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Resumo: O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar 

a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Com 4,2 milhões de 

matrículas e mais de 2 milhões de concluintes o Pronatec carece de um sistema 

de avaliação de resultados. O sistema de ensino brasileiro se organizou 

atendendo a lógica de exclusão e desigualdade social. Focamos a nossa análise 

na forma como o ensino profissionalizante se caracteriza no sistema de ensino 

brasileiro. O Ensino Médio apresenta três funções: formativa, propedêutica e 

profissionalizante. Atualmente o panorama de globalização da economia, 

diminuição do papel do Estado na economia, busca de estabilização, revolução 

tecnológica, trabalho intelectual, polivalência, produtividade, flexibilização e 

precarização, levou a ser vinculada na LDBEN a função profissionalizante e a 

função formativa do ensino médio. A dimensão propedêutica se mantém, com a 

demanda seletiva para o ensino superior. Mantem-se o sistema elitista e seletivo 

com o conflito redistributivo e a falta de canais de ascensão social. As questões 

sobre a relação entre educação e trabalho não se apresentam resolvidas no 

sistema de ensino brasileiro. Há uma dificuldade em concretizar propostas que 

realizem a fusão do trabalho com o princípio educativo. A formação de técnicos 

de nível médio é uma alternativa realista para os jovens trabalhadores sem 

prejudicar o desenvolvimento de sua cidadania?  
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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar 

a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. O Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico corresponde a um conjunto de ações para 

expansão e democratização da oferta de cursos de educação profissional e 



 

tecnológica, visando suprir o mercado nacional com mão de obra qualificada, 

essencial para o desenvolvimento econômico do país. O programa é realizado 

em parceria com os estados, Distrito Federal e com os serviços nacionais de 

aprendizagem, que através de suas organizações e instituições oferece uma 

série de cursos destinados à formação e qualificação de profissionais 

demandados pelo setor produtivo, que financia o sistema através de 

contribuições dos trabalhadores. 

As vagas para os cursos profissionalizantes são abertas em escolas 

públicas estaduais, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 

nos Serviços Nacionais de Aprendizagem - como o Senai e o Senac. Cada uma 

dessas instâncias tem inscrições e critérios próprios para seleção de 

participantes no Pronatec. 

A Bolsa-Formação oferece vagas gratuitas de Educação Profissional e 

Tecnológica. Há duas modalidades: a Bolsa-Formação Trabalhador, que oferece 

cursos de Formação Inicial e Continuada (cursos de curta duração, com 160 

horas-aula ou mais) para beneficiários do seguro-desemprego e dos programas 

de inclusão produtiva do Governo Federal; e a Bolsa-Formação Estudante, que 

oferece cursos técnicos (de maior duração, pelo menos 800 horas-aula) para 

estudantes das redes públicas. 

O Guia Pronatec de Cursos FIC foi elaborado pelo Ministério da 

Educação para direcionar a oferta dos cursos do Pronatec/Bolsa-Formação e 

vem sendo atualizado periodicamente, com o intuito de consolidar as políticas 

públicas que objetivam aproximar o mundo do trabalho do universo da educação. 

Na 3ª edição, foram incluídos 140 novos cursos, totalizando 644 opções 

diferentes, distribuídos em 13 eixos tecnológicos. 

O Pronatec existe desde 2011, mas as faculdades privadas só passaram 

a ser habilitadas para oferecer seus cursos no final do ano passado. As 

faculdades particulares começaram a oferecer cursos Pronatec no final do ano 

de 2013, após uma mudança na regulamentação do programa. Para serem 

habilitadas, precisam alcançar um mínimo de nota 3 no chamado Índice Geral 

de Cursos em cursos de graduação de áreas correlatos aos cursos técnicos que 



 

pretendem oferecer. Para o governo, a vantagem do esquema é poder usar toda 

a infraestrutura das faculdades para os alunos dos cursos técnicos. Para as 

instituições privadas, entrar no Pronatec é uma oportunidade de ampliar o uso 

de suas salas e laboratórios no período matutino e vespertino – em que elas 

costumam ter capacidade ociosa. Outra vantagem é que, como é o governo que 

paga pelos cursos, a inadimplência não é um problema. 

As faculdades privadas provedoras de cursos técnicos do Programa 

Nacional de Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) estão tendo de lidar com 

taxas de evasão em torno de 50% a 60%, segundo relataram à BBC Brasil seus 

coordenadores. Oficialmente, o índice de abandono dos cursos Pronatec é de 

12,8% segundo o Ministério da Educação (MEC), que não considera como 

abandono estudantes que se inscreveram, mas não se matricularam no 

programa. O Pronatec já teria atingido 8 milhões de matrículas - mas não 

contabiliza as desistências. Com a taxa de evasão em quase 60%  estão sendo 

implementandas uma série de medidas para tentar reduzir esse número.  

De cada 100 inscritos, 27 não terminam os cursos do Pronatec. O 

governo paga para as faculdades particulares (além de outras instituições 

públicas e privadas) oferecerem cursos do Pronatec valores que costumam 

variar de R$ 5 a R$ 8 a hora/aula por estudante. Em um curso de 1000 horas, 

isso significa um custo total por aluno que pode chegar a R$ 8 mil. Como os 

repasses são condicionados a frequência dos estudantes, no caso de uma 

desistência, também são suspensos. Mas o governo não tem como recuperar o 

dinheiro já investido. 

A taxa oficial é muito mais baixa que a reportada pelas faculdades, mas 

já indica que, do total de 8 milhões matriculados oficialmente quase 1 milhão não 

devem concluir o curso. O governo está chegando no índice oficial de 12% de 

evasão. Os índices de evasão muito acima do oficial poderiam ser casos 

"isolados" compensados por taxas menores em cursos ministrados por outros 

provedores, entre eles, escolas técnicas, instituições federais e entidades do 

sistema S, que de fato são responsáveis pela maior parte das vagas do Pronatec.  



 

A evasão de alunos do Pronatec teria cinco possíveis causas. Alguns 

deixariam os cursos por dificuldade em acompanhar seus conteúdos. Não são 

raros os que têm deficiências básicas do ensino médio ou estão fora da escola 

há muito tempo. Entre as soluções estariam as aulas de nivelamento e de 

reforço. Uma segunda causa da evasão seria a dificuldade dos alunos em 

conciliar o curso com o trabalho. Muitos alunos que acham emprego acabam 

tendo de abandonar as aulas. A falta de comprometimento também pode ser um 

problema. Também haveria estudantes com dificuldades para pagar pelo 

transporte para frequentar os cursos. Os provedores do Pronatec acreditam que 

as desistências podem estar ligadas a pouca informação que alguns alunos têm 

sobre os cursos na hora de se fazer a inscrição. 

Evasão, preparação adequada para o mercado de trabalho, estágios em 

cursos técnicos de saúde e atendimento aos egressos da educação de jovens e 

adultos. Esses temas fazem parte das inquietações dos segmentos envolvidos 

no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O 

programa é novo e está em fase de aprimoramento e de expansão. O programa 

está presente em cerca de 3,3 mil municípios. Isso significa que as redes 

envolvidas na oferta de educação profissional chegaram, em dois anos, a mais 

de 50% das cidades brasileiras. 

O Pronatec é a mais vigorosa política pública de formação profissional 

da história do país e grande aposta para resolver o problema da escassez da 

mão de obra qualificada – o Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) – completou três anos com números expressivos. Mas esse 

sucesso é ofuscado quando o governo não sabe responder se, nesses três anos, 

os alunos do Pronatec estão conseguindo ou não cumprir o maior objetivo do 

programa: conquistar um lugar no mercado de trabalho, ou abrir seu próprio 

negócio, como empreendedores individuais. Mesmo com alto número de 

concluintes, o Pronatec ainda não tem uma avaliação de impacto. 

Mesmo com 4,2 milhões de matrículas e mais de 2 milhões de 

concluintes o Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) carece de um sistema de avaliação de resultados. Foram criados 

programas de assistência estudantil, por meio dos quais repassa aos estudantes 



 

benefícios financeiros nas formas de bolsa de inclusão social ou auxílios 

moradia, transporte e alimentação.  

Criado em 2011, o Pronatec tem como prioridade a ampliação da oferta 

de cursos de educação profissional e tecnológica, tendo por prioridade o público 

de baixa renda e beneficiários do Bolsa Família. O Programa ainda se divide no 

atendimento de cursos técnicos para estudantes do ensino médio e qualificação 

para jovens e trabalhadores. Os cursos mais procurados são de costureira, 

gestão e informática, panificação, técnico de segurança no trabalho e automação 

industrial. 

O sistema de ensino, ao explorar igualmente as contradições inerentes à 

sociedade capitalista é ou pode ser um instrumento de mediação na negação 

destas relações sociais de produção. Pode ser um instrumento eficaz na 

formulação das condições concretas de superação destas relações sociais que 

determinam uma separação entre capital e trabalho, trabalho manual e 

intelectual, mundo da escola e mundo do trabalho. A escola não é por natureza 

capitalista, mas no interior deste modo de produção tende a ser articulada com 

os interesses do capital. Por não ser inerente ou orgânica deste modo de 

produção, pode articular-se com outros interesses antagônicos ao capital. O 

conhecimento quer em sua produção, quer em sua divulgação, articula-se com 

interesses de classe. Segundo FRIGOTTO (1984), a tendência de reduzir o 

processo de produção do saber a uma transmissão de “saber” em pacotes de 

conhecimento não atinge apenas os cursos profissionalizantes, é dominante nos 

diferentes níveis de ensino. 

 

O sistema de ensino brasileiro se organizou atendendo a lógica de 

exclusão e desigualdade da sociedade. Focamos a nossa análise na forma como 

o Ensino Médio se caracteriza no sistema de ensino brasileiro. Este ensino 

apresenta três funções: formativa, propedêutica e profissionalizante. A função 

propedêutica tem um nítido sentido elitista e de privilégio. O ensino médio 

acabou se constituindo como lugar de discriminação sócio-intelectual e 

reprodução cultural dos valores dominantes. A função formativa e também a 

propedêutica foi considerada com a finalidade de preparar os estudantes para 

http://www.campograndenews.com.br/educacao
http://pronatec.mec.gov.br/inscricao
http://pronatec.mec.gov.br/inscricao


 

todos os grandes setores da atividade nacional. O ensino acabou se dividindo 

em duas redes: formativa e propedêutica e a profissionalizante. Durante o Estado 

Novo não se alterou o sentido dualista e separado. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961 

definiu a função formativa como sendo o desenvolvimento harmonioso das 

potencialidades do educando. Em 1964, ocorreu um movimento de 

“modernização”, com a articulação do ensino às novas necessidades do país. A 

função profissionalizante passou a ser considerada como fundamental para o 

projeto de desenvolvimento do país. Desta forma se formou uma enorme 

pressão sobre a universidade e o ensino em termos de demanda e ingresso. Nos 

anos 1970, a Lei nº 5.692/71, instituiu o 2º. Grau profissionalizante de modo 

universal e compulsório para todo o país. Nos anos 1980, a Lei nº 7.044/82, 

transformou a qualificação para o trabalho em preparação para o trabalho.  

A Lei 9.394/96, ou seja, a atual LDBEN, define como função do ensino 

médio: “A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”. (LDB nº. 

9.394/96, Art. 35, II)1. A atual LDBEN estabelece também que a habilitação 

profissional pode ser realizada nas instituições de ensino médio ou nas 

instituições especializadas em educação profissional. 

 

Atualmente o panorama de globalização da economia, diminuição do 

papel do Estado na economia, busca de estabilização, revolução tecnológica, 

trabalho intelectual, polivalência, produtividade, flexibilização e precarização, 

levou a ser reconhecido na LDBEN o potencial formativo do ensino médio de 

modo a se chegar a uma socialização plena do indivíduo. A dimensão 

propedêutica se mantém, com a demanda seletiva para o ensino superior. O 

Decreto nº 2.208/97 torna a função profissionalizante seqüencial concomitante à 

função formativa do ensino médio. Mantem-se o sistema elitista e seletivo com 

o conflito redistributivo e a falta de canais de ascensão social. 

                                                           
1 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf 



 

No sistema de ensino brasileiro prevalece a reprodução das 

desigualdades pelo sistema de ensino, onde ocorre a preparação dos pobres, 

marginalizados para atuarem no sistema produtivo nas funções técnicas, 

localizadas nos níveis baixo e médio da hierarquia ocupacional. Sem condições 

de acesso ao sistema regular de ensino, esses futuros trabalhadores seriam a 

clientela, por excelência, de cursos de qualificação profissional de duração e 

intensidade variáveis, que vão desde os cursos de aprendizagem aos cursos 

técnicos. 

 

Desta forma persiste a diversidade como a principal característica do 

Ensino Médio brasileiro. Existem as escolas que ministram cursos 

profissionalizantes e as escolas que preparam os filhos da elite e da classe 

média para o vestibular, usando artifícios para esconder seu caráter 

propedêutico. Quanto às escolas públicas, de modo geral em face de suas 

precárias condições de funcionamento, não conseguem desempenhar funções 

nem propedêuticas, nem profissionalizantes, caracterizando-se por uma 

progressiva perda de qualidade. As escolas públicas que atendem às classes 

subalternas, não têm condições mínimas para oferecer habilitação profissional 

demandada por sua clientela, em virtude da precariedade de seus recursos 

financeiros, materiais e humanos. Não conseguem realizar a profissionalização, 

a formação geral e tão pouco a formação profissional. 

 

Na análise do sistema de ensino brasileiro surgem propostas ingênuas 

que pretendem resolver, através da escola, problemas que são estruturais nas 

sociedades capitalistas. Neste sentido, a escola brasileira, antes de resolver a 

dicotomia educação/trabalho no seu interior, reforça, através do seu caráter 

seletivo e excludente, esta separação, que é uma das condições de 

sobrevivência das sociedades capitalistas, uma vez que determinada pela 

contradição fundamental entre capital e trabalho. Os currículos reproduzem a 

divisão do trabalho sob a forma da clássica dicotomia entre saber humanista e 

saber técnico. 

 



 

A escola deveria realizar a formação integral, constituída pela socialização 

que prepara o indivíduo para a participação na vida social e pela qualificação 

para o trabalho, no sentido de produção das condições da existência. 

 

 

 

Referências bibliográficas 

 

BROOKOVER, Wilbur B. “A educação como processo de controle social: função 

conservadora e função inovadora”. In: PEREIRA, Luiz, FORACHI, Marialice 

(orgs.). Educação e sociedade. São Paulo: Ed. Nacional, 1985. p. 80 - 87. 

 

BOURDIEU, Pierre & PASSERON, Jean Claude. A Reprodução: Elementos 

para uma Teoria do Sistema de ensino. Petropólis, RJ: Vozes, 2009. 

 

BOURDIEU, Pierre. NOGUEIRA, Maria Alice, CATANI, Afrânio (orgs). Escritos 

de educação. Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

CURY, Carlos Roberto Jamil. O ensino médio no Brasil: histórico e perspectivas. 

Educação em Revista. Belo Horizonte, n. 27, p. 73–84, jul. 1998. 

 

ENGUITA, Mariano Fernandez. A Face Oculta da Escola. Tradução Tomaz 

Tadeu da Silva. Porto Alegre-RS: Arte Médicas, 1989. 

 

FERNANDES, Florestan. A sociologia no Brasil. Petrópolis – RJ: Vozes, 1977.  

FERNANDES, Florestan. “O dilema educacional brasileiro”. In: Ensaios de 

Sociologia Geral e Aplicada. São Paulo: Pioneira, 1971. P. 192-219. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A Produtividade da Escola Improdutiva. Cortez 

Editora, São Paulo, 1984. 

 

GRAMSCI, Antonio. “Apontamentos e notas dispersas para um grupo de ensaios 

sobre a história dos intelectuais”. In: Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2000, v. 2, p. 13 – 53. 

 



 

KUENZER, Acacia Zeneida. Educação e trabalho no Brasil: o estado da 

questão. Brasília; Santiago: INEP: REDUC, 1987. 

 

LOPES, Eliane M. T., FILHO, Luciano M. F., VEIGA, Cynthia G. (orgs.) 500 
anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
 

MANACORDA, Mário A. Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez, 

1996. 

 

______. O princípio educativo em Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1990. 

 

MARX, Karl. Textos sobre educação e ensino. São Paulo: Centauro, 2004. 

 

MASCARENHAS, Angela C. Belém. Pressupostos Teóricos- Metodológicos do  
ensino de Ciências Humanas. In: MASCARENHAS, Angela C. Belém (Org.). 
As Ciências humanas no Ensino Básico. Goiânia: Editora da UCG, 2007. 

 

MESZÁROS, Istvan. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 

2008. 

 

MOCHOVITCH, Luna G. Gramsci e a escola. São Paulo: Ática, 1992. 

 

NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 

 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura 

da vara, onze teses sobre educação e política. São Paulo: Cortez: Autores 

Associados, 1991. 

 

SAVIANI, Nereide. A Relação Escola/Sociedade como eixo estruturador do 

currículo. In: Saber escolar, Currículo e Didática. Problemas da unidade 

conteúdo/método no processo pedagógico. Campinas, SP: Autores Associados, 

2009 (Coleção educação contemporânea), 5ª Ed. p. 47-77. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.) Neoliberalismo, qualidade total e educação. 

Petrópolis : Vozes, 1999. 



 

Documento pesquisado: 

BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Diário Oficial da União. Poder Executivo. 
Brasília DF, 23dez. 1996. 
 
MEC. PRONATEC. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego. 2010. Disponível em: <http://pronatecportal.mec.gov.br/index.html>. 

Acesso em: 01 out. 2014.  

______. MEC. PRONATEC. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego. Lei nº 12.513 de 26/10/2011. Institui o PRONATEC. Disponível 

em: <http://pronatecportal.mec.gov.br/arquivos/lei_12513.pdf >. Acesso em: 13 

fev. 2014. 

 


