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Eita, Nordeste da peste, 

Mesmo com toda sêca 

Abandono e solidão, 

Talvez pouca gente perceba 

Que teu mapa aproximado 

Tem forma de coração. 

E se dizem que temos pobreza 

E atribuem à natureza, 

Contra isso, eu digo não. 

Na verdade temos fartura 

Do petróleo ao algodão. 

Isso prova que temos riqueza 

Embaixo e em cima do chão. 

Procure por aí a fora 

“Cabra” que acorda antes da aurora 

E da enxada lança mão. 

Procure mulher com dez filhos 

Que quando a palma não alimenta 

Bebem leite de jumenta 

E nenhum dá pra ladrão 

Procure por aí a fora 

Quem melhor que a gente canta, 

Quem melhor que a gente dança 

Xote, xaxado e baião. 

Procure no mundo uma cidade 

Com a beleza e a claridade 

Do luar do meu sertão. 

 

Exaltação do Nordeste 

(Luiz Gonzaga de Moura) 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho é uma pesquisa de cunho qualitativo acerca do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino técnico e Emprego (Pronatec), que é um programa de governo de formação 

para o trabalho, lançado em 2011 e implantado no IFNMG/Campus Pirapora em 2012. Seu 

objetivo principal é descrever o processo de implantação e de desenvolvimento do Pronatec 

no IFNMG/Campus Pirapora, no período de 2012 a 2016. Já seus objetivos específicos 

abarcam: compreender o processo de implantação do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora; 

descrever o processo de desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora na 

percepção dos coordenadores-adjuntos, e, identificar, na concepção dos coordenadores-

adjuntos do Pronatec/Campus Pirapora, as dificuldades e facilidades na implantação e 

desenvolvimento do programa. O estudo qualitativo apresenta uma discussão sobre os 

objetivos e finalidades do programa para o conhecimento da concepção da política e 

consequentemente para o entendimento de como ocorreu a implantação e desenvolvimento do 

Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora. A abordagem metodológica foi tratada na prospectiva 

de autores que coadunam com a pesquisa qualitativa através do estudo de caso. Realizou-se a 

pesquisa empírica com a utilização de revisão de literatura, análise documental e entrevista 

guiada. Para o alcance dos objetivos, foram eleitos 04 (quatro) sujeitos para participarem da 

pesquisa, todos eles pessoas/servidores que assumiram o cargo de coordenador-adjunto do 

Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora. Também foram utilizadas as legislações que tratam do 

Pronatec e outros documentos institucionais como relatórios e editais. Os dados levantados 

foram analisados através das categorias: Instrumentos de avaliação; Forma de seleção dos 

alunos; Infraestrutura do Campus Pirapora; Pagamento de bolsas aos alunos; Critérios para 

seleção de docentes e equipe administrativa, e principais dificuldades na implantação e 

desenvolvimento. Conclui-se que o Pronatec é uma ação pública de formação para o trabalho 

com grande potencial de favorecer à população, entretanto, em razão das dificuldades 

vivenciadas pelos coordenadores-adjuntos, tanto na sua implantação quanto no seu 

desenvolvimento, é necessário que o governo faça um acompanhamento desse programa bem 

como sua avaliação para melhorias e aperfeiçoamento na continuidade da sua oferta. 

 

Palavas-chave: Implantação. Desenvolvimento. Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

técnico e Emprego. Instituto Federal. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The current work is a qualitative research about the National Program of Access to Technical 

Education and Employment (Pronatec), which is a government training program for the work, 

launched in 2011 and implanted at IFNMG/Campus Pirapora in 2012. Its main objective is to 

describe the implantation and development process of Pronatec in IFNMG/Campus Pirapora, 

from 2012 to 2016. Its specific objectives include: understanding the process of implantation 

of Pronatec in IFNMG/Campus Pirapora; to describe the process of development of Pronatec 

in IFNMG/Campus Pirapora in the perception of assistant coordinators, and, identifying, in 

conception of the assistant coordinators of Pronatec/Campus Pirapora, the difficulties and 

facilities in implantation and development of that program. The methodological approach has 

been dealt from the perspective of authors who were in agreement with qualitative research 

through the case study. The empirical research has been carried out with the use of literature 

review, documentary analysis and guided interview. In order to reach the objectives, 04 (four) 

subjects were chosen to participate in the research, all of them people / public servants who 

assumed the position of assistant coordinator of Pronatec in IFNMG / Campus Pirapora. 

Legislation dealing with Pronatec and other institutional documents, such as reports and 

public notices, were also used. The data collected have been analyzed through the analysis 

categories: evaluation instruments; selection of students; infrastructure in Campus Pirapora; 

payment of scholarships to students; criteria for selection of teachers and administrative staff, 

and main difficulties in implantation and development. It is concluded that Pronatec is a 

public training action for work with great potential to favor the population. However, because 

of the difficulties experienced by the assistant cordinators, both in its implantation and in its 

development, it has been necessary for the government to make a monitoring of that program 

as well as its evaluation for betterments and improvement in continuity of its offer. 

 

Keywords: Implantation. Development. National Program of Access to Technical Education 

and Employment. Federal Institute. 
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INTRODUÇÃO  

 

No ano de 2011, foi lançado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino técnico e 

Emprego (Pronatec) pela Lei n.º 12.513, de 26 de outubro, e, a partir de então, tal programa 

foi sendo implantado em todo o país, com os objetivos, segundo a lei de sua criação, de 

expandir, democratizar e melhorar a educação, o ensino médio e profissional por meio da 

oferta de cursos técnicos e de formação inicial e continuada (FIC) para toda a população.  

O Pronatec, por ser uma ação relativamente nova (2011) e com várias iniciativas, 

tem se mostrado um objeto com muitas perspectivas para análise, tendo em vista que se trata 

de um programa de qualificação profissional e de âmbito nacional, que se configura numa 

ação para a formação para o trabalho. Tema meritório porque é protagonista de grandes 

discussões no Brasil por colocar em evidência a indispensabilidade de se ter programas de 

governo que abarquem formação adequada à população para sua inserção no mundo do 

trabalho. 

Mediante a dimensão nacional do programa, seus objetivos e finalidades, 

consideramos a pesquisa “Pronatec: implantação e desenvolvimento no Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais (IFNMG)/Campus Pirapora” de grande relevância para se conhecer os 

aspectos nacionais e locais sobre a implantação desse programa. 

O afã de pesquisar o Pronatec, especificamente o processo de sua implantação no 

IFNMG/Campus Pirapora, surgiu pelo fato de eu ter feito parte da equipe de gestão e 

desenvolvimento do programa, na função de Orientadora, atuando desde sua implantação, em 

abril de 2012 até novembro de 2014. Logo, pela experiência vivenciada surgiu a vontade de 

averiguar seu processo de implantação. 

Outra motivação para o realizar dessa pesquisa são os questionamentos e críticas 

acerca da criação e implantação do referido programa, gerando assim a necessidade de se 

conhecer mais profundamente o Pronatec e os aspectos que o circundam. 

Nessa perspectiva, propomos uma investigação dos princípios legais presentes nas 

legislações e documentos oficiais para se conhecer como tal programa foi implantado e 

desenvolvido no IFNMG/Campus Pirapora. 

Destarte, este trabalho configura-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, na 

modalidade de estudo de caso e busca responder a seguinte questão: como ocorreu o processo 

de implantação e de desenvolvimento do Pronatec no Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais/Campus Pirapora, no período de 2012/2016?  
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Seu objetivo geral é descrever o processo de implantação e desenvolvimento do 

Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora. Já os objetivos específicos abarcam: compreender o 

processo de implantação do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora; descrever o processo de 

desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora na percepção dos coordenadores-

adjuntos, e, identificar, na concepção dos coordenadores-adjuntos do Pronatec/Pirapora, as 

dificuldades e facilidades na implantação e desenvolvimento do programa. 

Realizamos a revisão de literatura para conhecermos as produções que tratam do 

Pronatec, suas críticas e relatos de experiência, e, por último, a análise documental, através da 

qual foram realizadas análises da legislação, resoluções, relatórios, etc. 

Este estudo parte de duas hipóteses norteadoras: a infraestrutura do Campus 

Pirapora dificultou a expansão do programa e o pagamento de bolsas (lanche e transporte) 

facilitou a inscrição de alunos. 

E para alcançar tais hipóteses, estabelecemos a priori as seguintes categorias para 

análise: Instrumentos de Avaliação; Forma de Seleção dos Alunos; Infraestrutura do Campus 

Pirapora; Pagamento de Bolsas aos Alunos; Critérios para Seleção de Docentes e Equipe 

Administrativa e Principais Dificuldades na Implantação e Desenvolvimento do Pronatec. 

Com o objetivo de obtermos todas as informações para a análise de como ocorreu 

o processo de implantação e desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora, 

elegemos para a pesquisa, como técnica de coleta de dados, a entrevista guiada com todos os 

sujeitos que ocuparam o cargo de coordenador-adjunto do Pronatec no IFNMG/Campus 

Pirapora, desde sua implantação, 2012, até o ano de 2016 (num total de 4 pessoas). Haja vista 

que este cargo é o gestor do programa junto ao Campus Pirapora, sendo também o 

responsável, em momentos distintos, pela implantação e desenvolvimento do programa.  

Após a realização da entrevista, analisamos os dados através das categorias 

predefinidas.  

Nessa pesquisa, reside uma grande relevância, visto que ela discute a forma como 

se deu o processo de implantação do Pronatec e seu desenvolvimento no IFNMG/Campus 

Pirapora e traz dados e informações importantes que podem subsidiar no conhecimento das 

concepções e objetivos desse programa de governo bem como à avaliação de sua implantação 

na instituição pesquisada e em âmbito nacional, e ainda pode, servir de material bibliográfico 

para o desenvolvimento de outros trabalhos que abarquem o referido tema. 



16 

 

 
 

A estrutura deste trabalho, além desta introdução que se propõe a situar o objeto 

de estudo, é constituída por três capítulos de desenvolvimento e dois que se encarregam das 

análises e discussão dos dados e considerações finais. 

A Introdução é composta pelo tema, a questão problematizadora, as hipóteses, e 

os objetivos da pesquisa e a forma como o trabalho está estruturado. 

Já os capítulos que compõem o desenvolvimento são: o primeiro capítulo, 

Procedimentos Metodológicos, no qual é exposto o percurso metodológico escolhido para a 

realização da pesquisa. Alguns autores subsidiaram o caminho metodológico percorrido 

durante a realização da pesquisa: Minayo (1994; 2001); Trivinõs (1987); Ludke e André 

(1986); Richardson (2014), dentre outros. 

No segundo capítulo, Políticas Públicas e Programas de Formação para o 

Trabalho, apresentamos os conceitos de política pública e programa de governo; discorremos 

sobre educação e privatização do ensino, trabalho, cidadania, qualificação e competência; 

descrevemos o Sistema Público de Emprego no Brasil e alguns programas de formação para o 

trabalho já implantados, dentre eles, o Pronatec. E por fim, apresentamos uma análise das 

principais legislações e documentos oficiais do Pronatec para um conhecimento pleno dos 

conceitos e objetivos do programa.  

No terceiro capítulo, O Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora, realizamos um 

breve histórico descritivo, de como ocorreu a implantação do programa no Campus Pirapora, 

abordando a gestão, infraestrutura e as ofertas de cursos realizadas pelo Pronatec, no período 

de 2012 a 2016. 

Já no quarto capítulo, Resultados e Discussões, foi analisado, a partir das 

categorias escolhidas e da percepção dos coordenadores-adjuntos do Pronatec, o processo de 

implantação e desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora, no período de 

2012 até o ano de 2016. Apontamos, também, se houve ou não contribuições para a 

comunidade local, os principais desafios e/ou problemas enfrentados pelos coordenadores-

adjuntos na implantação e no desenvolvimento do Pronatec e os avanços que ocorreram 

através do programa.   

No quinto e último capítulo, Considerações Finais, conforme denota seu título, 

apresentamos os resultados da pesquisa. 

Para o desenvolvimento desses capítulos utilizamos autores como Peroni (2000); 

Manfredi (1999); Ciavatta e Ramos (2011); Azevedo (2001); Castioni (2013; 2014); Giron 

(2008); Fontineles e Gomes (2002); Souza (2006); Godoi e Campos (2014); Frazoi e Costa 
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(2013); Bernardino (2013); Machado e Ransolin (2014); Costa (2015); Ramos (2014), dentre 

outros.  

Além dos autores mencionados, para que os objetivos dessa pesquisa fossem 

alcançados, outras fontes de pesquisa também foram utilizadas para fundamentação do estudo, 

como as legislações que tratam do Pronatec e outros documentos institucionais, tais como 

portarias, regimentos e editais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 
 

1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Minayo (2001, p. 17) define pesquisa como “a atividade básica da Ciência na sua 

indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a 

atualiza frente à realidade do mundo”. Ou seja, pesquisar, então, trata-se do constante 

questionar e (re)construir a realidade, não finalizando conceitos, mas sempre abrindo novos 

horizontes de interpretações.  

É imprescindível promover o confronto entre dados, evidências e as informações 

coletadas do assunto a ser pesquisado e todo o conhecimento teórico já acumulado sobre ele 

(LUDKE; ANDRÉ,1986). 

Para se pesquisar, é necessário possuir uma metodologia, designada por Minayo 

(2001, p. 16) de “caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. A 

autora afirma ainda que a metodologia abarca as concepções teóricas de abordagem, as 

técnicas que possibilitam o construir da realidade e ainda o sopro divinal do potencial do 

pesquisador (MINAYO, 2001). 

Gil (2010) conceitua pesquisa como o processo racional e sistemático que objetiva 

propiciar respostas aos problemas que são propostos, ou seja, a pesquisa surge quando não há 

informações suficientes para sanar o problema ou elas existem e estão desordenadas. 

Dessarte, surge a pesquisa para diálogo e produção do conhecimento.  

Este estudo configura-se como uma pesquisa descritiva-exploratória, que, segundo 

Ludke e André (1986, p. 12), enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos participantes “ao considerar os diferentes pontos de vista dos 

participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, 

geralmente inacessível ao observador externo”, isto é, todos os dados da realidade são 

considerados relevantes bem como suscita opiniões, crenças, práticas e atitudes do grupo a ser 

pesquisado. 

Segundo Minayo (2001, p. 22), a pesquisa qualitativa abarca questões bem 

específicas e se preocupa com uma realidade que não pode ser traduzida por quantificação: “a 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, 

um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”. Assim, através da 

abordagem qualitativa, o investigador pesquisa, em campo, trazendo à tona o seu objeto de 

estudo baseando-se nas visões e concepções dos sujeitos envolvidos. Foi através desse tipo de 
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abordagem que analisamos como ocorreu o processo de implantação e desenvolvimento do 

Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora. Creswell (2010) reforça que: 

 

A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que os 

indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano. O processo de 

pesquisa envolve as questões e os procedimentos que emergem dos dados 

tipicamente coletados no ambiente do participante, a análise dos dados 

indutivamente construída a partir das particularidades para os temas gerais e as 

interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados. 

(CRESWELL, 2010, p. 26). 

 

Para alcançar os objetivos esperados, adotamos também o estudo de caso, que 

segundo Trivinõs (1987) é descritivo e se encarrega de retratar determinada realidade e o 

resultado obtido não pode ser generalizado, mas que: “aqui está o grande valor do estudo de 

caso: fornecer o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os resultados 

atingidos podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas” 

(TRIVINÕS, 1987, p. 111).  

Trivinõs (1987) ainda ressalta que é relevante destacar que, no estudo de caso 

qualitativo a complexidade da análise aumenta ao passo que se adentra no assunto, e, que, por 

haver a participação do sujeito na pesquisa, há uma necessidade maior do pesquisador em se 

esmerar em objetivação, severidade, originalidade, coerência e consistência de ideia.  

Realizamos a revisão de literatura, que é de grande relevância, pois através dela é 

possível analisar as obras científicas que tratam do objeto de pesquisa, ou seja, é a forma de 

acessar às discussões da área de conhecimento em investigação. Sua indispensabilidade 

baseia-se na fundamentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa. Ademais, são 

evidenciados os principais conceitos que podem ou não ser utilizados no percurso 

investigativo. 

Richardson (2014, p. 60) elucida que o pesquisador deve realizar uma revisão “do 

conhecimento acumulado até o momento da pesquisa. Dita revisão deve permitir saber o que 

tem sido feito relativo ao fenômeno em estudo. Destarte, constitui-se na análise dos trabalhos 

realizados. O pesquisador deve mostrar domínio do fenômeno”. A partir das produções 

analisadas foi possível conhecer melhor conceitos, opiniões, relatos sobre nosso objeto de 

pesquisa, o Pronatec. 

Fizemos também a análise documental porque permite ao investigador reunir uma 

grande e diversidade quantidade de informação a respeito do objeto investigado. Através dela 

averiguamos todas as fontes documentais concernentes ao programa, tais como: editais, 
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relatórios, regulamentos e legislações que normatizam e regulam o Pronatec, e isso 

possibilitou conhecer sua concepção e objetivos. André (2013, p. 100) reconhece que 

“documentos são muito úteis nos estudos de caso porque complementam informações obtidas 

por outras fontes e fornecem base para triangulação dos dados”. 

Com o objetivo de se obter todas as informações para a análise de como ocorreu o 

processo de implantação e desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora, foi 

indispensável a eleição adequada dos sujeitos e elementos que compuseram a pesquisa, sendo 

tais escolhas de grande relevância para uma maior fidedignidade dos resultados do fenômeno 

estudado.  

A seguir, breve descrição dos sujeitos participantes da pesquisa: 

 

QUADRO 1: Sujeitos da Pesquisa 

Sujeitos da 

pesquisa 
Idade Formação 

Período de 

Coordenação-

Adjunta 

Tempo na 

Coordenação 

CA1 

 

 

44 

 

 Graduação em Física 

 Pós-Graduação Lato Sensu em 

Matemática 

 Mestrado em Ensino de Física 

 Doutorado em andamento em 

Ensino de Física  

Implantação: 

Março/2012 a 

Março/2013 

1 ano 

 

CA2 

 

30 

 

 Bacharelado em Sistemas de 

Informação 

 Pós-graduação Lato Sensu em 

Tecnologias para Aplicações 

Web 

 Mestrado em Informática 

Desenvolvimento: 

Abril/2013 a 

Março/2014 

11 meses 

 

CA3 

 

39 

 

 Licenciatura em Ciências 

Biológicas e da Saúde 

 Pós-graduação Lato Sensu em 

Meio Ambiente e Saúde 

Humana 

Desenvolvimento: 

Março/2014 a 

Fevereiro/2016 

 

1 ano e 11 

meses 

Continua... 
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Conclusão... 

Sujeitos da 

pesquisa 
Idade Formação 

Período de 

Coordenação-

Adjunta 

Tempo na 

Coordenação 

 

CA4 

 

33 

 

 Bacharelado em Enfermagem 

 Pós-graduação Lato Sensu em 

Enfermagem do Trabalho e 

Saúde Ocupacional 

 Mestrado profissional em 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

Desenvolvimento: 

Março a Junho de 

2016 

4 meses 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para termos uma ampla visão, tanto da implantação, no primeiro ano, 2012, 

quanto do desenvolvimento nos anos subsequentes até 2016, todos os sujeitos que estiveram 

no cargo de coordenador-adjunto do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora foram eleitos para 

participarem da pesquisa, haja vista que este cargo é o gestor do programa junto ao 

IFNMG/Campus Pirapora, sendo também o responsável, em momentos distintos, pela 

implantação e desenvolvimento do programa no período de 2012 a 2016. Totalizando o 

número de 4 pessoas, das quais uma foi selecionada através de Edital (a primeira pessoa a 

assumir o cargo) e as demais, por livre indicação da direção geral do Campus Pirapora. 

Para sigilo da identidade dos entrevistados, conforme mostra o Quadro 1, os 

sujeitos foram retratados na pesquisa pela sigla do cargo (coordenador-adjunto - CA) e 

números cardinais em ordem crescente (1, 2, 3, e 4) indicativos da ordem em que estiveram na 

gestão do Pronatec. Eles leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e foram informados de que suas identidades seriam preservadas. 

Após a escolha dos sujeitos da pesquisa, elegemos a entrevista para a coleta de 

dados, pois é de suma importância a seleção das técnicas para a coleta de material. Segundo 

Minayo (1994) essas técnicas não podem ser endeusadas, nem tampouco desprezadas, 

todavia, no ato de pesquisar nada substitui a criatividade do pesquisador. Dessa forma, as 

técnicas de coleta são compreendidas como importantes ferramentas para se alcançar as 

informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. 

Escolhemos a entrevista porque ela permite o contato direto com os entrevistados 

e colhe informações descritivas na própria linguagem dos entrevistados de forma que permita 
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ao pesquisador, intuitivamente, conjecturar de quais formas os sujeitos interpretam o mundo 

que os cercam (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

De acordo com Richardson (2014, p. 207) “a entrevista é uma técnica muito 

importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. É um 

modo de comunicação no qual determinada informação é transmitida de uma pessoa A a uma 

pessoa B”. Ele ainda afirma que:  

 

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. Vista refere-

se ao ato de ver, ter preocupação de algo. Entre indica a relação de lugar ou estado 

no espaço que separa duas pessoas ou coisas. Portanto, o termo entrevista refere-se 

ao ato de perceber realizado entre duas pessoas. (RICHARDSON, 2014, p. 207-

208). 

 

Quanto ao tipo de entrevista, selecionamos a entrevista guiada porque ela atende 

aos objetivos da pesquisa em questão pois, nesse tipo o pesquisador já conhece, 

antecipadamente, os aspectos que deseja pesquisar e a partir deles, elabora os tópicos a tratar 

na entrevista. E as perguntas dependem do entrevistador, e o entrevistado, tendo o 

entrevistador como guia, tem a liberdade de expressar-se como quiser (RICHARDSON, 

2014).  

Considerando os princípios propostos por Goldenberg (2004) de que cada questão 

precisa estar diretamente ligada aos objetivos do objeto de estudo e que “[...] as questões 

devem ser enunciadas de forma clara e objetiva, sem induzir e confundir, tentando abranger 

diferentes pontos de vista” (GOLDENBERG, 2004, p. 86) que o roteiro da entrevista guiada 

foi elaborado. Richardson (2014) também adverte que  

 

No momento de elaborar a guia de entrevista, o pesquisador deve tentar colocar-se 

na situação do entrevistado. Se existem temas delicados para tratar, devem ser 

formulados ao final da entrevista, supondo-se que exista melhor comunicação entre 

o entrevistador e o entrevistado no transcurso da entrevista. (RICHARDSON, 2014, 

p. 213). 

 

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas. Posteriormente, 

executamos a análise direcionada das categorias para orientar a sistematização dos dados. No 

nosso caso, a definição das categorias foi feita a priori, quais sejam: instrumentos de 

avaliação; forma de seleção dos alunos; infraestrutura do campus pirapora; pagamento de 

bolsas aos alunos; critérios para seleção de docentes e equipe administrativa, e principais 

dificuldades na implantação e desenvolvimento do Pronatec. 
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Após cada categoria ter sido analisada individualmente, procedemos com os 

resultados. Amado (2000) aponta que essa fase de interpretação tem que considerar todo o 

trabalho precedente porque permite o acesso a todo o tipo de relações que estabelecem os 

diferentes temas: causas, alternativas, justaposições, oposições, avaliações. Ou seja, lançando 

mão das informações, o pesquisador propõe a interpretação de seus objetivos. Momento ímpar 

de total dedicação às análises dos documentos e materiais coletados para alcançar os sentidos 

neles velados.  
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

Neste capítulo apresentamos conceitos referentes ao que seja política pública e 

programa de governo, traçamos um breve histórico do Sistema Público de Emprego (SPE) no 

Brasil, abordando quatro programas de formação para o trabalho já implantados, quais sejam: 

Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-obra (Pipmo), o Programa Nacional de 

Formação Profissional (Planfor), Plano Nacional de Qualificação Social e Profissional (PNQ) 

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

Como o Pronatec é o programa atual do governo federal, foi dedicada uma 

subseção que traz um levantamento de produções acadêmicas sobre ele. Esse levantamento é 

de caráter exploratório e revela “o confronto entre os dados, as evidências, as informações 

coletadas de determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 01), ou seja, nos permitirá conhecer aquilo que já foi produzido 

acerca do Pronatec. 

 

2.1 Políticas Públicas  

 

Nas últimas décadas vimos o ressurgimento da relevância das políticas públicas, 

segundo Souza (2006, p. 01) bem como “das instituições, regras e modelos que regem sua 

decisão, elaboração, implantação e avaliação”. Mas, o que são políticas públicas? 

Souza (2006) afirma que não existe um único e nem um melhor conceito para 

descrevê-la, todavia após relacionar vários conceitos, afirma que “pode-se, então, resumir 

política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o 

governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)” (SOUZA, 2006, p. 

26). Todas as ações e programas do Estado que visam à melhoria de algum direito da 

população faz parte das políticas públicas. 

Cabe ressaltar que políticas públicas diferenciam-se de programas de governo, 

pois estes são de responsabilidade de determinado governo e com a alteração dele o programa 

pode acabar, já as políticas públicas de Estado, não, mesmo com a mudança de governo 
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permanecem, como por exemplo o seguro-desemprego1, sistema de ações afirmativas e cotas 

raciais2, dentre outros.  

As “políticas públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, 

programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando postas em 

ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação” 

(SOUZA, 2006, p. 26).  

Souza (2006) declara que as políticas e programas de qualificação profissional 

começaram a ganhar espaço nas agendas mundiais nas últimas décadas. Isto porque o próprio 

mercado de trabalho estava mudando juntamente com o sistema capitalista, isto é, um 

mercado novo, diferente, agora embasado nas diretrizes neoliberais com atenção especial à 

tríade: produtividade, eficiência e qualidade total.  

Destarte, há uma confluência de atenção para a formação do trabalhador, existe 

uma necessidade de qualificar o trabalhador para que ele ocupe os mais novos cargos 

advindos com as novas exigências do capital. Desse modo, novas capacidades são exigidas do 

trabalhador para adentrar e se manter no mercado de trabalho, e a educação ganha uma 

relevância maior já que tem a responsabilidade de qualificar, de formar profissionais, uma vez 

que 

 

No Brasil, a demanda por modificações na área de formação profissional 

concentrou-se nos setores mais modernos e mais dinâmicos da economia. A 

qualificação foi difundida como uma forma do país se manter no mercado 

internacional, até mesmo no mercado interno, diante dos novos padrões de 

competitividade, fundados na capacidade de adaptação e inovação de produtos e de 

processos. (PEIXOTO, 2008, p. 21). 

 

Segundo Peixoto (2008), é nesse cenário que surgem no Brasil políticas e 

programas específicos de formação profissional para o trabalho formuladas pelo Ministério do 

Trabalho (MTb) juntamente com empresários e entidades sindicais, cujos recursos advém do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)3. 

                                                 
1 O seguro-desemprego foi introduzido no Brasil em 1986. É um benefício que integra a seguridade social que 

tem como finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente. 
2 No Brasil, o sistema de cotas raciais pode ser usado em vestibulares e concursos. As primeiras universidades a 

utilizá-lo foram a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 2003 e a Universidade de Brasília 

(UnB) em junho de 2004. De lá para cá o número de universidades que possuem ação afirmativa baseada em 

raças só aumentou e hoje está presente na maioria das universidades federais. Disponível em 

http://brasilescola.uol.com.br/educacao/sistema-cotas-racial.htm 
3 O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo especial vinculado ao MTb e que é destinado ao custeio 

do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento 

Econômico. Disponível em http://portalfat.mte.gov.br/sobre-o-fat/. 
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Peixoto (2008, p. 16) afirma que “o aumento da preocupação com os altos índices 

de desemprego e com a exclusão do mercado trouxe como características ações direcionadas 

para os grupos considerados vulneráveis”, e, essas ações conferem à educação profissional a 

função de qualificar e requalificar os trabalhadores para o mercado de trabalho. 

 

2.1.1 Educação como Política Pública e a Privatização do Ensino 

 

Conforme mencionado anteriormente, a partir da década de 1990, em toda a 

América Latina, são vistas grandes transformações no que tange aos objetivos da escola e da 

educação. Assim, o Brasil, motivado por organizações como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), Banco Mundial, Grupo dos Países mais Ricos do Mundo (G7), Empresas Globais, 

Organização Mundial do Comércio e por países ricos como Estados Unidos, Japão e União 

Europeia, lança mão de reformas educacionais e ações políticas. 

Igualmente a outros países da América Latina, o Brasil estava sob as influências 

do neoliberalismo. Peroni (2000) afirma tal influência: 

 

[...] inúmeras têm sido as transformações na produção da vida material objetiva e 

subjetiva nesta fase particular do capitalismo, em função das mudanças que estão 

ocorrendo na esfera da produção, do mercado e do Estado. Esses são processos 

distintos, mas que fazem parte de um mesmo movimento histórico, em que o 

capitalismo na tentativa de superar sua crise, estabeleceu como estratégias principais 

o neoliberalismo, a globalização e a reestruturação produtiva. (PERONI, 2000, p. 

01). 

 

O neoliberalismo, segundo Anderson (1995) foi um fenômeno que nasceu após a 

II Guerra Mundial, contrário ao capitalismo, cuja origem está associada ao texto de Friedrich 

Hayek, intitulado “O Caminho da Servidão”, de 1944. “Foi uma reação teórica e política 

veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar” (ANDERSON, 1995, p. 09).  

O Estado de bem-estar social estava em crise e Hayek, juntamente com Milton 

Friedman, Ludwing von Mises e Karl Popper lançam o pensamento neoliberal que ganhou 

força em alguns países como Estados Unidos e Inglaterra, no fim da década de 1970 e início 

de 1980: 

 

Na visão neoliberal, o Estado assume características restritivas, com funções 

coercitivas e mantenedoras do status quo, obstaculizando a participação e a 

autonomia dos sujeitos, canalizando todas as ações para a manutenção e o 

fortalecimento dos processos que atendam às necessidades do mercado capitalista. 

(LIMA; SHIMAMOTO; PRADO, 2011, p. 1). 

 

http://lattes.cnpq.br/0400163266721747
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Fontineles e Gomes (2002) reiteram que Hayek discorda de que o Estado deva ser 

intervencionista porque o considera como um debilitador do mercado e faz emergir uma 

“servidão disciplinada”. E isso pode gerar um autoritarismo na vida social, sendo necessário 

uma constante ampliação dos programas sociais: 

 

Os defensores da liberdade de negociação e do individualismo são os responsáveis 

por justificar o mercado como regulador e distribuidor da riqueza e da renda, 

acreditando que, na medida em que potencializa as habilidades e competitividade 

individuais, possibilitando a busca ilimitada do ganho, o mercado produz, 

inexoravelmente, o bem-estar social, não sendo necessário portanto a intervenção do 

Estado para que isso ocorra. O neoliberalismo contesta o próprio modo de 

organização social e a política criada com a intervenção estatal pelo próprio 

capitalismo – keynesianismo. ‘Menos Estado e mais mercado’ é o lema dessa 

proposta, que tem como postulado básico a noção de liberdade individual. Essa 

liberdade prevê que cada indivíduo ‘tenha assegurada uma esfera privada, que exista 

certo conjunto de circunstâncias no qual outros possam interferir’. (FONTINELES; 

GOMES, 2002, p. 2).  
 

Isto é, o Estado só pode ser responsável por aquilo que se considere como normas 

gerais, ou então, geraria uma discriminação, entretanto, o intervencionismo e protecionismo 

permanecem como premissas nas economias dos países capitalistas centrais, o que transforma 

tal fato em apenas retórica já que não é prática (FONTINELES; GOMES, 2002). 

Os autores ainda alegam, acerca das políticas sociais, que a defesa do livre 

mercado continua uma constante e que “as várias formas de proteção aos trabalhadores e aos 

excluídos do mercado são vistas pelos neoliberais como uma forma de tolher a livre iniciativa, 

a individualidade e a competitividade, abalando o mercado e promovendo fortes laços de 

dependência em relação ao Estado, fragilizando suas ações” (FONTINELES; GOMES, 2002, 

p. 2-3). 

  Assim, a reforma educacional no Brasil passou pelo processo de se adequar às 

novas exigências do capital concomitantemente com a necessidade de redefinir o papel do 

Estado. Azevedo (2001) afirma que 

 

A modernização capitalista, em outras realidades, supõe a universalização da escola 

básica como um patamar necessário para que toda a população a ela tenha acesso, o 

que é estabelecido na confluência do atendimento das demandas do capital e do 

trabalho. A escolarização básica, nesse contexto, é tomada como o meio de 

qualificação da força de trabalho e como um dos requisitos para a formação de um 

mercado consumidor. Além disso, mostra-se essencial para o exercício dos direitos 

políticos e, portanto, para que se instaurem processos democráticos substantivos. No 

Brasil, embora se empunhasse a bandeira da escola básica como bem público, o 

impulso para a universalização da cobertura escolar deu-se apenas de forma pontual, 

ou mediante arranjos que desqualificaram a oferta desses serviços, comprometendo a 

escolaridade da maior parte da população e, por conseguinte, o seu acesso ao pleno 

exercício desse direito de cidadania. O modo como evoluiu o sistema educacional 
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articulou-se ao modelo imprimido à modernização capitalista e ao processo pelo 

qual se estabeleceu um tipo peculiar de cidadania. (AZEVEDO, 2001, p. 31-32). 

 

Dessa forma, o envolvimento do Estado e da sociedade civil com a educação tem 

propiciado muitos questionamentos, 

 

A criação de políticas públicas voltadas para o sistema educacional vem suscitando 

um fértil debate, uma vez que todos os discursos formulados no país reconhecem a 

necessidade que o sistema de ensino brasileiro tem de receber maior atenção e 

investimento do poder público. O que não implica que todos concordem quanto às 

formas de elaboração, aplicação e gerenciamento dos mesmos. (FONTINELES; 

GOMES, 2002, p. 8). 

 

Uma vez que, no enfoque neoliberal, segundo Giron (2008, p. 20), “cabe à 

educação o papel de legitimar novos e velhos processos de exclusão verificados também no 

contexto social. Para isso, devem difundir-se no interior do sistema educacional as relações 

mercantis de concorrência”. 

A autora ainda ressalta que é o reflexo da crescente subordinação da educação ao 

mundo econômico, uma educação transformada em mercadoria, na qual pais e alunos são 

considerados como consumidores Giron (2008). Transformar a educação em mercadoria é 

transformá-la num produto vendável, é o que Giron (2008) esclarece, 

 

Os neoliberais acreditam que o poder público pode e deve dividir ou transferir para o 

setor privado as suas responsabilidades na área da educação, favorecendo, com isso, 

o aquecimento do mercado e a melhoria na qualidade dos serviços educacionais. É o 

que se chama privatização do ensino. Os pais, como consumidores, têm direito de 

matricular seus filhos numa escola que melhor contemple seus interesses; esse 

movimento gera uma disputa entre as escolas (competição), no sentido de oferecer 

um melhor “produto” (educação) aos seus “consumidores” (pais e alunos), o que 

acaba por qualificar o processo educativo. Porém, quando se delega a oferta escolar 

para a iniciativa privada, ocorre uma fragilização e desagregação da escola pública 

(minimizando a garantia de acesso à educação como direito de todos), e modifica-se 

o padrão do ensino público (uma educação que contemple a diversidade), pois existe 

a necessidade de adequar o currículo às exigências do mercado (mais treinamento e 

menos formação escolar (stricto sensu). Ou seja, quando o Estado privatiza a escola 

pública, nega, de certa forma, o direito à educação à maioria da população, 

aprofundando os mecanismos de exclusão social aos quais estão submetidos os 

setores populares. O discurso educacional neoliberal está centrado na expressão 

qualidade total, que à primeira vista aparenta: excelência no ensino e na pesquisa; 

professores competentes; alunos aptos para ingressarem no mercado de trabalho; 

currículo com conteúdos científicos e tecnológicos atualizados. (GIRON, 2008, p. 

20-21). 

 

Isso, segundo a autora, remete a um ponto empresarial e não educacional porque 

traz um raciocínio tecnicista que se baseia na produtividade. Para os neoliberais, a “escola de 

qualidade” é aquela que “apresenta um ensino e uma gestão eficiente para competir no 
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mercado, referendando a ideia de que o aluno é um consumidor do ensino e o professor um 

profissional bem treinado, tendo como principal incumbência preparar os educandos para, 

mais tarde, inserirem-se no mercado de trabalho” (GIRON, 2008, p. 21). 

Ao que se refere ao Pronatec, mesmo com a utilização da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) para a execução de seus cursos, foi 

autorizado e regulamentado pela sua lei de criação, o repasse de dinheiro público a 

instituições privadas para também oferecem os cursos do programa. 

Costa (2015, p. 126) afirma que isso reforça “a concretização do projeto da 

burguesia brasileira e não da classe trabalhadora, ao ofertar uma formação aligeirada de 

trabalhadores, a transferência de recursos públicos para o setor privado e consequentemente o 

desmonte da rede pública de educação”. Essa relação público-privado é uma das principais 

críticas ao programa. 

 

2.1.2 Educação, Trabalho e Cidadania 

 

Há muitos conceitos para se definir cidadania porque existem diversas maneiras 

de abordar as vertentes de inclusão e exclusão e, ainda do que seja direito e/ou 

responsabilidade de um indivíduo na sociedade (GIRON, 2008), mas, na visão neoliberal, “a 

noção de cidadania se refere às expectativas e à normatividade que regem as relações entre 

indivíduos e Estado-nação” (SCHUGURENSKY, 1999, p. 189 apud GIRON, 2008, p. 24). 

A cidadania, desde o pós-guerra, abarcava os direitos políticos, civis e sociais, 

porém, atualmente, a partir do momento em que o poder do Estado é detido pelas leis e 

restrição imposta a ele pelo poder dominante, ela passa a ter um caráter universal (GIRON, 

2008). 

Giron (2008) ainda informa que os princípios básicos do cidadão, visando à 

consolidação do Estado de bem-estar social, foram estabelecidos através da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 1948, mas a influência do neoliberalismo 

desvelou uma competição entre o conceito de cidadão como consumidor e/ou cliente, de 

forma que aquilo que anteriormente era centrado em direitos inalienáveis do indivíduo foi 

trocado por um discurso que favorece a competitividade, a individualidade e a eficiência, com 

o objetivo de atender as exigências do mercado e da economia mundial. 

 

[...] a educação, que, nos diferentes momentos históricos, esteve ligada a uma 

determinada visão social, foi usada para se ganhar espaço e projeção na sociedade. 
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Isso se deve ao fato de que o projeto de educação revela um tipo de interesse a ser 

defendido, ou seja, traz em seu bojo a defesa de uma concepção de sujeito e de 

sociedade que se pretende implementar. (GIRON, 2008, p. 24). 

 

É cognoscível que, na vertente neoliberal, na visão de Giron (2008), os conceitos 

de sociedade e cidadania são aqueles que abarcam a ética utilitarista, o individualismo, a 

exclusão e a competitividade porque nesse modelo as relações e práticas sociais são tratadas 

no âmbito econômico.  

As políticas educacionais implementadas são ponte para a reprodução ideológica 

do capital econômico e “ideais como igualdade de oportunidades, participação e autonomia 

passam a ser subordinados à lógica racional do mercado, e as reformas na área educacional 

ficam reduzidas ao cumprimento de objetivos que atendem, prioritariamente, ao imperativo 

econômico” (GIRON, 2008, p. 24). É nesse contexto que surge a noção de capital humano. 

Frigotto (2015) afirma que 

 

A formulação da noção de capital humano por Theodore Schultz emerge, por um 

lado, da crise das políticas keynesianas e da do Estado de bem-estar social, no 

combate à desigualdade entre nações, classes e grupos sociais e, por outro, da forma 

invertida dos intelectuais burgueses entenderem a natureza subjacente e estrutural da 

crise do capital e as políticas de enfrentamento. (FRIGOTTO, 2015, p. 216). 

 

Há a crítica de Frigotto (2015) sobre a noção de capital humano porque, de acordo 

com ele, há um reducionismo4 de vários conceitos, tais como de ser humano com mercadoria; 

de trabalho com emprego, porque confundem a atividade vital que produz e reproduz o ser 

humano à simples venda da força de trabalho humana; de educação, que é direto social e 

subjetivo a uma concepção de formação para o trabalho; de sociedade, porque a consideram 

como uma estrutura igual que engloba dos mais pobres aos mais ricos, esquecendo o 

antagonismo das classes sociais, e de classe social, considerando-a por fatores isolados e 

independentes na compreensão da sociedade (FRIGOTTO, 2015). 

Além da crise do capital, as políticas regressivas são as responsáveis pela 

degradação da vida da classe de trabalhadores porque 

 

Sob esta base, expõem-se as novas noções que têm no ideário do capital humano sua 

raiz e a incorporam, mas também aprofundam seu caráter invertido de compreender 

a realidade. Capital humano situa-se ainda no contexto da crença do pleno emprego 

                                                 
4 [Filosofia] Tendência consistente em reduzir os fenômenos complexos a seus componentes mais simples e                    

considerar estes últimos como mais fundamentais que os fenômenos complexos observados. Disponível em 

https://www.dicio.com.br/reducionismo/ 

https://www.sinonimos.com.br/cognoscivel/
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e da integração (ainda que desigual) de toda força de trabalho. Crença, porque o 

capitalismo pressupõe um exército de reserva. (FRIGOTTO, 2015, p. 220). 

 

Isto é, Frigotto (2015) discorre que, neste cenário, o termo sociedade é trocado por 

mercado ou economias emergentes e que há uma ideologia crescente sobre revolução 

científica e tecnológica baseada numa tese de uma sociedade do conhecimento, onde perpassa 

a ideia de que todos podem ter acesso a esse conhecimento e justamente, por isso, não há mais 

classes sociais.  

E ainda que há a exigência, no plano da produção flexível5, da qualidade total, que 

é uma noção que surge “da nova realidade da relação capital-trabalho e exige que o 

trabalhador produza uma mercadoria ou serviço, em menor tempo dentro das prescrições e ao 

menor custo possível. Portanto, que esta mercadoria ou serviço cheguem ao mercado com 

vantagens competitivas para sua realização” (FRIGOTTO, 2015, p. 220-221).  

Não há garantia nem direito ao emprego já que nesse plano há a 

extinção/flexibilização de direitos. É um educar para a empregabilidade, que depende de cada 

um: 

 

Também desaparece do vocabulário social e pedagógico o termo qualificação. Esta 

estava ligada a emprego e ao um conjunto de direitos dos trabalhadores os quais 

contavam com sindicatos fortes que defendiam seus interesses. O empregável 

forma-se por competências e estas são aquelas requeridas pelo mercado. O 

trabalhador, individualmente, que busque estar atento ao que o mercado espera dele. 

Por consequência quem deve, de forma gradativa, orientar, inclusive as escolas 

estatais púbicas, os currículos, os conteúdos e os métodos de ensino e de avaliação 

são institutos vinculados aos setores produtivos privados. Mas se o desejo for ser 

patrão de si mesmo, o recado cínico é: busque ser empreendedor. (FRIGOTTO, 

2015, p. 221). 

  

Tudo isso, segundo Frigotto (2015, p. 221) gera “a crença de que nascer numa 

palafita ou nas periferias dos grandes e médios centros urbanos nada tem a ver com classe 

social, relações de poder e de dominação”, já que para a ideologia neoliberal, o sucesso é 

resultado do esforço e da iniciativa de cada um, e isso é afirmado continuamente tanto pela 

mídia quanto pelos grandes detentores do capital que fazem com que a classe trabalhadora se 

sinta culpabilizada por sua situação (FRIGOTTO, 2015).  

Por isso, que “as visões idealistas, racionalistas, empiricistas e funcionalistas 

interessam à classe detentora do capital, pois as concepções de realidade social e os métodos 

                                                 
5 A produção flexível está diretamente ligada às inovações tecnológicas industriais. Ela substituiu a produção 

fordista porque o modelo de produção e distribuição em massa não atendia os requisitos das perspectivas 

industriais da época.  
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de abordá-la naturalizam a sociedade capitalista e não revelam a sua natureza fundada na 

exploração e na alienação” (FRIGOTTO, 2015, p. 225). 

  Após três décadas da escrita de seu livro “A produtividade da escola improdutiva-

1984”, Frigotto (2015) lista as alterações que ocorreram no plano internacional e brasileiro 

nas bases materiais e políticas das relações sociais capitalistas, quais sejam: 

 
 No plano produtivo tem-se a apropriação privada pelo capital da ciência e do 

salto tecnológico, que junta microeletrônica e informação, alteram radicalmente a 

forma de operar com a matéria e, portanto, com os processos de produção e de 

organização da produção; 

 No campo educativo, mais grave do que a expansão do mercado privado, é a 

direção no conteúdo, método e forma da educação pública dentro de uma 

concepção mercantil. Aqui, um duplo e mais duro desafio; 

 No campo teórico desafia-nos o esforço de apreender, para além da aparência, o 

sentido do movimento da realidade; 

 No plano político é urgente a construção de uma agenda que possa não apenas 

barrar a mercantilização, mas retomar o espaço da esfera pública. Único espaço, 

mesmo que restrito, de garantia de direitos universais. (FRIGOTTO, 2015, p. 

226-227). 

 

Hoje amplia-se e consolida-se em uma educação que serve ao mercado e ao 

capital, onde imperam a passividade diante da meritocracia e do produtivismo. É necessária 

superação da sociedade capitalista e a construção de uma nova sociedade, sem classes e sem 

exploração (FRIGOTTO, 2015). 

 A sugestão para o rompimento, segundo Giron (2008, p. 24), desse “ciclo de 

crueldades e de marginalização social imposto pela lógica neoliberal” é crer e lutar por um 

outro modelo de educação que seja pautada na democracia, no diálogo e na formação de 

cidadãos conscientes e críticos de seus papéis dentro do sociedade: 

 
A Educação Popular surge em contrapartida a esse modelo de educação neoliberal; 

fundamentando-se nos princípios de uma educação emancipatória e humanizadora, 

em que a razão de ser do ato de educar não é apenas capacitar os indivíduos (por 

meio de transferência de conhecimentos) a viverem e se adaptarem ao mundo em 

que vivem, mas de torná-los conscientes. Atribuir à educação uma finalidade 

utilitária, destinando-a à formatação e adaptação das pessoas à sociedade, é algo 

muito cruel. [...] A implantação de uma educação comprometida com a mudança 

social tem um importante papel a cumprir, pois auxilia na promoção e aquisição de 

saberes e competências necessárias, para que as pessoas possam participar dos 

processos de deliberação e de tomada de decisões na sociedade, resgatando o direito 

de serem cidadãos na plenitude da palavra. (GIRON, 2008, p. 25). 

 

Ramos (2014) também faz a crítica de que o governo, através do Pronatec, 

favorece um modelo de desenvolvimento que subordina as políticas sociais aos padrões de 

desenvolvimento sob o poderio do capital financeiro ao invés de subordinar o 

desenvolvimento à solução dos problemas fundamentais da população, financiando empresas 
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privadas a fim de conter a crise estrutural do capital, completando assim o ciclo de 

privatização, precarização e aligeiramento da formação. 

Mas como resposta a essas críticas, Giron (2008) afirma que é urgente investir 

numa educação que se preocupe tanto com os interesses da sociedade quanto com o 

desenvolvimento de sujeitos críticos e conscientes do seu tempo e de sua realidade, 

garantindo a igualdade social. 

 

2.1.3 Educação, Trabalho, Qualificação e Competência 

 

As mudanças ocorridas no cenário mundial também trouxeram transformações de 

ordem técnico-organizacionais no mundo do trabalho no Brasil e fizeram ressurgir muitos 

debates que circundam temas e problemas relativos às relações entre educação, trabalho e 

qualificação, sendo esta última, principalmente a formação profissional (MANFREDI, 1998, 

p. 14).  

Manfredi (1999, p. 14) esclarece que “estudos nacionais e internacionais 

envolvendo tais questões têm envolvido pesquisadores de vários campos das ciências”: 

 

As discussões têm navegado pelos mais diferentes campos das ciências sociais - 

economia, sociologia, história, antropologia - passando também a se constituir em 

objeto de preocupação de educadores, lingüistas, psicólogos, engenheiros de 

produção, médicos-psiquiatras etc; enfim, todos aqueles que se preocupam com as 

questões relativas ao trabalho humano e às suas metamorfoses. Tais temas não só 

estão na ordem do dia dos estudiosos, como também fazem parte da agenda dos 

principais protagonistas sociais envolvidos nos processos de mudança e 

transformação em curso - empresários, trabalhadores, governos etc. (MANFREDI, 

1999, p. 14). 

 

A autora dá ênfase ao fato de que as expressões "qualificação", "competência" e 

"formação profissional" têm ocupado lugares de destaque tanto em documentos quanto nos 

discursos nos diversos agentes e instituições sociais. Ela ainda ressalta que os usos desses 

conceitos empregados como sinônimos chamam a atenção porque são utilizados como 

conceitos novos e não como reatualizações (MANFREDI, 1999): 

  

Tais expressões, largamente utilizadas em outros momentos históricos, oriundas de 

visões teóricas com matrizes epistemológicas diversas aparecem, por vezes, como 

sendo unívocas, politicamente neutras e consensuais. Daí a nossa preocupação em 

abordá-las a partir de uma perspectiva histórico-crítica, o que não constitui um mero 

exercício intelectual como poderiam interpretar alguns, mas uma tentativa de 

demarcar as diferenças existentes nas diversas abordagens, seja no âmbito teórico ou 

político pois, no nosso entender, tais conceitos expressam sentidos e intenções 

diferentes. (MANFREDI, 1999, p. 14). 
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Conforme afirmado por Giron (2008), que as políticas educacionais implantadas 

servem para instaurar a reprodução ideológica do capital econômico, a fixação de sentidos 

também se refere a projetos, estratégias e interesses políticos, quer dizer, também há uma 

disputa histórica no campo da fixação de sentidos (MANFREDI, 1999).  

É nesse eixo que Manfredi (1999) justifica a relevância de se conhecer as 

concepções das expressões: “qualificação", "competência" e "formação profissional" numa 

perspectiva histórico-crítica. A própria autora faz tal conceituação sobre “qualificação” e 

sintetiza: 

 

Como se constatou, a noção de qualificação é polissêmica podendo ser assumida 

com várias acepções, assim como tomada, para efeitos de pesquisa, sob ângulos e 

enfoques distintos. Para alguns, a qualificação é considerada na perspectiva da 

preparação para o mercado, envolvendo, portanto, um processo de formação 

profissional adquirido por meio de um percurso escolar e de uma experiência (ou 

carreira profissional) capaz de preparar os trabalhadores para o ingresso e a 

manutenção no mercado formal de trabalho. Um outro uso da noção de qualificação 

é entendê-la como um processo de qualificação/desqualificação inerente à 

organização capitalista do trabalho, sendo o resultado da relação social entre capital 

e trabalho e da correlação de forças entre ambos. Há ainda uma terceira visão (mais 

recente, da sociologia do trabalho francesa) que aborda e define a qualificação a 

partir da investigação de situações concretas de trabalho. Os autores destes estudos 

designam tal qualificação de real e operacional. Nos últimos dez anos, a concepção 

de qualificação tecnicista (cuja matriz é o modelo job/skills), ancorada nas normas 

previamente estabelecidas pelas empresas, está convivendo ou sendo substituída por 

uma outra concepção, que vem sendo designada modelo da competência. 

(MANFREDI, 1999, p. 8-9, grifo do autor). 

 

Por essa conceituação, é perceptível que o sentido do que seja “qualificação” foi 

se alterando ao longo do tempo para satisfazer ao propósito do capital até ganhar nova 

ressignificação e ser substituída por “competência”.  

Isso se deu, segundo Manfredi (1999), por meio do processo de reorganização da 

economia mundial. Ela ainda ressalta que “as transformações técnico-organizacionais não só 

têm afetado as condições, os meios e as relações de trabalho, como também estão associados à 

construção de novas formas de representação ou ressignificação das noções de trabalho, 

qualificação, competência e formação profissional” (MANFREDI, 1999, p. 9). 

No novo modelo, Manfredi (1999, p. 9-10) declara que há uma valoração “ao 

conjunto de habilidades, conhecimentos, criatividade e responsabilidade requeridas dos 

trabalhadores nos novos postos de trabalho”.  

Manfredi (1999) declara que, no modelo fordista, a qualificação era baseada na 

transmissão de habilidade/conhecimentos no trabalho, isto é, no ‘credencialismo’ a partir dos 
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sistemas escolarizados e escalonados de ascensão, essencialmente adquiridos pelo tempo de 

antiguidade na empresa, mas no modelo “neofordista” ou “pós-fordista”, 

 

 A nova qualificação recai num sistema de capacitação e treinamento, tanto no início 

da contratação (ou prévia a ela), como posterior a ela. A mobilidade ocupacional 

ascendente se alcança, idealmente, através da multiqualificação ou da polivalência 

(domínio de conhecimentos, técnicas e inclusive de áreas específicas no interior de 

disciplinas) e a rotação de tarefas (destreza em habilidades múltiplas). Outro atributo 

da ‘nova qualificação’ se insere na dimensão cultural. Requer-se no trabalho uma 

cultura colaborativa ampla caracterizada por: a) colaboração entre trabalhadores, 

grupos e equipes de trabalho e entre trabalhadores de produção e dos setores 

supervisão e comando; b) a co-determinação e participação ativa, e c) as práticas 

interdepartamentais e interprofissionais colaborativas. (CARRILO, 1994, p. 140-141 

apud MANFREDI, 1999, p. 10). 

 

Isso denota, na área das concepções e representações, um movimento no sentido 

de substituir a noção de qualificação pelo chamado modelo da competência, que nasceu na 

França, na década de 1980, do discurso empresarial, ou seja, associado aos novos modelos de 

produção e gerenciamento (MANFREDI, 1999).  

Já no Brasil, “a noção de competência [...] passa a ser incorporada nos discursos 

dos empresários, dos técnicos dos órgãos públicos que lidam com o trabalho e por alguns 

cientistas sociais, como se fosse uma decorrência natural e imanente ao processo de 

transformação na base material do trabalho” (MANFREDI, 1999, p. 10). 

A autora também menciona que os documentos da Secretaria Nacional de 

Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor) do MTb se referem à competência como 

um processo de educação contínua para que seja desenvolvida uma série de habilidades, que 

são classificadas como básicas, específicas e de gestão (MANFREDI, 1999). Tais habilidades 

são assim definidas: 

 

As habilidades básicas podem ser entendidas em uma ampla escala de atributos, que 

parte de habilidades mais essenciais, como ler, interpretar, calcular, até chegar ao 

desenvolvimento de funções cognitivas que propiciem o desenvolvimento de 

raciocínios mais elaborados. 

As habilidades específicas estão estreitamente relacionadas ao trabalho e dizem 

respeito aos saberes, saber-fazer e saber-ser; são exigidas por postos, profissões ou 

trabalhos em uma ou mais áreas correlatas. 

As habilidades de gestão estão relacionadas às competências de autogestão, de 

empreendimento, de trabalhados em equipes. (MANFREDI, 1999, p. 11, grifo do 

autor). 

 

Os diversos tipos competência, habilidades e capacidades bem como seus 

esquemas de classificação demonstram a polissemia da expressão “competência” e a liquidez 

do seu modelo. E essas conotações “reatualizam alguns conceitos já desenvolvidos pela teoria 
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do capital humano, reafirmando, por meio de novas palavras, conotações que visam à 

reintegração dos trabalhadores aos novos contextos de reestruturação do capital no âmbito dos 

locais de trabalho (MANFREDI, 1999, p. 12).  

Diante disso, Manfredi (1999, p. 12) indaga “até que ponto a noção de 

competência ressignifica a noção tecnicista de qualificação, indicando uma ruptura do modelo 

anterior ou simplesmente constitui uma reatualização?”.  

Ou seja, ao comparar a concepção tecnicista de qualificação com o modelo da 

competência, é visível que as duas definem a qualificação sob um modelo de trabalho 

capitalista, mas apresentam distinções. A primeira delas é limitada do ponto de vista técnico-

científico e a segunda, mais abrangente, é vista somente na perspectiva técnico-operacional 

(racionalidade técnica) abarcando dimensões de ordem subjetiva de ordem psicossocial e 

cultural (MANFREDI, 1999). 

Tais mudanças no conceito de “competência”, afirma Manfredi (1999), seguem as 

mudanças técnico-organizativas que estão sendo introduzidas nas empresas vistas como 

inovadoras e que ampliam o conteúdo e os requisitos da qualificação, no que diz respeito às 

habilidades e aptidões necessárias para o exercício de novas funções ou ainda para a 

reintegração ao trabalho. Esses novos tipos de competências e habilidades permeiam a 

subjetividade e aspectos socioculturais, com conotações ideológicas, e no modelo de 

competências essas conotações ideológicas não são mascaradas, ao contrário, são anexadas e 

explicitadas na definição de qualificação (MANFREDI, 1999). 

O conceito de qualificação é assumido mas não é reduzido o foco técnico-

científico que possui conotações sociais e político-ideológicas, e, que passam a ser 

valorizadas pelo capital, e “esse aspecto nos remete à outra questão crucial, qual seja a de 

desvelar as conotações valorativas e simbólicas presentes na noção de competência, expressas 

pela sua ambivalência, percebendo-a como inscrita num campo simbólico de disputa 

ideológica entre capital e trabalho” (MANFREDI, 1999, p. 12). 

Manfredi após explanar diversos conceitos empregados para “qualificação" 

resume em três conjuntos de conotações histórica e socialmente construídas: 

 

 Desempenho individual racional e eficiente visando a adequação entre fins e 

meios, objetivos e resultados; 

 Um perfil comportamental de pessoas que agregam capacidades cognitivas, 

socioafetivas e emocionais, destrezas psicomotoras e habilidades operacionais 

etc., adquiridas através de percursos e trajetórias individuais (percursos 

escolares, profissionais etc.); 
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 Atuações profissionais resultantes, prioritariamente, de estratégias formativas 

agenciadas e planificadas visando a funcionalidade e a rentabilidade de um 

determinado organismo e ou subsistema social. (MANFREDI, 1999, p. 16). 

 

Em conformidade com Manfredi (1999), as dimensões e os atributos listados 

reafirmam os princípios da racionalidade técnica capitalista, sendo notório que a noção de 

competência que vem sendo “explicitada nos discursos dos empresários, técnicos e cientistas 

sociais empresta seu significado das áreas das ciências da cognição e da educação que adotam 

como parâmetros téorico-explicativos modelos que não se opõem às premissas e à lógica de 

organização do capitalismo (MANFREDI, 1999, p. 16-17). 

Por isso, a autora reafirma a hipótese do movimento de reatualização, que na sua 

opinião é bem inovador para abarcar os novos desafios, entretanto está preso na prospectiva 

do capital e não do trabalho. 

Por fim, Manfredi (1999, p. 17) ressalta que a noção de competência tem sido 

considerada como alternativa à de qualificação, “tendo sido originalmente recriada e 

reatualizada pelas equipes de recursos humanos das grandes empresas capitalistas no nível das 

gerências, para construir novos critérios de acesso e permanência no emprego, seu 

reconhecimento e sua institucionalização”.  

De modo que empresários brasileiros e agências internacionais de educação 

quando não tratam a multidimensionalidade do trabalho como ela é, uma atividade humana, 

social e cultural reduzem a competência apenas a aptidões e habilidades exigidas pelo capital 

(MANFREDI, 1999). Ou seja, 

 

Se a noção de competência não for entendida em sua dimensão social e política, 

como parte integrante do campo de correlação de forças entre capital-trabalho, 

tender-se-á a institucionalizar os modelos patronais de competência que 

virtualmente têm mais possibilidade de se tornar hegemônicos. Se as inovações 

técnico-organizacionais forem tomadas como essencialmente políticas (não 

simplesmente técnicas), assim também não serão neutras as propostas de 

intervenção e formação no e para o trabalho. (MANFREDI, 1999, p. 17-18). 

 

Manfredi (1999, p. 17) também descreve que “a ressignificação da qualificação e 

das estratégias de formação profissional fazem parte de um processo de ressocialização e 

aculturação da classe trabalhadora, tendo por função reintegrá-la aos novos modelos de 

produção e gestão do capitalismo em sua fase de transnacionalização”, de forma que o modelo 

de competência - na concepção empresarial - estaria fixada na lógica de recomposição da 

hegemonia do capital. 
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2.2 Sistema Público de Emprego no Brasil 

 

No Brasil, desde a década de 1940 existem instituições de mercado de trabalho 

consolidadas, contudo as ações para ajudar os trabalhadores desempregados a encontrar 

emprego só começaram na década de 1970 e isso só foi possível devido à criação do Sistema 

Nacional de Emprego (SINE) por meio do Decreto n. 76.403, de oito de outubro de 1975 

(GONZALEZ, 2010), essa foi a primeira ação para estruturar o Sistema Público de Emprego 

(SPE). 

Gonzalez (2010) relata que a criação do SINE aconteceu em conformidade com os 

princípios da Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), intitulada de 

“Convenção Sobre o Serviço de Emprego”, que aconteceu em São Francisco, em 17 de junho 

de 1948, sendo seus objetivos o de fornecer uma gama de serviços (central de empregos, 

orientação vocacional, formação profissional) e um banco de dados de indicadores do 

mercado de trabalho” (GONZALEZ, 2010). 

Moretto (2007, p. 143) indica que “o Programa Intensivo de Preparação da Mão-

de-Obra Industrial (Pipmoi) foi criado em 1963 (Decreto n.º 53.324), sua meta inicial era a 

formação, o aperfeiçoamento e a especialização de profissionais por meio de escolas, nas 

próprias empresas e em cursos volantes” e para atender as mais variadas demandas da 

economia, 

 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) procurou ampliar a abrangência do 

Pipmo a partir de 1971 e, assim, preparar mão-de-obra qualificada também para os 

demais setores da economia. O Programa passou, então, a ser um órgão do 

Departamento de Ensino Médio do MEC, integrado ao Sistema Nacional de Ensino 

Supletivo, porém suas atribuições dirigiam-se especificamente para as atividades de 

qualificação, aperfeiçoamento e atualização profissional da mão-de-obra. 

(MORETTO, 2007, p. 143). 

 

Dessa forma, o Pipmo permaneceu na pasta do MEC até 1975 quando foi 

transferido para o recém-criado MTb (que tinha se separado da Previdência Social) e o 

subordinou à Secretaria de Mão de Obra.  

Nesse momento, segundo Castioni (2010), o objetivo do Pipmo já não era mais o 

da indústria e sim os vários setores da economia, pois o Decreto n. 70.882, de 27 de julho de 

1972, concedeu ao Pipmo a possibilidade de promover habilitações profissionais 

determinadas pela Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, passando a executar programas de 

qualificação, aperfeiçoamento e de especialização.  
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Depois, por meio do Decreto n. 77.362, de1º de abril de 1976, houve uma 

alteração muito relevante que foi a transformação do Conselho Consultivo de Mão de Obra 

em Conselho Federal de Mão de Obra, “incorporando o Pipmo e as entidades encarregadas de 

formação profissional, escolas técnicas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)” (CASTIONI, 2010, 

p. 27-28). Segundo o mesmo autor, esse Decreto também concedeu ao Sistema Nacional de 

Formação de Mão de Obra a função de coordenador e supervisor das atividades de formação 

profissional no país.  

É Castioni (2010) quem descreve o fim do programa: 

 

O Pipmo atingiu seu auge em 1980, com o atendimento de 2,5 milhões de 

trabalhadores, o qual foi realizado, em sua maioria, pelo SENAI e SENAC. 

Contudo, tanto a Lei n. 6.297/75 quanto o Conselho Federal de Mão de Obra foram 

extintos com a edição da Medida Provisória n. 160, de 15 de março de 1990, a qual 

foi convertida, posteriormente, em Lei n. 8.034, de 12 de abril de 1990, no início do 

governo Collor. (CASTIONI, 2010, p. 28). 

 

Entretanto, Castioni (2013) afirma que, no Brasil, a característica do Sistema 

Público de Emprego (SPE) sempre foi a desarticulação e que sua concretização, semelhante 

aos existentes em outros países, se deu somente com a Constituição Federal de 1988, que 

criou as bases do seu financiamento a partir de orientação da OIT, mas que mesmo 

organizando uma das dimensões do SPE, a intermediação entre trabalhador e o emprego, 

marca característica do SINE, ele afirma que 

 

O SPE brasileiro somente tornou-se completo quando assumiu a responsabilidade 

pelo pagamento do seguro-desemprego, em 1986, através do Decreto-Lei n. 2.284, 

de 10 de março de 1986, que instituiu o Plano Cruzado, e quando passou a contar 

com uma fonte permanente de recursos, inclusive para a qualificação profissional, a 

partir da regulamentação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em 1990, 

que, por sua vez, derivou da determinação constitucional de 1988. Embora ações 

sistemáticas de qualificação profissional somente tenham se tornado visíveis nos 

anos de 1990, sua introdução no âmbito do Ministério do Trabalho (MTb) ocorreu 

muito tempo antes, porém com menos visibilidade do que na era dos recursos do 

FAT. (CASTIONI, 2013, p. 27). 

 

Desde 1990, Gonzalez (2010) ressalta que há duas importantes mudanças que 

favoreceram a consolidação do SPE no Brasil: a criação de um regime de financiamento, 

através do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e a consequente expansão da cobertura 

dos benefícios e serviços.  
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O FAT foi previsto na Constituição de 1988 e regulamentado através da lei n.º 

7.998 em 1990 que também instituiu o Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT)6 ambos 

sob a gestão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Outro fator pertinente é que 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal, em 05 de outubro de 1988, nos 

termos do que determina o seu art. 239, os recursos provenientes da arrecadação das 

contribuições para o PIS e para o PASEP foram destinados ao custeio do Programa 

do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e, pelo menos quarenta por cento, ao 

financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico, esses últimos a cargo 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. (PORTAL 

MTE, 2016). 

 

O FAT, dentro de suas funções mais relevantes estão as de elaborar diretrizes para 

programas e para alocação de recursos, de acompanhar e avaliar seu impacto social e de 

propor o aperfeiçoamento da legislação referente às ações implementadas, e ainda as 

competências de análise das contas do Fundo, dos relatórios dos executores dos programas 

apoiados e de fiscalização da administração do FAT (PORTAL MTE, 2016).  

Segundo o MTE, em seu sítio oficial7, as principais ações de emprego financiadas 

com recursos do FAT estão estruturadas em torno de dois programas:  

 
O Programa do Seguro Desemprego (com as ações de pagamento do benefício do 

seguro-desemprego, de qualificação e requalificação profissional e de orientação e 

intermediação do emprego) e os Programas de Geração de Emprego e Renda, cujos 

recursos são alocados por meio dos depósitos especiais criados pela Lei n.º 8.352, de 

28 de dezembro de 1991 (incorporando, entre outros, o próprio Programa de 

Geração de Emprego e Renda – PROGER, nas modalidades Urbano e Rural e o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF). 

(PORTAL MTE, 2016). 

 

Um desses programas, o de Geração de Emprego e Renda, é direcionado, em sua 

maioria, para micro e pequenos empresários, cooperativas e para o setor informal da 

economia, associam crédito e capacitação para que emprego e renda sejam gerados.  

Já os recursos extra-orçamentários do FAT são depositados em instituições 

oficiais federais que operam como agentes financeiros dos programas (Banco do Brasil S/A-

BB; Banco do Nordeste S/A-BNB; Caixa Econômica Federal –CAIXA; Banco da Amazônia 

–BASA; Banco de Desenvolvimento Econômico e Social –BNDES e Financiadora de 

Estudos e Projetos -FINEP) (PORTAL MTE, 2016).  

                                                 
6 O CODEFAT é um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por representantes dos 

trabalhadores, dos empregadores e do governo, que atua como gestor do FAT. 
7 Site oficial do MTE. Disponível em http://portalfat.mte.gov.br/sobre-o-fat/.  
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O programa do seguro-desemprego é responsável pelo tripé básico das políticas 

de emprego, a saber: benefício do seguro-desemprego, intermediação de mão-de-obra e a 

qualificação social e profissional. E suas ações são executadas, descentralizadamente, por 

meio do SINE, entidades contratadas pelos estados, municípios e consórcios de municípios, 

além de outras entidades conveniadas. 

Castioni (2010) informa que a primeira regulamentação do CODEFAT visando à 

qualificação profissional em larga escala e a “popularização” dos chamados “cursos do FAT” 

foi feita a partir da Resolução n. 96, de 18 de outubro de 1995, durante o governo FHC, e 

estabeleceu critérios para transferência dos recursos do FAT ao Plano Nacional de Educação 

Profissional (PLANFOR). 

O Planfor, de acordo com Peixoto (2008, p. 58) “vincula-se às políticas 

neoliberais que ganharam destaque no país a partir da década de 1990, em meio ao contexto 

da globalização do capital e das transformações que gradualmente foram introduzidas na 

produção, como uma forma de afirmação da nova fase do capitalismo”.  

Segundo a mesma autora, havia, por parte do governo, a defesa de que a educação 

era elemento indispensável para o crescimento econômico e para a diminuição da pobreza, o 

que garantiria a entrada dos países de capitalismo periférico no mercado globalizado e 

consequentemente, sua reestruturação na cadeia produtiva, e por isso, seguiram-se orientações 

e estudos de órgãos internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL), Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). Ainda segundo Peixoto (2008):  

 

Esse cenário trouxe desafios e problemas para serem enfrentados no campo da 

educação em geral e em particular para a formação profissional, uma vez que foi 

considerada um elemento estratégico para o Brasil se ajustar às exigências da 

‘economia competitiva’, em que a reforma educacional dos anos 90 pretendeu 

resolver. (PEIXOTO, 2008, p. 58). 

 

O objetivo principal do Planfor, segundo Jorge (2010, p. 01) foi o 

“desenvolvimento de ações de educação profissional, buscando contribuir para a redução do 

desemprego e subemprego da População Economicamente Ativa (PEA); combater a pobreza e 

a desigualdade social; assim como elevar a produtividade, a qualidade e a competitividade do 

setor produtivo”. Já dentre os objetivos gerais, elenca:  
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A qualificação ou requalificação de trabalhadores, a partir do desenvolvimento de 

habilidades básicas, específicas e de gestão, propiciando, assim, a inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, melhoria da produtividade bem como elevação 

da renda pessoal e familiar, e melhoria geral na qualidade de vida das comunidades a 

que pertençam;  

Elevação do nível de escolaridade, tendo em vista a erradicação do analfabetismo e a 

ampliação do número de pessoas com, pelo menos, o nível básico de escolaridade; 

Contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais bem como para a 

preservação da natureza e a construção da solidariedade e cidadania;  

Combate a todas as formas de discriminação, com ênfase para a discriminação de 

gênero, idade, raça e cor, buscando, assim, a garantia do respeito à diversidade; 

Estímulo à ampliação da oferta de empregos e oportunidades de geração de renda 

assim como a busca por alternativas de trabalho autogestionado, associativo ou 

micro e pequenos empreendimentos. (JORGE, 2010, p. 01-02). 

 

Peixoto (2008, p. 60-61) destaca que “a concepção de educação profissional que 

fundamentou o Plano configurou-se na capacidade de aprendizagem contínua do trabalhador 

em incorporar os princípios da polivalência e da multifuncionalidade, em conformidade com 

as atuais exigências do processo produtivo e tecnológico”.  

Ainda, segundo a autora, tal concepção era ideológica e convencia o trabalhador 

de que falta de emprego estava ligada à falta de escolaridade e qualificação, indiretamente, a 

responsabilidade passava a ser do trabalhador.  

De acordo com Peixoto (2008, p. 61), orientado “pelos princípios de 

descentralização das atividades, conjunção de recursos públicos, privados e externos e na 

participação de múltiplos atores” foi montada uma Rede de Educação Profissional, na qual 

estavam incluídos os sistemas de ensino técnico federal, estadual, municipal; universidades 

públicas e privadas; o Sistema “S”8; os sindicatos de trabalhadores; as escolas e fundações de 

empresas; as organizações não governamentais e a rede de ensino profissional livre, para, 

conjuntamente, desenvolverem o Planfor junto à população, e, dentro do princípio de 

descentralização, foram criados as Parcerias Nacionais e Regionais, e, os Planos Estaduais de 

Qualificação Profissional (PEQs), sendo que cada um gerenciava as qualificações do seu 

estado (PEIXOTO, 2008).  

Segundo Pochmann (1998, p. 142) o Planfor “representou uma estratégia de 

qualificação desenvolvida de forma descentralizada e em parceria com diversas instituições” e 

                                                 
8 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento 

profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado 

com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria 

(Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte 

(Sest). Disponível em http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s. 
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que tinham o apoio estaduais e municipais e eram financiadas com recursos públicos. E 

acrescenta que: 

 

A sua operacionalização, que contou com a reestruturação da Secretaria de 

Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor), do Ministério do Trabalho, 

tornou-se possível com a participação do Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) e 

das Comissões Tripartites de Emprego nas esferas estadual e municipal. 

(POCHMANN, 1998, p. 142-143). 

 

Porém, havia escassez de recursos, uma vez que tinha-se apenas o recurso do FAT 

para custeamento do Planfor. E os PEQ’s eram financiados com esses recursos por meio de 

convênios firmados entre as Secretarias de Trabalho e o Ministério do Trabalho da Secretaria 

Nacional de Formação e Desenvolvimento Profissional (SEFOR): “as parcerias foram 

firmadas a partir de convênios, termos de cooperação técnica, protocolos de intenções entre 

toda a Rede de Educação Profissional do país” (PEIXOTO, 2008, p. 66).  

Os docentes que ministravam os cursos oferecidos pelos PEQ’s eram da unidade 

parceira executora, e caso não houvesse o número suficiente, podiam fazer a contratação de 

docentes externos, todavia, “não foi instituída nenhuma diretriz quanto ao tipo de qualificação 

necessária para o corpo docente ou até mesmo o tipo de vínculo desses profissionais com as 

entidades executoras” (PEIXOTO, 2008, p. 66).  

O Planfor começou ofertando cursos com carga horária de 160 horas e quando do 

seu término, ofertava cursos com 50 horas, e, segundo relatórios do MTE, a queda na 

qualidade dos cursos era nítida. Esse programa arraigou-se ao conceito de empregabilidade, 

mas não podia mudar o contexto de desemprego da época, isto é, não adiantava ter formação 

profissional se não havia emprego. Ele foi executado de 1995 até 2002. (PEIXOTO, 2008). 

O Planfor findou, em 2002, juntamente com o governo FHC e com a chegada do 

governo Lula, em 2003, um “novo” programa de formação para o trabalho foi implantado, ou 

seja, o Planfor foi abandonado e entrou em vigor o Programa Nacional de Qualificação Social 

e Profissional (PNQ), que vigorou até 2007. É Peixoto (2008) que também explicita a criação 

do PNQ: 

 

Em julho de 2003 o governo Lula lançou o Programa Nacional de Qualificação 

Social e Profissional (2003-2007) que integra o Plano Plurianual – PPA – (2004-

2007), baseado em um modelo de desenvolvimento de longo prazo, que ultrapassa 

os limites temporais de 2007, sendo destinado a promover profundas transformações 

estruturais na sociedade brasileira. Esse Programa se configurou em uma ação 

política do governo federal em conceber a qualificação profissional como direito, 

como política pública, como espaço de negociação coletiva e como elemento 

constitutivo do desenvolvimento sustentável. (PEIXOTO, 2008, p. 76). 
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Apesar da criação do PNQ e extinção do Planfor em 2003, somente em 2004 que 

o PNQ foi efetivamente implantado. O ano de 2003 foi utilizado como um período de 

transição entre os dois planos.  

A justificativa para a extinção do Planfor e implantação do PNQ está no 

documento do MTE, o Plano Nacional de Qualificação/PNQ2003-20079 (2003), quando 

afirma que através de análises realizadas com base em avaliações externas e documentos do 

Planfor, encontraram limitações, incoerências e lacunas, quais sejam: 

 

• pouca integração entre a Política Pública de Qualificação Profissional e as demais 

Políticas Públicas Trabalho e Renda (seguro-desemprego, crédito popular, 

intermediação de mão-de-obra, produção de informações sobre o mercado de 

trabalho, etc.);  

• desarticulação desta em relação às Políticas Públicas de Educação;  

• fragilidades das Comissões Estaduais e Municipais de Trabalho – CETs e CMTs, 

como espaços capazes de garantir uma participação efetiva da sociedade civil na 

elaboração, fiscalização e condução das Políticas Públicas de Qualificação;  

• baixo grau de institucionalidade da rede nacional de qualificação profissional, que 

reserva ao Estado, por meio do MTE, o papel de apenas definir orientações gerais e 

de financiamento do Plano Nacional de Qualificação, executado integralmente por 

meio de convênios com terceiros;  

• ênfase do Planfor nos cursos de curta duração, voltados ao tratamento 

fundamentalmente das “habilidades específicas”, comprometendo com isso uma 

ação educativa de caráter mais integral;  

• fragilidades e deficiências no sistema de planejamento, monitoramento e avaliação 

do Planfor. (BRASIL, 2003, p. 19). 

 

Segundo o mesmo documento citado, o PNQ deveria contribuir para propiciar a 

“integração das políticas e para a articulação das ações de qualificação social e profissional do 

Brasil e, em conjunto com outras políticas e ações vinculadas ao emprego, ao trabalho, à 

renda e à educação, deve promover gradativamente a universalização do direito dos 

trabalhadores à qualificação”. Seus objetivos eram:  

 

I – A formação integral (intelectual, técnica, cultural e cidadã) dos/as 

trabalhadores/as brasileiros/as;  

II – Aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e da 

participação em processos de geração de oportunidades de trabalho e de renda, 

reduzindo os níveis de desemprego e subemprego;  

III – Elevação da escolaridade dos trabalhadores/as, por meio da articulação com as 

Políticas Públicas de Educação, em particular com a Educação de jovens e adultos;  

IV – Inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e diminuição da 

vulnerabilidade das populações;  

                                                 
9 O Plano Plurianual é criado a cada 4 anos e estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. Diponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil/ppa/ppa2004_7.html/index.html   
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V – Aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, reduzindo 

os riscos de demissão e as taxas de rotatividade ou aumento da probabilidade de 

sobrevivência do empreendimento individual e coletivo;  

VI – Elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados, aumento da 

competitividade e das possibilidades de elevação do salário ou da renda;  

VII – Efetiva contribuição para articulação e consolidação do Sistema Nacional de 

Formação Profissional, articulado ao Sistema Público de Emprego e ao Sistema 

Nacional de Educação. (BRASIL, 2003, p. 26)  

 

O Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 (2003) elenca as seis dimensões principais 

nas quais o PNQ se fundamenta, a saber: 

 

QUADRO 2: Dimensões do PNQ e seus objetivos 

 
DIMENSÕES 

 
OBJETIVOS 

  

Âmbito  

Político  

 

torna-se central a compreensão da qualificação profissional como direito, como 

Política Pública, como espaço de negociação coletiva e como um elemento 

constitutivo de uma política de desenvolvimento sustentável;  

 

  

 

 

Dimensão Ética  

 

sob o propósito de garantir transparência no uso e gestão dos recursos públicos, 

ganha evidência por meio de procedimentos tais como: incorporação das 

recomendações da Secretaria Federal de Controle – SFC/Corregedoria-Geral da 

União – CGU e do Tribunal de Contas da União – TCU; regularização do quadriênio 

1999-2002 (adimplência) e adoção de mecanismos permanentes de monitoramento 

dos contratos; uniformização dos contratos e convênios; disponibilização de 

informações atualizadas via Internet; aplicação de procedimentos de redução de 

custos intermediários (passagens, diárias, etc.); garantia da autonomia do sistema de 

avaliação frente à gestão e à realização dos planos; garantia de um sistema de 

monitoramento, em tempo real e de modo eficiente;  

 

  

 

Campo 

Conceitual 

 

adquire prevalência de noções como: educação integral; formas solidárias de 

participação social e gestão pública; empoderamento dos atores sociais (na 

perspectiva de sua consolidação como cidadãos plenos); qualificação social e 

profissional; território (como base de articulação do desenvolvimento local); 

efetividade social; qualidade pedagógica; reconhecimento dos saberes socialmente 

produzidos pelos trabalhadores;  

 

  

 

 

Dimensão  

Pedagógica  

 

busca-se garantir: aumento da carga horária média; uniformização da nomenclatura 

dos cursos; articulação prioritária com a educação básica (ensino fundamental, ensino 

médio e educação de jovens e adultos); exigência para as instituições que vierem a 

ser contratadas para a realização dos Planos Territoriais e Projetos Especiais, de 

formulação e implantação de projetos pedagógicos; garantia de investimentos na 

formação de gestores e formadores; constituição de laboratórios para discussão de 

referenciais nos campos metodológico, das Políticas Públicas de Qualificação e da 

certificação; investimento na sistematização de experiências e conhecimentos; 

desenvolvimento de sistemas de certificação e orientação profissional; apoio à 

realização do censo da educação profissional pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC; 

 

Continua... 
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Conclusão... 

  

DIMENSÕES 

  

OBJETIVOS  

 
 

 

 

 

Dimensão  
Institucional  

 

passa a ser estratégica a integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e 

Renda entre si  e destas em relação às Políticas Públicas de Educação e 

Desenvolvimento, dentre outras. Além disso, torna-se ainda mais estratégico o papel 

do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT e das 

Comissões Estaduais e Municipais de Trabalho, para garantir uma efetiva 

participação e controle social. Os Municípios, antes excluídos do acesso aos recursos 

da qualificação, passam a ser agentes do processo, vinculado ao desenvolvimento 

local. Ganha maior importância também: o papel das Delegacias Regionais de 

Trabalho – DRT’s como representações do TEM nos estados e a articulação 

institucional das Políticas Públicas de Qualificação no plano internacional 

(prioritariamente, no âmbito do MERCOSUL e África); e a nova resolução do 

CODEFAT (n.º 333), que institucionaliza estas novas concepções;  

 

  
 

 

Dimensão 
Operacional 

 

é preciso garantir: o planejamento como ponto de partida de chegada na elaboração 

dos planos e projetos; um sistema integrado de planejamento, monitoramento, 

avaliação e acompanhamento dos egressos do PNQ, em todos os seus níveis de 

realização; reestruturação do SIGAE e SOP; mecanismos de efetiva continuidade; a 

adoção de critérios objetivos de distribuição dos recursos do FAT entre os Planos 

Territoriais e os Projetos Especiais; o estabelecimento de um calendário plurianual, 

sem reprogramação; diminuir a quantidade do número de parcelas de desembolso de 

recursos; instrumentos de análise das prestações de contas.  

 

Fonte: Plano Nacional de Qualificação/PNQ 2003-2007 (2003, p. 20-21) 

  

Tais dimensões objetivavam demarcar, em seu conjunto, um novo momento da 

política pública de qualificação no país com uma perspectiva de qualificação profissional 

fundamentada “em uma complexa construção social, associada à cidadania. [...] como uma 

forma de contribuir para a democratização das relações de trabalho e com isso propiciar um 

caráter social e participativo ao modelo de desenvolvimento” (PEIXOTO, 2008, p. 80). 

Entretanto, o PNQ manteve tudo aquilo no que o Planfor obteve sucesso, como 

por exemplo, a inserção de outras organizações, tanto governamentais quanto civis, nas 

decisões das ações que seriam executadas bem como na oferta dos cursos e o estabelecimento 

do público alvo prioritário: 

 

Foram direcionadas às populações e grupos mais vulneráveis socialmente tais como: 

trabalhadores desempregados, famílias de baixa renda, indivíduos com baixa 

escolaridade, grupos beneficiários das políticas de inclusão (mulheres, negros, 

indígenas), pessoas excluídas do mercado de trabalho (jovens, ou pessoas com mais 

de quarenta anos) e trabalhadores de setores fortemente afetados pela inserção da 

tecnologia e a reestruturação da produção. Na mesma medida, e tal como o 

programa anterior, o PNQ foi descentralizado para diferentes atores sociais como as 

instituições educacionais (públicas e privadas), os serviços nacionais de 
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aprendizagem, os sindicatos, as confederações patronais, entre outros. (BRASIL, 

2003).  

  

Conforme comunica Véras e Prestes (2009), o que o PNQ abandonou foi a ideia 

de “empregabilidade” anteriormente atrelada ao Planfor:  

 

Sobretudo, realçou a noção de qualificação como construção social, questionou o 

discurso da “empregabilidade” e buscou centrar o entendimento da política pública 

de qualificação profissional na perspectiva dos direitos sociais, devendo, nesses 

termos, ser objeto de uma política nacionalmente articulada, controlada socialmente, 

sustentada publicamente e orientada para o desenvolvimento sustentável, a inclusão 

social e a consolidação da cidadania. (VÉRAS; PRESTES, 2009, p. 56, grifo do 

autor). 
  

Havia, por parte do governo, o interesse em expandir o conceito do PNQ para 

além do que era no Planfor, afirmando que a qualificação profissional executada pelo PNQ é 

baseada numa “complexa construção social, associada à cidadania” (PEIXOTO, 2008, p.80). 

Peixoto (2008) afirma que isso é relevado pelo PNQ como uma maneira de subsidiar a 

democratização das relações de trabalho e deste modo favorecer um caráter social e 

participativo ao modelo de desenvolvimento. 

Não obstante, o PNQ no fim de sua execução, da mesma forma que aconteceu no 

plano anterior, teve seus recursos e ofertas cerceados de forma gradativa até sua total extinção 

em 2007. Peixoto (2008) ratifica as semelhanças entre o PNQ e o Planfor:  

  

Constatamos que, tanto o PLANFOR quanto o PNQ, se fundamentaram em um 

tipo de política estabelecida entre os diferentes sujeitos sociais, os quais 

influenciaram nas escolhas de determinados campos de atuação. Assim, mesmo 

que se situe num espaço de expressão de conflitos polarizados entre o capital e 

trabalho, a construção desses Planos permitiu a adesão dos sujeitos sociais em 

disputa, em que as acomodações de interesses dos envolvidos no processo 

correspondem, apesar das perspectivas diferenciadas, às demandas por elevação 

do nível educacional da força de trabalho. (PEIXOTO, 2008. p. 93). 

 

E que,  

 

Todas as discussões que levantamos até o momento nos fazem compreender que na 

comparação dos documentos do PLANFOR com os do PNQ identificamos mais 

similaridades do que divergências entre os Planos. No entanto, é importante ainda 

destacar que o governo Lula instituiu o PNQ em meio a uma contradição básica, em 

que a intenção de criar um novo modelo de desenvolvimento, baseado no 

crescimento sustentável e na inclusão, manteve os mesmos padrões e a mesma 

lógica do PLANFOR, gerando um quadro inverso. (PEIXOTO, 2008, p. 118). 
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De acordo com as comparações feitas por Peixoto (2008), “o percurso percorrido 

pelo PNQ – apesar de ter anunciado uma nova concepção de qualificação – sustenta-se nas 

mesmas bases institucionais e operacionais do Plano anterior”. (PEIXOTO, 2008, p. 118).  

Castioni (2010) coaduna com Peixoto (2008) ao confirmar que nem um nem outro 

conseguiu alcançar seus objetivos: 

 
O Planfor foi um Programa massivo de qualificação profissional, que abarcou um 

conjunto muito amplo de opções, mas não atingiu seu objetivo principal: articular a 

qualificação profissional com o sistema educacional, contribuindo, assim, para a 

consistente elevação da escolaridade dos trabalhadores. Foi substituído, em 2003, 

pelo Plano Nacional de Qualificação (PNQ), o qual apresentou pretensões menores, 

mas manteve o mesmo problema da não articulação com o sistema educacional e 

com a própria estrutura do SPE. (CASTIONI, 2010, p. 29).  

 

Gonzalez (2010) reitera que o SPE no Brasil ainda enfrenta dois problemas 

existentes desde sua criação, a integração e a cobertura. O primeiro, advém da dificuldade de 

associar benefícios e serviços (central de emprego, formação vocacional e linhas especiais de 

crédito) e de associar os diferentes serviços prestados pelo sistema. E o segundo, porque o 

programa é mais eficaz ao alcançar trabalhadores do setor formal do que trabalhadores com 

empregos precários, não assalariados e independentes. O autor elenca três desafios para o 

futuro do SPE no Brasil:  

 

(i) superar a natureza reativa das políticas de emprego em relação ao ciclo 

econômico, dada a predominância de políticas passivas focadas na oferta de 

trabalho;  

(ii) oferecer mais proteção e serviços aos segmentos mais vulneráveis da população 

em idade ativa (grupo este em que mulheres e jovens encontram-se sobre-

representados); 

(iii) tratar dos problemas de coordenação, que tendem a se agravar ainda mais à 

medida que novos Programas são criados fora do âmbito do FAT. (GONZALEZ, 

2010, p. 89). 

 

Dando continuidade ao SPE no Brasil, na seção a seguir, traremos à tona o que se 

tem discutido em relação ao Pronatec, que é o objeto dessa pesquisa e o programa de 

formação para o trabalho que atualmente está sendo executado pelo governo federal. 

 

2.2.1 Pronatec: análises postas 

   

Da mesma forma que os programas Pipmo, Planfor e PNQ implantados 

anteriormente, o Pronatec, lançado em 2011 pelo governo Dilma, também está inserido no 

bojo das ações para o trabalho e emprego. Para uma melhor compreensão de como o Pronatec 
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vem sendo implantado e desenvolvido no país, a partir dessa subseção explanaremos 

produções acadêmicas que dissertam sobre ele.  

Para facilitar a compreensão, as discussões serão desenvolvidas através dos 

tópicos mais presentes nas publicações analisadas, a saber: relatos de experiências e 

implantações; comparativos com outros programas de formação para o trabalho; legislações e 

reflexões e por fim, aspectos econômicos e políticos. 

 Relatos/Experiências e Implantações 

Neste tópico, os trabalhos discutem a implantação do Pronatec em unidades 

educacionais do país. O primeiro deles, de Walter, Franzon e Bach (2013) trouxe informações 

das ações estratégicas, dos estrategistas e seus papéis na implantação do Pronatec no 

IFRS/Campus Sertão.  

Nesse trabalho, Walter, Franzon e Bach (2013) mencionam que houve certo 

interesse da direção geral do Campus Sertão em aderir à implantação do Pronatec, eles citam 

um relato do diretor geral do Campus Sertão: “Percebi que o MEC queria que todos os campi 

do Brasil ingressassem no programa, embora isso fosse voluntário. [...] Percebi também que 

quem aderisse seria visto com bons olhos pelo MEC, que teríamos uma chance muito maior 

de ver nossos pleitos atendidos.” (WALTER; FRANZON; BACH, 2013, p. 04). 

Segundo os autores, essa percepção do diretor geral veio através dos contatos que 

ele mantinha com integrantes do MEC, ou seja, o diretor geral chegou à conclusão de que 

implantar o Pronatec “seria uma oportunidade de estreitar laços com o MEC, o que poderia 

favorecer a aprovação futura de recursos e projetos pleiteados pelo Campus junto a esse 

Ministério” (WALTER; FRANZON; BACH, 2013, p. 04). 

No texto, Walter, Franzon e Bach (2013) afirmam que foram necessárias muitas 

leituras das legislações para entendimento do programa, por parte do diretor geral (que foi 

quem se responsabilizou pelas primeiras ações para implantação do Pronatec), e, que o 

próprio diretor realizou uma sensibilização, legitimação e atribuição de sentido ao Pronatec 

junto aos servidores para sua posterior implantação. Isso retrata uma das diversas facetas que 

aconteceram nas instituições que optaram por ofertar o Pronatec. 

Já Almeida e Queiroz (2015) fazem um relato de experiência do Pronatec em São 

Borja/RS e demonstram de quais maneiras a comunicação auxiliou na divulgação e 

consequente inscrição da população nos cursos do Pronatec. Eles relatam - através de 

entrevistas - como foi a inscrição e a feitura dos cursos.  
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Para tanto, os autores listaram determinadas situações para conduzir a entrevista 

com os ex-alunos do Pronatec, tais como: a atividade anterior que exerciam; como 

conseguiram informações relativas ao curso; por que tomaram a decisão em fazer um curso do 

Pronatec; como foi o aproveitamento do curso; quais as mudanças e perspectivas profissionais 

futuras, etc. 

É interessante ressaltar que Almeida e Queiroz (2015) tratam da experiência de 

egressos do Pronatec, sendo que o resultado desse estudo apontou que o principal motivo para 

a tomada de decisão para fazerem um curso do Pronatec foi motivos financeiros (60%) e 

especializar-se (40%).  

Outros dados apontaram que 60% quando começou o curso estava desempregado; 

após e/ou durante o curso 100% entrou no mercado de trabalho e/ou foi promovido; 100% 

classificou como “ótimo” o aproveitamento dos cursos, e, como perspectivas futuras 60% 

apontou que querem continuar os estudos, trabalhar e galgar novos sonhos e 20% que querem 

continuar a trabalhar e sustentar a família e os demais, 20%, presidir uma cooperativa e 

auxiliar na qualificação profissional dos pescadores da sua região (ALMEIDA; QUEIROZ, 

2015). Por esse resultado, os autores chegaram à seguinte conclusão: 

 

Na perspectiva do Pronatec podem ser identificadas duas dimensões no processo de 

aprendizagem em relação às pessoas: a primeira é que o ensino contribui para lhes 

revelar novos horizontes e procedimentos na conquista da cidadania; a segunda é 

que desperta neles o interesse para realizarem outras conquistas, como a 

profissionalização, visando à inserção delas no mundo do trabalho, melhorando-lhes 

a renda e a vida familiar. (ALMEIDA; SOUZA, 2015, p. 170). 

 

Machado e Ransolin (2014) descrevem uma experiência do Pronatec no IFPR, no 

Campus Paranavaí, nos anos de 2012 e 2013. Sendo que, em 2012, houve uma oferta de seis 

turmas e em 2013, nove turmas, todas as ofertas foram de cursos FIC de várias áreas do 

conhecimento.  

As autoras, mesmo considerando os problemas de operacionalização e do alto 

índice de evasão, num total de aproximadamente 46% no primeiro ano e de 34.4% no 

segundo, julgam que o Pronatec foi um sucesso porque ofertou muitos cursos de qualidade 

que beneficiaram diversos jovens e adultos de Paranavaí e região (MACHADO; RANSOLIN, 

2014). Como razões principais para a alta porcentagem de evasão, elas apontam: 

 

O desinteresse do público encaminhado pela SEED pelos cursos ofertados;  

o público encaminhado pela Agência do Trabalhador possui limitações como baixa 

escolaridade, comodismo com o seguro desemprego e trabalho informal;  

o turno que os cursos são ofertados. (MACHADO; RANSOLIN, 2014, p. 35). 
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Em relação aos parceiros demandantes (que divulgam e selecionam os 

participantes para os cursos oferecidos pelo Pronatec), Machado e Ransolin (2014) relatam 

que foram realizadas certas parcerias com entidades externas ao IFPR/Campus Paranavaí, 

dentre elas, a Secretaria Estadual de Educação (SEED), a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, o Centro de Reabilitação e Assistência Social (CRAS), o Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS) juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, do 

qual a Agência do Trabalhador faz parte (MACHADO; RANSOLIN, 2014). 

As autoras apontaram como as principais dificuldades de implantação do Pronatec 

no Campus Paranavaí: “a morosidade no processo de compra de materiais e utilização dos 

recursos financeiros; falta de orientação do Ministério da Educação (MEC) e modificações 

frequentes e falta de uniformização das funções do Sistec” (MACHADO; RANSOLIN, 2014, 

p. 36).  

Dentre os pontos positivos na implantação do Pronatec elencam a divulgação do 

IFPR junto à comunidade e ainda que a Bolsa-Formação destinada aos alunos é um grande 

atrativo para a permanência deles no programa. Machado e Ransolin (2014) acreditam que 

“quando as propostas governamentais são vistas pelas instituições de ensino como forma de 

melhoria para a sociedade, é possível realizar um trabalho de qualidade, mesmo com tantos 

obstáculos” (MACHADO; RANSOLIN, 2014, p. 33). 

Outra análise de implantação foi realizada por Bernardino (2013), ele narra o 

processo de implantação do Pronatec através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania de São Paulo e do Sistema “S” voltado à população em situação de rua.  

Nele, o autor, além de abarcar a análise dos arranjos políticos institucionais por 

trás das políticas públicas, as discussões que dizem respeito à governança nas políticas 

públicas, traz o estudo de caso do Pronatec que objetivou à qualificação e empregabilidade da 

população em situação de rua na cidade de São Paulo. Lá, o programa foi denominado pela 

Prefeitura, de “Pronatec PopRua”. Bernardino (2013) destaca que: 

 

No município de São Paulo, a adesão ao Pronatec foi feita no último ano da gestão 

2009-2012 pela Secretaria Municipal de Assistência Social e à época previa-se 

atender ordinariamente ao público-alvo estabelecido pelas diretrizes do Programa: 

beneficiários do Programa Bolsa Família e outros programas de transferência de 

renda; pessoas inscritas no Cadastro Único e usuários dos diversos serviços da rede 

socioassistencial; e estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e trabalhadores 

desempregados. (BERNARDINO, 2013, p. 17). 

 

Todavia, com a criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania, que acomodava a Coordenação de Políticas para População em Situação de Rua, 
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passaram uma parte do atendimento do Pronatec especificamente às pessoas em situação de 

rua, aquelas que tivessem interesse em participar dos cursos (BERNARDINO, 2013).  

E além de direcionarem uma fatia dos cursos do Pronatec a essas pessoas de rua, o 

prefeito e a Coordenação “PopRua” ficaram responsáveis por “coordenar um processo de 

articulação, sensibilização e acompanhamento junto ao setor empresarial paulista – 

especialmente junto às empresas que têm contratos com a Prefeitura –, para absorção da 

demanda em seus quadros de empregados” (BERNARDINO, 2013, p. 18) para garantir 

empregabilidade aos alunos concluintes. 

O autor esclarece que os objetivos do seu trabalho são o de analisar: 

 

[...] a maneira como se articulam, e os impactos que acarretam, os arranjos políticos-

institucionais sobre a implantação de uma política pública de direitos humanos em 

São Paulo [...] e como se conformam no interior do processo de implantação os 

interesses dos diversos atores estatais e societais, que, uma vez inseridos no processo 

de concepção e execução da política, acabam por modificar os rumos da política e 

tornam mais imprevisíveis os resultados almejados na fase de formulação, ao final 

da etapa de implantação. (BERNARDINO, 2013, p. 04). 

 

Bernardino (2013), também elenca característica acerca do Pronatec que o 

enquadram como uma ação intervencionista, quais sejam: 

 

a) há uma busca por influenciar o comportamento dos cidadãos em um processo 

dinâmico: o Pronatec PopRua será direcionado a um público que, a despeito de sua 

heterogeneidade, é bastante específico: as quase 15 mil pessoas que se encontram 

em situação de rua na cidade de São Paulo. Assim, com a união de esforços das 

instâncias federal e municipal e contando com o engajamento da sociedade civil 

organizada, o Programa oferece uma oportunidade de requalificação profissional a 

pessoas em situação de rua, com vistas à geração de emprego e renda que possam 

tirar o beneficiário de uma situação de absoluta exclusão sócioeconomica; 

b) o nível de conhecimento sobre a aplicação da metodologia e os resultados que se 

irá aferir com ela é reduzido: A implantação do Programa ao longo dos quatro anos 

de governo não cumprirá um calendário pré-definido, nem tampouco é possível 

prever qual o patamar de empregabilidade será alcançado pelo Programa. E embora 

seja incontestável a reputação do Sistema S, a prática pedagógica a ser aplicada em 

sala de aula é própria desses serviços de aprendizagem. Além disso, o contato direto 

e cotidiano com o beneficiário da política não é feito exatamente pelo Estado, mas 

por esse parceiro estratégico, o que interpõe um novo agente transmissor das 

diretrizes entre a arena política de concepção da política e o executor na “ponta”, o 

que pode resultar em imprecisões quanto ao fiel acompanhamento e monitoramento 

das ações;  

c) as variações exteriores no campo são grandes: Numa cidade como São Paulo, 

mesmo com a focalização da política a um público bem específico são enormes as 

disparidades entre as pessoas em situação de rua. As histórias que levam cada pessoa 

à situação de rua são próprias de cada indivíduo. Este fator constitui um problema 

adicional à previsibilidade dos resultados do Pronatec PopRua pois cada cidadão 

tem uma rotina própria em função de trabalhos que têm, nível de saúde de que 

dispõem e laços sócio-familiares que mantém (quando existem). Isto pode dificultar 

a composição das turmas e resultar em evasão nos cursos. Além disso, pela 

heterogeneidade do universo de indivíduos que pode ser beneficiado com os cursos, 
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é bastante dificultosa a tarefa de agrupar os alunos em função de um mesmo patamar 

de entrada quanto aos conhecimentos propedêuticos, redundando num grande 

desnivelamento no patamar de entrada dos alunos na primeira semana de aula, o que 

pode atrapalhar o andamento das aulas e gerar algum desinteresse nos cursos 

(principalmente pelos alunos mais “avançados”). (BERNARDINO, 2013, p. 24). 

 

O autor acrescenta, por fim, que os fatores elencados revelam uma dificuldade, 

uma fragilidade para controlar o andamento e os resultados a serem alcançados pelo Pronatec 

PopRua implantado na cidade de São Paulo. 

 Aspectos Econômicos e Políticos 

Quanto aos aspectos econômicos e políticos, Ramos (2014) avalia politicamente o 

Pronatec a partir da sua lei de criação, 12.513 de 26 de outubro de 2011, e releva dois pontos 

cruciais: a transferência de recursos públicos para o privado e a não priorização de uma 

Educação Profissional integrada ao Ensino Médio. Segundo este autor, 

 

O governo brasileiro completa o ciclo de privatização, precarização e aligeiramento 

da formação técnica de nível médio. O que antes era apenas enunciado, com o 

Pronatec a educação explicitamente torna-se uma atividade central no processo de 

transferência de recursos públicos na tentativa de contenção da crise estrutural do 

capital. (RAMOS, 2014, p. 106). 

 

Ramos (2014) conclui sua pesquisa afirmando que o Pronatec favorece um 

modelo de desenvolvimento que subordina as políticas sociais aos padrões de 

desenvolvimento sob o poderio do capital financeiro ao invés de subordinar o 

desenvolvimento à solução dos problemas fundamentais da população, o que remete aos tipos 

de capitalismo e Estado -contemporâneos- no Brasil e, 

 

 [...] considerando o modelo de desenvolvimento baseado na ampliação de consumo, 

pode estar sim gerando emprego e, com isto, demanda por formação. Entretanto, 

como se trata de trabalho/emprego precários e baratos, o tipo de formação também é 

precária, como a maioria de cursos do Pronatec. Esses empregos são gerados 

principalmente no setor serviços, pois o modelo de desenvolvimento não investe no 

avanço da indústria de alta tecnologia, no qual poderiam estar empregos com maior 

exigência de qualificação. (RAMOS, 2014, p. 107). 
 

Já Pereira (2015) em seu texto faz uma análise do Pronatec nos governos de frente 

popular. Ele afirma que tal programa e outros de qualificação profissional desenvolvidos, 

tanto no governo de Lula quanto no de Dilma Rousseff são semelhantes a outras iniciativas de 

governos anteriores e que esses programas continuam a perpetuar a teoria do capital humano. 

E, segundo ele, isso livra o estado da sua responsabilidade em relação à 

problemática do desemprego e a transfere para os trabalhadores. Além disso, 
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semelhantemente a Ramos (2014), ele relata que o Pronatec faz notáveis transferências de 

verbas públicas para a iniciativa privada (PEREIRA, 2015). 

A maioria dos trabalhos analisados reforçam a crítica quanto ao governo transferir 

recursos financeiros para sistemas privados de ensino. 

 Comparativos com outros Programas de Formação para o Trabalho 

Neste tópico, Machado e Garcia (2013) traçam um paralelo entre o Pronatec e o 

Pipmo da época da ditadura militar, trazendo muitas aproximações entre eles, uma delas é que 

o Pronatec pode ressaltar a lógica de privatização da educação profissional financiada com 

recursos públicos.  

Segundo eles, essa privatização pode ocorrer em dois sentidos: no momento em 

que a modalidade do curso ofertado não abarque os conteúdos propedêuticos, o que se 

“articula muito bem com o princípio de “maior eficiência com o menor gasto” – quando a 

escola ensina a trabalhar, ela já alcança o seu sentido de existência, justifica e exerce a sua 

função social” (MACHADO; GARCIA, 2013, p. 59). 

O outro sentido, segundo os autores, seria através do repasse de recursos para 

instituições privadas que desde o Pipmo vê-se nas leis criadas que não mostram clareza na 

forma como os recursos poderiam/podem ser utilizados. 

Franzoi e Costa (2013) também fazem uma comparação crítica entre o Pronatec e 

o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional e Educação Básica de Jovens e 

Adultos (Proeja)10. As autoras ressaltam que, com a criação do Pronatec e com a grande 

relevância dada a ele, houve certo esquecimento do Proeja.  

E isto, segundo Franzoi e Costa (2013), menospreza todos os investimentos 

anteriormente feitos à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pode trazer uma perda dos 

ganhos que o Proeja trouxe à EJA, no que tange à qualidade e ao acesso desse público às 

escolas federais.  

Outro ponto destacado por Frazoi e Costa (2013, p. 12) é que há a 

intencionalidade de se oferecer o Proeja dentro do Pronatec, e confirmam que é algo 

preocupante, já que esta possibilidade “pode condená-lo ao seu fim tendo em vista que o 

Pronatec possui caráter emergencial e pode ser substituído a qualquer tempo por um novo 

programa de governo para formação aligeirada de trabalhadores”. Elas também afirmam que: 

 

                                                 
10 Esse Programa foi instituído pelo governo Lula a partir de 2005, nos então Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET).  
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Diante de suas necessidades, o Pronatec passa a constituir quase que uma escola 

paralela que têm suas próprias regras, seus próprios professores, seus próprios 

sistemas de matrícula e processo seletivo. Uma escola com vida própria que orbita 

os institutos federais, mas não se submete completamente aos seus regramentos e 

projetos políticos. Cabe investigar a qualidade dos cursos oferecidos e se sua 

estrutura está adequada ao público que pretende atingir, obter dados sobre a evasão e 

o quanto estes cursos têm representado para os alunos. Sua recente implantação 

ainda não nos permite estudos que indiquem resultados, mas os dados gerais já nos 

permitem algumas inferências. (FRAZOI; COSTA, 2013, p. 13). 
 

Tal fato, nas concepções de Frazoi e Costa (2013), seria um retrocesso na luta por 

uma educação integral do ser humano porque relega a formação integral para uma formação 

para o mundo do trabalho com foco apenas no capital. 

 Legislações e Reflexões 

Godoi e Campos (2014) faz uma análise da lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 

2011, lei de criação do Pronatec, e traz à tona a relação público-privado que se estabelece no 

ensino médio profissionalizante por meio dessa lei. Elas mencionam o protagonismo dado ao 

Sistema “S”.  

A crítica se baseia no fato de que a lei que institui o Pronatec confirma a 

realização de transferências de recursos ao Sistema “S”, mas dispensa a execução de convênio 

e/ou contrato, só menciona que é obrigatória a prestação de contas dos recursos (BRASIL, 

2011b). Diante disso, as autoras declaram que: 

 

Quando no parágrafo aparece o verbo dispensam, entende-se que talvez não fosse 

necessária a realização de convênio ou outros tipos de instrumentos para firmar a 

parceria se todas as instituições fossem públicas. Porém, o que se percebe é que os 

Sistemas Nacionais de Aprendizagem, mesmo sendo instituições privadas, recebem 

igual tratamento. Ao dispensar a realização de convênios, estão sendo dispensadas 

também informações importantes sobre como serão pensados os cursos ofertados. 

Parece-nos que não há uma preocupação com a organização dos cursos; por 

exemplo, os cursos de qualificação têm que ter no mínimo 160h, porém, não se sabe 

como eles serão desenvolvidos. O que se pode entender é que o importante para o 

Programa é que, mediante a prestação de contas, mostre-se apenas o que foi gasto. 

Vale lembrar que a parceria garante que o financiamento seja público, mas a gestão 

será privada e realizada conforme diretrizes da própria instituição. (GODOI; 

CAMPOS, 2014, p. 197) 

 

Como conclusão do trabalho “A relação público-privado que se estabelece no 

Pronatec no ensino médio profissionalizante” apontam que: 

 

Em síntese, consideramos que a Lei do Pronatec é um tanto ampla e permite 

diferentes inserções e exclusões, pois há vários Artigos que não apresentam de 

maneira clara e objetiva como o Programa será efetivado na prática. No próprio 

documento há indicação de transitoriedade quando define, por exemplo que algumas 

ações serão “definidas em ato do Ministro de Estado da Educação” ou “serão 
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disciplinadas em ato do Ministro de Estado da Educação” ou, ainda, “serão fixados 

pelo Poder Executivo”. Entretanto, desperta atenção que, embora ainda existam 

pontos que necessitam de melhor definição, o Programa já está sendo implementado. 

Importante ressaltar que as análises desenvolvidas não desqualificam o Programa, 

nem nos possibilitam avaliar sua eficiência; não obstante, entendemos que, ao 

mesmo tempo em que esse Programa guarda possibilidades, também instaura e 

retifica problemas históricos na educação de jovens no país, fato que precisa ser 

urgentemente discutido e repensado. (GODOI; CAMPOS, 2014, p. 201-202) 

 

Já Vieira e Corsetti (2015) discutem as políticas públicas para a educação 

profissional de nível médio a partir da criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) n.º 9.394/96 e os projetos implantados desde sua a criação.  

Para tanto, os autores fatiaram o interstício de 1996 até 2014 em quatro períodos 

para realizarem uma análise mais minuciosa. Mais uma vez, esses autores também descrevem 

os repasses de verbas públicas para instituições privadas. Já em relação às instituições 

públicas federais declaram que 

 

Além da transferência de recursos para as escolas, o Programa também permitiu que 

se fizesse diretamente aos professores. No entanto, convencionou-se que as 

modalidades de cursos rápidos ou não, desde que enquadrados como Pronatec, 

constituíam-se em atividades extraordinárias, o que permitia o pagamento de forma 

excepcional. Além disso, essas instituições também foram autorizadas a contratar, 

de forma precária, profissionais para atender os cursos aos quais não havia 

professores disponíveis no próprio quadro. (VIEIRA; CORSETTI, 2015, p. 15) 

 

Os autores argumentam que o Pronatec financia os cursos de qualificação 

profissional, de curta duração e cursos técnicos subsequentes ou concomitantes ao ensino. 

Que ele não possui uma centralidade no modelo de oferta com currículo integrado ou 

subsequente e que existe uma preocupação voltada para a tríade formação-trabalho-mercado, 

características que retomam “os programas Planfor (1996) e o PNQ (2003) que eram voltados 

ao financiamento de cursos de qualificação profissional, desvinculados da escolarização e sob 

a responsabilidade das comunidades locais (Prefeituras, sindicatos, ONG, etc.)” (VIEIRA; 

CORSETTI, 2015, p. 17). 

Ainda concernente às legislações, Costa (2015) traça uma análise documental 

muito rica do Pronatec, considerando o ano de sua criação, 2011 até o ano de 2014. A autora 

levanta dados a respeito das vagas, matrículas, instituições ofertantes das vagas e execução 

orçamentária, segundo ela: 

 

No primeiro governo da presidente Dilma, a mais propalada de suas ações no campo 

da educação profissional foi a ampliação do acesso da classe trabalhadora à 

educação profissional por meio do Pronatec, visto que o Programa foi responsável 
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pela oferta de mais de 8 milhões de vagas entre os anos de 2011 a 2014. No entanto, 

esta não é toda a história visto que 48,89% dos R$ 15.930.223.967,04 destinados ao 

Programa custearam a execução da Bolsa Formação que ofertou em 2013 o 

percentual de 80% ou 1.238.410 das 1.548.013 vagas desta ação em cursos FIC. Esta 

modalidade de cursos da educação profissional além de não gerar impactos no 

aumento do número de matrículas da educação profissional, também não demanda a 

criação de infraestrutura física para que as atividades sejam executadas. (COSTA, 

2015, p. 126). 

 

Costa (2015) retoma textos de Karl Marx enfocando a formação de mão-de-obra 

para o mercado de trabalho e conclui afirmando que há indícios de que o Pronatec contribui 

para o “alcance dos anseios da burguesia brasileira mais que da classe trabalhadora, ao 

proporcionar a formação aligeirada de trabalhadores, a transferência de recursos públicos para 

o setor privado e o consequente desmonte da rede pública de educação” (COSTA, 2015, p. 

126).  

Já Castioni (2013) faz uma problematização das ações desenvolvidas pelo 

governo federal, nos últimos 15 anos, que contemplam a educação profissional. Ele lista os 

problemas ocorridos com as ações da educação profissional ao longo dos 15 anos analisados, 

e, por fim, dentre as últimas ações ele discute a criação e desenvolvimento do Pronatec.  

Uma característica, segundo ele, já presente no primeiro ano de existência do 

Pronatec, é a possível retomada da centralização das ações que abarcam a educação 

profissional como ocorreu na década de 1970 (CASTIONI, 2013).  

Todavia, Castioni (2013) enaltece cinco aspectos do Pronatec, quais sejam:  

1) a maioria da oferta dos cursos serem realizadas pelos Institutos federais e pelo Sistema “S” 

que propiciará homogeneização e qualidade, que segundo ele, não podiam ser alcançadas em 

programas anteriores; 2) a infraestrutura dos If’s e do Sistema “S”; 3) o corpo docente 

qualificado tanto do Sistema “S” quanto dos Ifs; 4) a padronização de uma diversidade de 

tipos de cursos que pode favorecer a certificação profissional; 5) a exigência a quem está 

sendo concedido o seguro-desemprego (através do Decreto n. 7.721, de 16 de abril de 2012) 

de frequentar algum curso de formação profissional, e, isso pode melhorar as condições do 

trabalhador de inserir-se no mercado de trabalho (CASTIONI, 2013). 

Mesmo elencando diversos aspectos positivos sobre o Pronatec, o autor é 

conclusivo ao afirmar que “a proliferação de ações sem uma melhor coordenação tende a 

gerar cada vez mais ações que não atinjam aqueles que devem ser os verdadeiros beneficiários 

‒ os trabalhadores brasileiros” (CASTIONI, 2013, p. 25).    

Já em outro trabalho, Castioni (2014) descreve que há uma mudança radical 

acontecendo no perfil do mercado de trabalho brasileiro. Segundo ele, as razões são muitas e 
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dentre elas, a diminuição da taxa de fecundidade, a melhoria da renda e os aumentos dos 

anos de escolaridade da população e de expectativa de vida (CASTIONI, 2014).  

Castioni (2014) também fez um breve histórico da criação do Sistema “S” e de 

programas de qualificação para o trabalho implantados no Brasil e finaliza com o Pronatec 

nos dias atuais. Traz, dentre os pontos positivos do programa, o fato de que o Pronatec 

abarcou ações que dantes eram executadas por 11 ministérios. Essa concentração no Sistema 

“S” e na Rede Federal de EPCT gerou uma consistência maior aos cursos e que também 

“afastou os aventureiros e as ONGs criadas para receber os cursos do FAT” (CASTIONI, 

2014).  

Mas mesmo com essa vantagem, de a educação profissional estar alocada no 

MEC, como era há 50 anos, Castioni (2014) afirma que o MEC não tem habilidade nem 

tradição para atuar no campo das relações de trabalho, que era função do Ministério do 

Trabalho.  

E em relação aos cursos do Pronatec, em sua maioria de 160 horas, presente em 

quase metade dos municípios brasileiros, ele conclui: 

 

O problema é que, se não houver uma inteligência necessária, continuaremos a 

formar para as estatísticas. Precisamos encarar os 54 milhões de brasileiros que não 

terminaram o ensino fundamental e os 70 milhões com mais de 25 anos que não 

concluíram o ensino médio. No Hemisfério Norte, as melhores experiências de 

formação profissional só começam depois do ensino médio ou durante ele. Se 

continuarmos com esse formato no Brasil, o sistema educacional não contribuirá 

como sistema ocupacional e vice-versa. (CASTIONI, 2014). 

 

As discussões apresentadas é uma amostra de tudo o que já se tem escrito e 

discutido acerca do Pronatec.  

É saliente ressaltar que os principais e mais recorrentes aspectos abordados nos 

trabalhos foram: críticas pelo fato de o poder público estar financiando os sistemas privados 

para oferta dos cursos do Pronatec; a retomada/permanência de iniciativas de governos 

anteriores que favorecem a formação da mão de obra para o mercado de trabalho; a não 

integração com a formação humana, sendo unicamente para o trabalho e, por fim, um trabalho 

de Almeida e Queiroz (2015) que sinalizou que os cursos do Pronatec favorecem a conquista 

da cidadania e novas possibilidades de inserção no mundo do trabalho. 
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2.3 Pronatec: marco legal 

 

Neste capítulo analisaremos as iniciativas, finalidades, objetivos e estrutura do 

Pronatec, conforme sua lei de criação n.º 11.513/2011, e as principais legislações que o 

regulamentam.  

Conhecer os marcos legais do programa se faz necessário para uma análise mais real 

do processo de implantação e desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora. 

 

2.3.1 Objetivos, iniciativas e finalidades do Programa  

 

A lei de criação do Pronatec, n.º 12.513 de 26 de outubro de 2011, deixa explícita 

as suas intencionalidades políticas:  

 

Art. 1º É instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino técnico e Emprego -

Pronatec, a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de 

educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de 

assistência técnica e financeira.  

Art. 3º O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de colaboração 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a participação 

voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem e instituições de educação 

profissional e tecnológica habilitadas nos termos desta Lei. 

Art. 6º Para cumprir os objetivos do Pronatec, a União é autorizada a transferir 

recursos financeiros às instituições de educação profissional e tecnológica das 

redes públicas estaduais e municipais ou dos serviços nacionais de 

aprendizagem correspondentes aos valores das bolsas-formação de que trata inciso 

IV do art.4º, desta Lei. (BRASIL, 2011b, grifo nosso). 

 

A transferência de recursos financeiros para o sistema S, conforme aponta o grifo 

no Art. 6º da lei, é a maior crítica ao programa, uma vez que esses recursos deixam de ser 

investidos na educação profissional pública. 

Ainda conforme a lei, são objetivos do Pronatec: 

 
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 

técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação 

inicial e continuada ou qualificação profissional; 

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 

profissional e tecnológica;                                                                                

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 

articulação com a educação profissional;                                                                                 

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 

incremento da formação e qualificação profissional;                                                             

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica.                                  

VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e 

as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. (BRASIL, 2011b). 
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É perceptível, a partir dos objetivos do programa que ele busca difundir a 

educação profissional e tecnológica às camadas mais pobres. Deixa isso explícito ao 

mencionar em seus objetivos os verbos “expandir, interiorizar e democratizar; fomentar e 

apoiar; contribuir; ampliar, e, estimular”, todos eles têm relação final com a melhoria, difusão 

e oferta da educação profissional e tecnológica à população.    

O programa também possui ações, descritas no art. 4º da lei n.º 12.513 de 26 de 

outubro de 2011, através das quais será desenvolvido. Elas subsidiam a execução do programa 

para o alcance de seus objetivos, quais sejam: 

 

I - ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional e 

tecnológica; 

II - fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de educação 

profissional;  

III - incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de atendimento dos 

serviços nacionais de aprendizagem;  

IV - oferta de Bolsa-Formação, nas modalidades:  

a) Bolsa-Formação Estudante; e  

b) Bolsa-Formação Trabalhador;  

V - financiamento da educação profissional e tecnológica;  

VI - fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação a 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.  

X - articulação com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, nos 

termos da Lei no 11.692, de 10 de junho de 2008. (BRASIL, 2011b). 

 

O Pronatec -além de objetivos e ações- possui ainda, conforme descrito no portal 

do MEC, cinco iniciativas11: a Expansão da Rede Federal de EPCT, o Programa Brasil 

Profissionalizado, a Rede e-Tec Brasil, o Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem (SNA) e o Bolsa-Formação. 

Com relação às iniciativas do Pronatec, a primeira delas, a expansão da Rede 

Federal, vem ocorrendo desde 2003, já que em 2002 o número de escolas técnicas eram de 

140, e de 2003 até 2016, houve um aumento significativo do número de instituições, um total 

de 500 Campi foram criados. Dados do MEC12 apontam que entre 2003 e 2016, 500 campi 

dos IF’s foram entregues à população e esse quantitativo soma-se aos 140 já existentes, 

construídos no período entre 1909 e 2002.  

                                                 
11 O MEC nomeou de iniciativas, mas com exceção do Bolsa-Formação todas as outras quatro iniciativas já 

existiam e somente foram agregadas à pasta do Pronatec. Disponível em http://portal.mec.gov.br/pronatec. 
12 Sobre a expansão da Rede Federal. Disponível em http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11692.htm
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Apesar da expansão da Rede Federal estar acontecendo desde 2003, em 2008 o 

governo federal instituiu, com a Lei Federal n.º 11.892 de 29 de dezembro, a Rede Federal de 

EPCT. Quando da sua instituição, os Cefet’s transformaram-se em Institutos Federais, tendo 

atualmente somente dois que não quiseram passar por tal transformação, são eles os Centros 

Federais de Educação Tecnológica “Celso Suckow da Fonseca” (CEFET/RJ) e o de Minas 

Gerais (CEFET/MG). E as Escolas Agrotécnicas Federais (que ofertavam cursos na área de 

agropecuária -nível técnico- e outros cursos, tanto de nível médio e de qualificação) que não 

haviam se tornado em CEFET’s foram extintas e passaram a compor algum dos IF’s 

conforme suas localizações. 

Dessa forma, atualmente, a Rede Federal de EPCT é composta por 38 IF’s que 

somam 644 campi, dois Centros Federais de EPT, 25 Escolas Técnicas Vinculas a 

Universidades, o Colégio Pedro II e a Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) 

(PORTAL MEC, 2016). 

Entretanto, ao ser abarcada pelo Pronatec, a expansão da Rede Federal de EPCT, 

tem sido focada no aumento do número de vagas e não no de construção de novos campi. 

 Já a segunda iniciativa foi instituída por meio do Decreto n.º 6.301, de 12 de 

Dezembro de 2007, o Programa Brasil Profissionalizado tem como objetivos:  

 

I - expandir o atendimento e melhorar a qualidade da educação brasileira;  

II - desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar formação geral, 

científica e cultural com a formação profissional dos educandos;  

III - propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos locais e regionais;  

IV - fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio integrado à 

educação profissional, pela rede pública de educação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive na modalidade a distância;  

V - contribuir para a construção de novo modelo para o ensino médio fundado na 

articulação entre formação geral e educação profissional;  

VI - incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar a 

elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a melhoria 

da qualidade do ensino médio, inclusive na modalidade de educação de jovens e 

adultos;  

VII - fomentar a articulação entre a educação formal e a educação no ambiente de 

trabalho nas atividades de estágio e aprendizagem, na forma da legislação; e  

VIII - fomentar a oferta ordenada de cursos técnicos de nível médio. (BRASIL, 

2007). 
 

Segundo o MEC (PORTAL MEC, 2016), o Brasil Profissionalizado “destina-se à 

ampliação da oferta e ao fortalecimento da educação profissional e tecnológica integrada ao 

ensino médio nas redes estaduais, em parceria com o Governo Federal”, ou melhor, o governo 

federal repassa recursos financeiros às redes de educação profissional; cria convênios para 

construção, reforma e ampliação de escolas estaduais, instalação de laboratórios de apoio de 
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apoio aos cursos técnicos e capacitação dos gestores e professores escolares (PORTAL MEC, 

2016). 

A Rede e-Tec Brasil, terceira iniciativa, quando da sua criação em 2007 (Decreto 

n.º 6.301 de 12 de dezembro) era intitulada “Sistema Escola Aberta do Brasil” e teve sua 

revogação e nome alterado através do Decreto n.º 7.589 de 26 de outubro de 2011.  

No Decreto que a instituiu, ficou estabelecido que a finalidade do programa é a de 

“desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade de educação a distância, 

ampliando e democratizando a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no 

País” (BRASIL, 2007) e seus objetivos: 

 
I - expandir e democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio, especialmente 

para o interior do País e para a periferia das áreas metropolitanas;  

II - permitir a capacitação profissional inicial e continuada para os estudantes 

matriculados e para os egressos do ensino médio, bem como para a educação de 

jovens e adultos;  

III - contribuir para o ingresso, permanência e conclusão do ensino médio pelos 

jovens e adultos;  

IV - permitir às instituições públicas de ensino profissional o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e de metodologias educacionais em educação a distância na 

área de formação inicial e continuada de professores para a educação profissional 

técnica de nível médio;  

V - promover junto às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de projetos 

voltados para a produção de materiais pedagógicos e educacionais para a formação 

inicial e continuada de docentes para a educação profissional técnica de nível médio;  

VI - promover, junto às instituições públicas de ensino, o desenvolvimento de 

projetos voltados para a produção de materiais pedagógicos e educacionais para 

estudantes da educação profissional técnica de nível médio;  

VII - criar rede nacional de educação profissional nas instituições públicas de 

ensino, para oferta de educação profissional a distância, em escolas das redes 

públicas municipais e estaduais; e  

VIII - permitir o desenvolvimento de cursos de formação continuada e em serviço de 

docentes, gestores e técnicos administrativos da educação profissional técnica de 

nível médio na modalidade de educação a distância. (BRASIL, 2007). 
 

Por meio dessa iniciativa, são oferecidos gratuitamente cursos técnicos e de 

formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, na modalidade a distância nas 

instituições da Rede Federal de EPCT, nas unidades de ensino dos serviços nacionais de 

aprendizagem e instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas estaduais de 

ensino (PORTAL MEC, 2016). 

Ainda de acordo com informações do Portal do MEC (2016), a quarta iniciativa, o 

Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem, objetiva ampliar a 

aplicação dos recursos dos Serviços Nacional de Aprendizagem, recebidos da contribuição 

compulsória, na oferta gratuita de cursos técnicos e de formação inicial e continuada ou de 
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qualificação profissional às pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e 

trabalhadores. 

Esse acordo já existe desde a década de 1960, entretanto, Costa (2015) nos diz que 

 

Uma alteração efetuada ainda no governo Lula buscou definir os parâmetros para a 

oferta de vagas gratuitas. Assim, por meio dos Decretos n.º 6.632, 6.633, 6.635 e 

6.637 de 5 de Novembro de 2008, que contemplam respectivamente o Serviço 

Social do Comércio (SESC); o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 

(SENAC); o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço 

Social da Indústria (SESI) foram estabelecidos progressivos patamares para a 

extensão da gratuidade pelo Sistema S. (COSTA, 2015, p. 71). 

 

Ou seja, essa efetivação e aumento da gratuidade de cursos ofertados pelos SNA, 

se concretiza através do repasse de recursos, conforme já mencionado neste trabalho, tal 

repasse se caracteriza como uma materialização da transferência financeira do sistema público 

para o sistema privado de educação. 

Já a quinta iniciativa, o Bolsa-Formação, foi, realmente, a única iniciativa criada 

atualmente (Lei n.º 12.513 de 26 de outubro de 2011) e tem o objetivo de ofertar “cursos 

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

estruturas já existentes nas redes de educação profissional e tecnológica” (PORTAL MEC, 

2016). 

 

2.3.2 Bolsa-Formação do Pronatec 

 

Sabemos que, no IFNMG/Campus Pirapora, foram executadas apenas duas das 

cinco iniciativas do Pronatec: a Rede-Etec Brasil e o Bolsa-Formação. Destacamos para a 

análise dessa pesquisa somente o Bolsa-Formação: 

 

Pela qual a União financiará a oferta gratuita de cursos presenciais de EPT e 

assistência estudantil plena a diversos públicos. Mesmo sem transferências em 

espécie, o Programa garantirá a cobertura integral de despesas com a oferta 

educacional, o transporte e a alimentação oferecidos a beneficiários, motivo pelo 

qual recebe a denominação descritiva de Bolsa-Formação. (BRASIL, 2011b). 

 

O Art. 2o da Lei n. 12513/2011 informa que 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  
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IV - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos termos do 

regulamento.  

§ 1o Entre os trabalhadores a que se refere o inciso II, incluem-se os agricultores 

familiares, silvicultores, agricultores, extrativistas e pescadores.  

§ 2o Será estimulada a participação das pessoas com deficiência nas ações de 

educação profissional e tecnológica desenvolvidas no âmbito do Pronatec, 

observadas as condições de acessibilidade e participação plena no ambiente 

educacional, tais como adequação de equipamentos, de materiais pedagógicos, de 

currículos e de estrutura física.  

§ 3o As ações desenvolvidas no âmbito do Pronatec contemplarão a participação de 

povos indígenas, comunidades quilombolas e adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas.  

§ 4o Será estimulada a participação de mulheres responsáveis pela unidade familiar 

beneficiárias de programas federais de transferência de renda, nos cursos oferecidos 

por intermédio da Bolsa-Formação. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013). 

(BRASIL, 2011b). 

 

O subprograma Bolsa-Formação divide-se em Bolsa-Formação Estudante e Bolsa-

Formação Trabalhador: 

 

Bolsa-Formação Estudante: oferecerá Cursos Técnicos presenciais de duração 

mínima de 800 horas para estudantes matriculados nas redes públicas de Ensino 

Médio, inclusive da educação de jovens e adultos. Os cursos deverão estar previstos 

no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e serão realizados em concomitância com 

o ensino médio, ofertados por instituições de EPT vinculada à Rede Federal de 

EPCT, aos sistemas Nacionais de Aprendizagem ou às redes públicas Federais. 

Bolsa-Formação Trabalhador: oferecerá Cursos FIC com duração mínima de 160 

horas e máxima de 400 horas aos trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego 

e dos programas de inclusão produtiva do governo federal. Somente poderão ser 

ofertados os cursos previstos no Guia Pronatec de Cursos FIC (IFNMG, 2012, p. 03, 

grifo nosso). 

 

O subprograma Bolsa-Formação, seja ele Estudante ou Trabalhador, conta com 

recursos para manutenção dos cursos e incentivo à permanência do aluno, ou seja, os gastos 

com equipe administrativa, docentes, infraestrutura, material didático (mochilas, cadernos, 

canetas, lápis, borracha) e alimentação13.  

A soma desses valores é repassada para cada instituição por matrícula efetivada, 

diretamente às mantenedoras das instituições privadas de ensino superior e de educação 

profissional técnica de nível médio, mediante autorização do estudante e comprovação de sua 

matrícula e frequência em sistema eletrônico de informações da educação profissional 

mantido pelo MEC, conforme assegura os parágrafos 3º e 4º da Lei 12.513 de 26 de outubro 

de 2011: 

 

                                                 
13 As instituições podem optar pela oferta do lanche no intervalo das aulas ou pelo pagamento dos valores em 

conta própria do aluno. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm#art1
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§ 3o  O montante dos recursos a ser repassado para as bolsas-formação de que trata 

o caput corresponderá ao número de vagas pactuadas por cada instituição de ensino 

ofertante, que serão posteriormente confirmadas como matrículas em sistema 

eletrônico de informações da educação profissional mantido pelo Ministério da 

Educação, observada a obrigatoriedade de devolução de recursos em caso de vagas 

não ocupadas.                                                                                                                

§ 4o Os valores das bolsas-formação concedidas na forma prevista 

no caput correspondem ao custo total do curso por estudante, incluídos as 

mensalidades, encargos educacionais e o eventual custeio de transporte e 

alimentação ao beneficiário, vedada cobrança direta aos estudantes de taxas de 

matrícula, custeio de material didático ou qualquer outro valor pela prestação do 

serviço. (BRASIL, 2011b) 

 

A Portaria n.º 4, de março de 2012, no Art. 6, estabelece que o montante a ser 

repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as instituições 

“por meio de Termo de Cooperação baseia-se nas vagas que cada instituição da Rede Federal 

de EPCT se compromete a ofertar na pactuação, vagas que serão convertidas em horas-aluno 

e posteriormente confirmadas pelas matrículas registradas no Sistec” (BRASIL, 2012).   

O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(Sistec) é o sistema on line em que são disponibilizadas e registradas as vagas pactuadas pela 

instituição ofertante, a partir da multiplicação do número de vagas registradas no Sistec pela 

carga horária de cada curso é que se tem o total de horas-aluno, que corresponde à oferta de 

60 minutos de aula a um aluno e “o valor da hora-aluno no âmbito da Bolsa-Formação será de 

R$ 10,00, a partir de 1º de julho de 2012” (BRASIL, 2012). Através do valor das horas-aluno, 

é obtido: 

 

O custo médio dos cursos nos diversos eixos tecnológicos e modalidades da 

educação profissional e tecnológica, e seu valor abrange todas as despesas de custeio 

das vagas, inclusive a remuneração de profissionais envolvidos nas atividades do 

Programa, a prestação de assistência estudantil a beneficiários descrita no § 4º do 

art. 6º da Lei n.º 12.513/2011 e o cumprimento de todas as responsabilidades 

atribuídas aos parceiros ofertantes no inciso III do art. 5º desta resolução. (BRASIL, 

2012). 

 

Outra característica do programa é que as instituições de educação profissional e 

tecnológica das redes públicas são autorizadas a conceder bolsas14 aos profissionais 

envolvidos nas atividades do Pronatec (Art. 9o). E seus servidores podem receber essas bolsas, 

isto é, podem desenvolver atividades no Pronatec, salvo se não houver prejuízo à sua carga 

horária regular e ao atendimento do plano de metas do programa em cada instituição: 

 

                                                 
14 As bolsas aqui referidas não se igualam ao Bolsa-Formação. São bolsas pagas aos profissionais que atuam no 

Pronatec (professores e equipe administrativa) a título de remuneração.  

javascript:LinkTexto('LEI','00012513','000','2011','NI','A','6','')
javascript:LinkTexto('LEI','00012513','000','2011','NI','A','6','')
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§ 1o Os servidores das redes públicas de educação profissional, científica e 

tecnológica poderão perceber bolsas pela participação nas atividades do Pronatec, 

desde que não haja prejuízo à sua carga horária regular e ao atendimento do plano de 

metas de cada instituição pactuado com seu mantenedor, se for o caso.                      

§ 2o Os valores e os critérios para concessão e manutenção das bolsas serão fixados 

pelo Poder Executivo. 

 § 3o As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do Pronatec não 

caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos a título de bolsa não se 

incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou proventos 

recebidos. (BRASIL, 2011b). 

 

Cabe a observação de que todos os cargos, nomenclaturas, quantidades e valor das 

bolsas pagas aos profissionais (remuneração dos servidores que prestarem serviço junto ao 

Pronatec – professores e equipe administrativa), também estão previstos na legislação do 

programa.  

O pagamento das bolsas aos profissionais que atuam na Bolsa-Formação está 

previsto na resolução n.º 72, de 20 de dezembro de 2011, devendo obedecer aos seguintes 

valores por hora de trabalho: 

 

I. Coordenador-Geral: R$ 50,00 por hora  

II. Coordenador-Adjunto: R$ 44,00 por hora  

III. Supervisor de Curso: R$ 36,00 por hora  

IV. Professor: R$ 50,00 por hora (60 minutos) de aula, em conformidade com as 

cargas horárias dos cursos 

V. Apoio às atividades acadêmicas e administrativas: R$ 18,00 por hora  

VI. Orientador: R$ 36,00 por hora. (BRASIL, 2011b). 

 

       A Portaria ainda institui que a bolsa pode ser cancelada, caso o bolsista (entenda-

se servidor do programa) afaste-se das atividades do Bolsa-Formação, e, que, para tornar 

público o programa dentro da instituição, os nomes do bolsistas, bem como as funções 

desempenhadas, horários e locais de trabalho, devem ser fixados em local público e no site da 

instituição. Rege também que as instituições da Rede Federal de EPCT, para fins de análise 

dos órgãos de controle, devem manter documentos comprobatórios da carga horária dedicada 

ao Bolsa-Formação pelos bolsistas (BRASIL, 2012).  

O Bolsa-Formação dará aos seus beneficiados direito à gratuidade de cursos e 

demais materiais didático, escolar e assistência estudantil no tocante ao transporte ida/retorno 

para a instituição ofertante e à alimentação (BRASIL, 2011b). 

As estruturas da Rede Federal de EPCT (prioritariamente), das Rede Pública 

Estadual de EPCT e das unidades de serviços nacionais de aprendizagem, o Sistema “S” e as 

instituições privadas de educação superior são utilizadas para a execução do programa. 
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2.3.2.1 Catálogo nacional de cursos técnicos e guia Pronatec de cursos FIC 
  

No Pronatec, a seleção de cursos técnicos é feita de acordo com o Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNTC), e de cursos FIC, seguindo o Guia Pronatec de Cursos 

FIC. 

O primeiro, o CNCT, é o documento que disciplina a oferta de cursos de educação 

profissional técnica de nível médio, orienta as instituições, estudantes e a sociedade em geral. 

Neste documento estão as referências para auxiliar o planejamento dos cursos e 

correspondentes qualificações profissionais e especializações técnicas de nível médio 

(BRASIL, 2016). 

A primeira versão do CNCT é de 2008, e nela, havia uma oferta de 185 

denominações de cursos dentro de 12 eixos tecnológicos. Na segunda versão, de 2012, houve 

a incorporação de outros 35 cursos novos e a alteração de outros, segundo o MEC (2012), tais 

mudanças eram “para adequação às normas vigentes, seja para melhor apresentar seu perfil de 

formação ou ainda para figurar em outro eixo, mais adequado às tecnologias utilizadas”. 

Outra alteração aconteceu em relação aos eixos tecnológicos: 

 
Foram introduzidas 3 alterações: A primeira refere-se à criação do eixo “Segurança”, 

desmembrado do eixo “Ambiente e Saúde”, conforme já apresentado na organização 

do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST). A segunda 

alteração diz respeito à inclusão do termo “Turismo” ao título do eixo 

“Hospitalidade e Lazer” a fim de trazer maior clareza ao público em geral sobre as 

tecnologias que envolvem os cursos abarcados por este eixo. Por fim, Apresentação 

propomos uma nova denominação para o eixo tecnológico de “Apoio Educacional”, 

que passa a ser intitulado “Desenvolvimento Educacional e Social”, buscando uma 

maior abrangência dos temas da área social. (MEC, 2012, p. 4-5). 

 

Desta forma, a versão 2012 do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos contemplava 

220 cursos, distribuídos em 13 eixos tecnológicos, a saber: 

 Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

 Eixo Tecnológico: Segurança 

 Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social 

 Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

 Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 

 Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

 Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

 Eixo Tecnológico: Militar 
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 Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia 

 Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

 Eixo Tecnológico: Produção Industrial 

 Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Atualmente, o documento já está em sua terceira edição e apresenta um total de 227 

opções de cursos técnicos, 7 a mais que a versão anterior, distribuídos nos 13 eixos 

tecnológicos. Além dos eixos e nomenclaturas dos cursos, o documento também orienta: 

 

As cargas horárias mínimas; perfil profissional de conclusão; infraestrutura mínima 

requerida; campo de atuação; ocupações associadas à Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO); normas associadas ao exercício profissional; e possibilidades de 

certificação intermediária em cursos de qualificação profissional, de formação 

continuada em cursos de especialização e de verticalização para cursos de graduação 

no itinerário formativo. (BRASIL, 2016). 

 

Segundo a apresentação do documento, esta 3ª edição é resultado de um processo 

participativo a partir de análises de proposições encaminhadas pela sociedade, sendo 

construída em colaboração com “os sistemas de ensino, instituições de educação profissional 

e tecnológica, ministérios e órgãos relacionados ao exercício profissional e foi submetida à 

apreciação do Comitê Nacional de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica 

(CONPEP)” (MEC, 2016). 

Semelhantemente ao CNCT, o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e 

Continuada15 foi elaborado pela Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC) para direcionar 

a oferta dos cursos do Pronatec/Bolsa-Formação e vem sendo atualizado periodicamente. É o 

documento que relaciona os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional e dá orientações acerca da oferta no âmbito do Pronatec/Bolsa Formação, como 

regulamenta a lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 2011. 

Os cursos FIC contam com carga horária de, no mínimo, 160, e máximo de 400 

horas, e são organizados nos mesmos eixos tecnológicos do CNCT, excluindo-se o eixo 

“Militar”. Na primeira versão de 2011, o Guia elencava 442 cursos, na segunda, 515 cursos e 

na terceira edição de 2013, tinha, 657 cursos. Entretanto, na quarta e última versão, de 2016, o 

quantitativo de cursos disponíveis diminuiu para 646. 

 

                                                 
15 Disponível em http://pronatec.mec.gov.br/fic/ 
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2.3.3 Alterações no programa do seguro-desemprego, abono salarial e fundo de amparo  

    ao trabalhador (FAT)   

 

A lei 12.513 de 26 de outubro de 2011 não só instituiu o Pronatec como também 

alterou a lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-

Desemprego, o Abono Salarial e institui o FAT. Dentre as mudanças, a primeira delas é 

concernente à possibilidade de condicionamento de percepção do seguro-desemprego: 

 

A União poderá condicionar o recebimento da assistência financeira do Programa de 

Seguro-Desemprego à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador 

segurado em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, 

com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas. (BRASIL, 2011B) 

 

A segunda mudança está prevista no art. 8, que trata do cancelamento do seguro-

desemprego, nos seguintes casos: 

 
I - pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente 

com sua qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior;  

II - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à 

habilitação;  

III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do 

seguro-desemprego; ou  

IV - por morte do segurado. (BRASIL, 2011b). 

 

Já a terceira mudança está prevista no art. 10: 

 

É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério do 

Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao 

pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de educação 

profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico. (BRASIL, 2011b). 

 

Já mencionamos anteriormente que o FAT era responsável pelo custeio do 

Programa de Seguro-Desemprego, do pagamento do Abono Salarial e do financiamento de 

programas de desenvolvimento econômico e que suas fontes são oriundas do Programa de 

Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP).  

Com a alteração da lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, após a instituição do 

Pronatec, é certo que um grande volume de recursos do FAT podem ser destinados ao 

financiamento de programas de educação profissional e tecnológica, já que a lei N.º 12.513, 

de 26 de outubro de 2011, regulamenta tal ação. 
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3 O PRONATEC NO IFNMG/CAMPUS PIRAPORA 

 

Nesta seção, faremos uma breve descrição da cidade de Pirapora, do 

IFNMG/Campus Pirapora, situaremos o Pronatec no referido Campus e elencaremos as 

ofertas de cursos realizadas pelo programa, levando em consideração o período de gestão de 

cada coordenador-adjunto. 

Ressaltamos que as informações concernentes ao Pronatec foram obtidas com os 

coordenadores-adjuntos e também através de pesquisas realizadas nos editais hospedados no 

site oficial16 do IFNMG/Campus Pirapora. 

 

3.1 A cidade de Pirapora 

 

A sede do Campus Pirapora é na cidade de Pirapora (MG), situada na mesorregião 

norte de Minas Gerais, à margem do Rio São Francisco. Seu nome, Pirapora, é herança dos 

seus primeiros habitantes, os índios. Derivado do tupi (pirá = peixe e poré = salto), ou seja, 

salto do peixe, em referência à piracema, período de desova dos peixes quando saltam contra 

as corredeiras do rio São Francisco procurando locais amenos para a desova. 

      O ponto navegável do Rio São Francisco principia na cidade de Pirapora, que tem 

comércio bem movimentado. Sendo a metalurgia e indústria têxtil as principais fontes de 

emprego, mas também possui, como parte de sua economia, a pesca, o turismo e a fruticultura 

irrigada (a maior produção é a de uvas).  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFNMG (2014-2018) ressalta 

esses potenciais dos arranjos locais da região do Norte de Minas Gerais: 

 

Entre as potencialidades do Norte de Minas, destacam-se agricultura familiar, 

agronegócio, biotecnologia, construção civil, educação, extrativismo, logística, 

saúde e turismo, além da concentração industrial, especialmente na microrregiões 

de Montes Claros e Pirapora. É importante ainda salientar no Norte de Minas, a 

agricultura familiar, fruticultura, comércio, agropecuária, extrativismo vegetal, 

mineração, produção alimentícia e construção civil são potencialidades das 

microrregiões de Janaúba, Januária e Salinas sendo fundamentais para o 

desenvolvimento da região, pois torna o ambiente favorável para investimentos e 

potencializa essa atividade econômica. (IFNMG, 2013, p. 17-18, grifo nosso). 

 

Pirapora, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

possui uma área total de 577,15 km² e população estimada em 56.474 habitantes (Portal 

                                                 
16 Site oficial do IFNMG/Campus Pirapora: www.ifnmg.edu.br/pirapora 
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IBGE, 2016). E seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), índice que mede o grau de 

desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população, em 2010, era de 0,731. Isto 

quer dizer que Pirapora está na faixa de IDH Alto (entre 0,700 e 0,799). Os fatores que 

contribuem para isso são os índices de longevidade (0,828), da renda per capita (0,693) e da 

educação (0,680) de Pirapora. 

Já quanto ao Produto Interno Bruto (PIB), a Fundação João Pinheiro de Minas 

Gerais (2013) explana que a região Norte de Minas produziu 3,84% do PIB mineiro, sendo 

Pirapora, o segundo polo de industrialização e o segundo maior PIB do norte de minas, com 

participação de 7,04% do total do Norte de Minas Gerais.  

 

3.2 O IFNMG - Campus Pirapora 

 

O IFNMG/Campus Pirapora foi criado através da Lei 11.892 de 29 de dezembro 

de 2008, a partir da integração do CEFET de Januária e da Escola Agrotécnica Federal de 

Salinas (instituições, na data, com mais de 50 anos de experiência na oferta da educação 

profissional) juntamente com as Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED’s) de 

Almenara, Araçuaí, Arinos e Montes Claros.  

Assim, o Campus Pirapora tornou-se umas das unidades de ensino integrantes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais/IFNMG17, que 

é administrado, coordenado e supervisionado pela Reitoria (localizada em Montes Claros), e 

que agrega nove Campi: Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Januária, Montes Claros, 

Pirapora, Teófilo Otoni e Salinas. No ano de 2015, o IFNMG realizou uma nova expansão 

com a implantação de um Campus Avançado em Janaúba e um Centro de Referência em 

Porteirinha.  

O IFNMG, conforme a lei de sua criação, é uma instituição de educação superior, 

básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de EPCT nas 

diferentes modalidades de ensino, tendo como fundamento a conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos e suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008).  

Consoante ao PDI do IFNMG (2014-2018), é missão dos IF’s: 

 

                                                 
17 O IFNMG é um dos 38 Institutos Federais criados a partir da instituição da Rede Federal de EPCT pela Lei 

Federal n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008.  
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Produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, para 

formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o 

progresso sócio econômico local, regional e nacional, na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do 

setor produtivo. (IFNMG, 2013, p. 12) 

 

O mesmo documento ainda versa sobre os níveis e modalidades de ensino que 

oferecem:  

 

Os IF’s têm como missão oferecer, em nível médio, cursos nas modalidades: 

integrado, concomitante, subsequente e o Programa Nacional de Integração da 

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

(Proeja); em nível superior, cursos de tecnologia, bacharelados/engenharias e 

licenciaturas, bem como a pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu). Com essa 

proposta, os institutos visam possibilitar aos estudantes a verticalização do ensino, 

do técnico ao doutorado, na perspectiva de ofertar vários níveis e modalidades de 

ensino, que apresentam características, em termos legais e organizacionais, 

diferenciados. (IFNMG, 2013, p. 06) 

 

Compromete-se, também, a implementar programas de extensão e divulgação 

científica e tecnológica, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. A partir 

do ano de 2012, o IFNMG passou a ofertar cursos através do subprograma Bolsa-Formação e 

Mulheres Mil18, no âmbito do Pronatec.  

O Campus Pirapora, de acordo com o PDI do IFNMG (2014-2018), abrange uma 

área total de 23.148,630 km², com uma população estimada em 164.903 habitantes composta 

por 10 municípios: Buritizeiro, Ibiaí, Jequitaí, Lagoa dos Patos, Lassance, Pirapora, 

Riachinho, Santa Fé de Minas, São Romão e Várzea da Palma. 

Por se localizar na área urbana da cidade, o Campus Pirapora possui perfil urbano 

e oferece os seguintes cursos técnicos: Administração (subsequente/concomitante); Segurança 

do trabalho (subsequente/concomitante); Informática (integrado, subsequente/concomitante); 

Edificações (integrado, subsequente/concomitante) e Cursos Superiores: Administração de 

Empresas, Sistemas de Informação e Engenharia Civil. 

O IFNMG/Campus Pirapora iniciou suas atividades letivas em 05 de outubro de 

2010, mas foi oficialmente inaugurado19 no dia 29 de novembro de 2010 e é a primeira e 

única instituição educacional da esfera federal instalada na microrregião. 

                                                 
18 Trata-se de um programa que visa a inclusão social e econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade 

para permitir-lhes a melhoria de seu potencial de mão de obra, bem como de suas vidas e famílias. 
19 Conforme já mencionado, os IF’s foram criados em 2008, e, o IFNMG surgiu da junção do CEFET Januária e 

da Escola Agrotécnica Federal de Salinas, inicialmente, em 2008, eram somente a Reitoria, o Campus Januária e 

o Campus Salinas. Os demais campi foram sendo criados gradativamente: Campus Arinos em 2009 e em 2010, 
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3.3 Pronatec: implantação e desenvolvimento no Campus Pirapora 

 

O Pronatec, criado em 2011, foi implantado no IFNMG no ano de 2012, sendo a 

Pró-Reitoria de Extensão20 responsável pela sua gestão. No Campus Pirapora, da mesma 

forma que na Reitoria, o programa foi inserido nas ações da Coordenação de Extensão. 

Nesses momentos iniciais, na área da gestão administrativa, o Pronatec contava 

com 1 coordenador geral na Reitoria, que era responsável pelas ações do Pronatec para todo o 

IFNMG. Já, no Campus Pirapora, havia uma equipe de 7 pessoas, composta por: um 

coordenador-adjunto; um supervisor de curso, dois orientadores e três apoios às atividades 

acadêmicas e administrativas. Quanto aos docentes, seu número oscilava em concordância 

com o número de cursos que eram ofertados. 

O coordenador-adjunto é apenas um por Campus, já os demais cargos 

(administrativos e docentes) tiveram suas quantidades aumentadas em conformidade com o 

quantitativo de alunos, isto é, mediante as ofertas e com a quantidade dos cursos oferecidos 

pelo programa. As funções de docente e administrativo do Pronatec são ofertados em Edital, 

prioritariamente, interno no âmbito do Campus Pirapora, e caso necessário, externamente, isto 

é, aberto para toda a comunidade. 

Todos os profissionais (equipe administrativa e professores) que atuaram no 

Pronatec recebiam bolsas, pois o art. 9º da Lei n.º 12.513 de 26 de outubro de 2011, rege que 

o Pronatec concederá “bolsas aos profissionais envolvidos que, de acordo com a formação e 

experiência exigidas nas atividades da Bolsa-Formação e com as responsabilidades 

específicas com as quais arcarão” (BRASIL, 2011b). 

Conforme tal legislação, ao fim de cada mês de trabalho, cada profissional 

entregava ao coordenador-adjunto um relatório constando as horas trabalhadas e as atividades 

desenvolvidas. Era com base nesse relatório que o coordenador-adjunto preenchia a planilha 

de pagamento. 

Desde sua implantação em 2012 até 2014, as ofertas realizadas pelo Pronatec no 

IFNMG/Campus Pirapora somam ao todo 17 cursos, a saber: 

- Agente de Informações Turísticas (200 h); 

- Auxiliar Administrativo (160 h);  

                                                                                                                                                         
os Campus Araçuaí, Almenara, Montes Claros e Campus Pirapora. Disponível em http://ifnmg.edu.br/noticias-

pir/noticias-2010/231-em-brasilia-lula-e-haddad-inauguram-ifnmg-Campus-pirapora. 
20 O IFNMG é constituído pela tríade “Ensino, Pesquisa e Extensão”. A Extensão é responsável por articular o 

ensino, em todos os níveis e modalidades da EPCT, e a pesquisa aplicada de forma indissociável, viabilizando a 

relação entre o Instituto e a comunidade externa e/ou interna. Disponível em http://ifnmg.edu.br/extensao.  

http://ifnmg.edu.br/extensao
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- Auxiliar de Administração de Redes (200 h); 

- Auxiliar de Contabilidade (160 h);  

- Auxiliar de Pessoal (160 h);  

- Costureiro Industrial do Vestuário (200 h);  

- Cuidador de Idosos (160 h);  

- Cuidador Infantil (160 h);  

- Espanhol Básico (160 h);  

- Inglês Básico (160 h);  

- Operador de Computador (160 h);  

- Programador WEB (160 h); 

- Promotor de Vendas (160 h);  

- Soldador no Processo Eletrodo revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga (160 h);  

-  Tecelão (160 h);  

- Técnico em Administração (800 h); 

- Técnico em Informática (1.000 h). 

 

3.3.1 Oferta de cursos pelo Pronatec no Campus Pirapora 

 

Na gestão de CA1, de março de 2012 a março de 2013, houve duas ofertas, uma 

no primeiro, e a outra no segundo semestre de 2012. No quadro 3, observamos os cursos 

disponibilizados na primeira oferta do Pronatec no Campus Pirapora: 

 

QUADRO 3: Oferta de cursos do Pronatec - 01/2012 

Curso Número de Vagas 

Disponibilizadas 

Turno de Oferta 

1 Técnico em Informática 40 Vespertino 

2 Técnico em Administração 40 Vespertino 

3 Auxiliar Administrativo 31 Matutino 

4 Auxiliar de Administração de Redes 40 Vespertino 

5 Auxiliar de Pessoal 40 Noturno 

Fonte: Quadro elaborado pela autora.  
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Os parceiros demandantes são os órgãos e instituições que selecionam os alunos 

que estudarão no Pronatec, entretanto, nesse primeiro momento de implantação do programa, 

o parceiro demandante, que era a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, não 

conseguiu inscrever os alunos, mas auxiliou no processo de inscrição, conforme afirma CA1 

“eles enviaram algumas informações: listas com nomes de alunos, algumas coisas que a gente 

precisava na questão de documentação, confirmação, declarações”.  

CA1 ainda relata que nesse primeiro momento de implantação tudo era muito 

novo e que “não era muito bem definido o papel deles, até porque o programa tava muito no 

início”. E os cursos uma vez pactuados, obrigatoriamente, têm prazos específicos para início e 

término. Sendo assim, a equipe do Pronatec do Campus Pirapora realizou uma seleção 

própria, respeitando o público-alvo que eram os alunos matriculados no Ensino Médio das 

escolas públicas e ofertou os cursos pactuados. 

Já, no segundo semestre, foram ofertados os seguintes cursos:  

 

QUADRO 4: Oferta de cursos do Pronatec - 02/2012 

Curso Número de 

Vagas 

Disponibilizadas 

Turno de Oferta 

1 Operador de Computador 40 Matutino 

2 Programador Web 40 Matutino 

3 Agente de Resíduos Sólidos* 40 Noturno 

4 Cuidador de Idosos 40 Noturno 

5 Soldador no Processo Eletrodo revestido Aço Carbono e 

Aço Baixa Liga 

30 Noturno 

 Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

*O curso “Agente de Resíduos Sólidos” não foi ofertado porque não formou turma. 

 

Nesta oferta, puderam se inscrever alunos matriculados na rede pública de ensino, 

titular ou dependente de benefício de transferência de renda (Bolsa-Família, Bolsa Escola, 

etc.), trabalhadores cadastrados em Associações (pescadores, apicultores, silvicultores, etc.) e 

beneficiários de seguro-desemprego da cidade de Pirapora e microrregião. 
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Na gestão de CA2, período de abril de 2013 a março de 2014, também 

aconteceram duas edições de oferta de cursos do Pronatec, no primeiro e segundo semestre de 

2013. Na primeira oferta foram disponibilizados dois cursos: 

 

QUADRO 5: Oferta de cursos do Pronatec - 01/2013 

Curso Número de Vagas 

Disponibilizadas 

Turno de Oferta 

1 Auxiliar de Contabilidade 40 Noturno 

2 Soldador no Processo Eletrodo revestido Aço 

Carbono e Aço Baixa Liga 

30 Noturno 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

  

Nessa edição, os alunos inscritos tinham que comprovar a “modalidade da 

inscrição” levando documentos comprobatórios da situação que justificasse o critério 

utilizado para inscrição (cópia de cartão de Bolsas de Transferência de Renda, de carteirinha 

de associações, segunda via do pedido do seguro-desemprego, etc.), obedecendo à legislação 

que regulamenta o público-alvo do programa. Para fazer jus às vagas, os interessados 

precisavam atender apenas a um dos requisitos.  

Na segunda oferta, foram disponibilizados os seguintes cursos: 

 

QUADRO 6: Oferta de cursos do Pronatec - 02/2013 

Curso Número de Vagas 

Disponibilizadas 

Turno de Oferta 

1 Auxiliar Administrativo 41 Noturno 

2 Costureiro Industrial do Vestuário 40 Noturno 

3 Cuidador de Idoso 40 Noturno 

4 Cuidador Infantil 40 Noturno 

5 Tecelão 40 Noturno 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

Nessa oferta, as inscrições foram realizadas pelo parceiro demandante “Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Nossa Senhora Aparecida”.  
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Além da idade de 16 anos e a escolaridade mínima exigida para o curso, conforme 

o Guia de Cursos do Pronatec, o CRAS inscreveu, preferencialmente, as pessoas que 

possuíam cadastro no CadÚnico21, ou ainda, as que estavam inscritas em algum programa de 

transferência de renda do Governo Federal.  

Já na gestão de CA3, no período de março de 2014 a fevereiro de 2016, houve 

apenas uma oferta no ano de 2014, segundo ele, a principal razão da realização de apenas uma 

oferta foi que o Governo Federal diminuiu os investimentos no programa.  

Diante desse cenário, os bolsistas professores permaneceram até o término das 

aulas e a equipe administrativa até o fechamento das turmas, pagamento de seus benefícios e 

entrega de certificados. Após esse findar de atividades, somente CA3 (coordenador-adjunto) 

permaneceu como bolsista para responder por qualquer demanda do programa e 

responsabilizar-se por novas pactuações. 

Essa última oferta também teve como parceiro demandante o CRAS Nossa 

Senhora Aparecida que, através de critérios socioeconômicos, realizou a inscrição e seleção 

dos beneficiários para os quatro cursos ofertados: 

 

QUADRO 7: Oferta de cursos do Pronatec - 01/2014 

Curso Número de Vagas 

Disponibilizadas 

Turno de Oferta 

1 Auxiliar Administrativo 40 Noturno 

2 Espanhol Básico 40 Vespertino 

3 Inglês Básico 40 Vespertino 

4 Promotor de Vendas 40 Noturno 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

Os coordenadores-adjuntos, CA3 e CA4, relataram que foram os últimos na 

gestão do Pronatec, e, nesse período, os investimentos diminuíram sobremaneira de forma 

que, no Campus Pirapora, não houve mais ofertas de cursos. 

                                                 
21 CadÚnico: Cadastro Único do Governo Federal é um conjunto de dados referentes às famílias do Brasil que 

estão em situação de pobreza e extrema pobreza. As informações de cada núcleo familiar são utilizadas pelo 

Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para implantação de políticas públicas que têm como 

objetivo promover a melhoria da vida dessas famílias. Disponível em: 

http://www.programadogoverno.org/cadastro-unico-do-governo-federal-cadunico/ 



78 

 

 
 

A gestão de CA4, de março de 2016 a junho de 2016, seguiu sem investimentos. 

Por isso, ele não tinha docentes nem equipe administrativa tampouco houve oferta de cursos 

na sede do Campus Pirapora. Restaram apenas dois cursos FIC, Produtor de Derivados do 

Leite e Recepcionista em Meios de Hospedagem, pactuados pela cidade de Francisco 

Dumont/MG através da Educação a Distância. 

Desse modo, sua função era a de acompanhar os andamentos dos cursos 

mencionados, conduzir o desenvolvimento do trabalho dos tutores presenciais e 

responsabilizar-se pelo Pronatec no Campus Pirapora, caso houvesse alguma demanda. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados e discussões obtidos a partir da presente 

pesquisa que teve o objetivo principal de compreender o processo de implantação e 

desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora.  

Para tanto, as informações foram buscadas para além das que estavam presentes 

nos documentos e, por isso, foram entrevistados os sujeitos que participaram da implantação e 

desenvolvimento do programa, designados por Lotta (2008) de “agentes de implantação”. Ou 

seja, todas as pessoas que assumiram o cargo de coordenador-adjunto do Pronatec, dentre o 

período de 2012 a 2016, foram entrevistados. Eles estão identificados como CA1, CA2, CA3 

e CA4. Segue-se o resultado da análise individual de cada categoria. 

 

4.1 A implantação e desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora sob a  

  ótica dos coordenadores-adjuntos 

 

Conforme os objetivos da pesquisa, definimos a priori, as seguintes categorias 

para análise: 

 Instrumentos de avaliação;  

 Forma de seleção dos alunos;  

 Infraestrutura do Campus Pirapora;  

 Pagamento de bolsas aos alunos, 

 Critérios para seleção de docentes e equipe administrativa; 

 Principais dificuldades na implantação e desenvolvimento do Pronatec. 

O roteiro da entrevista (Apêndice A) contemplou todas as questões que envolviam 

a implantação e o desenvolvimento do programa, tais como: o processo de 

implantação/desenvolvimento, processo seletivo dos alunos, editais de seleção de docentes e 

equipe administrativa, instrumentos de avaliação, dificuldades, desafios, pontos positivos, etc.  

Ressaltamos que CA4 não respondeu parte das perguntas porque, em seu curto 

período como coordenador-adjunto do Pronatec, ele não possuía cursos presenciais sendo 

ofertados no Campus Pirapora, nem docentes e nem equipe administrativa para gerenciar. 

A seguir, de acordo com as experiências vivenciadas pelos coordenadores-

adjuntos e os referenciais adotados, os resultados das análises de cada uma das categorias 

definidas.  
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4.1.1 Instrumentos de avaliação 

 

Assim como Souza (2006) elenca a avaliação como uma importante etapa dentre 

os processos de implementação de uma política pública, cremos que essa avaliação também 

seja relevante e necessária na implantação “in loco” de um programa de governo para se 

avaliar atores e ações. Por isso, perguntamos aos coordenadores-adjuntos se existia algum 

instrumento de avaliação para gerenciar o trabalho da equipe administrativa e docentes que 

estiveram sob suas gestões. 

Compreendemos que o programa foi amadurecendo com o passar do tempo, isso 

se comprova nas diferenças de relatos entre os coordenadores-adjuntos de acordo com o 

período em que estiveram à frente do Pronatec: 

  

Não... Nós... A equipe não tinha na minha gestão. Não tinha o instrumento de 

avaliação isso veio depois. Eu sei que veio depois, eu não cheguei a avaliar, a fazer 

algum tipo de avaliação para enviar para o coordenador geral (CA1). 

 

Na verdade, o instrumento de avaliação não era exigido diretamente para a equipe 

administrativa. A gente fazia algumas anotações só de observação mesmo, né, como 

coordenador, mas nada que fosse divulgar diretamente pro pessoal, só pra ter certeza 

assim, se às vezes era necessário fazer alguma chamada, alguma conversa direta, 

mas não foi necessário isso. E às vezes que precisou foi algo bem... bem específicas 

mesmo. E em relação aos instrumentos de avaliação pros professores a gente 

começou a adotar a partir do segundo semestre de 2013, onde a gente fez um 

formulário de avaliação do professor para o programa e do programa pro professor, 

né, foi inicialmente uma autoavaliação que o professor preenchia, e fez também uma 

avaliação específica de cada um, onde o supervisor que... que fez essa avaliação 

(CA2). 

 

Nesse tempo que fiquei atuando efetivamente, com a equipe toda eu fiquei 2 

semestres de março até novembro/dezembro porque a partir de novembro já fomos 

reduzindo a equipe, a gente não sabia como ia ser o futuro do Pronatec, a gente tinha 

os burburinhos, né, tinham as conversas de que ia acabar, então assim, esse 

mecanismo ele existia... ele foi até, não sei se com o outro coordenador deve ter sido 

implantado em parte. Eu tenho conhecimento desse documento só que a gente 

quando ia chegar pro final de 2014... pro início de 2015 se fosse mantido o mesmo 

ritmo da equipe a gente ia fazer uma avaliação, só que como no final do ano já 

começou a ter problema de redução da equipe, as nossas preocupações foram 

maiores do que isso. Mas tem o documento e ele iria ser usado, não usou-se até 

mesmo por causa da questão da... da... da redução da equipe, da questão da verba, da 

insegurança do programa, do futuro do programa... O documento existiu e era muito 

interessante porque ia avaliar a permanência do servidor, a permanência do bolsista 

seria baseada nesse resultado, porém nesse período, o período final de 2014 foi um 

período muito obscuro e não sabíamos do futuro e acabou-se que fiquei com uma 

equipe reduzida e o receio de que acabasse o Pronatec era muito grande naquele 

momento (CA3). 
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É perceptível que nenhum dos coordenadores utilizou efetivamente um 

instrumento de avaliação, nem para docentes nem para a equipe administrativa. CA1, que foi 

a primeira pessoa na gestão, informa que não utilizou nenhum instrumento, mas na gestão do 

segundo coordenador, CA2, o instrumento já aparece, porém só foi utilizado para os docentes. 

Diante da existência do instrumento de avaliação foi indagado a CA2 se, com base 

no instrumento e/ou seu resultado, alguma atitude foi tomada para melhorar o trabalho dos 

docentes. Ao passo que CA2 respondeu: 

 

A ideia foi de fazer a avaliação justamente pra rever alguns processos e ajustar 

aqueles pontos que são falhos, né, mas o que que aconteceu... Isso aconteceu no 

final, no mês de novembro, dezembro de 2013, né, assim que nós tivemos a 

mudança do ano de 2014 a gente saiu do programa, então assim, num fez uma 

reunião com a equipe pra avaliar realmente essas respostas, então, mesmo tendo esse 

instrumento acabou que ele não foi utilizado na prática porque você aplicar um 

questionário e não fazer a utilização desse dado em si, é... é... vamos dizer que pode-

se desconsiderar, então, infelizmente aconteceu exatamente isso, a gente fez a 

aplicação de um questionário de avaliação pros professores mas infelizmente esses 

dados não foram utilizados (CA2). 

 

Dessa maneira, o primeiro coordenador não utilizou instrumentos de avaliação 

porque estava nos primórdios do programa, o segundo, implantou o instrumento mas não o 

utilizou de forma concreta. Já o terceiro, sabia da existência do instrumento, contudo, como 

não tinha perspectivas quanto ao futuro do programa e não o utiliza. E o quarto e último 

coordenador, que ficou na gestão num curto período em 2016, também não utilizou o 

instrumento de avaliação porque não houve oferta de cursos no Campus Pirapora, e 

consequentemente não tinha equipe administrativa nem docentes para gerir e/ou avaliar. 

 

4.1.2 Forma de seleção dos alunos 

 

A Portaria N.º 1.569, de 3 de Novembro de 2011 regulamenta, dentre outras coisas 

que a seleção dos estudantes, seja na modalidade Bolsa-Formação Estudante ou Trabalhador 

deverá ser realizada pelo parceiro demandante: 

 

§ 1o Os beneficiários da Bolsa-Formação Estudante nos cursos de educação 

profissional serão selecionados pelo parceiro demandante. (Art. 5º). 

§ 1o Os cursos de educação profissional da Bolsa-Formação Trabalhador deverão 

submeter-se aos seguintes requisitos:   

a) os estudantes serão selecionados pelo parceiro demandante (Alínea a, Art. 6º). 
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O relato de CA1, que deu início ao Pronatec no Campus Pirapora descreve a 

relação com os parceiros demandantes: 

 

Bom... No período em que fui Coordenadora nós só tínhamos como parceiro 

demandante a Secretaria Estadual de Educação, isso mudou posteriormente, mas já 

não pegou mais o período da minha gestão, então eu não sei falar como aconteceu 

depois disso. Então no período era somente a Secretaria de Educação, então o 

público eram alunos, né, precisavam estar matriculados na escola pública porque 

tínhamos dois tipos de curso, o curso FIC e o curso técnico. Então os alunos do 

curso técnico... o curso era concomitante, somente concomitante, então, eles tinham 

que estar... estar matriculados, estudando o 2º ou 3º ano do ensino médio na escola 

estadual e os demais cursos... bom... para alguns era permitido até alunos do 

fundamental fazer, então o parceiro demandante era a Secretaria Estadual de 

Educação... Ahh, e como foi a articulação... Procuramos as escolas, tivemos contato 

com as escolas, mas foi mais a título de divulgação, nós divulgamos e os alunos 

apareciam aqui para fazer as inscrições (CA1). 

 

Quando indagada acerca da forma de seleção dos alunos CA1 respondeu que:  

 

Esses alunos eles eram é... é... inicialmente foi por ordem de... de... chegada, né, 

tinha uma data de inscrição por ordem de chegada e tinha uns critérios porque pelo 

fato de chegar também em primeiro não era garantia da vaga, tinhas uns critérios a 

serem analisados esses critérios atendiam a questão da relação com o parceiro 

demandante (se é aluno de escola pública) e tinha outros critérios além desse. Além 

de ser aluno de escola pública tinha preferência, por exemplo, alunos que recebiam 

bolsa família é... se pertencia algumas comunidades específicas como por exemplo 

de pescadores. Tinha alguns critérios que eram verificados mas era por ordem de 

chegada inicialmente (CA1). 

 

Pelo relato de CA1 percebemos que quem realizou a seleção e inscrição dos 

alunos no primeiro momento foi o próprio Pronatec e não o parceiro demandante, que, na 

época, não estava ainda muito a par do seu papel conforme o que a legislação do Pronatec 

regulamenta. CA1 deixa isso em evidência: 

 
Não era muito bem definido o papel deles, até porque o programa tava muito no 

início e nem eles sabiam direito qual era o papel deles e a gente também não sabia 

muito bem o que cobrar deles porque foi no primeiro ano de implantação que eu 

participei (CA1). 

 

No segundo ano de existência do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora, já com 

CA2 na gestão, o Pronatec ainda realizou a seleção e inscrição dos alunos no primeiro 

semestre de 2013, mas no segundo semestre, foi o CRAS Nossa Senhora Aparecida quem 

selecionou e inscreveu os discentes: 

 

O critério inicial... ele utilizou a questão de participação de programas sociais, a 

questão de renda, questão de gêneros, classes específicas de pessoas e depois de um 

certo tempo, na verdade depois de pouco tempo, né, essa seleção já não foi feita 
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mais pela gente, então o parceiro demandante ele tinha algumas instruções de como 

selecionar esses alunos principalmente nessa condição de... né... pessoas 

desempregadas, a renda familiar inferior a 3 salários mínimos e outras informações 

bem específicas que as vezes quem trabalha no dia a dia da comunidade, né, como o 

CRAS trabalha. Eles tinham condições de saber e selecionar esses alunos, então, a 

gente teve essa confiança, abriu pra essa confiança porque realmente era o que se 

esperava do parceiro demandante da gente receber esses alunos bem selecionados 

que vão realmente aproveitar esse conhecimento que eles vão receber (CA2, grifo 

nosso). 

 

Bernardino (2013) relata, igualmente, que na implantação do Pronatec para 

pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo houve uma destinação de vagas para o 

público mencionado, em Pirapora também, após os dois primeiros anos de implantação do 

Pronatec, os parceiros demandantes de acordo entre si, realizavam uma divisão de vagas, isso 

é evidenciado no trecho do relato acima de CA2.  

CA3 noticia como aconteceram as seleções de alunos em sua gestão: 

 

Os alunos eram selecionados via CRAS. Os CRAS eles... A gente divulgava e a 

prefeitura também divulgava.... Naquela reunião que a gente fazia anteriormente.... a 

gente lançava os cursos no sistema e a prefeitura de posse dos cursos fazia o 

cadastro das famílias carentes. Então, a prefeitura, os CRAS que têm essa relação 

fazia o cadastro daquelas pessoas carentes que estavam precisando daquela 

qualificação aí essas pessoas eram pré-cadastradas, tinha um pré-cadastro no Sistec e 

tinha uma data pra essas pessoas estarem procurando, né, o Campus... Também com 

o Sine acontecia a mesma coisa, o CRAS e o Sine eles tinham uma porcentagem, né, 

de vagas cada um. Inclusive o Sine tinha uma preferência porque tinha uma 

prerrogativa legal onde a pessoa ela só iria receber o seguro-desemprego se ela 

tivesse matriculada num curso de qualificação profissional como o Pronatec (CA3). 

 

Já CA4 não participou de nenhuma seleção de alunos, mas esclarece como essas 

seleções eram feitas: 

 

Os alunos, é... é.... os alunos, eu não eu não participei do processo de seleção de 

alunos, mas a seleção de alunos ela costuma ocorrer através da assistente social... A 

assistente social... ela faz o levantamento de demanda, é... em conjunto com a 

secretaria envolvida  e a assistente social ela estabelece... ela estabelece o banco de 

dados, pra ver quais alunos atendem ao perfil do programa, né, e havendo mais de 

uma pessoa interessada ou que encaixa nesse perfil... (CA4). 

  

É perceptível, pelos relatos dos coordenadores-adjuntos quanto a seleção de 

alunos, que, com exceção do primeiro ano de implantação do Pronatec, em todos os anos 

subsequentes, eles buscaram atender o Art. 2o da Lei n. 12.513/2011, já mencionado neste 

trabalho, que estabelece o público-alvo prioritário do programa. 

 

 



84 

 

 
 

4.1.3 Infraestrutura do Campus Pirapora 

 

Costa (2015, p. 126) afirma, em relação às ofertas de cursos pelo Pronatec, que 

“esta modalidade de cursos da educação profissional além de não gerar impactos no aumento 

do número de matrículas da educação profissional, também não demanda a criação de 

infraestrutura física para que as atividades sejam executadas”.  

E Castioni (2013) elenca como ponto positivo o fato de os cursos do Pronatec 

serem ofertados pelos Institutos Federais e pelo Sistema “S”, dentre vários aspectos ele aponta 

a excelência da infraestrutura dos dois educandários. Entretanto, os coordenadores-adjuntos 

do Pronatec apontam algumas dificuldades que encontraram por causa da infraestrutura do 

Campus Pirapora: 

 

Não... não atendeu satisfatoriamente... Tivemos cursos que na minha avaliação hoje 

pensando hoje não atende... Não atenderam... poderiam ter ficado de fora e 

poderíamos ter optado por outros cursos... Poderia ter até aberto mais turmas de 

alguns cursos específicos. [...] e também pela evasão que teve em alguns cursos que 

a gente entende que não atendeu (CA1). 

 

Não... Esse ponto de infraestrutura sempre foi um gargalo do desenvolvimento da 

instituição não só no Pronatec, mas nos cursos regulares também, onde o número de 

sala de aula que a gente tinha a disposição era sempre mínimo, né, e a gente teve que 

buscar outros meios de ampliar a oferta de vagas. A gente, inclusive trabalhou em 

outra escola para isso acontecer, né, com o apoio do município a gente começou a 

trabalhar numa escola municipal próxima do IF e fez a oferta dos cursos lá. Mas em 

compensação também, lá a gente tinha uma certa dificuldade de infraestrutura, 

questão de iluminação, questão de banheiros que não eram tão adequados ao número 

de adultos que tinham pra atender, né, até a questão das carteiras e tudo, né, isso aí 

foi uma questão de infraestrutura externa e a interna. Realmente a infraestrutura 

sempre deixou a desejar na questão do número de salas mesmo, às vezes na ausência 

de um laboratório específico pra determinado curso ou disciplina que a gente tinha, 

mas sempre com as parcerias foi possível a gente fazer a execução dos cursos da 

melhor maneira possível (CA2). 

 

Parcialmente... Vamos dizer parcialmente porque eu não estou falando pela gestão 

anterior que teve problemas com relação a salas de aula, mas nós também tivemos, a 

gente teve uma limitação no ano de 2014, a gente ficou muito preocupado porque no 

ano anterior, nós conseguimos uma escola municipal emprestada pra gerir os cursos 

do Pronatec. Mas a gente gostaria que os alunos do Pronatec estivessem dentro do 

Campus, por uma questão de valorização, pra mostrar o valor do Pronatec. Como 

aconteceu muito em 2014, a gente colocou os cursos no Campus pra não sairmos e 

isso faz com que o aluno enxergue o Campus, com que ele entenda que isso pertence 

a ele também, mesmo que fazendo um curso FIC muitos como eu já relatei algumas 

vezes anteriormente eles até tentaram o processo seletivo porque eles gostariam de 

pertencer, de estar por mais tempo no Campus, eles sentiam que isso era pra eles. A 

infraestrutura nossa ela é muito boa? É... mas poderia ter um número maior de salas 

e o problema das salas é que impediu que a gente tivesse mais cursos, a gente podia 

ter atendido um número maior de famílias, de pessoas mais o número de salas era 

muito reduzido e aí a gente tinha que reduzir também o número de turmas naquele 

momento (CA3). 
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Entendemos por meio das falas que não se trata de uma infraestrutura ruim, mas 

sim no tocante ao número reduzido de salas e a inexistência de laboratórios de áreas 

específicas de um ou outro curso ofertado pelo Pronatec. Ou seja, a crítica não se baseia na 

qualidade da infraestrutura, e sim no quantitativo e na não adequação para atividades 

específicas. 

 

4.1.4 Pagamento de bolsas aos alunos 

 

Machado e Ransolin (2014), dentre os pontos positivos na implantação do 

Pronatec no IFPR, destacaram que o auxílio pago aos alunos é um grande atrativo para a 

permanência deles no programa. De modo igual, os coordenadores-adjuntos do Pronatec no 

IFNMG/Campus Pirapora chegaram a essa mesma conclusão: 

 

A ideia do programa é que essas bolsas servissem como incentivo para o aluno 

permanecer no curso porque entra a questão se o aluno tem condição de se deslocar 

para o local... tal... tem condição de se alimentar por esta fazendo esse curso. Como 

no início, por exemplo, os alunos de escola pública... esses meninos já tinham é... 

é... um momento de... de... estar na escola então teriam que deslocar para o instituto 

pra ter aulas, então eu acredito que... eu penso que esse... esse... essas bolsas eram 

ponto positivo sim (CA1). 

 

Esse é um fato polêmico até, né, porque a gente sabe que muita gente pode ser 

contra ou a favor nessa questão de pagar a bolsa pros alunos. Eu pessoalmente via 

que era necessário, principalmente para alguns, então a gente via aqui alguns alunos 

tinham uma certa dificuldade de locomoção, tinham certa dificuldade até de 

alimentação também, participação nos cursos se não tivesse esse auxílio. [...] mas a 

gente espera que todas as pessoas que recebem que façam um bom uso desse 

recurso, né, então, todo o auxílio que foi pago, num foi pago pra simplesmente 

incentivar as pessoas estudarem, mas pra que elas tivessem condição pra que elas 

pudessem estar lá naquele momento, tanto é que tudo isso era feito de acordo com... 

com a presença desse aluno dentro da escola, então, se ele fosse a aula ele recebia o 

auxílio se ele não fosse a aula ele não receberia aquele dia de estudo, então, a gente 

tinha esse controle até muito bem rigoroso, então os alunos só recebiam mediante a 

comprovação de presença dentro de sala de aula que realmente fazia sentido, porque 

a gente dava condição dele ter um transporte pra poder chegar a escola e ter uma 

alimentação durante o período de aula que é essencial pra um desempenho melhor 

em sala de aula (CA2). 

 

Positivo, porque a gente sabe, a gente conhece as famílias carentes da região, às 

vezes a pessoa quer fazer um curso de qualificação, mas às vezes ela não tem um 

emprego ou mesmo se tiver o emprego ela tem uma renda sobrecarregada, uma 

renda já está toda direcionada, e aí a pessoa tem que pegar uma condução, ou então 

mesmo se vier de bicicleta não tem um dinheiro pra poder comer e é uma forma de 

permanência, de você incentivar a permanência e evitar a evasão, se você oferece 

um valor a pessoa vai ter um incentivo... Num é muita coisa, mas é um incentivo, ao 

menos pra se alimentar, pra se deslocar, eu acho isso importante (CA3). 
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Segundo a fala de CA2, os valores pagos aos alunos correspondem aos dias de 

presença em sala de aula, contabilizados no fim de cada mês. A equipe administrativa do 

Pronatec através de um sistema on line realizava o levantamento das presenças e encaminhava 

ao coordenador-adjunto, que era quem finalizava a planilha e solicitava pagamento ao setor 

financeiro. 

 

4.1.5 Critérios para seleção de docentes e equipe administrativa 

 

No que tange aos critérios para seleção de docentes e equipe administrativa os 

coordenadores-adjuntos mencionaram: 

 

Bom... Pra equipe administrativa e para os professores também foi via edital... Os 

critérios adotados, não exigia... no caso da equipe administrativa não era exigido 

uma formação específica na área até porque eram atividades muito... muito amplas, 

assim.... de fazer tudo, então não tinha como colocar uma especialidade. 

Posteriormente ocorreram editais com funções mais específicas, mas mesmo assim, 

como por exemplo, pra trabalhar na parte de contabilidade mais voltada para a 

contabilidade do programa na instituição, mas mesmo assim não foi exigido questão 

de formação específica, mas exigia experiência, a experiência foi contada. É, por 

exemplo, professor que não tinha formação em determinada área em que ia 

trabalhar, não tinha uma formação específica, mas ele tinha que ter experiência, 

tinha que comprovar de alguma forma que teria como atuar naquela área (CA1).  

 

É... a gente fez a seleção através de edital, os critérios adotados em si... elas levavam 

a questão de experiência profissional e também conhecimento específico na área que 

seria trabalhada, especificamente os técnicos em si... né, tinham umas formações 

específicas... tinham os cargos de assistentes que trabalhavam. Geralmente era o 

ensino médio e trabalhavam com funções diversas, então, essas funções a gente 

tinha... é... que colocar apoio especializado em informática, apoio especializado em 

secretaria e isso ai a gente definia de acordo com a formação e o perfil do servidor 

selecionado por edital. Os professores em si seguiam critérios parecidos, né, porém, 

eles tinham pontuações... é... mais específicas em relação aquele curso que ele 

pretendia dar, então uma disciplina específica, vamos dizer que o professor que 

concorreu a vaga para ministrar uma aula de desenvolvimento de sistemas, então, ele 

teria que ter uma formação específica na área, teria que ter uma habilidade, um 

conhecimento especifico também nessa área, e... então, resumindo assim, tudo era 

através de edital (CA2). 

 

Na verdade todo o processo era feito via edital, né, a gente vai contratar 

professora.... no início nós mesmos criávamos os editais e publicávamos no site do 

IF e a gente fazia a seleção, tinha uma comissão que fazia a seleção, uma comissão 

nomeada por Portaria pelo Diretor Geral. A gente fazia a seleção dos professores da 

equipe administrativa, equipe pedagógica, é..... depois com o passar do tempo, até 

por uma questão legal, uma questão de evitar impedimentos legais, problemas na 

justiça, a reitoria optou por... pra que os editais passassem pelo procurador da 

república, esse procurador analisava os editais e depois apontava as inferências e 

alterações e liberava pra gente os editais corrigidos pra gente evitar de ter problemas 

legais porque um edital ou outro poderia vir com algum entendimento de forma 

errada  que ferisse ou que não fosse de acordo com a Constituição Federal e 

corríamos sérios riscos porque já tinha acontecido em outro lugar de mandato de 

segurança e isso travava muito o processo (CA3). 
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Vieira e Corsetti (2015) declaram que além dos recursos transferidos aos parceiros 

demandantes o Pronatec também regulamentou o pagamento excepcional aos docentes e 

demais profissionais que atuarem no programa, seja na oferta de cursos FIC ou técnicos e que 

“além disso, essas instituições também foram autorizadas a contratar, de forma precária, 

profissionais para atender os cursos aos quais não havia professores disponíveis no próprio 

quadro” (VIEIRA; CORSETTI, 2015, p. 15).  

E como se depreende dos relatos, todos os coordenadores-adjuntos realizaram 

editais para a seleção tanto dos docentes quanto dos profissionais que atuariam na área 

administrativa-pedagógica do Pronatec. Tais editais, inicialmente eram somente internos, 

conforme ratificaram Vieira e Corsetti, mas depois também passaram a contemplar todo o 

público externo: 

 

Inicialmente, sim. Posteriormente, quando não aparecia servidores interessados 

abriu-se edital externo. Mas essa questão do edital externo tornou-se mais, digamos 

assim, mais necessário mais no final eu também já estava saindo do programa, e 

como eu tava na instituição, é... eu acabei acompanhando de longe, vendo que abriu 

mais isso aí, então eu não cheguei a trabalhar com professores externos, no período 

da minha gestão não, mas sei que isso aconteceu posteriormente (CA1). 

 

Inicialmente sim, a gente tinha os editais internos, fazia a seleção e posteriormente a 

gente começou a fazer a abertura desses editais pra pessoas externas, principalmente 

os cargos de professor porque a demanda de disciplinas era grande e o número de 

professores, é... as vezes que se inscreviam pra aquela disciplina tava sendo 

pequeno, então a gente começou a ter essa abertura também de trabalhar com 

pessoas de fora, até porque é... tinha a necessidade de alguma expertise que a gente 

não tinha diretamente no Campus. O exemplo que eu falei do curso de tecelão... a 

gente precisava de um profissional em fiação que entendesse realmente daquela 

área, então a gente realmente precisou buscar outros meios de selecionar professores 

e profissionais para trabalharem no programa (CA2). 

 

No início eram só internos, os primeiros eram internos, mas na minha gestão eles já 

foram abertos ao público... Tanto docentes quanto administrativos foram abertos ao 

público, na minha gestão em 2014, creio que 2013 não, mas 2014 já eram abertos ao 

público por uma questão legal que o próprio procurador geral tinha solicitado que 

eles fossem abertos ao público externo (CA3). 

 

A vista disso, Frazoi e Costa (2013) sinalizam que:  

 

Diante de suas necessidades, o Pronatec passa a constituir quase que uma escola 

paralela que têm suas próprias regras, seus próprios professores, seus próprios 

sistemas de matrícula e processo seletivo. Uma escola com vida própria que orbita 

os institutos federais, mas não se submete completamente aos seus regramentos e 

projetos políticos” (FRAZOI; COSTA, 2013, p. 13, grifo nosso). 
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Do mesmo modo, Castioni (2013) declarou que o fato do Pronatec ser ofertado 

pelos Institutos Federais e pelo Sistema “S” é um ponto positivo, dentre outros aspectos, 

porque tais instituições possuem um corpo docente qualificado. Todavia, tal afirmação se 

torna frágil em relação aos Institutos Federais, com a possibilidade de abertura de editais 

externos que selecionam docentes que não fazem parte do quadro efetivo dos IF’s, não 

garantindo, assim, a qualificação desses professores. 

 

4.1.6 Principais dificuldades na implantação e desenvolvimento do Pronatec no Campus  

         Pirapora 

 

Machado e Ransolin (2014) destacaram as principais dificuldades de implantação 

do Pronatec no IFPR/Campus Paranavaí: “a morosidade no processo de compra de materiais e 

utilização dos recursos financeiros; falta de orientação do Ministério da Educação (MEC) e 

modificações frequentes e falta de uniformização das funções do Sistec” (MACHADO; 

RANSOLIN, 2014, p. 36).  

Sobrelevamos que essas dificuldades também foram apontadas pelos 

coordenadores-adjuntos quando perguntados sobre quais foram as principais dificuldades 

encontradas na implantação e desenvolvimento do Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora. 

Trechos do relato de CA1 menciona várias dificuldades que, na sua visão, foram 

intensificadas por ela ter assumido a gestão no primeiro ano da sua implantação do Pronatec 

no Campus Pirapora: 

 

Desafios é você pegar um programa sem dinheiro inicialmente e tentar começar 

tudo... montar equipe, começar chamar aluno, colocar professor para dar a 

aula sem dinheiro. Demoramos quase seis meses para receber a primeira bolsa 

pros professores... [...] então o desafio principal foi esse... foi levar um curso por 

quase um semestre sem dinheiro nenhum e sem material. Digamos assim, na 

cara e na coragem mesmo. É... os problemas foram muitos... muitos no sentido 

assim, falta de espaço, dificuldade de organização do horário para não chocar, 

a questão dos próprios planos de curso que inicialmente não tinham muitas 

orientações... no caso dos planos de curso como eu tinha respondido antes... do 

curso concomitante, do curso técnico... é... aproveitamos o curso da instituição e 

fizemos as adaptações necessárias, então, mas foi uma dificuldade porque trabalhar 

com isso é... com equipe muito pequena e uma equipe é... que não tinha formação 

específica na parte pedagógica, por exemplo, a gente tinha muitos professores que 

não tinham nenhuma formação pedagógica... esse foi um desafio muito grande. Na 

questão pedagógica e na questão financeira porque o governo... o MEC demorou 

muito para liberar o recurso o recurso existia... existia um orçamento, mas 

tinha questões burocráticas estruturais e demoraram pra liberar. Os recursos 

depois de liberados aqui no Campus funcionou muito bem... depois de liberado 

fomos o primeiro Campus a fazer compras, primeiro processo de compras foi feito 
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pelo Campus Pirapora o primeiro Campus a fazer uniformes, a fazer compras de 

uniformes (CA1, grifo nosso). 

 

Já CA2, atuou no segundo ano de implantação/desenvolvimento do Pronatec e 

pela sua fala percebemos que muitas coisas já estavam estabelecidas e organizadas: 

 

O Pronatec em si, até acabei de comentar do recurso, realmente o recurso que a 

gente tinha pra se trabalhar era muito grande, né, e assim, a gente não pode reclamar 

de falta de material, a gente tinha condição de fazer processos de compra, muito 

grandes, até porque a gente realmente tinha recursos, mas havia algumas 

dificuldades, por exemplo, às vezes os servidores trabalhavam numa carga 

horária um pouco reduzida e os processos de compra de material era feito até 

aproveitando o que já tinha sido trabalhado pelo próprio Campus ou outras 

unidades do IF Norte de Minas, isso demorava um pouco mais pra gente receber 

esses materiais, embora a gente tivesse todos os recursos pra comprar a gente 

tinha uma certa dificuldade de receber esses materiais dentro do prazo, então, 

isso criava a condição de criar alternativas de trabalhar com materiais alternativos ou 

então, assim realmente trabalhar sem o material específico que a gente precisava, 

isso aconteceu algumas vezes, era um certa dificuldade que a gente até ficava 

preocupado com isso porque havia uma necessidade. [...] outra questão que já foi 

até comentado é sobre a estrutura física, o número de salas que a gente tinha 

era pequeno, a gente começou a trabalhar com 2 salas e viu que com 2 salas a 

gente atenderia um número pequeno de alunos, precisou fazer a parceria pra 

poder trabalhar com outra escola, nesta outra escola a gente tinha que deslocar a 

equipe todo dia pra lá, então, assim, esse trajeto... às vezes alguns materiais tinham 

que ser levados também, então isso aí gerava um transtorno até pro próprio servidor 

que ia trabalhar na escola naquele dia, naquele horário, então a gente sempre tinha 

que fazer uma organização grande pra saber quem que pegaria a caixa de materiais 

pra serem levados pra escola que a gente atendia os cursos, a própria 

infraestrutura oferecida pra gente não era tão adequada, como eu já citei, e a 

questão dos laboratórios de alguns cursos específicos que a gente tinha, né, de 

soldador, por exemplo, a gente não tinha o laboratório específico, mas fez um 

contrato com outra instituição que tinha e pagou por isso também... Então assim, 

foram... não digo dificuldades foram desafios, né, que a gente conseguiu 

contornar até com a própria experiência dos coordenadores que já passaram, 
né, então assim, algumas coisas a gente já tinha pronto o processo, por exemplo, 

aluguel de espaço, então, já tinha sido feito isso, então, vamos aproveitar de tudo 

aquilo que for possível, né... (CA2, grifo nosso). 

 

Na verdade o contingenciamento financeiro.... no início do ano vinha e liberava 

um valor, a pactuação liberava um valor e esse valor vinha aos poucos sendo 

liberado pelo MEC, a gente montava a equipe, colocava os alunos, a gente esperava 

os kits chegar, as vezes os kit's não chegavam, a gente montava uma equipe aqui e 

trabalhava e o pessoal esperando o recurso da bolsa chegar, então o atraso foi o 

maior entrave que eu tive, né, a infraestrutura a gente tinha uma estrutura boa de 

sala, a gente não tinha uma estrutura muito boa pra parte prática, mas assim a gente 

conseguia, a gente já tava preparado pra alugar.... por exemplo, o curso de soldador 

que ia ter a gente já tava com tudo pronto, com toda a documentação pronta pra 

alugar um galpão da Funam que trabalha com a parte de solda, tinha tudo.... Mas por 

causa da questão financeira a gente não pode pactuar, não pode alugar o espaço, 

então a gente... eu acho que um dos problemas maiores eram a morosidade no 

pagamento de bolsas e a dificuldade, a morosidade na compra e na chegada 

desses materiais. Teve muito curso que a gente idealizava, montava o projeto, o 

curso era aprovado, a população querendo, mas ele tinha um entrave ou porque o 

MEC mudava lá um sistema lá, num aparecia e aí a gente num podia ofertar, aí 

o MEC ele mudava um sistema lá no Sistec onde por exemplo, quem podia 

ofertar só o Senai...  só o Senac pode oferecer esse curso, então eles mudavam 
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muito as coisas de cima e a gente idealizava,  tinha muitos projetos de curso que a 

gente tava esperando chegar o recurso e num chegava, demorava muito tempo pra 

chegar e quando chegava o curso já tinha terminado. Essas são as maiores 

dificuldades, tem dinheiro, mas a dificuldade pra esse dinheiro chegar era 

muito grande, tanto pra comprar quanto pra pagar (CA3, grifo nosso). 

 

Diferentemente dos demais coordenadores-adjuntos CA4 apontou uma 

dificuldade distinta porque o período em que geriu o programa não havia oferta de cursos no 

Campus Pirapora. Porém, como também atuou no Pronatec como docente e na equipe 

administrativa, mencionou os atrasos na chegada dos recursos: 

 

Olha, durante esse período uma das dificuldades foi a distância foi a dificuldade de 

acompanhar os tutores pela distância e também não permitir que eu 

acompanhasse mais de perto o desenvolvimento do curso e tivesse um contato 

maior com os alunos. E mesmo eu não estando na coordenação no Pronatec nos anos 

anteriores eu também trabalhei no Pronatec na condição de apoio e professor e uma 

das principais dificuldades é a questão da liberação dos recursos financeiros 

porque eles só ocorrem depois do curso já iniciado, então muitas vezes os 

recursos de materiais, por exemplo, eles só chegam depois que o curso já foi 

iniciado, então, é... dificulta muito o andamento... às vezes a prática de alguns cursos 

(CA4, grifo nosso). 

 

Mesmo conscientes das dificuldades que enfrentaram na implantação e 

desenvolvimento do Pronatec no Campus Pirapora, todos os coordenadores-adjuntos fizeram 

menção da satisfação em atuar na gestão do Pronatec: 

 

[...] teve problemas sim mas foi um trabalho muito bonito trabalho de equipe 

pequena que trabalhou muito para fazer dar certo e ... pelo menos durante o período 

que eu trabalhei apesar dos problemas eu considero que foi um resultado promissor 

formamos algumas turmas e eu coloco novamente eu repito coloco exemplo o curso 

de soldador que foi assim mais gratificante (CA1). 

 

[...] as coisas que foram acontecendo no meio do caminho, elas foram superadas de 

alguma forma, então eu acredito que assim, é... que houve sim, essas dificuldades, 

mas a equipe foi... foi muito tranquila. A gente teve essa felicidade de conseguir 

trabalhar com pessoas, né, que queriam ver o negócio acontecer. A gente lembra 

assim, principalmente quando havia os eventos de formatura que deixava a gente 

muito feliz também porque, né, o pessoal vinha naquela expectativa de receber 

aquele certificado e trazia uma felicidade muito grande também pra gente de ver a 

satisfação deles, né (CA2). 

 

O Pronatec teve esse lado bom, ele me fez uma pessoa diferente porque não tem 

como você entrar na coordenação do Pronatec e sair do mesmo jeito, você envolve 

muito com as famílias, com as pessoas carentes, você vê as pessoas chorando, você 

vê pessoas com muitas dificuldades financeiras... e assim... o pessoal pobre pedindo 

e a gente tendo que falar que o programa acabou, que o governo não tá liberando, e a 

comunidade sempre lá na sala do Pronatec, mesmo com o programa desativado, o 

pessoal perguntando, cobrando da gente e a gente sem resposta. Mas assim, 

profissionalmente pra mim foi muito bom, eu cresci profissionalmente, pra mim, é... 

porque é algo diferente não é uma coordenação comum, você envolve na sociedade, 

você envolve muito e esse pessoal precisa, a população precisa muito... de mais 
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ações desse tipo, tomara que os próximos governantes possam criar um sistema ou 

melhorar esse Pronatec ou criar um sistema com menos entraves e mais efetivos pra 

trazer pra cá de novo (CA3). 

 

Todos eles classificaram o período na gestão do Pronatec como uma experiência 

ímpar, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, e, que as equipes com as 

quais trabalharam eram muito boas, e, com trabalho árduo conseguiram superar as 

dificuldades e alçaram bons resultados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento acerca da implantação e desenvolvimento do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino e Emprego (Pronatec) no IFNMG/Campus Pirapora foi relevante por 

permitir o conhecimento desse processo a partir da concepção dos coordenadores-adjuntos, e, 

assim propiciar um maior aprofundamento nas discussões acerca do Pronatec.  

Para alcançar tal conhecimento, legislações e trabalhos que tratam do Pronatec 

foram investigados e também foram realizadas entrevistas com os coordenadores-adjuntos do 

Pronatec junto ao Campus Pirapora. A partir dessas entrevistas, identificamos as principais 

dificuldades que esses agentes encontraram na implantação e desenvolvimento do programa 

no período de 2012 a 2016. Eles trouxeram luz acerca de todos os processos realizados, posto 

que eles foram os sujeitos responsáveis por todas as ações de gestão do programa.  

 Assim posto, as análises nos revelaram muitos aspectos em relação às categorias 

de análises. Na primeira delas, instrumentos de avaliação e sua utilização junto ao Pronatec, 

identificamos que existiu apenas um questionário que foi criado somente na gestão de CA2 

(no segundo ano de implantação/desenvolvimento do Pronatec), mas tal questionário foi 

aplicado somente aos professores e os dados obtidos não foram utilizados.  

Isto é, os questionários não foram discutidos e nem analisados, de forma que não 

houve uma avaliação daqueles que o responderam nem tampouco uma análise se seria 

necessário realizar mudanças na atuação docente. CA2 justificou que a não utilização dos 

questionários se deu porque sua aplicação aconteceu já no findar da sua gestão. 

Já CA1 e CA3 não utilizaram o questionário. O primeiro porque o instrumento 

ainda não existia em sua gestão, e o segundo porque, conforme mencionou, apesar de saber da 

existência do questionário, teve preocupações maiores durante sua gestão uma vez que havia 

muitas incertezas acerca do futuro do Pronatec e de sua continuidade. 

Acreditamos que a existência e utilização de um instrumento de avaliação é um 

importante elemento na gestão de um programa como o Pronatec. Um instrumento como um 

questionário auxilia na identificação e possível solução de problemas de gestão, de 

infraestrutura, de logística, etc. 

E mesmo não havendo críticas por parte dos coordenadores-adjuntos do Campus 

Pirapora quanto ao desenvolvimento das atividades dos profissionais que atuaram no 

Pronatec, tal instrumento possibilitaria a análise da prática para a implantação de melhorias.  
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No que tange à segunda categoria, forma de seleção dos alunos, com exceção de  

CA1, todos os demais coordenadores-adjuntos seguiram a legislação do programa que 

regulamenta que o parceiro demandante é que são os responsáveis pela seleção e inscrição dos 

beneficiados do Bolsa-Formação, seja na modalidade estudante ou trabalhador.  

CA1 atendeu às orientações em relação ao público-alvo, mas segundo seu relato, 

os parceiros demandantes ainda não estavam a par de sua participação quanto à execução do 

Pronatec. CA1 justificou que esse fato se deu porque estavam no primeiro momento de 

implantação, isso contribuiu para que existissem muitas dúvidas acerca dos processos porque 

não dispunham de muitas informações, e, geralmente as dúvidas eram também da gestão do 

programa no MEC. 

Concebemos que as dificuldades enfrentadas por CA1 realmente foram maiores 

pelo fato de ter gerenciado o programa no Campus em seus primórdios. Com o passar do 

tempo, percebemos que as dificuldades enfrentadas foram amenizadas com a experiência 

vivenciada. 

Já a terceira categoria, infraestrutura do Campus Pirapora, propiciou diversos 

relatos de problemas enfrentados pelos coordenadores-adjuntos, uma vez que a sede do 

Campus Pirapora não possuía salas extras, disponíveis para serem cedidas ao Pronatec. 

Segundo os coordenadores-adjuntos isso dificultou sobremaneira as ofertas dos 

cursos realizadas pelo Pronatec. Eles sinalizaram que a solução encontrada foi a de efetuar 

parcerias com a Prefeitura Municipal de Pirapora para o empréstimo de uma escola municipal 

(a mais próxima do Campus Pirapora) no turno da noite para a execução de um número maior 

de cursos. 

Segundo CA2, essa situação gerou muito desconforto porque todos os dias os 

profissionais que atuavam no Pronatec tinham que transportar os materiais (notebook, data 

show, apagadores, pincéis, etc.) do Campus Pirapora para a escola onde aconteciam os cursos.  

Já CA3 cita que, na última oferta da sua gestão, ele evitou a realização de cursos 

na escola municipal emprestada porque a infraestrutura dela também não atendia bem e 

porque, de acordo com ele, os alunos mereciam estar dentro do Campus Pirapora, mesmo que 

fosse por pouco tempo (considerando a média de duração dos cursos FIC que é de mais ou 

menos 3 meses) era importante que os alunos possuíssem o sentimento de pertencimento ao 

Campus. 

Dos três coordenadores-adjuntos que responderam à questão que tratava da 

infraestrutura, somente o primeiro deles não precisou ofertar cursos na escola municipal, mas 
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utilizou outras alternativas, como por exemplo, a disponibilização de cursos no turno da 

manhã, que na época, era o turno com menor número de turmas regulares no Campus 

Pirapora.  

Os coordenadores-adjuntos ressaltaram que a infraestrutura do Campus Pirapora é 

muito boa, a questão era o quantitativo de salas que não atendia às demandas de oferta do 

Pronatec concomitantemente às ofertas regulares do Campus Pirapora e também a ausência de 

laboratórios específicos para determinados cursos e/ou disciplinas ofertadas.  

Ainda que a maioria dos IF’s possuam uma ótima infraestrutura, muitas 

implantações do Pronatec por todo o Brasil passaram por problemas semelhantes que dizem 

respeito ao quantitativo de salas e adequação dos laboratórios que geralmente não atendiam às 

especificidades das áreas dos cursos ofertados sendo necessárias muitas adequações. 

Quanto ao pagamento de bolsas aos alunos, quarta categoria, todos os 

coordenadores-adjuntos foram unânimes em afirmar que esse auxílio é algo positivo, pois dá 

condições aos alunos de se deslocarem para realizar os cursos e se alimentarem no período de 

realização das aulas. Ao considerar o público-alvo do Pronatec, é compreensível que as bolsas 

são realmente positivas já que concedem incentivo como também possibilitam a permanência 

desses alunos no curso. 

Já em relação à quinta categoria, critérios para seleção de docentes e equipe 

administrativa, os coordenadores-adjuntos apontaram que nem sempre uma formação 

específica era exigida para atuar no Pronatec, seja docente ou equipe administrativa, mas a 

experiência era considerada nos editais. E que esses editais eram somente internos, mas, após 

o primeiro ano de implantação do Pronatec, passaram também a serem externos, isto é, toda a 

comunidade podia disputá-lo.  

Salientaram ainda que foi preciso realizar editais externos porque havia a 

necessidade de contemplar certas especialidades para cursos específicos, como por exemplo, 

Tecelão, Costureiro e Soldador no Processo Eletrodo revestido Aço Carbono e Aço Baixa 

Liga, e, também pela falta de interesse de profissionais internos em participarem do programa, 

ou seja, quando não apareciam concorrentes internos para os cargos disponibilizados, tanto 

para docentes quanto para equipe administrativa, esses cargos eram ofertados em editais 

externos. 

Concernente à sexta e última categoria de análise, as principais dificuldades na 

implantação e desenvolvimento do Pronatec, a maior parte dos relatos dos coordenadores-

adjuntos foi semelhante. Eles mencionaram algumas dificuldades: a dificuldade de 
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organização do horário dos servidores internos que estavam atuando no Pronatec para não 

“chocar” com a carga horária de seus cargos efetivos; a questão da elaboração dos planos de 

cursos, porque inicialmente não havia muitas orientações; os atrasos no recebimento e 

utilização dos recursos financeiros; a morosidade no processo de compra de materiais; 

mudanças frequentes e falta de uniformização das funções do Sistec; a carga horária reduzida 

da equipe administrativa que dificultava o trabalho de forma geral, e por fim, a infraestrutura 

do Campus Pirapora. 

Diante das dificuldades elencadas, acreditamos que a maioria delas foi pontual, 

mas existiram aquelas que permearam todos os anos de execução22 do Pronatec, quais sejam: 

a infraestrutura do Campus Pirapora, a morosidade no recebimento dos recursos financeiros e 

a dificuldade em utilizá-los. O que coincidiu com a análise de Machado e Ransolin (2014) no 

trabalho que realizaram no IFPR/Campus Paranavaí, no qual ratificam que os problemas 

enfrentados pelos gestores do Pronatec por todo o país foram análogos. 

Diante dos resultados das seis categorias analisadas afirmamos que as duas 

hipóteses inicialmente levantadas foram confirmadas, a saber: 1) A infraestrutura do Campus 

Pirapora realmente se consubstanciou como uma dificuldade para a oferta e expansão do 

programa, e, 2) O pagamento de bolsas (lanche e transporte) facilitou a captação de alunos.  

Por fim, a percepção dos coordenadores-adjuntos do Pronatec do Campus 

Pirapora desvela que o Pronatec é um programa de governo de formação para o trabalho com 

grande potencial de favorecer à população, entretanto, em razão das dificuldades vivenciadas 

por eles, tanto na implantação quanto no desenvolvimento do Pronatec, sinalizam que é 

necessário que o governo faça um acompanhamento desse programa bem como sua avaliação 

para melhorias e aperfeiçoamento na continuidade da sua oferta. 

Dada à importância do Pronatec, este trabalho se apresenta como parte da 

discussão, na qual várias outras pesquisas podem adicionar contribuições devido às várias 

facetas que dele eclodem e suas diversas análises. 

 

 

 

                                                 
22 Chamamos de anos de execução os anos que tiveram oferta de cursos na sede do Campus Pirapora, o que 

ocorreu no período de 2012 a 2015.  



96 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

AL ALAM, Luise Anita Wulff. Análise Sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

técnico e Emprego – Pronatec, Senai Pelotas. 2013. 101 f. Dissertação (Mestrado em Política 

Social) – Universidade Católica De Pelotas, Pelotas, 2013. Disponível em 

<http://tede.ucpel.edu.br:8080/tede/handle/tede/313>. Acesso em 04/02/2016. 

 

ALMEIDA, C. D.; QUEIROZ, K. V.. Políticas Públicas e Cidadania: Experiências do 

PRONATEC em São Borja/RS. Mediação. Belo Horizonte, MG, v. 17, p. 157-172, 2015. 

 

ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In.: Pós-neoliberalismo: as 

Políticas sociais e o Estado democrático. E.Sader e P. Gentili (org) Rio de 

Janeiro. Paz e Terra. 1995. 

 

ANDRÉ, Marli. O Que é um Estudo de Caso Qualitativo em Educação? Revista da FAEEBA 

– Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 22, n. 40, p. 95-103, jul./dez. 2013. 

 

AZEVEDO, Janete Maria Lins. O Estado, a política e a regulação do setor educacional no 

Brasil: uma abordagem histórica In: Gestão da educação: impasses, perspectivas e 

compromissos. Naura Syria Carapeto Ferreira, Márcia Ângela da S. Aguiar (orgs.). São Paulo: 

Cortez – 2.ed. p.17-42, 2001.  

 

BERNARDINO, Gustavo. Reflexos dos arranjos político-institucionais nas políticas de 

direitos humanos de São Paulo: Análise da Implantação do Pronatec Voltado à População 

em Situação de Rua. 2013. Disponível em <Http://Hdl.Handle.Net/10438/11231>. Acesso 

em: 20/08/2016 

 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em Educação: fundamentos, 

métodos e técnicas. In: INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO. Portugal: Porto 

Editora, 1994. 

 

BRASIL. Decreto n.º 6.302, de 12 de Dezembro de 2007. Institui o Programa Brasil 

Profissionalizado. Diário Oficial da União, 13 dez. 2007. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6302.htm>. Acesso 

em: 10/09/2016. 

 

_______. Decreto n.º 7.589, de 26 de Outubro de 2011. Institui a Rede e-Tec Brasil. Diário 

Oficial da União, 27 out. 2011a. Disponível em: 

<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1>. Acesso em 10 fev. 2015. 

 

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/96 de 20.12.96. Diário 

Oficial da União, n.º 284 de 23.12.1996, Brasília/DF/BRASIL.1996. 

 

_______. Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 

20/11/2015. 

 

http://lattes.cnpq.br/2395230202223375
http://hdl.handle.net/10438/11231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm


97 

 

 
 

_______. Lei n.º 12.513 de 26 de outubro de 2011, institui o PRONATEC. Brasília, 26 de 

outubro de 2011. 2011b. Diário Oficial da União. <Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm>. Acesso em: 

25/01/2016. 

 

_______. Resolução n.º 72, de 20 de dezembro de 2011. Brasília, 20 de dezembro de 2011. 

Diário Oficial da União. 2011c. <Disponível em 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=getAtoPublico&sgl_ti

po=RES&num_ato=00000072&seq_ato=000&vlr_ano=2011&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC>. 

Acesso em: 10/10/2016. 

 

_______. Lei N.º 12.816, de 5 de junho de 2013. Altera as Leis n.º 12.513, de 26 de outubro 

de 2011, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante, no 

âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino técnico e Emprego – Pronatec. Diário 

Oficial da União. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _ato2011-

2014/2013/Lei/L12816.htm>. Acesso em: 16/03/2016. 

 

_______. Manual de Gestão da Bolsa-Formação. Novembro de 2011. 2011b. Disponível 

em 

<http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2012616171045462012226113854265manual_d

e_gestao_da_bolsa-formacao_-_novembro_de_2011.pdf>. Acesso em: 05/05/2016. 

 

_______. Pronatec. Objetivos e Iniciativas. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/pronatec/o-que-e>. Acesso em: 30/01/2015. 

 

_______. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sobre o FAT. 2016. Disponível em 

<http://portalfat.mte.gov.br/sobre-o-fat/>. Acesso em: 30/06/2016. 

 

CASTIONI, Remi. Planos, projetos e programas de educação profissional: agora é a vez do 

Pronatec. Sociais e Humanas, Santa Maria, v. 26, n. 1, p. 25-42, jan./abr. 2013. Disponível 

em: <https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/5921>. Acesso em: 10 maio 

2016. 

 

_________. Trabalho ou qualificação? SinPro-DF/Sindicato dos Professores do Distrito 

Federal. Brasília. 02 julho. 2014. Disponível em <http://www.sinprodf.org.br/artigo-trabalho-

ou-qualificacao-por-remi-castioni/>. Acesso em: 24/09/2016.  

 

CIAVATTA, M; RAMOS, M. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: Dualidade e 

Fragmentação. Revista Retratos da Escola. Brasília, v. 5, n. 8, p. 27-41, jan./jun. 2011. 

Disponível em: <http://www.esforce.org.br/>. Acesso em: 30/05/2016. 

 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. 

Banco de teses. Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em:  

30/04/2015. 

 

COSTA, F. C.. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino técnico e Emprego 

(PRONATEC) e a Educação Escolar da Classe Trabalhadora. 2015. 141 f. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde) – Fundação Osvaldo Cruz. São 

Paulo, 2015. Disponível em <http://arca.icict.fiocruz.br/handle/icict/11169>. Acesso em: 

25/03/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=getAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000072&seq_ato=000&vlr_ano=2011&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=getAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000072&seq_ato=000&vlr_ano=2011&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2012616171045462012226113854265manual_de_gestao_da_bolsa-formacao_-_novembro_de_2011.pdf
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2012616171045462012226113854265manual_de_gestao_da_bolsa-formacao_-_novembro_de_2011.pdf
http://portal.mec.gov.br/pronatec/o-que-e
http://www.esforce.org.br/
http://arca.icict.fiocruz.br/handle/icict/11169


98 

 

 
 

 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos 

e mistos. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

FIGUEIRAS, C. A. C. Atores locais na implantação da política de qualificação profissional. 

Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 107, p. 438-460, jul./set. 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n107/04.pdf>. Acesso em: 27/03/2016. 

 

FJP. Produto Interno Bruto de Minas Gerais (PIB) - 2013. Disponível em 

<http://fjp.mg.gov.br/index. php/produtos-e-servicos1/2745-produto-interno-bruto-de-minas-

gerais-pib-2>. Acesso em 20/10/2016 

 

FONTINELES, C. C. S. ; GOMES, A. J. . Educação como política pública: o embate de 

poderes entre a sociedade civil e o estado. In: II ENCONTRO DE PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO DA UFPI, 2002, Teresina. Formação de Professores, Direitos Humanos e 

Diversidades Culturais. Teresina: EDUFPI, 2002. v. 1. 

 

FRANZOI, Naira Lisboa; COSTA, R. C. D. . PROEJA e PRONATEC: a dança dos atores 

entre a formulação e a implantação de políticas governamentais. In: XXVI SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO. Políticas, planos e 

gestão da educação: democratização e qualidade social. Brasília, DF: ANPAE, 2013. p. 1-15. 

Disponível em <http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/NairaLisboaFranzoi-

ComunicacaoOral-int.pdf> Acesso em: 01/11/2015. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A Produtividade da Escola Improdutiva 30 Anos Depois: Regressão 

Social e Hegemonia às Avessas. Trabalho Necessário – Ano 13, Nº 20/2015 

Disponível em <www.Uff.Br/Trabalhonecessario>. Acesso em 20/01/2017. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

GIRON, Graziela Rossetto. Políticas Públicas, Educação e Neoliberalismo: O que isso tem a 

ver com Cidadania? Revista de Educação (Campinas). V. 24, p. 17-26, junho, 2008. 

Disponível em <http://periodicos.puc-

campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/109/97>. Acesso em: 26/01/2016. 

 

GODOI, JANETE ; CAMPOS, R. . A Relação Público-Privado que se Estabelece no 

PRONATEC no Ensino Médio Profissionalizante. Roteiro (UNOESC), v. 39, p. 183-204, 

2014. Disponível em: <www.editora.unoesc.edu.br>. Acesso em: 20/07/2016. 

 

GOLDENBERG, Mirían. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais. 8ªed. – Rio de Janeiro: Record, 2004. 

 

GONZALEZ, Henrique Sieckowski. Políticas de Emprego no Brasil: âmbito, história e 

limitações. 2010. 

 

HAYEK, Friedrich. O Caminho da Servidão. 2ª ed. Tradução: Leonel 

Valandro. Porto Alegre. Globo. 1977. 

 

IFNMG. Programa Nacional de Acesso ao Ensino técnico e Emprego (Pronatec). Orientações 

Gerais sobre o PRONATEC. IFNMG/Campus Pirapora. 2012. 

http://lattes.cnpq.br/8352484392271532
http://lattes.cnpq.br/8352484392271532
http://lattes.cnpq.br/7659299569298228
http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/NairaLisboaFranzoi-ComunicacaoOral-int.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/NairaLisboaFranzoi-ComunicacaoOral-int.pdf
http://lattes.cnpq.br/4876494722291168


99 

 

 
 

 

______. Plano de Desenvolvimento Institucional do IFNMG/2014-2018. 2013. 

<Disponível em http://www.ifnmg.edu.br>. Acesso em: 24/05/2016 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA. Biblioteca digital 

brasileira de teses e dissertações. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 

10/11/2015. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA. Programa de avaliação internacional de estudantes. Brasília: INEP, 2012. 

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados>. Acesso em: 

2/11/2015. 

 

JORGE, T. A. S. Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – Planfor. In: OLIVEIRA, 

D. A.; DUARTE, A. M. C.; VIEIRA, L. M. F. Dicionário: trabalho, profissão e condição 

docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM. Disponível em: 

<http://www.gestrado.org/pdf/316.pdf>. Acesso em: 20/05/2016. 

 

LIMA, Marcos Ricardo de. PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

técnico e Emprego: uma crítica na perspectiva marxista. Disponível em 

<http://www.estudosdotrabalho.org/>. Acesso em: 25/01/2015. 

 

LIMA, A. B.; SHIMAMOTO, S. V. de M.; PRADO, J. de S. Gestão democrática, gestão 

gerencial e gestão compartilhada: novos nomes velhos rumos. IN: XXV SIMPÓSIO 

BRASILEIRO E II CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE POLÍTICA E 

ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, 2011, São Paulo. Cadernos ANPAE. Rio de Janeiro: 

Anpae, 2011. v. 1. p. 1-15. 

 

LOTTA, Gabriela. Agentes de Implementação: um olhar para as políticas públicas. IN: 

ABCP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, Campinas. ABCP, 2008. 

 

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

 

MACHADO, Maria Margarida, e GARCIA, Lênin Tomazett. Passado e presente na formação 

de trabalhadores jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos. 

Vol. 1, n.º 1, p. 45-64. 2013. Disponível em 

<http://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos/article/view/243>. Acesso em 

30/09/2016. 

 

MACHADO, RASONLIN. Valeriê. C., Priscila. Pronatec no Ifpr – Câmpus Paranavaí: Uma 

Experiência em 2012 e 2013. Livro 03. EdUECE-Editora da Universidade Estadual do Ceará. 

p. 33-37. Disponível em <http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro3/>. Acesso em: 

30/07/2016. 

 

MANFREDI, S. M. Trabalho, qualificação e competência profissional - das dimensões 

conceituais e políticas. Educação & Sociedade. Campinas. S. Paulo, v. 64, p. 13-49, 1999. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73301998000300002>. Acesso em: 

20/01/2017. 

 

http://www.ifnmg.edu.br/
http://lattes.cnpq.br/0400163266721747


100 

 

 
 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 

ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

MORETTO, Amilton José. O Sistema Público de Emprego no Brasil: uma construção 

inacabada. 2007. 295 f. Tese (Doutorado em Economia) Universidade Estadual de Campinas. 

Unicamp. Campinas, SP. 2007. 

 

ORTIGARA, Claudino; GANZELI, P.. Regulação nas políticas para educação profissional 

nos Governos FHC e LULA. In: XXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE POLÍTICA E 

ADMINISTRAÇÃO E II CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE POLÍTICA E 

ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, 2011, São Paulo: ANPAE, 2011. v. 1. p. 1-12. 

Disponível em: 

<http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoe

sRelatos/0109.pdf>. Acesso em: 10/11/2015. 

 

PEIXOTO, Patrícia Ebani. Do Planfor ao PNQ: uma análise comparativa sobre os planos de 

qualificação no Brasil. 2008. 136 f. Dissertação (Mestrado em Política Social) – Universidade 

Federal do Espírito Santo, Espírito Santo. 2008. 

 

PEREIRA, A. L. G.; O PRONATEC e a Educação Profissional nos Governos da Frente 

Popular. In: XXVII SIMPÓSIO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, 

2015, Recife: Anpae, 2015. Disponível em 

<http://www.anpae.org.br/simposio2015/app/views/gt5-com/AndreLuisGoncalvesPereira-

GT05-com-res.pdf>. Acesso em: 15/11/2015. 

 

PERONI, Vera Maria Vidal. O estado brasileiro e a política educacional dos anos 90. In 

23ª REUNIÃO DA ANPAE. 23, 2000, Caxambu, MG. Anais (on-line) MG. 2000. Disponível 

em <http://23reuniao.anped.org.br/textos/0508t.PDF>. Acesso em: 20/12/2016. 

 

RAMOS, Leandro da Fonseca. O PRONATEC como política social de estado: 

historicidade e contradição na construção de uma política para educação profissional. 2014. 

116 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde) – Fundação 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

<http://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/9741>. Acesso em: 10/10/2015. 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: métodos e técnicas. Roberto Jarry 

Richardson; colaboradores José Augusto de Souza Peres... (et al.). – 3. ed. – 15. Reimpr. – 

São Paulo: Atlas, 2014. 

 

SOUZA, Celina, Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 

8, n.º 16, jul/dez 2006, p. 20-45. 

 

TRIVINÕS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação.  São Paulo, Atlas, 1987. 

 

TROGIANI, C.R., PEREIRA, L.V., DE CAMPOS, L.H. e MEDINA, M.A.L. Desafios para 

a Implantação do Programa Pronatec Osasco Sem Miséria – Proposta de Plano de  

Ação para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. 2012. 150 f. 

Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas. São Paulo. 2012 

 

http://lattes.cnpq.br/9541043678570210
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRelatos/0109.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRelatos/0109.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio2015/app/views/gt5-com/AndreLuisGoncalvesPereira-GT05-com-res.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio2015/app/views/gt5-com/AndreLuisGoncalvesPereira-GT05-com-res.pdf
http://23reuniao.anped.org.br/textos/0508t.PDF


101 

 

 
 

VÉRAS, Oliveira, R. PRESTES, E. 2009. Educação, qualificação, trabalho e políticas 

públicas: campos em disputas. Rev. Lusófona de Educação. n.14, Lisboa. Disponível em 

<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-

72502009000200004#6>. Acesso em: 05/05/2016. 

 

VIEIRA, L. O. C.; CORSETTI, B. Políticas Públicas para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio: Da Ldb ao Pne. 37ª Reunião Nacional da ANPEd. 04 a 08 de 

outubro de 2015, UFSC/Florianópolis. In: 37ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 2015, 

Florianópolis. Disponível em < http://37reuniao.anped.org.br/wp-

content/uploads/2015/02/Trabalho-GT05-3908.pdf>. Acesso em: 20/08/2015. 

 

WALTER, Silvana Anita; FRANZON, Fabio ; BACH, Tatiana Marceda . O Papel dos 

Estrategistas na Prática Estratégica Diversificação de Cursos de uma Instituição Federal 

de Ensino. In: ENCONTRO DE ESTUDOS EM ESTRATÉGIA – 2013, Bento Gonçalves 

(RS). Rio De Janeiro: ANPAD, 2013. Disponível em  

<Http://Www.Anpad.Org.Br/Diversos/Trabalhos/3Es/3es_2013/2013_3Es274.Pdf>. Acesso 

em: 10/08/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4347979598827015
http://lattes.cnpq.br/6055446867536139
http://lattes.cnpq.br/9668794201162513
http://lattes.cnpq.br/7161413668995622


102 

 

 
 

APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA APLICADA AOS SERVIDORES QUE 

OCUPARAM O CARGO DE COORDENADOR-ADJUNTO DO PRONATEC NO 

IFNMG/CAMPUS PIRAPORA 

 

Prezado (a) colaborador (a),   

  

Esta entrevista compõe um trabalho acadêmico realizado por mim para a 

conclusão do curso Stricto Senso -  Mestrado em Educação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – Campus Vitória da Conquista.  O objetivo geral desta pesquisa é 

descrever como se deu o processo de implantação e desenvolvimento do Pronatec no IFNMG 

- Campus Pirapora. Sua participação, ao responder as perguntas, é muito valiosa para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada!   

 

Roteiro de Entrevista Guiada 

 

1 Você participou da implantação do Pronatec no Campus Pirapora? Como se iniciou o 

Pronatec no IFNMG/Campus Pirapora? 

 

2 Qual foi a função da sua coordenação na implantação e execução do programa no 

IFNMG/Campus Pirapora? 

 

3 Como era a articulação entre a coordenação-adjunta do Pronatec com os parceiros 

demandantes do município?  

 

4 Como foram escolhidos os cursos ministrados, a carga horária, os horários e os dias de aula? 

 

5 Com base em quais documentos e/ou orientações os planos de curso foram construídos?  

 

6 Como ocorriam as escolhas dos professores e equipe administrativa que trabalharam nos 

cursos e quais critérios adotados na seleção? E os editais de seleção eram só internos? 
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7 O fato da equipe administrativa e a maioria dos docentes que atuavam no Pronatec serem 

servidores efetivos do Campus Pirapora facilitou ou dificultou a sua gestão? 

 

8 A Lei de criação do Pronatec permite, na ausência de docentes com formação na área 

técnica de algum curso a ser ofertado, a contratação de pessoas que tenham experiência na 

área. Isso pode prejudicar a formação do discente para sua atuação no mercado de trabalho? 

 

9 E havia algum instrumento de avaliação para gerenciar o trabalho da equipe administrativa e 

docentes? 

 

10 Como os alunos eram selecionados? 

 

11 O pagamento de bolsas para os alunos é algo negativo ou positivo? 

 

12 O perfil dos alunos atendidos pelo programa é o mesmo que dos que são atendidos pelo 

ensino regular da Instituição? Isso caracterizou obstáculos na gestão do programa na 

Instituição? 

 

13 A infraestrutura do Campus Pirapora atendeu satisfatoriamente as ofertas ou possíveis 

ofertas do programa? 

  

14 O público-alvo específico descrito na lei do programa foi, realmente, atendido? 

 

15 O Pronatec trouxe alguma contribuição para a comunidade local? Em caso afirmativo, 

quais? Em caso negativo, por quê?  

 

16 Quais foram os principais desafios ou problemas na implantação e no desenvolvimento do 

Pronatec no Campus Pirapora?  

 

17 Quais avanços ocorreram através desse programa, quais as lacunas e desafios enfrentados 

pelo Pronatec? 

 

18 Fale sobre sua experiência na execução do programa: 


