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RESUMO 

 

O objeto de pesquisa desta dissertação é a análise da inserção, no mercado de trabalho, de 

alunos egressos de cursos técnicos em Eventos e Logística beneficiados pelo Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.  Para esta pesquisa, 

suscitou-se o seguinte questionamento: Até que ponto o PRONATEC, enquanto política 

pública oportunizou a inserção no mercado de trabalho dos alunos egressos desses cursos 

técnicos oferecidos em uma Instituição de Ensino Superior, privada, localizada na Capital do 

Estado de São Paulo? O objetivo geral deste trabalho é avaliar se essa política pública, voltada 

a estudantes e às classes menos favorecidas, possibilitou a inserção no mercado de trabalho 

dos alunos egressos dos referidos cursos técnicos. Os objetivos específicos são: caracterizar os 

alunos quanto ao perfil sócio econômico; identificar os motivos que os levaram a escolher o 

curso técnico em Eventos ou em Logística, bem como a instituição de ensino no qual esses 

cursos foram oferecidos. Os sujeitos da pesquisa são 151 alunos egressos dos cursos técnicos, 

oferecidos pelo programa, no período compreendido entre setembro/2014 a agosto/2015. O 

delineamento metodológico consiste em uma pesquisa que empregou métodos mistos, de 

natureza qualitativa e quantitativa. Quanto aos objetivos este estudo se classifica como 

exploratório. Quanto à técnica de coleta de dados adotada foi o levantamento Survey. O 

instrumento de coleta de dados consiste em questionários com questões abertas e fechadas. Na 

análise dos dados coletados prevaleceram o método quantitativo e o raciocínio de pesquisa 

dedutiva. A pesquisa configura-se em duas etapas. A primeira etapa ocorreu em junho de 

2015. À época, o material de coleta de dados utilizado, foi um questionário com questões 

abertas e fechadas, que versam sobre a identificação e o perfil sócio econômico dos alunos 

que cursavam o curso técnico em Eventos ou Logística. A segunda etapa aconteceu entre 

dezembro/2016 e janeiro/2017, e teve por objetivo analisar a inserção dos alunos egressos dos 

cursos técnicos no mercado de trabalho, nessa etapa, também se utilizou um questionário com 

questões abertas e fechadas. Os resultados demonstraram que o PRONATEC foi efetivo na 

inserção dos alunos egressos dos cursos técnicos no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: PRONATEC. Política pública. Mercado de trabalho. Alunos egressos. 

Universidade. 



 

SUMMARY 

 

The research object of this dissertation is the analysis of the insertion, in the labor market, of 

students graduating from technical courses in Events and Logistics benefited by the National 

Program of Access to Technical Education and Employment - PRONATEC. For this research, 

the following question was raised: To what extent has PRONATEC, as a public policy, opted 

for the insertion in the labor market of students who have graduated from these technical 

courses offered at a private higher education institution located in the Capital of the State of 

São Paulo? The general objective of this work is to evaluate if this public policy, aimed at 

students and the less favored classes, made possible the insertion in the labor market of the 

students who graduated from the mentioned technical courses. The specific objectives are: to 

characterize the students regarding the socio-economic profile; identify the reasons that led 

them to choose the technical course in Events or Logistics, as well as the educational 

institution in which these courses were offered. The research subjects are 151 students who 

graduated from the technical courses offered by the program, from September / 2014 to 

August / 2015. The methodological design consists of a research that used mixed methods, of 

qualitative and quantitative nature. Regarding the objectives, this study is classified as 

exploratory. As for the technique of data collection adopted was the Survey Survey. The data 

collection instrument consists of questionnaires with open and closed questions. In the 

analysis of the data collected, the quantitative method and the deductive research reasoning 

prevailed. The search consists of two steps. The first step occurred in June 2015. At the time, 

the data collection material used was a questionnaire with open and closed questions that deal 

with the identification and socio-economic profile of the students who attended the technical 

course in Events or Logistics. The second stage took place between December 2016 and 

January 2017, and aimed to analyze the insertion of the students who graduated from the 

technical courses in the labor market. In this stage, a questionnaire with open and closed 

questions was also used. The results showed that PRONATEC was effective in the insertion 

of the students who graduated from technical courses in the labor market. 

 

Keywords: PRONATEC. Public policy. Job market. Graduates. University. 



 

RESUMEN 

 

El objeto de investigación de esta tesis doctoral es el análisis de la inserción, en el mercado de 

trabajo, de estudiantes graduados de los cursos técnicos de Eventos y Logística beneficiarios 

del Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y Empleo - PRONATEC. Para esta 

investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿En qué medida PRONATEC, como política 

pública, optó por la inserción en el mercado de trabajo de los estudiantes que se han graduado 

en estos cursos técnicos ofrecidos en una institución privada de educación superior ubicada en 

la Capital del Estado de São Paulo? El objetivo general de este trabajo es evaluar si esta 

política pública, dirigida a los estudiantes y a las clases menos favorecidas, posibilitó la 

inserción en el mercado de trabajo de los estudiantes que se graduaron en los cursos técnicos 

mencionados. Los objetivos específicos son: caracterizar a los estudiantes en cuanto al perfil 

socioeconómico; Identificar las razones que los llevaron a elegir el curso técnico en Eventos o 

Logística, así como la institución educativa en la que se ofrecieron estos cursos. Los sujetos 

de investigación son 151 estudiantes que se graduaron en los cursos técnicos ofrecidos por el 

programa, de septiembre / 2014 a agosto / 2015. El diseño metodológico consiste en una 

investigación que utiliza métodos mixtos, de naturaleza cualitativa y cuantitativa. En cuanto a 

los objetivos, este estudio se clasifica como exploratorio. En cuanto a la técnica de 

recolección de datos adoptada fue la Encuesta Survey. 

El instrumento de recopilación de datos consiste en cuestionarios con preguntas abiertas y 

cerradas. En el análisis de los datos recolectados prevalece el método cuantitativo y el 

razonamiento de la investigación deductiva. La búsqueda consta de dos pasos. El primer paso 

se produjo en junio de 2015. En ese momento, el material de recolección de datos utilizado 

fue un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que tratan de la identificación y perfil 

socioeconómico de los estudiantes que asistieron al curso técnico en Eventos o Logística. La 

segunda etapa tuvo lugar entre diciembre de 2016 y enero de 2017, con el objetivo de analizar 

la inserción de los estudiantes que se graduaron de los cursos técnicos en el mercado de 

trabajo. En esta etapa se utilizó también un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. 

Los resultados mostraron que PRONATEC fue eficaz en la inserción de los estudiantes que se 

graduaron de cursos técnicos en el mercado de trabajo 

 

Palabras clave: PRONATEC. Política pública. Mercado de trabajo. Graduados. Universidad. 
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Aprovada, comecei a trabalhar na UNINOVE em setembro de 2013. Em agosto de 2015, fui 

promovida a professora de ensino superior.  

O meu interesse pelo PRONATEC, foi despertado, à época, em que eu lecionava para 

os cursos técnicos em Eventos, Logística e Secretariado, oferecidos pelo PRONATEC na 

UNINOVE.  
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Assim, no início de 2015, apresentei o meu pré-projeto ao „Programa de Mestrado em 

Gestão e Práticas Educacionais‟ (PROGEPE), da UNINOVE, após ser aprovada iniciei a 

minha pesquisa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira, historicamente, sempre esteve pautada nas necessidades do 

desenvolvimento econômico do país.  

No período colonial, não havia a necessidade de qualificar a classe trabalhadora, pois 

o modo de produção dessa época consistia, unicamente, na exploração de matéria-prima. No 

entanto, no início do século XIX, o Colégio das Fábricas e outras sociedades civis, foram 

criados para dar amparo às crianças órfãs, possibilitando-lhes instrução e iniciando-as no 

ensino industrial, assim a educação profissional começa a delinear-se no país, com 

características assistencialistas (MOURA, 2012). 

Os países considerados desenvolvidos, hoje, priorizaram a qualificação da mão de 

obra para enfrentar os desafios impostos pela concorrência e pelo progresso tecnológico. Cada 

qual com seu sistema, França, Bélgica, Holanda, Suíça, Estados Unidos, Rússia e Japão 

conseguiram preparar a força de trabalho necessária aos seus respectivos processos de 

industrialização, em quantidade e qualidade. O mesmo ocorreu com as nações que se 

industrializaram, durante o século XX, países do Centro-Leste Europeu, a Coreia do Sul e 

Taiwan. Além disso, nesses países a formação técnica foi precedida de uma educação 

convencional de qualidade (CASSIOLATO; GARCIA, 2014). 

No Brasil, a formação profissional não acompanhou a expansão da economia e o 

processo de industrialização. A escolaridade de nossa mão de obra ainda é, 

comparativamente, muito baixa, apesar do significativo conjunto de ações desencadeadas nos 

últimos quase vinte anos (CASSIOLATO; GARCIA, 2014). A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas de Geografia e 

Estatísticas (Pnad), em 2014, revelou que, mais da metade da população de 25 anos ou mais 

de idade, estava concentrada nos níveis de instrução formados pelo ensino fundamental 

incompleto (32,0%) e pelo ensino médio completo (25,5%) e que a taxa de analfabetismo das 

pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 8,3% (13,2 milhões de pessoas). 

(BIVAR, 2014). 

Segundo Frigotto (2011), vivemos, atualmente, sob o legado da Teoria do Capital 

Humano que a nível macroeconômico, vincula o desenvolvimento econômico de um país à 

eficácia da educação, assim como a distribuição de renda e a equalização social.  No nível 

microeconômico, do ponto de vista da produção, o indivíduo é uma combinação de trabalho 

físico e educação/treinamento. Logo, os investimentos realizados em educação ou treinamento 

pelo Estado ou pelo indivíduo refletirão no aumento da sua produtividade e, 
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consequentemente, de sua renda. 

Segundo o autor,  

 

O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um conjunto 

de habilidades intelectuais, desenvolvimento de certas atitudes, transmissão de um 

determinado volume de conhecimentos que funcionem como geradores de 

capacidade de trabalho e, consequentemente, de produção. De acordo com a 

especificidade e complexidade da ocupação, a natureza e o volume dessas 

habilidades deverão variar. A educação passa, então, a constituir-se em um dos 

fatores fundamentais para explicar economicamente as diferenças de capacidade de 

trabalho, e consequentemente, as diferenças de produtividade e de renda 

(FRIGOTTO, 2011, p.40-41).  

 

Segundo Kautsky (2011 apud RAMOS Marise, 2014), desde a primeira grande crise 

em 1815, o capital ao longo de tempo, já enfrentou mais nove crises, decorrentes da dinâmica 

capitalista, todas bem sucedidas e necessárias para a sua reorganização. Mandel (1990 apud 

KAMITANI, 2007), postula que durante as retomadas de produção o capital concentra-se, 

devastando os capitais mais frágeis, por meio da concorrência, ampliando os grandes 

oligopólios. 

O capital entrou em crise no início da década de 1970, combinando altas taxas de 

inflação com baixas taxas de crescimento, esgotando, assim, as possibilidades de crescimento 

de acumulação de capital, somado as inovações tecnológicas no campo da microeletrônica e 

da informática; e ao avanço das conquistas políticas da classe assalariada, esgotando o modelo 

de produção fordista/taylorista (SOUZA, 2002 apud RAMOS Marise, 2014). O esgotamento 

do modelo de produção fordista/taylorista abre espaço para o Sistema Toyota de produção.  

O Sistema Toyota de produção surgiu no Japão, na década de 1950, e difundido para o 

mundo a partir da década de 1970, tornou-se um dos principais pilares que sustentam a 

competitividade na economia global. O toyotismo baseia-se no aumento da produtividade, da 

eficiência, da qualidade, na eliminação dos desperdícios, na produção flexível, isto é, na 

fabricação de produtos em pequenos lotes de acordo com as solicitações dos clientes, entre 

outros (MAXIMIANO, 2012). 

Desse novo processo de trabalho resultam a precarização e a desestruturação das 

relações clássicas de produção, de gerenciamento e envolvimento da força de trabalho 

(ANTUNES, 1997 apud ABRADIMES; CABRAL, 2003). Em decorrência dessa 

reestruturação produtiva, ocorre à desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas, o 

quantitativo do operariado é diminuído, a terceirização é implantada. Essas situações 

estimularam o trabalho precário e parcial, ocorrendo o desemprego estrutural e o surgimento 

do trabalhador polivalente (ABRADIMES; CABRAL, 2003). 
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Diante deste cenário, os indivíduos que não são considerados aptos para o mercado de 

trabalho (jovens, velhos, mal preparados) são excluídos, demitidos. Os que estão aptos para o 

mercado de trabalho, frequentemente, se sujeitam a desempenhos superiores em termos de 

produtividade, de disciplina, disponibilidade, para preservarem seus empregos (DEJOURS, 

2007).  

O esgotamento do modelo de acumulação fordista/taylorista provocou a queda da taxa 

de lucro, priorização do capital financeiro frente aos capitais produtivos, concentração 

monopolista e oligopolista de capitais, crise fiscal do Estado e privatizações (ANTUNES, 

1999 apud RAMOS Marise, 2014).  Neste contexto, inicia-se a reorganização do capital por 

meio do neoliberalismo. 

O neoliberalismo instala-se no Brasil no Governo de Fernando Collor de Mello (1990-

1992), mas é no Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que esse processo de 

instalação se acelera.   

As reformas implementadas por Fernando Henrique Cardoso (FHC) durante o seu 

mandato (1995-2002), seguiam em linhas gerais, aquelas recomendadas pelo Consenso de 

Washington: abertura comercial, financeira, privatizações e as reformas pró-mercado (que 

subtraíram a capacidade de planejamento e intervenção do Estado na atividade econômica) e a 

condução ortodoxa da política econômica (juros altos e controle de gastos correntes). Tais 

reformas, não resultaram no desenvolvimento econômico pretendido. Ao contrário, tivemos 

elevadas taxas de desemprego, baixas taxas de crescimento, deterioração fiscal, explosão da 

dívida externa e interna (TEIXEIRA; PINTO, 2012). Nesse período, a taxa de desemprego no 

país praticamente dobrou, em 1994 a taxa de desemprego era de 4% e, em 2002 de 7,1%. 

(IBGE, 2003). 

Durante o primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007), as 

linhas principais do regime de política macroeconômica do Governo de Fernando Henrique 

Cardoso (sistemas de metas de inflação, superávits primários e câmbio flutuante) foram 

mantidas. No segundo mandato (2007-2011), há uma flexibilização da política econômica por 

intermédio da adoção de medidas voltadas à ampliação do crédito ao consumidor e mutuário; 

do aumento real do salário mínimo; da adoção dos programas de transferência de renda direta 

(Fome Zero e Bolsa-Família); da instituição do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e da ampliação do BNDS para fomentar o investimento público e privado e das 

medidas anticíclicas de combate à crise internacional (TEIXEIRA; PINTO, 2012). 

Entre 2003 e 2010, o país retoma o crescimento econômico, o PIB cresce 4,1% ao ano, 

quase o dobro observado entre 1980 e 2002 (2,4% ao ano), permitindo ao governo saldar a 
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dívida junto ao Fundo Monetário Internacional – FMI (TEIXEIRA; PINTO, 2012). 

Segundo os autores,  

 

Esse resultado favorável foi impulsionado pelo contexto internacional (i) de 

crescimento mundial até a crise de 2008, (ii) de ampla liquidez dos mercados 

financeiros e (iii) de elevação dos preços internacionais das commodities e de queda 

dos preços das manufaturas decorrentes do efeito direto e indireto da China. As 

modificações nos preços geraram, entre janeiro de 2003 e dezembro de 2010, uma 

elevação de 39,9% nos termos de troca do Brasil. Para Barbosa (2011), significou 

um bônus macroeconômico para país, permitindo um crescimento sem gerar graves 

desequilíbrios externos e internos (TEIXEIRA; PINTO, 2012). 

 

Quanto aos programas de qualificação do trabalhador, considerando a postura 

ideológica do Partido dos Trabalhadores, o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

entre 2003 e 2008, diminuiu drasticamente os recursos para a oferta desses programas. Nesse 

período, o Governo Federal, gastou com programas financiados pelo Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) cerca de 97 milhões de reais por ano, enquanto a média anual no segundo 

mandato de Fernando Henrique Cardoso (1999 – 2003) havia atingido 768 milhões de reais, 

isto é, cerca de oito vezes a mais. Em 2009, foram despendidos, apenas 40,4 milhões. Assim, 

para evitar o que a indústria receava e chamou de „o apagão‟ de mão de obra qualificada, o 

próximo governo deveria rever essa situação imediatamente (DURHAM, 2010).  

Neste contexto, com a retomada do crescimento econômico e para atender o 

empresariado nacional que pleiteava por mão de obra qualificada, a Presidenta Dilma 

Rousseff (2011-2016), institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

– PRONATEC.  

O PRONATEC, criado pelo governo federal, em 2011, por meio da lei n. 11.513/2011, 

objetiva expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica no país. O programa é considerado uma política pública que tenciona combater as 

desigualdades sociais via educação de qualidade e trabalho.  

Rodrigues (2011, p.47, apud ALMEIDA; SOUZA, 2015) considera que: 

 

[...] políticas públicas são concebidas como um processo composto por um conjunto 

de atividades („etapas‟ ou „estágios‟) que visam a atender às demandas e aos 

interesses da sociedade. Essas atividades constituem-se de sistemas complexos de 

decisões e ações, tomadas por parte da autoridade legítima (ou instituições 

governamentais), de acordo com a lei. 

 

Ao considerar o PRONATEC um meio de inserção ao mundo do trabalho formal, com 

o intuito de arregimentar a igualdade nas oportunidades de mercado o objetivo geral da 

presente pesquisa é avaliar até que ponto essa política pública, oportunizou aos estudantes 
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egressos dos cursos técnicos em Eventos e Logística oferecidos pelo programa, a real inserção 

ao mercado de trabalho. 

 Os objetivos específicos são: caracterizar os alunos quanto ao perfil sócio econômico; 

identificar os motivos que os levaram a escolher o curso técnico em Eventos ou em Logística, 

bem como a instituição de ensino no qual esses cursos foram oferecidos. 

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos egressos dos cursos Técnicos em Eventos e 

Logística, oferecidos pelo PRONATEC, no período compreendido entre setembro/2014 a 

agosto/2015, em uma Instituição de Ensino Superior, privada, localizada na Capital do Estado 

de São Paulo. 

Em relação à metodologia adotada, realizamos, inicialmente, uma revisão literária para 

contemplar o aporte teórico basilar sobre a temática abordada. Essa revisão sistemática se deu 

no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no 

portal da Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e no portal da Proquest. O delineamento 

metodológico consiste em uma pesquisa que empregou métodos mistos, quanto à sua natureza 

deu-se em âmbito qualitativo e quantitativo. Quanto aos objetivos este estudo se classifica 

como exploratório. Em relação à técnica de coleta de dados, adotamos o levantamento Survey. 

O instrumento de coleta de dados consiste em questionários com questões abertas e fechadas. 

Na análise dos dados coletados prevaleceram o método quantitativo e o raciocínio de pesquisa 

dedutiva.  

A pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira, em junho de 2015. À época, 

utilizamos um questionário com questões abertas e fechadas, que versam sobre a identificação 

e o perfil sócio econômico dos alunos que cursaram o técnico em Eventos ou Logística 

(apêndice A e B).    

A segunda etapa, ocorreu entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Nela, utilizamos 

questionários com questões abertas e fechadas, com a finalidade de identificar se os egressos 

dos cursos técnicos em Eventos e Logística estavam inseridos no mercado de trabalho 

(apêndice C e D).   

Para iniciar este trabalho, a priori efetuamos pesquisas em teses e dissertações no 

Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e do Proquest e, em outros periódicos, no período 

compreendido entre janeiro de 2011 (ano de criação do PRONATEC) a julho de 2016. 

Usamos as seguintes palavras-chave: „PRONATEC‟ e „Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego‟. Encontramos vinte e três trabalhos, e com a leitura dos textos 

verificamos que somente dez trabalhos têm mais proximidade com a nossa pesquisa, isto é, 
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abordam o PRONATEC, deles, uma tese, duas dissertações e sete artigos.   

A seguir, o quadro 1 apresenta a tese e as dissertações que vêm de encontro ao nosso 

tema e disponíveis na íntegra. 

 

Quadro 1 – Teses e dissertações pesquisadas sobre o PRONATEC 

TÍTULO DO TRABALHO AUTOR 
UNIVERSIDADE – ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Basta Qualificar? O PRONATEC 

como estratégia de inclusão 

produtiva do Plano Brasil sem 

Miséria 

Jorge Alexandre da Silva 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul 

(PUC –RS) – 2014 (Tese). 

Limites e possibilidades do 

PRONATEC como ação 

governamental de ampliação do 

acesso à Educação Profissional: uma 

análise a partir da experiência do 

IFRJ 

Moacyr Salles Ramos 

Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ) – 2014 

(Dissertação). 

Políticas educacionais de formação 

profissional: fatores que contribuíram 

para a evasão ou para a permanência 

de estudantes do curso técnico 

subsequente em Logística oferecido 

pelo 

IFTO/Rede E-TEC BRASIL 

Ana Lúcia Petrocione Jardim 

Universidade Federal do 

Tocantins. Palmas – TO, 2016 

(Dissertação). 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A tese de Silva (2014) intitulada, Basta qualificar? O PRONATEC como estratégia de 

inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria, desenvolvida na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, objetiva de modo geral analisar o PRONATEC como 

estratégia de inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria, a fim de colaborar para o 

debate, sobre a massificação da qualificação profissional no enfrentamento à extrema pobreza. 

Para tanto, o autor realizou uma pesquisa documental, com base em documentos oficiais, em 

maioria do governo federal (como os textos publicados por instituições; entrevistas de 

representantes do governo; documentos de orientações técnicas); e textos contendo análises 

sobre a educação profissional e a qualificação profissional.  

Para responder a problemática que suscita a pesquisa: Como se estrutura a inclusão 

produtiva a partir do Programa PRONATEC Brasil Sem Miséria? O autor retoma a crise do 

capital, a partir da década de 1960, e o reflexo desta nas relações de trabalho, especialmente, 

no que concerne à qualificação profissional para o aumento da produtividade; ressalta a crise 

do desemprego na década de 1990; a retomada do crescimento nos Governos de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) e apresenta as bases legislativas que 

constituem o PRONATEC. 
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Para o autor, diferentes governos, a nível federal, tem se utilizado da qualificação 

profissional como estratégia para combater as desigualdades sociais e reinserir o trabalhador 

no mercado, ao mesmo tempo em que atendem aos interesses do empresariado nacional e do 

país.  

Silva (2014) concluiu que o PRONATEC “[...] é uma iniciativa positiva para aumentar 

a formação e a qualificação da força de trabalho no país”. No entanto, faz algumas ressalvas 

sobre o incentivo a capacitação individual, com foco na responsabilidade do trabalhador em 

assegurar seu espaço no mercado de trabalho. Além disso, o programa treina para o trabalho, 

é distante da educação básica, não promove o acesso ao saber científico e tecnológico, embora 

atenda aos interesses do empresariado.   

A dissertação de Ramos (2014) intitulada, Limites e possibilidades do PRONATEC 

como ação governamental de ampliação do acesso à Educação Profissional: uma análise a 

partir da experiência da IFRJ, desenvolvida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

objetiva refletir sobre a concepção de democratização da oferta de educação profissional 

implantada pelo PRONATEC. 

Moacyr Ramos (2014) parte da prerrogativa que a implantação do PRONATEC no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), foi realizada 

sem a discussão e a participação da equipe gestora. E, que a democratização do ensino 

profissional proposto pelo programa tratava-se, apenas, de um amplo processo de certificação 

em massa, com a racionalização de recursos humanos, infraestrutura e pedagogia precárias, 

uma vez que as orientações governamentais tiveram que ser cumpridas rapidamente pela 

instituição. 

No decorrer do trabalho, o autor realiza uma reflexão acerca da crise estrutural do 

capital a partir da década de 1960 e as consequências da reestruturação do capital nas relações 

de trabalho, como o enfraquecimento dos sindicatos, baixos salários, contratos temporários, 

entre outros. Além disso, Moacyr Ramos (2014) retoma a reforma da educação profissional 

no Brasil, a luz dos decretos n. 2.208/97 e n. 5.154/04; o autor apresenta os pressupostos 

legislativos que embasam o PRONATEC. 

O autor concluiu que o PRONATEC foi implantado no IFRJ de forma tumultuada, 

desorganizada, sem a participação dos docentes, sem tempo hábil para o planejamento do 

projeto pedagógico e sem infraestrutura adequada. Dessa forma, o PRONATEC não se 

materializou no IFRJ como um programa de real democratização de oferta de Educação 

Profissional, mas de uma democratização sob a ótica do capital, de formar e de conformar 

uma parcela da população para o trabalho. De qualquer maneira, o programa abre a real 
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possibilidade de uma disputa por hegemonia no campo da formação profissional, resultando 

em ganhos reais para o trabalhador.  

A dissertação de Jardim (2016) intitulada, Políticas educacionais de formação 

profissional: fatores que contribuíram para a evasão ou para a permanência de estudantes 

do curso técnico subsequente em Logística oferecido pelo IFTO/Rede E-TEC BRASIL, 

desenvolvida na Universidade Federal de Tocantins, teve como objetivo identificar e 

compreender os fatores que contribuíram para a evasão de estudantes do curso técnico 

subsequente em Logística, oferecido a distância, pelo IFTO, no âmbito da Rede e-Tec 

Brasil/PRONATEC. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Os 

sujeitos do estudo foram alunos evadidos do curso, estudantes concluintes, egressos, 

professores tutores online e presenciais, coordenadores e diretor de educação.  

No decorrer do trabalho, a autora elenca os diversos fatores que podem levar os 

estudantes a se evadirem de um curso, como: falta de aptidão do estudante para o curso; 

questões individuais; questões relacionadas à instituição de ensino (tais como a falta de 

recursos necessários para a aprendizagem); fatores externos (envolvendo cenário político, 

econômico e social do país, saúde, entre tantos outros); além de relatar a trajetória da história 

da Educação à Distância a partir da instituição do decreto n. 2.494/88, até a implantação da 

Rede e-Tec Brasil, que é uma iniciativa do PRONATEC.  

Jardim (2016) concluiu que os fatores individuais prevaleceram para a evasão do curso 

técnico subsequente em Logística a distância oferecida pelo IFTO, no entanto, estes foram 

acompanhados de fatores internos e externos. Desta forma, não basta apenas à instituição 

oferecer equipamentos modernos, excelente infraestrutura, se não atentar-se as necessidades 

do estudante de modo global.   

 A autora salienta que a educação profissionalizante na modalidade à distância, tem 

grande alcance e visa à democratização de oportunidades, por isso contribuirá para romper 

barreiras sociais. Dessa maneira, considerando que programas desse porte exigem aportes de 

recursos públicos, o enfrentamento do problema da evasão, por meio de políticas internas à 

instituição ofertante é de suma importância. 

A seguir, o quadro 2 apresenta os artigos que vêm de encontro ao nosso tema e 

disponíveis na íntegra.  
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Quadro 2 – Artigos pesquisados sobre o PRONATEC 

TÍTULO DO ARTIGO AUTOR (ES) 
PERIÓDICO – ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

A relação público-privado que se 

estabelece no PRONATEC no 

Ensino Médio Profissionalizante 

Janete Godoi 

Rosânia Campos 

 Roteiro, Joaçaba, Edição Especial, 

p. 183-204. 2014 

Formação profissional de nível 

médio: o Ensino Médio integrado 

no Instituto Federal de Mato 

Grosso do Sul 

Mirta Rie de O. Tominaga 

Jefferson C. do Carmo 

Interações, Campo Grande, v. 16, 

n.1, p. 189-200, jan./jun.2015.  

Passado e presente na formação de 

trabalhadores jovens e adultos 

Maria Margarida 

Machado 

Lênin Tomazett Garcia 

Revista Brasileira de Educação de 

Jovens e Adultos, Vol. 1, nº 1, 

2013. 

Políticas de Educação 

Profissional: naturalização das 

expressões da questão social? 

Moacyr Salles Ramos 

Inez Terezinha Stampa 

Argumentum, Vitória (ES), v. 7, n. 

2, p. 74-88, jul./dez. 2015. 

Políticas Públicas e Cidadania: 

experiências do PRONATEC em 

São Borja/RS 

Cristóvão D. de Almeida 

Kairo Vinicius Q. de 

Souza 

Mediação, Belo Horizonte, v. 17, n. 

20, jan./jun. 2015. 

PRONATEC Bolsa-Formação – 

uma avaliação inicial sobre 

reinserção no mercado de trabalho 

formal 

Fernando H. Barbosa 

Filho 

Rogério Porto 

Denísio Liberato 

 

ANPEC – Associação Nacional dos 

Centros de Pós-Graduação em 

Economia, 2016. 

PRONATEC: Múltiplos arranjos e 

ações para ampliar o acesso à 

Educação Profissional 

Maria M. C. Cassiolato 

Ronaldo Coutinho Garcia 

Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, 2014. 

      Fonte: Elaborado pela autora 

 

No artigo publicado por Godoi e Campos (2014), intitulado, A relação público-

privado que se estabelece no PRONATEC no ensino médio profissionalizante, na Revista 

Roteiro, as autoras retomam a história do ensino técnico desde 1909, com a criação da 

primeira Escola de Aprendizes e Artífices até a criação do PRONATEC, destacando a 

dicotomia entre a educação profissional e o ensino propedêutico ministrado no ensino médio 

no Brasil, desde essa época, que em determinado momentos de sua trajetória voltava-se para a 

preparação dos filhos da elite para o ingresso no ensino superior e em outros momentos para o 

mercado do trabalho. Para as autoras, mesmo com os avanços na área de educação, prevalece 

à lógica do capital para o ensino profissionalizante, ou seja, formar para o mercado de 

trabalho. O PRONATEC surge da necessidade de promover a educação profissional e, de 

forma pontual, objetiva amenizar problemas que comprometem o crescimento do país, como 

por exemplo, a falta de mão de obra qualificada. 
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A relação público-privada se estabelece, na medida, em que o governo federal injeta 

recursos públicos no Sistema S (Senai, Sesc, Senar e outros) e em instituições privadas com 

ou sem fins lucrativos que ofertam o ensino profissionalizante. Segundo as autoras, o 

programa tem atendido às várias frentes que demandam por qualificação de mão de obra, 

contudo, ainda é primordial que ocorram discussões sobre a implantação do PRONATEC, 

fundamental, também, que essas arguições analisem o repasse de verbas públicas para 

instituições privadas e o retorno gerado por elas.   

No artigo intitulado, Formação profissional de nível médio: o ensino médio integrado 

no Instituto Federal de Mato Grosso Sul, publicado na Revista Interações, Tominaga e Carmo 

(2015) discutem a implantação do ensino médio integrado e do PRONATEC no Instituto 

Federal de Mato Grosso do Sul, pontuando as particularidades de cada modalidade. Para 

tanto, retomam a história do ensino médio integrado perpassando pela LDB/96 e pelos 

decretos n. 2.208/97 e n. 5.154/04 até a implantação do PRONATEC.  

Segundo os autores, enquanto o ensino médio integrado visa à formação integral do 

sujeito e tem vistas a conquista da cidadania, por meio de uma formação que integra 

conhecimentos gerais e específicos, os cursos do PRONATEC, exigem pouca ou nenhuma 

escolaridade, com cursos pontuais, treinando somente para o trabalho.  

Ainda segundo os autores, o ensino médio integrado deveria transformar-se em 

política pública de Estado a ser implantada em todas as redes de ensino. É fato que os 

estudantes que ingressarem no ensino médio integrado na rede federal receberão formação 

acadêmica provinda de conhecimentos tecnológicos e científicos intrínsecos aos 

conhecimentos gerais e ocuparão cargos mais qualificados, ao passo que os estudantes que 

receberem formação concomitante ou subsequente, oferecidas pelas redes estaduais e 

municipais, ocuparão cargos menos qualificados, assim como os que se qualificarem via 

PRONATEC. 

No artigo intitulado, Passado e presente na formação de trabalhadores jovens e 

adultos, publicado na Revista Brasileira de Jovens e Adultos, os autores, Machado e Garcia 

(2013), por meio de uma pesquisa documental, estabelecem as relações entre o PIPMO – 

Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra, consolidado na Ditadura Militar, com o 

PRONATEC. 

De acordo com os autores, tanto o PIPMO quanto o PRONATEC, foram políticas 

públicas instituídas pelo governo federal, para atender a lógica do capital: treinar para o 

trabalho, atendendo, assim, aos interesses do país e do empresariado nacional. Ambos os 

programas, injetaram recursos públicos no Sistema S e na rede privada de educação 
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profissional e ofertaram cursos de curta duração, pontuais, que treinam para o trabalho e não 

contribuem para o aumento da escolaridade.   

No artigo intitulado, Políticas de educação profissional: naturalização das expressões 

da questão social?, publicado na Revista Argumentum, os autores, Ramos e Stampa (2015), 

apresentam uma análise das políticas sociais da educação profissional no contexto de 

recomposição capitalista.   

Segundo os autores, a crise estrutural do capitalismo iniciada no final da década de 

1960, desencadeou um processo de recomposição do capital. No bojo desse processo, as 

relações de trabalho se deterioraram, traduzindo-se em empregos precários, baixos salários e 

informalidade no mercado de trabalho.  

Os autores refletem acerca do „mundo do trabalho‟ que se moldou, deste então, e tem 

redefinido as políticas de formação dos trabalhadores, educando-os a aceitar o desemprego 

como um „problema natural da vida em sociedade‟. Assim como, responsabilizá-los pelo 

„desemprego‟ em função da „desqualificação‟ para o mercado de trabalho.  

Segundo os autores, os cursos FIC, isto é, os cursos de curta duração, não contribuem 

para a elevação da escolaridade do trabalhador. Além disso, Ramos e Stampa (2015) 

ressaltam que as instituições que compõem a rede federal ao disponibilizarem vagas para os 

cursos técnicos de longa duração, o fazem sem ampliação da sua estrutura física e pedagógica, 

ou seja, disponibilizam os cursos de forma precária. Salientam, ainda, que o Sistema S e as 

instituições privadas que aderem ao PRONATEC utilizam recursos públicos de acordo com o 

interesse do empresariado. 

Os autores encerram o artigo, enfatizando as ações governamentais no campo da 

educação profissional que se volta para o aumento das oportunidades, mesmo que estas sejam 

desiguais. A ideia é fomentar a inclusão no todo, independente do tipo de escola, do nível de 

qualificação dos professores e do programa pedagógico. 

No artigo intitulado, Políticas públicas e cidadania: experiências do PRONATEC em 

São Borja/ RS, publicado na Revista Mediação, os autores Almeida e Souza (2015) destacam 

a importância que as ações de comunicação, exerceram sobre o público na tomada de decisão, 

para que estes se inscrevessem no programa. Outrossim, constatou-se que os concluintes do 

programa têm melhores oportunidades de inserção no mercado de trabalho, além de 

desenvolvimento educacional, ampliando, assim, as oportunidades na conquista da cidadania. 

Para avaliar o processo de conquista da cidadania, os autores selecionaram cinco 

egressos dos cursos técnicos, no período compreendido entre o início do primeiro semestre de 

2013 e o fim do primeiro semestre de 2014, dos quais três dos entrevistados estavam 
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desempregados; um exercia a função de pescador autônomo e o outro estava empregado no 

mercado formal de trabalho. Os três egressos desempregados se inseriram no mercado formal 

de trabalho; o pescador autônomo abriu uma cooperativa e o trabalhador que estava 

empregado no mercado formal de trabalho foi promovido.  

Assim, os autores concluíram que o programa contribui para a inserção no mercado de 

trabalho dos concluintes e que o acesso aos cursos profissionalizantes permite aos indivíduos 

se perceberem como cidadãos, com direitos e deveres. 

No artigo intitulado, PRONATEC, Bolsa-Formação – uma avaliação inicial sobre a 

reinserção no mercado de trabalho formal, publicado na ANPEC – Associação Nacional dos 

Centros de Pós-Graduação em Economia, os autores Barbosa, Porto e Liberato (2016) 

avaliam o efeito do programa sobre a empregabilidade e a remuneração dos alunos egressos 

dos cursos FIC, no mercado formal de trabalho, durante o período compreendido entre 

outubro de 2011 a junho de 2013. 

A estratégia de avaliação utilizada pelos autores consistiu em comparar, entre 2011 e 

2013, após o treinamento no programa, a inserção e a renda no mercado de trabalho formal de 

um grupo de trabalhadores que ingressou no programa (grupo de tratamento) em relação a 

outro que não participou do programa (grupo de controle). Para tanto, os autores utilizaram o 

total de trabalhadores que perderam seus empregos em 2011 e os separaram em quatro grupos 

distintos: i) não se matriculou no programa; ii) se matriculou, mas não teve a matrícula 

confirmada; iii) se matriculou e não concluiu o curso e iv) concluiu o curso.  

Com base no SISTEC (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica), do Ministério da Educação, foi possível acompanhar os trabalhadores que, 

apenas se matricularam no programa, que concluíram ou que desistiram dele.  E, com base na 

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do Trabalho e Emprego, foi 

possível acompanhar os trabalhadores que conseguiram reinserir-se no mercado formal de 

trabalho, bem como a sua remuneração.  

Com base nas informações coletadas a partir do SISTEC e da RAIS, os autores 

compararam os trabalhadores que cursaram o programa (tendo completado ou não) com os 

que não tiveram a matrícula confirmada e, concluíram que o programa não alcançou 

resultados positivos na reinserção dos trabalhadores no mercado formal de trabalho.   

Quanto à remuneração, Barbosa, Porto e Liberato (2016) efetivaram comparativos 

entre os salários na demissão e readmissão dos trabalhadores previamente avaliados e 

averiguaram que a mediana salarial de readmissão dos trabalhadores que se matricularam no 

programa foi inferior àqueles que não se inscreveram no programa.  
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Os autores ressaltam que o PRONATEC foi bem sucedido, no que tange a rápida 

expansão e a qualificação dos trabalhadores, porém não apresentou resultados positivos na 

reinserção dos trabalhadores no mercado formal de trabalho, assim como no aumento de seus 

rendimentos.  

O trabalho realizado por Cassiolato e Garcia (2014), publicado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, intitulado, PRONATEC – Múltiplos arranjos e ações 

para ampliar o acesso à Educação Profissional, analisa os arranjos político-institucionais que 

foram necessários para a implantação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC).  

Os autores relatam a história, a construção e a expansão da rede federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, a partir da fundação da primeira escola técnica federal em 1909, 

transpassando pelo decreto n. 2.208/97 que instituiu a separação entre o ensino técnico e o 

ensino médio regular e pelo do decreto n. 5.154/200 que revogou o decreto n. 2.208/97. 

Cassiolato e Garcia (2014) destacam os pressupostos legislativos, bem como seus 

objetivos, ações e os múltiplos arranjos necessários para a implantação e execução do 

programa, como a parceria com o Sistema S, com as instituições privadas de ensino superior e 

de ensino técnico habilitadas, com a rede federal e estadual de Educação e com os ministérios 

demandantes. Os autores ressaltam que a parceria com o Sistema S e com as redes de ensino 

privado possibilitaram o aumento do número de matrículas e ampliaram a oferta de cursos 

profissionalizantes.  

Alguns desafios serão enfrentados pelo programa nos próximos anos, como a 

ociosidade de vagas na rede federal, justificada em função das dificuldades operacionais dos 

parceiros demandantes em realizar de forma efetiva a captação de alunos; a evasão dos cursos 

de qualificação profissional (FIC), nos quais a taxa de evasão atualmente é de 50%, o que 

compromete a efetividade das ações do programa; a preparação de professores, muitos dos 

quais, com mestrados e doutorados que se recusam a ministrar cursos técnicos, de acordo com 

os autores.   

Verificamos que os trabalhos começaram a ser publicados em 2014, tempo hábil uma 

vez que o PRONATEC iniciou-se em 2011.  

Desta forma, observa-se uma carência teórica que trate do papel do PRONATEC na 

inserção dos egressos no mercado de trabalho, justificando, assim a realização deste trabalho 

dada a relevância do tema e o valor expressivo de recursos públicos que são investidos no 

programa.  

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos.  
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O capítulo, A história do Ensino Profissionalizante no Brasil: de 1909 aos dias atuais, 

apresenta a trajetória da educação profissional no Brasil, tendo como ponto de partida a 

Fundação das Escolas de Aprendizes de Artífices, em 1909, e também as importantes 

transformações e acontecimentos históricos, sobretudo a implantação de políticas públicas 

ocorridas durante este período, até chegar ao PRONATEC e aos dias atuais.   

O capítulo, O PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego, destaca o processo de implantação do programa e os principais resultados 

alcançados no período de 2011 a 2017. 

O capítulo, O Percurso Metodológico da Pesquisa, apresenta os pressupostos 

filosóficos da pesquisa, os procedimentos de campo e as técnicas de análise.  

O capítulo, Apresentação de Resultados e Análise, apresenta os resultados da pesquisa, 

sua análise e discussão. Por fim, tecemos as considerações finais. 
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2 A HISTÓRIA DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL: DE 1909 AOS 

DIAS ATUAIS 

 

Este capítulo apresenta a trajetória da educação profissional no Brasil, que tem como 

ponto de partida a fundação das Escolas de Aprendizes Artífices, em 1909, por Nilo Peçanha, 

até os dias atuais. 

 

2.1 PERÍODO REPUBLICANO (1889 - 1930) 

 

A história da educação profissional, data do início do século XIX, com a criação do 

Colégio das Fábricas. À época, a educação profissional tinha objetivos assistencialistas. 

Somente na transição do século XIX para o século XX, é que se nota esforço público para a 

organização da formação profissional, que visava à preparação de operários para o início do 

processo de industrialização do país (MOURA, 2012). 

Segundo Caires e Oliveira (2016), em 1909, Nilo Peçanha determinou a criação de 

dezenove Escolas de Aprendizes de Artífices, por meio do decreto n. 7.566, de 23 de 

setembro. Essas escolas foram instaladas nas capitais dos estados brasileiros e eram 

destinadas ao ensino profissional primário gratuito e vinculadas ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio. A promulgação do decreto dá-se de acordo com a realidade da época: 

aumento da população urbana, desenvolvimento da industrialização, aumento do número de 

imigrantes e dos movimentos sindicalistas. Segundo Moura (2012), nessa mesma época, 

ocorreu à organização do ensino agrícola para a capacitação de chefes de cultura, 

administradores e capatazes, direcionando a educação profissional para “[...] atender os 

interesses econômicos emergentes nos campos da agricultura e da indústria” (MOURA, 2012, 

p. 49). 

De acordo com Gomes (2013), a criação das escolas de ofício foi em primeiro 

momento feito para formalizar o ensino profissional, direcionando-o às classes mais pobres.  

Segundo Mandredi (2002, apud CAIRES; OLIVEIRA, 2016), na Primeira República 

foram reorganizados para o ensino de ofícios, por meio de iniciativas dos governos estadual e 

federal, poucas e acanhadas instituições, herdadas do império e da Igreja Católica, “[...] 

especialmente, da ordem dos padres salesianos, e, também, das associações de trabalhadores, 

algumas de natureza sindical, e, ainda, de membros da elite agrária cafeeira” (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016, p. 47). 

Com o término da Primeira Guerra Mundial, houve o aceleramento do processo de 
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industrialização que imprimiu o desenvolvimento urbano e ampliou as atividades financeiras e 

comerciais. A educação aristocrática já não era mais suficiente para atender o 

desenvolvimento do país, a partir de então, ocorre o despertar e o interesse pela educação do 

trabalhador (GALLINDO, 2013; GOMES, 2013). 

Neste contexto, segundo Caires e Oliveira (2016), em 1922, é proposto por Fidélis 

Reis, deputado pelo Estado de Minas Gerais, o mais radical e ousado dos projetos, referente à 

disseminação do ensino profissional que “[...] tornava, aquele ramo de ensino extensivo a 

todos, pobres ou ricos, desfavorecidos da fortuna ou representantes das classes abastadas [...]” 

(FONSECA, 1986 apud CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p. 49). Este projeto foi aprovado pelo 

Congresso Nacional, sem a determinação da obrigatoriedade, sob o decreto n. 5.241, de 22 de 

agosto de 1927 (conhecido como Lei Fidélis Reis). No entanto, ele recebeu forte oposição das 

classes mais favorecidas, que consideravam humilhante a aprendizagem de um ofício e devido 

à falta de recursos públicos para a sua implantação, essa política pública, de fato, nunca 

entrou em vigência. 

A partir de 1925, surgem movimentos sociais em prol da revisão da Constituição 

Brasileira, principalmente, no que se refere à legislação do trabalho e da educação. No que 

tange à educação, as principais questões abordadas se referiam a participação da União na 

educação primária, à interferência da União nas ações educacionais dos estados, ao papel do 

Estado na promoção da educação para todos; e à reintrodução do ensino religioso, nas escolas 

públicas (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

 

2.2 ERA VARGAS (1930 - 1945) 

 

Segundo Caires e Oliveira (2016), a Revolução de 1930 e o início da Era Vargas 

arregimentou o avanço da industrialização, mudando o perfil da sociedade brasileira, com o 

deslocamento da população para os centros urbanos. Esta nova realidade, tornou maior a 

necessidade de políticas públicas educacionais que atendessem a esse novo modelo 

socioeconômico.  

O Ministério da Educação e Saúde Pública foi criado em 1930. Seu primeiro ministro 

foi Francisco Campos, que definiu uma série de decretos que propunham significativas 

mudanças conhecidas como a Reforma Francisco Campos.  Em relação à educação 

profissional, a reforma tratou somente do ensino comercial, visando à organização e 

regulamentação da profissão de contador, por meio do decreto n. 20.158 de 30 de junho de 

1931. O ensino comercial era organizado no nível médio e o acesso ao nível superior se daria 
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por intermédio do curso superior em finanças. Os demais ramos do ensino médio profissional 

ficaram marginalizados. Assim, como as políticas anteriores à reforma, privilegiou-se apenas 

a organização do sistema educacional das elites (GOMES, 2013). 

Em 1932, os signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, destacando-

se, entre eles, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, criticaram fortemente 

a dualidade estabelecida pelo sistema escolar brasileiro, composta por duas redes de ensino: a 

educação profissional, destinada às classes menos favorecidas e a rede de ensino secundário e 

superior, direcionada à elite intelectual (CAIRES; OLIVEIRA, 2016).  

Para Romanelli (2010 apud CAIRES; OLIVEIRA, 2016), a elaboração da 

Constituição Brasileira, promulgada em 1934, teve grande influência das ideias expressas no 

Manifesto de 1932, principalmente, nos artigos que se referem: à educação como direito de 

todos e dever dos poderes públicos e da família; à fixação do Plano Nacional da Educação; à 

ação supletiva do Estado, em relação ao ensino primário obrigatório; à gratuidade do ensino; à 

descentralização do ensino; e à tentativa de organização dos recursos fixados para a educação.  

A Carta Magna de 1934, no artigo 152º atribuía ao Conselho Nacional da Educação 

(CNE), criado pelo decreto n. 19.850, de 11 de abril de 1931, a elaboração de um Plano 

Nacional de Educação (PNE). O referido dispositivo legal foi redigido pelo citado conselho 

que dada a atual conjuntura socioeconômica, dedicou um capítulo ao ensino profissional, à 

época, denominado Ensino Especializado, organizando-o em: Ensino Elementar (preparação 

profissional inicial); Ensino Médio (formação técnica); Ensino Superior (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016). 

Romanelli (2010 apud CAIRES; OLIVEIRA, 2016), ressalta que, em 1937, o golpe 

que instaurou o Estado Novo e a fase ditatorial da Era Vargas fechou o Congresso Nacional, 

inviabilizando a aprovação do PNE. A nova Constituição de 1937, mesmo outorgada, não 

obteve amplitude sobre a educação, manteve a gratuidade e obrigatoriedade do ensino 

primário; atribuiu à União o poder de legislar sobre as diretrizes da educação nacional; 

flexibilizou a oferta do ensino religioso, ao definir que o mesmo seria oferecido como 

disciplina. 

A Carta Magna, de 1937, inclui em seu artigo 129º, de maneira cristalina, o ensino 

profissional como dever do Estado, conforme exposto abaixo: 

 

Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 

educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 

Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os 

seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, 

aptidões e tendências vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às 
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classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. 

Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 

subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 

associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos 

econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas 

aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento 

desse dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os 

auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público 

(BRASIL, 1937). 

 

Após reestruturação, o Ministério da Educação e Saúde Pública passa a ser o 

Ministério da Educação e Saúde. O Ensino Industrial inseriu-se em uma divisão do referido 

Ministério, as Escolas de Aprendizes Artífices e a Escola Normal de Artes e Ofícios 

Venceslau Brás transformada em liceus, destinados ao ensino profissional, ofertaram todos os 

ramos e graus de ensino, possibilitando, assim, instrumentais formativos que atendessem o 

desenvolvimento e a expansão da indústria brasileira naquele momento (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016).  

Em decorrência da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a fabricação e a exportação 

de produtos brasileiros impulsionaram o crescimento industrial no país, sendo necessário 

formar trabalhadores qualificados para atender às demandas do setor produtivo, tornaram-se 

urgente a organização, a ampliação da capacidade de atendimento e o aumento da qualidade 

do ensino fundamental. Diante desse cenário, foi necessária à implementação de três ações: a 

Reforma de Capanema, a criação do Sistema S e a transformação dos Liceus Industriais do 

Ministério da Educação e Saúde em Escolas Industriais e Técnicas (CAIRES; OLIVEIRA, 

2016). 

A Reforma de Capanema ou Leis Orgânicas do Ensino é significante para a história do 

ensino profissional, pois, pela primeira vez, o governo se engajou na questão da 

profissionalização em nível técnico. O ensino técnico profissional foi organizado em três 

áreas da economia, criando a Lei Orgânica do Ensino Industrial (Decreto-Lei n. 4.073/42); a 

do Ensino Comercial (Decreto-Lei n. 6.141/43); e a do Ensino Agrícola (Decreto-Lei n. 

9.613/46). A despeito dos investimentos feitos no ensino técnico, essa reforma não conseguiu 

sanar problemas que surgiram em tal modalidade de ensino, pois as Leis Orgânicas permitiam 

o acesso ao nível superior somente no ramo profissional correspondente (GOMES, 2013). 

A Reforma de Capanema acentuou ainda mais a elitização do ensino, já que 

promulgou leis específicas à preparação intelectual ou à formação profissional para 

atendimento às necessidades do mercado (MULLER, 2013). 

Em convênio com a Confederação Nacional das Indústrias, são criados via decreto-lei 

n. 4.048, de 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) e, quatro anos depois, o 
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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), pelo decreto-lei n. 8.621, de 1946, 

dirigido e organizado pela Confederação Nacional do Comércio. O governo recorreu à 

institucionalização de agências paralelas ao sistema oficial, a fim de qualificar a mão de obra 

em larga escala, de forma rápida, para os setores de produção imediatos, porém essa política 

não foi suficiente para amenizar os problemas educacionais do país (GOMES, 2013). 

 

[...] ao contrário do que foi veiculada, a criação do Senac e do Senai não se constitui 

em uma iniciativa do empresariado que, na época, resistia à instituição de uma 

aprendizagem sistemática, vinculando trabalho e escola. Além disso, os empresários 

também se opunham à remuneração dos trabalhadores-aprendizes. Na verdade, a 

criação desses serviços foi uma imposição de Vargas, que obrigou os empresários a 

assumirem a capacitação dos trabalhadores (OLIVEIRA, 2003 apud CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016, p. 61). 

 

A terceira ação implementada foi à transformação dos Liceus Industriais do Ministério 

da Educação e Saúde em Escolas Industriais e Técnicas, que passaram a integrar, juntamente 

com as novas Escolas Técnicas, criadas no Rio de Janeiro, Ouro Preto e Pelotas, a Rede 

Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial, destinada especialmente à oferta dos 

Cursos Técnicos definidos pela Reforma de Capanema (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

 

2.3 SEGUNDA REPÚBLICA (1945 – 1964) 

 

A Constituição de 1946 caracterizou-se pelo espírito livre e democrático. No que tange 

à educação, essa Carta Magna, determinou a vinculação obrigatória de parte dos impostos da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ao desenvolvimento do ensino, além 

da competência e responsabilidade da União para legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional.  O Ministro da Educação, Clemente Mariani, nomeou uma comissão de 

educadores, presidida por Lourenço Filho, um dos signatários do Manifesto de 1932, para 

estudar e propor uma reforma geral da educação nacional (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

Com o objetivo de promover a equalização, traduzida na igualdade de oportunidade 

educacional, a primeira lei de equivalência n. 1.076, de 31 de março de 1950, assegurou aos 

egressos dos Cursos Industrial, Comercial e Agrícola, do 1º ciclo do ensino médio, a 

matrícula no curso secundário do 2º ciclo. Contudo, exigia-se a devida aprovação nas 

disciplinas contempladas no currículo do curso ginasial, que não haviam sido estudadas nos 

demais cursos do 1º ciclo e, por isso, seus egressos deveriam ser submetidos aos Exames de 

Complementação. Em 12 de março de 1953, entra em vigor a lei n. 12.821, que ampliou o 

nível de equivalência, permitindo o acesso ao 2º ciclo do ensino secundário, aos egressos do 
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1º curso normal e, também, dos que concluíram o curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar das unidades federadas. Essa legislação possibilitava a matrícula no âmbito do ensino 

superior, a todos que haviam concluído o ensino médio, desde que, os egressos, não 

habilitados no ciclo ginasial ou colegial, ou em ambos, prestassem exames das disciplinas 

complementares do curso secundário (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

No Governo de Juscelino Kubitschek, destaca-se o Plano de Metas (1956-1960), que 

objetivava impulsionar o desenvolvimento industrial.  À época, o setor industrial se expandiu 

devido à implementação da indústria automobilística, com a vinda de grandes montadoras dos 

Estados Unidos e de países europeus (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Marise Ramos (2012), o processo de industrialização começou a exigir 

investimentos, cada vez maiores, em qualificação de mão de obra, permitindo ao Estado a 

associação com o capital estrangeiro, a exemplo da Comissão-Americana de Educação 

Industrial (CBAI), constituída com a colaboração de órgãos americanos como a United States 

Agency for International Development (USAID) e a Aliança para o Progresso. Desta forma, o 

ensino técnico industrial ganhou maior dimensão, a lei n.3.522, de 16 de fevereiro de 1959, 

estabelece uma nova organização escolar e administrativa para estabelecimentos de ensino 

industrial; ao ser regulamentado, o decreto n. 47.038 de 16 de novembro de 1959, definiu as 

escolas técnicas que comporiam a rede federal de ensino técnico, transformando-as em 

autarquias e em escolas técnicas federais (RAMOS Marise, 2012). 

Segundo Cunha (1977 apud CAIRES; OLIVEIRA, 2016), as Escolas Técnicas 

Federais, passaram a ter personalidade jurídica própria, autonomia didática, administrativa, 

técnica e financeira. Essa autonomia institucional conferiu uma maior flexibilidade às escolas, 

promovendo o aumento de matrículas e à adequação dos cursos ofertados às realidades e 

necessidades locais. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei n. 

4.024/1961) garantiu a plena equivalência dos Cursos Técnicos com o Ensino Secundário para 

efeito de ingresso no ensino superior (CAIRES; OLIVERIA, 2016). 

Para Moura (2012), na prática, os currículos se encarregaram de manter a dualidade no 

ensino, pois a vertente propedêutica continuou a privilegiar os conteúdos exigidos no acesso 

ao ensino superior e os cursos profissionalizantes seguiram vinculados às necessidades 

imediatas dos setores produtivos.  

Em 1963, o governo brasileiro criou via decreto n. 53.324, de 18 de dezembro, o 

Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra Industrial (PIPMOI), originário da 

Diretoria de Ensino Industrial do Ministério da Educação e Cultura. Sua abrangência para 
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outros setores se alarga em 1971, período em que é retirado de seu nome o adjetivo 

„industrial‟, denominando-se, a partir de então, PIPMO. O objetivo do programa era treinar o 

trabalhador para que se adaptasse às tecnologias intensivas de mão de obra que estavam sendo 

incorporadas ao parque industrial. O tempo de treinamento era estimado em torno de cem 

horas, alguns cursos não passavam de vinte horas. A execução do PIPMO acontecia tanto 

dentro das empresas industriais, como em escolas federais, estaduais, municipais, no Sistema 

S e em escolas particulares. O Programa tinha como plano inicial, funcionar por vinte meses, 

porém foi mantido por dezenove anos, executando projetos governamentais até o ano de 1982 

(RAMOS Marise, 2012; MACHADO; GARCIA, 2013). 

Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à Presidência do Brasil. João 

Goulart assumiu a Presidência do Brasil em 07 de setembro 1961. Em 1964, o Golpe Militar 

foi deflagrado (O GLOBO, 2016a). 

 

2.4 REGIME MILITAR (1964 - 1985) 

 

Durante o período da Ditadura Militar, o Brasil foi governado por meio de Atos 

Institucionais e Complementares; Leis de Segurança Nacional e Decretos Secretos. Esse 

conjunto legislativo é evidenciado na veiculação da Constituição de 1967, que manteve a 

competência da União para elaborar e veicular o PNE e legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional que ampliou o ensino obrigatório para oito anos, porém extinguiu a 

vinculação orçamentária para a manutenção e o desenvolvimento da educação. Essa 

determinação culminou na ferrenha diminuição dos recursos para a educação, observado no 

arrocho do salário dos professores e aumento nos índices de evasão e repetência, que 

notoriamente, atingiram as populações urbanas periféricas. Neste contexto, a Rede Federal de 

Estabelecimentos de Ensino amplia-se em consequência da transferência dos órgãos de ensino 

ligados ao Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

influenciando na oferta de Cursos Técnicos da área agrícola, oferecidos, também, nas novas 

Escolas Agrícolas Federais (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

Por meio do decreto n. 63.914, de 26 de dezembro de 1968, o Presidente Costa e Silva 

criou o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio (PREMEM), que objetivava atuar 

junto à Equipe de Planejamento do Ensino Médio, para planejar, executar e avaliar seus 

programas. Em junho de 1969, foi instalado o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal para a Formação Profissional (CENAFOR), pelo decreto-lei n. 616, sob a forma de 

fundação, vinculada ao MEC, com a finalidade de preparar docentes, técnicos e especialistas, 
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no âmbito da formação profissional e prestar assistência técnica para a melhoria e a expansão 

dos órgãos de formação e aperfeiçoamento de pessoal (RAMOS, 1995 apud CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016). 

Cunha (1977 apud CAIRES; OLIVEIRA, 2016) destaca que nesse período o Estado 

voltava-se para grandes projetos nacionais e para a implantação de grandes empresas que 

contavam com o aporte de capital estrangeiro, o que tornava difícil a abertura de pequenos 

empreendimentos, dificultando, assim, uma ascensão social para determinados extratos da 

população brasileira. Desse modo, a Educação, especialmente a Educação Superior, passa a 

ser um mecanismo de elevação social ou de manutenção do status social, elevando-se, 

consideravelmente, a procura por essa modalidade de ensino. 

Segundo Moura (2012), aumentava a demanda das classes populares por acesso a 

níveis mais elevados de escolarização, acarretando, consequentemente, a pressão pelo 

aumento de vagas no ensino superior. Entretanto, devido à nova fase de industrialização que 

ficou conhecida como „milagre brasileiro‟, o país demandava técnicos de nível médio 

qualificados.  

Face ao exposto, há a reforma da educação básica por meio da lei n. 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, que entre outros aspectos, institui a profissionalização compulsória no ensino 

de 2º grau (MOURA, 2012). 

O objetivo da lei n. 5.692 era qualificar o maior número de pessoas, substituindo os 

antigos ramos propedêutico e profissionalizante do Ensino Médio por um sistema único, que 

atendesse às demandas do mercado de trabalho. No entanto, a proposta da escola unitária 

fracassou ao oferecer profissionalização precária e ensino formal de má qualidade. A referida 

lei racionou o ensino da escola formal, tendo que restringir a proposta curricular para agregar 

o ensino profissionalizante, igualmente prejudicado, oferecido de forma precária. Além da 

insuficiência curricular, faltaram recursos financeiros e materiais (GOMES, 2013). 

De acordo com Germano (2005 apud MOURA, 2012), a reforma foi, praticamente, 

descartada em toda a rede particular de ensino, isso ocorreu devido ao alto custo de 

implantação. Por esta razão, a classe média que buscava uma garantia de que seus filhos 

pudessem dar continuidade aos estudos em nível superior, passaram a matriculá-los em 

instituições de ensino privadas. 

A extinção da profissionalização obrigatória no 2º grau se deu por meio da lei 

n.7.044/82 (RAMOS Marise, 2012). 

A falta de recursos públicos para subsidiar a Educação Profissional Técnica no Brasil 

é histórica. E para tentar sanar esse problema, em 1974, no Governo de Emílio Garrastazu 
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Médici, o decreto n. 73.681, de 18 de fevereiro de 1974, entra em vigor, com o Programa de 

Desenvolvimento do Ensino Médio (PRODEM), vinculado ao MEC, que objetivava 

estabelecer acordos com organismos financeiros nacionais ou externos para aperfeiçoar e 

complementar o ensino de 2º grau (CAIRES; OLIVEIRA, 2016).  

O começo dos anos de 1980 foi marcado pelo endividamento externo, defasagem dos 

salários, altos índices de inflação, concentração de renda e outros problemas sociais e 

econômicos que abalaram o país. O Governo militar procurou auxílio junto ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI). A situação externa também era instável devido à crise 

mundial do capitalismo, iniciada a partir da grande crise do petróleo. Diante desse quadro, 

alguns setores da sociedade civil começaram a exigir e lutar por mudanças. Um dos 

movimentos mais significativos dessa época ficou conhecido como „Diretas Já‟ (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016). 

 

2.5 NOVA REPÚBLICA (1985 - 2016) 

 

A Nova República subdivide-se em períodos que definem o percurso histórico da 

educação do país.  

 

2.5.1 Década de 1980 (1985 - 1989) 

 

Em março de 1985, com a saída dos militares do poder, é instaurada uma progressiva 

redemocratização do país, possibilitando a entrada do governo civil, exercido pelo presidente 

José Sarney, e iniciando a denominada Nova República, vigente até hoje (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016). 

Em relação ao Ensino Profissional, o governo federal institui o Programa de Expansão 

e Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC), que previa, a priori, à construção de cem escolas 

técnicas industriais e agrícolas, de 1º e 2º graus. Esse número, logo, foi ampliado para 

duzentos. O programa apresentava uma visão produtivista, que reduzia a educação 

profissional a uma adaptabilidade de interesses imediatos do mercado de trabalho (SILVEIRA 

Z, 2013). 

Em 1988, foi promulgada a atual Carta Constitucional Brasileira, garantindo a 

educação como direito de todos e dever do estado.  

Segundo Durham (2010), com a Constituição de 1988, houve uma grande mudança no 

sistema brasileiro de ensino que promulgou quatro medidas, de suma importância, para a 
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educação no país. A primeira, afetou o ensino superior com a inclusão da autonomia 

universitária como cláusula constitucional. O impacto, dessa medida, teve reflexos maiores no 

setor privado, uma vez que essa medida liberava as universidades particulares de grande parte 

dos controles exercidos pelo Conselho Federal de Educação. Em relação às universidades 

públicas, o impacto foi menor, uma vez que a autonomia financeira foi restringida pelas leis 

orçamentárias e a gestão de pessoal foi engessada pelo Regime Único do Funcionalismo 

Público. A segunda medida criou e aumentou a vinculação de percentuais mínimos dos 

orçamentos públicos destinados à educação: 25% para estados e municípios e 18% para a 

União. A terceira medida, de maior repercussão, refere-se à alteração do pacto federativo, que 

concedeu autonomia aos municípios para organizar seus próprios sistemas de ensino. Desta 

maneira, criaram-se mais de 5,6 mil sistemas educacionais autônomos, o que tornou difícil a 

formulação e a execução de uma política nacional, ou mesmo estadual, para o ensino básico. 

A quarta mudança, ocorreu no Governo de Fernando Henrique Cardoso, com a promulgação, 

em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

Quanto à educação profissional, esta não é tratada de maneira específica, mas é citada 

nos artigos 205º, no inciso IV, do artigo 214º, e no inciso XXXII do artigo 7º (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016): 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 

o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração, 

objetivos, metas e estratégias para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 

ensino, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas que conduzam a: 

 I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais [...] visem à melhoria de sua 

condição social: 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre 

os profissionais respectivos [...] (BRASIL, 1988). [grifo nosso] 

 

O final dos anos de 1980 foi marcado por fatores de ordem nacional e internacional - 

derrubada do muro de Berlim e Consenso de Washington - que tiveram impacto político e 

econômico mundial. No Brasil, as forças conservadoras se articularam em torno da 

candidatura de Fernando Collor de Melo em detrimento de Luiz Inácio Lula da Silva 
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(CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

 

2.5.2 Década de 1990 

 

Durante o Governo Collor, com o intuito de promover a gestão da educação 

profissional, o Ministério da Educação e Cultura criou a Secretaria Nacional de Educação 

Tecnológica (SENETE) para gerir as ações de desenvolvimento, promoção e coordenação da 

formação tecnológica (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

Fernando Collor de Mello sofreu impeachment em 29 de setembro de 1992, após uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ter comprovado o seu envolvimento em um 

esquema de corrupção (O GLOBO, 2016b). 

Ao assumir a presidência, Itamar Franco, transformou a SENETE em Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), a princípio representou um avanço em direção à 

elaboração de políticas públicas capazes de promover a articulação entre a formação geral e a 

educação profissional, porém na prática a integração entre as formações educacionais não 

ocorreu (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

A década de 1990 foi marcada pelo desemprego, os trabalhadores substituídos pelas 

máquinas, pela tecnologia. Os empregos ofertados na categoria de temporários, dificultando 

as formas de organizações e de luta da força laboral. A educação, também, sofreu com a nova 

conjuntura do mercado. Enquanto, os substitutivos Jorge Hage tramitavam na Câmara dos 

Deputados, os senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Correa, elaboraram outro 

projeto, de caráter liberal conservador, em sintonia com a política dominante, isto é, de 

valorização dos mecanismos do mercado globalizado, flexível, das privatizações e da 

diminuição do papel do Estado (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

Em 1994, a lei n. 8.948/94 criou o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, que 

iniciou mudanças que culminaram na criação da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, transformando Escolas Técnicas Federais em Centro Federais de Educação 

Tecnológica – CEFET‟s (RAMOS Marise, 2014). 

Em 1996, a lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDBEN, foi aprovada e 

sancionada pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC). A nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional consolidou-se a partir do substitutivo de Darcy 

Ribeiro, que apresentava maior proximidade com a proposta neoliberal priorizada pelo 

Governo de FHC.  

Para Durham (2010), a LDBEN/96 trouxe mudanças significativas para a Educação, 
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entre elas, o realce das responsabilidades de estados e munícipios com a universalização do 

ensino fundamental. Na referida lei, a responsabilidade da educação infantil é atribuída aos 

munícipios, a do ensino médio aos estados e o ensino superior continua responsabilidade da 

União. Por intermédio da LDBEN/96, exige-se a formação superior para professores do 

ensino básico. Em relação à avaliação das instituições, coube a União essa incumbência, com 

a colaboração dos estados e municípios. A LDBEN/96 subordina a renovação periódica do 

credenciamento e o reconhecimento dos cursos das instituições superiores às avaliações 

periódicas executadas pelo MEC.  

A LDBEN/96, no artigo 1º, prioriza a preparação para o trabalho, mas a dualidade no 

ensino médio que tem a função propedêutica e a função profissionalizante é mantida.  

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem [...], no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. § 1º Esta lei disciplina a educação 

escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições 

próprias. § 2º A educação escolar vincula-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

 

Assim, no que tange à Educação Profissional, esta ficou limitada ao Capítulo III do 

Título V, sendo considerada como uma modalidade de educação, evidenciando-se a 

articulação e não a integração da mesma ao ensino médio (CAIRES; OLIVEIRA, 2016).  

Destacamos abaixo, os artigos referentes à Educação Profissional: 

 

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva. Parágrafo Único. O aluno matriculado ou egresso do 

ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou 

adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional.  

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho.  

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, 

poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento 

ou conclusão de estudos.  

Parágrafo Único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, 

quando registrados terão validade nacional.  

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos cursos regulares, oferecerão 

cursos especiais, aberta à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 

aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade (BRASIL, 1996). 

 

A resolução n. 96, de 08 de outubro de 1995, atribui à Secretaria de Formação e 

Desenvolvimento Profissional (SEFOR), vinculada ao Ministério do Trabalho, a execução, a 

coordenação programática e a supervisão das ações de qualificação profissional, financiadas 

com recursos advindos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Assim, por meio da 
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resolução n. 126, de 23 de outubro de 1996 é implementado o Plano Nacional de Qualificação 

do Trabalhador – PLANFOR (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

O PLANFOR tinha como objetivo qualificar e requalificar o trabalhador, 

especialmente os desempregados, de baixa escolaridade, fora do mercado formal de trabalho, 

os afetados pela reestruturação produtiva, ou seja, os economicamente vulneráveis 

(BATISTA, 2009). 

Segundo Oliveira (2012), o PLANFOR representa um exemplo de política pública 

voltado aos setores economicamente em desvantagens, contudo, os seus resultados não 

atingiram os objetivos propostos, e os formuladores do programa nunca admitiram que a 

baixa qualificação dos trabalhadores fosse reflexo da má distribuição de renda. 

A rede de escolas técnicas que integravam o ensino médio propedêutico e uma 

formação técnica era muito bem equipada, de excelente nível e operavam em tempo integral. 

Em função da qualidade de ensino, igual ou superior à das melhores escolas particulares, os 

cursos técnicos tornaram-se uma excelente preparação para o vestibular. Deste modo, as 

vagas eram disputadas por alunos da classe média, que haviam cursado o ensino fundamental 

em escolas particulares, dos quais, ingressavam diretamente na universidade, após a 

conclusão do curso técnico e não no mercado de trabalho.  Ou seja, em vez de formar 

trabalhadores e técnicos qualificados para o mercado de trabalho, as escolas técnicas haviam 

se transformado em cursos pré-vestibulares, atendendo uma minoria privilegiada (DURHAM, 

2010). 

Diante do exposto, em 17 de abril de 1997, entrou em vigor o decreto n. 2.208, que 

estabeleceu a reforma do Ensino Técnico e, entre outras medidas, inviabilizou a oferta do 

ensino profissional integrado ao ensino médio. O ensino profissional, a partir do referido 

decreto, foi ofertado concomitante ou sequencial ao ensino médio (CAIRES; OLIVEIRA, 

2016). 

Para que tal reforma se efetivasse, o governo negociou um empréstimo junto ao Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), efetuado por meio do Programa de Expansão da 

Educação Profissional (PROEP). Segundo o Banco Mundial, os recursos investidos na 

formação profissional deveriam ser revertidos para aqueles com menor expectativa social, 

mediante cursos profissionalizantes básicos, que requeriam baixa escolaridade, uma vez que, 

além do alto custo da formação profissional de nível médio e à elitização desse tipo de ensino, 

aqueles que chegassem a cursar o ensino médio teriam condições de prosseguir os estudos em 

vez de ingressar no mercado de trabalho. Assim, as escolas técnicas ofereciam cursos técnicos 

concomitantes ou sequencias e, deixaram de oferecer o ensino médio (RAMOS Marise, 
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2012). 

 Moura (2012) esclarece que os recursos desse programa destinaram-se a três 

segmentos: o público federal, o público estadual e o „comunitário‟.  

 

A definição do último segmento serviu como pretexto para a transferência de 

dinheiro público à iniciativa privada que atuava ou pretendia atuar na educação 

profissional. Dessa forma, montante significativo foi transferido a escolas desse 

segmento, muitas delas sem nenhum histórico de atuação na educação profissional. 

Esse movimento implicou resultados medíocres, no que se refere aos cursos 

proporcionados à população, e também perda de recursos públicos, de maneira que 

até hoje várias escolas do segmento „comunitário‟ ainda não aprovaram suas contas 

relativas ao PROEP (MOURA, 2012, p. 54). 

 

As escolas do segmento comunitário que obtiveram êxito foram geridas por 

multinacionais, empresas que assumiram os custos com a manutenção das escolas, porém 

utilizaram a estrutura que foi construída com recursos públicos para capacitar seus próprios 

funcionários (BONI; SALVADORI, 2007). 

 

2.5.3 Década de 2000 

 

No início do século XXI foi aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE 2001-

2010, por meio da lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Esse plano, além de apresentar uma 

avaliação da educação nacional, divulgou as diretrizes para cada nível e modalidade de 

ensino, ao fixar objetivos e metas a serem atingidas em seu período de vigência (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016).  

A avaliação diagnóstica apresentada pelo PNE (BRASIL, 2001-2010) em relação à 

Educação Profissional, enfatizou a imprecisão das informações disponíveis sobre a „formação 

para o trabalho‟, devido à heterogeneidade das redes de atendimento e à diversidade dos 

programas implementados pelos diferentes ministérios (MEC, Ministério do Trabalho e 

iniciativa privada). Além disso, detectou-se na avaliação a limitação de vagas, o alto custo de 

instalação e manutenção das escolas técnicas públicas tornando inviável a sua duplicação 

(CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Moura (2012), em 2003, já no Governo Lula, diversos seminários nacionais 

foram realizados para debater a relação entre o ensino médio e a educação profissional. Os 

resultados desses eventos constam na elaboração do decreto n. 5.154/2004. Nele está definido 

o retorno da oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrado ao ensino 

médio, mantendo as modalidades subsequentes e concomitantes do decreto anterior. Quanto 

ao PROEP, o referido decreto suspendeu a aprovação de novos projetos até que se realizasse 
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uma reavaliação da metodologia e dos critérios de seleção, com o objetivo final de conferir 

ênfase no segmento público (RAMOS Marise, 2012).  

O decreto n. 5.154/2004 deve ser visto como uma solução transitória. É fundamental 

avançarmos na direção da construção de uma sociedade na qual os jovens das classes 

populares tenham o direito de escolher uma profissão, a partir dos 18 anos de idade, assim, 

como os filhos das classes médio-alta e alta (MOURA, 2012). 

Tendo como sustentação jurídica o decreto n. 5.154/2004 e a LDBEN/1996, foram 

criados o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade 

Jovem e Adulto (PROEJA) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) 

(CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

O PROEJA vigora por meio do decreto n. 5.478, de 24 de junho de 2005. Ele 

determina que 10% das vagas de cada instituição da rede federal de educação profissional 

sejam destinadas ao Ensino Médio integrado na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). No entanto, a rede federal não havia atuado nessa modalidade de ensino, 

consequentemente, obteve problemas na construção de um curriculum integrado para jovens e 

adultos em um curto espaço de tempo. Esses e outros aspectos contribuíram para que a 

implantação do PROEJA fosse marcado por polêmicas e conflitos (MOURA, 2012). 

O autor destaca que a Secretaria Estadual e Tecnológica (SETEC) constituiu um grupo 

de trabalho para reavaliar as concepções e princípios do PROEJA. Em função disso, o decreto 

n. 5.478/2005 foi substituído pelo decreto n. 5.840/2006, atual instrumento regulamentador do 

PROEJA.  

O PROJOVEM, instituído pela lei n. 11.129, de 30 de junho de 2005, em linhas gerais, 

tinha o intuito de melhorar a escolaridade dos jovens brasileiros, com a conclusão do ensino 

fundamental; a qualificação profissional voltada para a inserção produtiva e cidadã, bem 

como o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, exercício da 

cidadania e intervenção na realidade local (CAIRES; OLIVERIA, 2016).   

A lei n. 11.195, de 19 de novembro de 2005 alterou a lei n. 8.948/1994 e permitiu que 

o governo federal investisse na expansão e na criação de novas escolas públicas de ensino 

profissional. Durante os dois mandatos do Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), 

foram entregues à população 214 novas escolas (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi instituído pelo governo em 24 de 

abril de 2007. No que tange à Educação Profissional, três propostas fundamentaram a criação 

dos Institutos Federais e normatizaram a Educação Profissional e Tecnológica, bem como a 

implantação do PROEJA, nas redes estadual e federal, e do PROJOVEM, nos municípios 
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(CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

Neste contexto, em 2007 foi criado o Sistema Escola Aberta do Brasil  (e-Tec Brasil), 

pelo decreto n. 6.301, com o objetivo de promover o desenvolvimento da Educação 

Profissional Técnica, na modalidade de educação à distância em instituições públicas de 

Ensino Profissional; e o Programa Brasil Profissionalizado, por meio do decreto n. 6.302, que 

visou a estimular a oferta do ensino médio integrado à Educação Profissional (CAIRES, 

OLIVEIRA, 2016). 

Em 2011, a coligação formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e outras 

agremiações partidárias efetivaram a candidatura de Dilma Rousseff a presidência, depois de 

eleita, ela deu continuidade às políticas e programas de seu antecessor, sobretudo, à Educação 

Profissional (CAIRES; OLIVERIA, 2016). 

Em 16 de agosto de 2011, a Presidente Dilma Rousseff, anunciou a fase III do Plano 

de Expansão da Rede Federal.  Nesta etapa, o intuito era criar 208 novas escolas de formação 

profissional, a serem entregues até o final de 2014, totalizando 568 escolas em todo Brasil. 

(CAIRES; OLIVEIRA, 2016). Todas as escolas previstas entraram em funcionamento, para 

isso, o MEC investiu mais de R$ 3,3 bilhões, entre os anos de 2011 e 2014, na expansão da 

educação profissional (AFONSO; GONZALEZ, 2015). 

Em 2011, também, é instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), com a finalidade de ampliar a oferta de Educação Profissional e 

Tecnológica. 

 Neste contexto, em cumprimento do disposto, no artigo 214º, da Constituição Federal, 

foi encaminhada pelo Poder Executivo e aprovado pelo Congresso Nacional, a lei n. 13.005, 

de 25 de junho de 2014, com o novo PNE, que estabelece diretrizes para as políticas públicas 

educacionais, bem como metas e estratégias a serem alcançadas no campo educacional no 

decênio 2014-2024 (BAUER; SEVERINO, 2015). 

O PNE é organizado com base em quatro eixos principais. O primeiro eixo refere-se às 

metas e estratégias formuladas para garantir o direito a Educação Básica com qualidade; o 

segundo eixo refere-se às metas e estratégias formuladas para garantir a redução das 

desigualdades socioeducacionais e valorizar a diversidade; o terceiro eixo fundamenta às 

estratégias formuladas para garantir a valorização dos profissionais da educação e, por fim, o 

quarto eixo se refere ao ensino superior (CAIRES; OLIVEIRA, 2016). 

Em relação à Educação Profissional, o plano vigente inclui uma meta voltada para o 

financiamento educacional, dando ênfase à oferta pública, gratuita e de qualidade em 

detrimento à iniciativa privada, tenciona superar a histórica dualidade educacional, por 
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intermédio da articulação entre a formação geral e formação propedêutica (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016).  

Destacamos abaixo as metas e estratégias, que norteiam a Educação Profissional no 

PNE: 

 

Meta três: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por 

cento). 

(3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do Ensino Médio, a fim de 

incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de 

maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 

dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, 

garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material 

didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com 

instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

(3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à 

educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, 

das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência; 

(3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do 

campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, 

com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com 

defasagem no fluxo escolar; 

Meta nove: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o 

final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. [...] 

Estratégias: 

9. (11) implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e 

adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e 

para os (as) alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as 

cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em 

centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a 

efetiva inclusão social e produtiva dessa população. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada 

à educação profissional. 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público (BRASIL, 2014). 

 

Em agosto de 2016, a Presidente Dilma Rousseff, sofreu processo de impeachment, 

sendo destituída do poder. Assume a Presidência da República - Michel Temer, do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.  

Em setembro de 2016, é adotada a medida provisória n. 746 que institui a Política de 

Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

Segundo o MEC, com a adoção da medida provisória n.746, a principal mudança no 

ensino médio é a flexibilização do curriculum. Serão ofertadas quatro áreas de estudo – 
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Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Sociais e Humanas. A carga 

horária continuará de 2.400 horas, sendo que o limite máximo de 1.200 horas para a Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC), as demais 1.200 horas serão voltadas para o currículo 

flexível. A oferta de Língua Portuguesa e Matemática são obrigatórias, durante os três anos do 

ensino médio. As demais disciplinas da base comum que compõem o currículo poderão ser 

ministradas conforme determinação das redes e das próprias escolas (BRASIL, 2016a).  

O novo ensino médio estabelece a ampliação gradual da jornada escolar em 

consonância com o Plano Nacional de Educação, meta 6: “[...] oferecer educação em tempo 

integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica” (BRASIL, 

2016a). 

Para estimular e ampliar a oferta de tempo integral, o governo federal atuará em 

parceria com os estados para duplicar o número de alunos atualmente no sistema. A política 

de escolas em tempo integral priorizará as escolas e regiões de vulnerabilidade social ou com 

baixo índice sócio demográfico (BRASIL, 2016a). 

No que tange à Educação Profissional, o novo ensino médio contempla a formação 

técnica e profissional dentro do programa escolar regular. Desta forma, o jovem desenvolverá 

as competências gerais que fazem parte da base comum e se dedicará as atividades de caráter 

prático, desenvolvendo competências específicas em áreas profissionais, qualificando-se para 

o mercado de trabalho.  Os créditos obtidos no ensino médio poderão ser aproveitados no 

nível superior (BRASIL, 2016a).  

No capítulo seguinte, abordaremos o PRONATEC.  
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3 O PRONATEC – PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E 

EMPREGO 

 

Desde 2006, os setores industriais acusavam escassez de força de trabalho com as 

qualificações requeridas em suas respectivas atividades. Algumas empresas declaravam a 

necessidade de importar trabalhadores qualificados para não frear o crescimento econômico, 

que se dava em taxas bem superiores às vigentes na década anterior. O desemprego reduziu e 

a formalização das relações de trabalho cresceu. O mercado começou a pressionar o governo 

federal, para liberar a importação de trabalhadores técnicos e profissionais graduados, 

enfrentando a oposição do movimento sindical. Diante deste cenário, surge o PRONATEC, 

para cumprir a meta n. 11 do PNE - 2011/2020 - que consiste em triplicar o número de 

matrículas da educação profissional técnica de nível médio, com qualidade (BARBOSA; 

PORTO; LIBERATO, 2016). 

O governo federal, em 26 de outubro de 2011, aprovou a lei n. 12.513, que instituiu o 

PRONATEC, no intuito de ampliar a produtividade e os rendimentos dos trabalhadores, em 

especial dos poucos qualificados, bem como atender a um suposto apagão de mão de obra. 

(BARBOSA; PORTO; LIBERATO, 2016). 

A lei n. 12.513, em seu artigo 1º, ressalta que os objetivos do programa são:  

 

[...] 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; [...] fomentar e apoiar a expansão 

da rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica; [...] contribuir 

para a melhoria da qualidade do Ensino Médio público, por meio da articulação com 

a educação profissional; [...] ampliar as oportunidades educacionais dos 

trabalhadores, por meio do incremento da formação e qualificação profissional; [...] 

estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica. [...] estimular a articulação entre a política de 

educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e 

renda (BRASIL, 2011). 

 

O PRONATEC atenderá prioritariamente, de acordo com o artigo 2º: 

 

I - estudantes do Ensino Médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e 

adultos; II - trabalhadores; III - beneficiários dos programas federais de transferência 

de renda; e IV - estudante que tenha cursado o Ensino Médio completo em escola da 

rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos termos 

do regulamento (BRASIL, 2011).  

 

Para concretizar o programa foi fundamental que as instituições privadas, públicas e o 

Sistema S formassem parcerias. As instituições ofertantes dos cursos do PRONATEC são:  
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[...] Art. 3 - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a 

participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem, de instituições 

privadas e públicas de ensino superior, de instituições de educação profissional e 

tecnológica e de fundações públicas de direito privado que se dedicam à educação 

profissional e tecnológica, devidamente habilitadas (BRASIL, 2011). 

 

A relação entre os partícipes públicos (estaduais, municipais ou dos serviços nacionais 

de aprendizagem) dispensam a realização de convênio, acordo, contrato, ajuste ou 

instrumento congênere. A União transfere os recursos financeiros correspondentes aos valores 

da Bolsa-Formação, mediante a apresentação de prestação de contas da aplicação de recursos, 

conforme ressalta o artigo 6º da referida lei (BRASIL, 2011). 

Ainda, de acordo com o artigo 6º, do montante total disponibilizado para financiar o 

programa, obrigatoriamente, 30% são destinados às Regiões Norte e Nordeste com a 

finalidade de ampliar a oferta da educação profissional e tecnológica em áreas carentes em 

desenvolvimento. Além disso, o montante dos recursos é calculado em função do número de 

vagas pactuadas por cada instituição ofertante (BRASIL, 2011). 

Em relação às instituições privadas de ensino técnico em nível médio, o artigo 

supracitado, fomenta a assinatura de termo de adesão. Cabem às instituições “[...] atender aos 

índices de qualidade acadêmica [...] garantindo aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso a 

sua infraestrutura educativa, recreativa, esportiva e cultural” (BRASIL, 2011). 

As instituições privadas de ensino superior devem ter cursos de graduação em áreas de 

conhecimentos correlatas a dos cursos de qualificação profissional ofertados. Além de 

oferecer “[...] excelência na oferta educativa comprovada por meio de índices satisfatórios de 

qualidade, nos termos estabelecidos em ato do ministro de Estado da Educação e promoção de 

condições de acessibilidade e de práticas educacionais” (BRASIL, 2011). 

As entidades privadas sem fins lucrativos, quando habilitadas, mediante celebração de 

convênio ou contrato podem oferecer cursos profissionalizantes ou de qualificação aderindo 

ao programa, desde que apresentada à prestação de contas (BRASIL, 2011). 

O programa será desenvolvido por meio de amplas ações conforme prevê o artigo 4º, 

da lei n. 12.513 (BRASIL, 2011): 

 

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;   

b) Bolsa-Formação Trabalhador;  
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V - financiamento da educação profissional e tecnológica;  

VI - fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação à distância;  

VII - apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito do 

Programa;  

VIII - estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com deficiência, 

inclusive com a articulação dos Institutos Públicos Federais, Estaduais e Municipais 

de Educação; e.  

IX - articulação com o Sistema Nacional de Emprego.  

X - articulação com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, nos 

termos da lei no 11.692, de 10 de junho de 2008. 

 

Godoi e Campos (2014) destacam a relação entre o público-privado estabelecida com 

o Sistema S, no artigo 4º, inciso III que prevê o “[...] incentivo à ampliação de vagas e à 

expansão da rede física de atendimento dos serviços nacionais de aprendizagem”. Os Serviços 

Nacionais de Aprendizagem não são ofertados via rede pública, a oferta ocorre via às 

instituições privadas relacionadas ao Sistema S, ou seja, ao Estado cabe o financiamento do 

programa; e ao Sistema S cabe a gestão e a execução que agirá em conformidade com as 

necessidades do mercado e do empresariado.  

Os autores destacam que o Sistema S recebe o mesmo tratamento que as instituições 

públicas, já que são dispensados de firmarem contratos para a execução do PRONATEC e, ao 

serem dispensados da realização de contratos, estão dispensados, também, de prestar 

informações importantes, como por exemplo, quais instrumentais e recursos serão utilizados 

com os cursos ofertados.  

Concordamos com as afirmativas de Godoy e Campos (2014), de uma maneira geral, o 

programa tem se voltado a atender indivíduos que, por muito tempo, viveram à margem da 

sociedade, o que ainda não foi discutido é se o repasse de verbas públicas às instituições 

privadas tem gerado o retorno esperado.  

 

3.1 O CONJUNTO DE INICIATIVAS DO PRONATEC 

 

O programa PRONATEC envolve um conjunto de iniciativas que objetivam expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de educação profissional.  Entre essas iniciativas, 

destacam-se: a expansão da Rede Federal de Educação, o Programa Brasil Profissionalizado, 

o acordo de gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem, a Bolsa-Formação e a 

Rede e-Tec Brasil. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11692.htm
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3.1.1 Bolsa-Formação 

 

Dentre as ações fomentadas no programa, destaca-se a oferta da Bolsa-Formação, que 

tem por finalidade custear todas as despesas relacionadas ao curso por estudante. O 

pagamento será realizado por meio de bolsa de estudo na forma de mensalidades para os 

cursos técnicos subsequentes ou concomitantes ofertados por instituições privadas. É prevista 

assistência estudantil (transporte e alimentação), para pessoas com deficiência e casos 

específicos previstos pela SETEC-MEC, conforme descreve o artigo 7º da portaria n.817, 

instituída em 13 de agosto de 2015.  

É vedada a cobrança de quaisquer taxas, mensalidades, contribuição, dentre outros, 

aos beneficiários da Bolsa-Formação, assim como, atribuir ao beneficiário a responsabilidade 

pela aquisição de qualquer material didático, de acordo com os artigos 10° e 11º da referida 

lei (BRASIL, 2015). 

Os agentes da Bolsa-Formação são o SETEC/MEC, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), as instituições demandantes e ofertantes.  De acordo 

com a portaria n. 817 (BRASIL, 2015) e conforme os artigos 16º, 18º, 20º, 21º e 22º, em 

linhas gerais: o SETEC/MEC é responsável por todo o processo de planejamento, 

regulamentação, desenvolvimento e supervisão das atividades relativas às Bolsas-Formação; o 

FNDE é responsável pela regulamentação de todos os trâmites financeiros; as instituições 

demandantes são responsáveis em informar os parceiros ofertantes sobre a demanda 

específica de vagas, coordenar a seleção de vagas e, realizar a pré-matrícula; as instituições 

ofertantes são, ainda, responsáveis em apresentar propostas de vagas, pactuar com os 

demandantes, no caso das instituições públicas e dos Serviços Nacionais de Aprendizagem - 

SNA, a oferta dos cursos de Bolsa-Formação, elaborar o projeto pedagógico, registrar 

mensalmente a frequência e a situação de cada matrícula no SISTEC, além de providenciar a 

interrupção do curso e a situação final das matrículas dos estudantes ao término dos cursos 

ofertados, utilizar os recursos financeiros repassados pelo FNDE integralmente no 

cumprimento da oferta da Bolsa-Formação.  

Os principais objetivos da Bolsa-Formação, de acordo com a portaria n. 817 

(BRASIL, 2015), conforme prevê o artigo 2º é:  

 

[...] potencializar a capacidade de oferta de cursos das redes de educação 

profissional e tecnológica; formar profissionais para atender às demandas do setor 

produtivo e do desenvolvimento socioeconômico e ambiental; ampliar e diversificar 

as oportunidades educacionais e a oferta de educação profissional e tecnológica 

gratuita; contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino Médio público; 
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incentivar a elevação de escolaridade; integrar programas, projetos e ações de 

formação profissional e tecnológica; democratizar as formas de acesso à educação 

profissional e tecnológica; e estimular a articulação entre a política de educação 

profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda 

(BRASIL, 2015). 

 

Os cursos da Bolsa-Formação poderão ser ofertados pelas seguintes instituições: 

 

I – Instituições públicas e SNA, no caso dos cursos FIC; II – Instituições públicas, 

SNA e instituições privadas de educação profissional técnica de nível médio, no 

caso dos cursos técnicos concomitantes e técnicos integrados na modalidade EJA; e 

III – Instituições públicas, SNA e instituições privadas, no caso dos cursos técnicos 

(BRASIL, 2015). 

 

Segundo o artigo 53º, da portaria n. 817, a seleção dos beneficiários para as vagas 

aprovadas pela SETEC/MEC poderá ocorrer: 

 

I – a partir de processo seletivo realizado pelos demandantes, para as vagas 

aprovadas por meio de processo de pactuação para cursos técnicos e FIC;  

II – por processo seletivo organizado pelas Secretarias Estaduais e Distrital de 

Educação para cursos técnicos concomitantes e integrados na modalidade EJA;  

III – por processo seletivo unificado regido por edital específico, para cursos 

técnicos subsequentes, considerando o previsto na portaria MEC n. 671, de 2013; ou  

IV – por meio de inscrições on-line, para as vagas remanescentes, conforme 

procedimentos definidos no Manual de Gestão da Bolsa-Formação e/ou edital 

específico. 

 

Cada beneficiário terá direito a até três matrículas ao ano em cursos ofertados por 

intermédio da Bolsa-Formação, apenas uma poderá ser realizada em curso técnico. Não são 

permitidas matrículas simultâneas.  É vedada ao beneficiário a participação simultânea em 

qualquer outro programa financiado pela União, seja em curso técnico de nível médio ou em 

curso de graduação, em todo o território nacional, conforme disposto nos artigos 60º e 61º, da 

referida lei (BRASIL, 2015). 

A fiscalização da utilização dos recursos repassados para execução da Bolsa-Formação 

é de competência do MEC, FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal. Sendo que, qualquer pessoa física ou jurídica 

poderá denunciar qualquer irregularidade (BRASIL, 2015). 

A Bolsa-Formação se subdivide em dois tipos: a Bolsa-Formação estudante e a Bolsa-

Formação trabalhador.  
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3.1.1.1 Bolsa-Formação Estudante 

 

A Bolsa-Formação estudante oferta, de acordo com o artigo 3º: 

 

a) cursos técnicos na forma concomitante, para estudantes em idade própria;  

b) cursos técnicos na forma concomitante ou integrada, na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos – EJA;  

c) cursos técnicos na forma subsequente, para estudantes que concluíram o Ensino 

Médio; e d) cursos de formação de professores em nível médio, na modalidade 

normal (BRASI, 2015). 

 

Atualmente, o programa oferta duzentos e vinte e sete cursos técnicos com carga 

horária entre 800 (oitocentas) e 1200 (mil e duzentas) horas e têm duração média de um ano a 

três anos. O requisito de acesso ao curso técnico é ter matrícula no ensino médio ou tê-lo 

concluído (BRASIL, 2016a). 

Os cursos técnicos oferecidos pela Bolsa-Formação devem constar no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e, submeterem-se às diretrizes curriculares estaduais, 

quando couber (BRASIL, 2015). 

Comungamos com as afirmativas de Ramos e Stampa (2015), o objetivo da Bolsa-

Formação “[...] é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, via 

articulação profissional [...]”, segundo o artigo 2º da portaria n. 817, de 2015, porém na 

prática essa prerrogativa não se materializa uma vez que não é prevista nenhuma iniciativa 

para o fortalecimento das redes estaduais para que ofereçam a Educação Profissional 

integrada ao ensino médio. Não houve investimento na ampliação da infraestrutura física e 

pedagógica, para ampliar a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Por outro 

lado, o PRONATEC que entre outros objetivos, visa à melhoria do ensino médio público, tem 

destinado a maior parte de suas verbas às instituições que compõem o Sistema S, que são 

instituições privadas que disputam o fundo público para a formação profissional de mão de 

obra de acordo com os interesses da burguesia.  

 

3.1.1.2 Bolsa-Formação Trabalhador 

 

A Bolsa-Formação Trabalhador, oferta: “[...] cursos de formação inicial e continuada 

ou qualificação profissional – doravante denominados cursos FIC [...]”, conforme prevê o 

artigo 3º (BRASIL, 2015). 

Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou qualificação profissional, 
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possuem carga horária entre 160 e 400 horas, com duração média de três a seis meses. O 

requisito de acesso aos cursos de qualificação é variável (BRASIL, 2016b). 

Os cursos FIC ofertados por meio da Bolsa-Formação devem constar do Guia 

PRONATEC de Cursos FIC, e submetem-se às Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no que couber, conforme o artigo 13º 

(BRASIL, 2015). 

Concordamos com Tominaga e Carmo (2015), os cursos FIC são destinados a um 

público com ensino fundamental incompleto, com carga horária variável, revelando, assim 

seu caráter prático, pontual, com foco apenas no treinamento para uma atividade profissional, 

totalmente distante da educação básica, que a nosso ver, não contribui de modo efetivo para a 

elevação da escolaridade do trabalhador. 

Atualmente, a liberação do seguro desemprego está atrelada ao Curso FIC, ou seja, o 

trabalhador que solicitar o seguro desemprego pela segunda vez, em um espaço de dez anos, 

obrigatoriamente, deve se matricular em um curso FIC. O trabalhador só ficará desobrigado 

de participar do curso se não houver em seu município ou em município limítrofe um curso 

FIC compatível com o seu perfil, ou se ele comprovar matrícula e frequência em outro curso 

FIC com carga horária igual ou superior a 160 horas e, contanto que, o curso se desenvolva no 

mesmo período em que ele estiver recebendo o seguro desemprego (RAMOS; STAMPA, 

2015). 

Segundo os autores, o PRONATEC FIC assume a prerrogativa de que o desemprego 

está intrinsicamente relacionado à falta de qualificação do trabalhador, ou seja, o trabalhador 

demitido subjaz a essa condição porque não se adequou as transformações do mercado de 

trabalho ou porque não se qualificou. 

Além disso, uma pesquisa realizada por Barbosa, Porto e Liberato (2016), demonstrou 

que os cursos FIC, não foram efetivos na medida em que não elevaram as chances de integrar 

e/ou ampliar o rendimento salarial no mercado de trabalho formal.  

 

3.1.2 Expansão da Rede Federal de EPT – Educação Profissional e Tecnológica  

 

Segundo o sitio do MEC, no período compreendido entre 2003 e 2016, foram 

construídas quinhentas escolas técnicas no país. Entre 1909 e 2002, foram construídas cento e 

quarenta unidades. A Rede Federal, hoje, é composta por trinta e oito Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, dois Centros Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica, vinte e cinco Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e o Colégio 
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Pedro II, totalizando seiscentos e quarenta e quatro campi em funcionamento. 

 

3.1.3 Brasil Profissionalizado 

 

O Programa Brasil Profissionalizado, foi instituído por meio do decreto n. 6.302, de 12 

de dezembro de 2007 e destina-se à ampliação da oferta e ao fortalecimento da educação 

profissional integrada ao ensino médio nas redes estaduais.  Por meio do programa, o governo 

federal repassa recursos financeiros para as redes de educação profissional dos estados e do 

Distrito Federal (BRASIL, 2007). 

Os recursos repassados pelo governo federal são destinados à construção, a reforma, a 

ampliação e a modernização das escolas técnicas, estruturação e modernização dos 

laboratórios, financiamento dos recursos pedagógicos e capacitação de docentes e gestores da 

educação. Até o final de 2015, trezentas e quarenta e duas escolas públicas estaduais aptas a 

oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio, foram construídas, reformadas e 

ampliadas. Isso foi possível porque o governo federal investiu dois bilhões de reais em 

infraestrutura (BRASIL, 2016b). 

 

3.1.4 Acordo de Gratuidade com o Sistema S 

 

O Acordo de Gratuidade foi firmado em 2008 e tem como objetivo ampliar, 

progressivamente, a aplicação dos recursos do Sistema S recebidos da contribuição 

compulsória, em cursos técnicos e de qualificação profissional, em vagas gratuitas destinadas 

a pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e trabalhadores. Em 2014, as 

instituições atingiram o percentual de alocação de 66,7% da receita líquida proveniente da 

contribuição compulsória nos seus programas de gratuidade (BRASIL, 2016b). 

 

3.1.5 Rede e-Tec Brasil 

 

O Sistema Escola Aberta do Brasil  foi instituído pelo decreto n. 6.301, de 12 de 

dezembro de 2007. O decreto n. 7.589, de 26 de outubro de 2011, revogou o decreto 

6.301/2007 e instituiu a Rede e-Tec Brasil como uma das ações do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 

A Rede e-Tec Brasil são formadas pelas instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, pelas unidades de ensino dos Serviços Nacionais de 
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Aprendizagem (Senai, Senac, Senar e Senat) e pelas instituições de educação profissionais 

vinculadas aos sistemas estaduais de ensino. 

A Rede e-Tec tem o objetivo de expandir e democratizar o ensino profissionalizante, 

principalmente, no interior do país e, também, nas periferias das áreas metropolitanas, 

carentes de educação profissional, formando pessoas qualificadas para o trabalho e emprego, 

melhorando o desenvolvimento dos municípios e do país (JARDIM, 2016). 

Segundo a autora, a modalidade de ensino à distância, via internet, é relativamente 

nova no Brasil, carente de estudos. E mesmo trazendo amplos benefícios sociais e econômicos 

ao país, envolve custos elevados. Dessa forma, é necessário que suas ações sejam 

acompanhadas para que possíveis distorções sejam corrigidas. 

 

3.2 FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) 

 

Segundo o sítio do PRONATEC, a lei n. 10.260, de 12 de julho de 2001, foi, 

inicialmente, criada para financiar a educação de nível superior. A partir de outubro de 2011, 

passou a financiar a educação profissional e tecnológica também. 

O financiamento da educação profissional e tecnológica poderá ser contratado pelo 

estudante, em caráter individual, ou por empresa, para subsídio da formação profissional e 

tecnológica de trabalhadores.  

Na modalidade denominada Fies-Empresa, a empresa figura como tomadora do 

financiamento, responsabilizando-se integralmente pelos pagamentos.  

 

3.3 DA IMPLANTAÇÃO DO PRONATEC (2011 - 2017) 

 

Em seu lançamento em 2011, o programa tinha como meta atingir oito milhões de 

matrículas até 2014, conforme se observa no gráfico 1, essa meta foi atingida. 
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Gráfico 1 - Evolução do total do número de matrículas de 2011 a 2015  

 
            Fonte: Sítio - Portal PRONATEC, BRASIL, 2016b 

 

De 2011 a 2015, foram computadas 9,4 milhões de matrículas. Desse total, 38% de 

matrículas em Cursos Técnicos e 62% de matrículas em cursos de Qualificação Profissional. 

O maior número de matrículas (62%) é em cursos de qualificação profissional, isto é, 

de curta duração, voltado para o público com escolaridade mínima diversa.  

Conforme se observa no gráfico 2, o maior número de matrículas 85,7% é ofertado 

pelo sistema S, seguido das instituições federais, estaduais e municipais que respondem por 

14,4%. 

 

Gráfico 2 - Evolução do número de matrículas em cursos de qualificação profissional por 

parceiros ofertantes 

                  
                       Fonte: Sítio - Portal PRONATEC, BRASIL, 2016b 
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Segundo Ramos e Stampa (2015, p.78): 

 

[...] os cursos FIC, caracterizam-se por ausência de diálogo com a educação básica, 

formação aligeirada com certificação parcial dentro de uma área de conhecimento, 

pelo ensino de saberes que poderiam ser apreendidos no próprio processo de 

trabalho, pela formação sem aprofundamento teórico para o trabalho simples, pela 

baixa escolaridade como pré-requisito e por não promover a elevação da 

escolaridade.   

 

O Sistema S que já recebem subsídio do governo recebe, também, o subsídio do 

programa PRONATEC, somando duas receitas provindas da União. De acordo com Silva 

(2015, p. 09), recebem, ainda, uma terceira vez porque “[...] se aproveitam dessa mão de obra 

formada ou, se não aproveitam, tem a sua disposição um exército industrial de reserva [...]” 

(RAMOS; STAMPA, 2015, p.78).  

Machado e Garcia (2013) corroboram com as assertivas acima, questionando a 

parceria com o Sistema S, para os autores, essa relação reforça a lógica de privatizar o ensino 

profissional. Embora, financiado com recursos públicos o programa não impulsiona melhorias 

na rede pública, além de exigir, em muitos cursos, escolaridade mínima, independente dos 

egressos estarem ou não em processo de escolarização. 

Os autores apresentam os dados apontados pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD, 2009), constatando que o PRONATEC não contempla a elevação escolar, 

já que a demanda atendida pelo programa (brasileiros com dezoito anos ou mais), possuem até 

oito anos de estudo. Ou seja, a estrutura basilar da educação não é contemplada nas esferas do 

programa, que apesar de promover a democratização do ensino, ainda não o faz com 

excelência. Salientam, ainda, que o programa põe em curso a prática de treinar para o 

trabalho, sem o compromisso com a realização da educação em todas as suas dimensões, “[...] 

que contemple as ciências biológicas, exatas, sociais e humanas”. Um retrocesso à educação 

tecnicista que visa à criação de mão de obra sistêmica (MACHADO E GARCIA, 2013, p. 12). 

Em 2014, o PRONATEC foi uma das vitrines eleitoral da Presidente Dilma Rousseff 

para a conquista do seu segundo mandato.  Em janeiro de 2015, em seu discurso de posse, a 

presidente reiterou o seu compromisso com o PRONATEC, afirmando que:  

 

O PRONATEC oferecerá, até 2018, 12 milhões de vagas para que nossos jovens, 

trabalhadores e trabalhadoras tenham mais oportunidades de conquistar melhores 

empregos e possam contribuir ainda mais para o aumento da competitividade da 

economia brasileira. Darei especial atenção ao PRONATEC Jovem Aprendiz, que 

permitirá às micro e pequenas empresas contratarem um jovem para atuar em seu 

estabelecimento. (ROUSSEFF, 2015). 
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Em meados de 2014 uma série de reportagens passou a questionar a fragilidade do 

PRONATEC.  Em Outubro de 2014, uma matéria exibida no Site da Folha UOL (AGOSTINI; 

FOREQUE, 2014), relatava que o Ministério Público Federal apurava se servidores do 

Instituto Federal do Paraná, em Londrina, estavam inflando as horas trabalhadas para 

aumentar a remuneração.  

Em outubro desse mesmo ano, outra reportagem exibida no Site da Folha UOL 

(AGOSTINI; FOREQUE, 2014), relatava que segundo uma auditoria inédita da CGU, não era 

possível precisar quantos alunos de fato assistiam às aulas e como foram gastos os recursos 

repassados pelo governo federal às escolas que ofertam o PRONATEC. O relatório apontava 

que os alunos desistentes, continuavam sendo contabilizados e as instituições continuavam 

sendo remuneradas por esses alunos.  Segundo a CGU: “[...] não existe processo de prestação 

de contas nem análise e aprovação do cumprimento das vagas pactuadas com as ofertantes”.  

Ainda, segundo a CGU: “Mesmo sem a cobrança, entrega e análise das prestações de 

contas, o FNDE continuou transferindo recursos para as redes de ensino entre em 2013 e 

2014, que somam mais de R$ 4,5 bilhões”. Existem falhas no Sistema Nacional de 

Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) desde 2011, que não 

permitem, por exemplo, o registro de alunos que desistiram do curso e essa falta de controle 

cria um ambiente favorável às fraudes (AGOSTINI; FOREQUE, 2014). 

Em 2015, o total de matrículas ofertadas (1.266.077) se comparadas a 2014 

(3.002.056), foi drasticamente reduzida para 1/3 em função de corte de verbas na pasta.  

Segundo Renato Janine Ribeiro, Ministro da Educação à época, tão logo passasse a 

crise, os investimentos seriam retomados. "Tão logo passe a crise vamos investir de novo. 

Esse é um setor que se trata de fazer que pela sua qualificação o trabalhador consiga no 

mercado o salário que almeja e que ele merece” (RIBEIRO, 2015). 

Segundo reportagem exibida no site do jornal O Estado de São Paulo, em agosto de 

2015, intitulada Por que o Brasil parou?, o país enfrentava a sua pior crise desde 1990. Os 

motivos que levaram o país a recessão foram: a desaceleração do crescimento chinês, que fez 

com que o preço das commodities (matérias-primas negociadas nos mercados internacionais) 

diminuísse e atingissem o menor valor deste século; a crise na indústria que se aprofundou 

devido à queda de investimentos no setor e a perda de competitividade somada à 

desaceleração da economia mundial; a falta de confiança e a operação desencadeada pela 

polícia federal denominada Lava Jato que alimentam a crise econômica e política dificultando 

a retomada do crescimento; os ajustes fiscais que reduzem os investimentos públicos e 

estagnam ainda mais a economia e o desemprego que chegou a 8,3% em outubro de 2015.  
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Em outubro de 2015, os juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína 

Paschoal, pedem a saída de Dilma Rousseff, sob a acusação de crime de responsabilidade 

fiscal ao editar três decretos de crédito suplementar sem a autorização do Congresso Nacional 

e atrasar recursos do Tesouro a bancos públicos para pagamento de programas sociais, fato 

este que ficou conhecido como „pedaladas fiscais‟. Em 31 de agosto de 2016, o processo de 

impeachment da Presidenta Dilma Rousseff é aprovado no senado e a mesma é cassada. 

Michel Temer assumiu o comando do país (GADELHA; GAMARSKI; AMARAL, 2016).  

Para o ano 2016, estavam previstas dois milhões de vagas, sendo 350 mil em cursos 

técnicos e 1,6 milhão em cursos de qualificação profissional, segundo o sitio do PRONATEC. 

(BRASIL, 2015).  

Ao falar pela primeira vez, como presidente em exercício, em maio de 2016, Michel 

Temer havia reafirmado que manteria o PRONATEC:  

 

Reafirmo, e faço em letras garrafais, vamos manter os programas sociais. A Bolsa 

Família, o PRONATEC, o FIES, o PROUNI, o Minha Casa, Minha Vida, entre outros, 

são projetos que deram certo e terão sua gestão aprimorada [...] Essa agenda será balizada, 

de um lado, pelo diálogo, de outro, pela conjugação de esforços, prometeu (TEMER, 

2016).  

 

Em dezembro de 2016, o governo federal lançou o Mediotec, que é um braço do 

PRONATEC, destinado a ofertar formação técnica e profissional a estudantes do ensino 

médio. Ao concluí-lo, o estudante terá dupla certificação – de nível médio e de nível técnico. 

O programa será executado em parceria com instituições públicas e privadas de ensino médio. 

Estão previstas para o ano de 2017, 82 mil vagas em cursos de longa duração, com pelo 

menos 800 horas (BRASIL, 2016b). 

O MEC anunciou, também, investimentos em cursos de qualificação profissional nas 

modalidades de formação inicial e continuada, além de garantir a continuidade de cursos 

iniciados em anos anteriores. Entretanto, o planejamento de novas vagas dependerá da 

aprovação pelo Congresso Nacional do orçamento de 805 milhões de reais destinados ao 

PRONATEC.  

As previsões para o país para o ano 2017, segundo uma matéria publicada no portal do 

Globo, em 27 de dezembro de 2016 é de que há incertezas quanto à recuperação da economia, 

por diversos motivos, entre eles: o PIB – Produto Interno Bruto, após recuar 3,8% em 2015 – 

a maior queda em 25 anos – deve voltar a crescer, porém a uma taxa reduzida entre zero e 0,5 

%; o desemprego que já atinge 11,8% da população ocupada deverá aumentar; a inflação 

deverá recuar, em consequência da própria recessão que conteve o consumo; o corte da taxa 
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básica de juros pelo Banco Central deverá continuar, mas em ritmo moderado, o que não 

deverá gerar impactos imediatos ao consumidor, podendo criar um ambiente favorável para a 

retomada dos investimentos; o dólar chegou a quatro reais no início de 2016, o maior valor da 

história do Plano Real, com queda expressiva ao longo do ano e, talvez, essa alta não se repita 

em 2017; mesmo com as medidas adotadas em 2016 para reequilibrar as contas públicas é 

possível que o governo feche 2017 com um déficit de 139 bilhões de reais e a economia 

global deverá continuar em ritmo lento, com o comércio internacional desacelerado. 

A nosso ver, embora haja esforços para manter os programas sociais, há incertezas que 

transitam entre o fator financeiro (recursos para manter o programa), e entre as posturas 

políticas adotadas em relação ao PRONATEC.  

No capítulo a seguir apresentaremos a metodologia da presente pesquisa.  
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos de pesquisa para a realização do estudo. 

São apresentados os pressupostos filosóficos da pesquisa, bem como apresentados os 

procedimentos de campo, e técnicas de análise. 

 

4.1 A METODOLOGIA  

 

A palavra método vem do grego méthodos, e significa „por meio do caminho‟ 

(TRUJILLO FERRARI, 1982; LAKATOS; MARCONI, 1995; SILVEIRA A, 2004; 

SEVERINO, 2007), e confere os meios pelos quais se irá buscar sistematicamente o 

conhecimento.  

Segundo Silveira A. (2004), podemos compreender que cada pesquisador possui a sua 

abordagem de pensamento como forma de analisar os fenômenos da realidade. A esta 

estrutura de concepção de pensamento sobre a realidade chamamos paradigma (MINAYO, 

1996). Estes são de natureza positivista, mais baseados na quantificação da realidade e suas 

relações, e no outro extremo, são de natureza interpretativista, qualitativos em essência 

(SILVEIRA A, 2004).  

O paradigma positivista adota uma compreensão do mundo em que os fenômenos 

podem ser compreendidos por meio da quantificação em geral. Por outro lado, o paradigma 

interpretativista estabelece que a compreensão do mundo delineia-se de modo subjetivo, em 

que a verdade emerge da compreensão do fenômeno, enquanto este é estudado. Entretanto, 

alguns desenhos de pesquisa adotam ambas as visões de mundo, e podem ser compreendidos 

como estudos pós-positivistas (CRESWELL, 2007).  

Este estudo adota um paradigma pós-positivista, em que o desenho de pesquisa e a 

visão de mundo, não podem ser absolutamente positivistas nas questões que envolvem o 

comportamento humano. Este estudo compreende que alguns elementos causam certos 

resultados, e que isto pode ser mensurado, reduzindo estas causas a um conjunto menor de 

relações (CRESWELL, 2007). 

Justamente por se enquadrar no paradigma pós-positivista, este estudo pode ser, então, 

caracterizado como de métodos mistos (CRESWELL, 2007), já que seu uso permite ao 

pesquisador observar de modo amplo e completo o fenômeno de estudo, pois reúne as 

vantagens de uma abordagem quantitativa com aquelas de uma abordagem qualitativa. 

Inicialmente, foi realizada uma fase quantitativa na medida em que se procurou atribuir 
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números e quantificações sobre as opiniões e avaliações dos sujeitos do estudo e, na 

sequência, procedeu-se com uma pesquisa qualitativa, pois se permitiu que estas mesmas 

opiniões pudessem ser manifestadas abertamente.   

Os estudos quantitativos permitem ao pesquisador analisar de modo objetivo o 

fenômeno de estudo. A quantificação daquilo que se observa enseja que a realidade seja 

compreendida sem a subjetividade do observador, sem sua interferência no fenômeno e sobre 

as variáveis que escolheu analisar para compreender o fenômeno social (SILVEIRA A, 2004).  

Ao adotar, também, uma abordagem qualitativa busca-se o aprofundamento da 

compreensão do fenômeno estudado. Estudos qualitativos permitem ao pesquisador maior 

contato com o objeto de estudo, de maneira que sua interpretação dos fenômenos de estudo 

seja considerada na pesquisa. Há uma consideração maior sobre o significado das coisas, além 

da quantificação dos fenômenos. Na medida em que as hipóteses não são formuladas 

previamente, o pesquisador ganha certa liberdade para percorrer o fenômeno de estudo e 

identificar outras relações não estipuladas a priori (SILVEIRA A, 2004).   

Pode-se empregar na análise dos fenômenos uma abordagem indutiva, em que a 

explicação parte dos aspectos particulares para aqueles os mais gerais (LAKATOS; 

MARCONI, 1991). Desta forma, as relações pesquisadas são descobertas, ocorrendo à 

generalização dessa relação. Já no método dedutivo, o estudo dos fenômenos da realidade 

parte da observação de um aspecto geral para se estabelecer a compreensão daquilo que é 

particular (SILVEIRA A, 2004; SEVERINO, 2007). Por outro lado, a dialética estabelece a 

contraposição de ideias antagonistas para construir conhecimento ao se chegar a uma terceira 

ideia resultante do debate entre as anteriores (LAKATOS; MARCONI, 1991). 

Este estudo adota uma abordagem dedutiva, ao observar um conjunto de egressos e 

sua relação com a empregabilidade, para, desta forma, se analisar as relações gerais entre o 

PRONATEC e a inserção do egresso no mercado de trabalho, ou seja, se observa o fenômeno 

geral da relação entre o curso técnico e a empregabilidade de um grupo de sujeitos para, 

então, se inferir esta relação de maneira específica, para o egresso.  

Quanto ao objetivo, este estudo é de caráter exploratório. Nele procuramos observar o 

perfil e as opiniões dos egressos, bem como a relação do PRONATEC e a empregabilidade 

dos sujeitos do estudo, aumentando o conhecimento sobre as possíveis relações entre o curso 

realizado e a inserção do estudante no mercado de trabalho, permitindo uma maior 

familiaridade com o problema de pesquisa. Os estudos exploratórios visam a aumentar a 

compreensão sobre o fenômeno do estudo. São bastante alinhados com o levantamento 

(survey) como técnica de obtenção de dados, na medida em que o levantamento visa a reunir 
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um amplo conjunto de informações que servem para ampliar o conhecimento acerca do objeto 

de estudo (CRESWELL, 2007). 

 

4.2 DEFINIÇÃO DO UNIVERSO, AMOSTRA E SUJEITOS DA PESQUISA    

 

O universo da pesquisa ocorreu em uma Instituição de Ensino Superior (IES), privada, 

localizada na Capital do Estado de São Paulo.  

Os sujeitos desta pesquisa, na primeira fase, são 151 alunos egressos de cursos 

técnicos em Eventos e Logística oferecidos pelo PRONATEC em uma Instituição de Ensino 

Superior, no período compreendido entre setembro de 2014 a agosto de 2015. 

Na segunda fase, os sujeitos desta pesquisa são 132 dos 151 egressos da primeira fase. 

Os partícipes são egressos dos cursos técnicos, de ambos os sexos, residentes na cidade de 

São Paulo e grande São Paulo, com idades variadas entre 20 e 60 anos.  

 

4.3 A INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

 

A Instituição de Ensino Superior, doravante denominada Universidade Azul, por 

questões de confidencialidade, que ofertou os cursos de Eventos e Logística, é uma instituição 

privada, com mais de sessenta anos de história, possui cinco campis, na capital de São Paulo, 

situados próximos a estações de metrô e terminais de ônibus, facilitando, assim o acesso aos 

estudantes, além de 20 polos de educação à distância.  

A Universidade Azul, conta com amplas instalações, com mais de 450 mil m
2
 de área 

construída, moderna infraestrutura física e tecnológica, laboratórios de última geração, 

bibliotecas, salas de informática, corpo docente qualificado. Ministra cursos de graduação, 

formação específica e tecnológica; mestrado e doutorado, além de cursos de extensão.  

Os cursos técnicos, oferecidos pela instituição, subjazem a diversas áreas em parceria 

com o governo federal, via PRONATEC.  Os cursos oferecidos dão-se no âmbito da saúde, da 

administração, de eventos, de logística e de secretariado.  

Os cursos técnicos em Eventos e Logística foram ofertados no período matutino, 

vespertino e noturno, para atingir tanto jovens quanto trabalhadores. Os egressos tiveram 

acesso à infraestrutura oferecida pela Universidade Azul, os cursos foram ministrados pelo 

corpo docente da universidade na sua maioria mestres e doutores. O material pedagógico 

(apostilas, cópia de textos, de resenhas, de artigos, entre outros), necessário para o 

aprendizado, foi integralmente fornecido pela Universidade aos egressos. Além das aulas 
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expositivas, os egressos também tiveram a oportunidade de participar de seminários e de aulas 

práticas, como visita a obras públicas, feiras livres, entre outros.  

 

4.4 PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização deste estudo se utilizou como técnica de coleta o survey por permitir 

analisar dados, a partir de informações reais, com o preenchimento de questões fechadas que 

irá, então, validar esta mesma realidade. As vantagens do survey são sua rapidez, a obtenção 

de dados que podem ser facilmente agrupados, e dos quais emergem tabelas e gráficos que 

permitem uma análise objetiva daquilo que se estuda (SELLTIZ et al, 1987).  

O instrumento de coleta de dados utilizado para esta pesquisa foi um questionário 

composto por questões abertas e fechadas, em blocos, ou seja, com questões fechadas na sua 

maioria, complementado por algumas questões abertas. As questões fechadas do estudo 

atendem à escolha pelo survey (levantamento) como técnica de coleta de dados; e as questões 

abertas se referem à escolha pela análise de conteúdo como técnica complementar, pois 

permite que emerja aspectos não explorados nas questões fechadas.  

O questionário utilizado na coleta de dados baseia-se em questões elaboradas pelo 

IBGE para o PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) em relação à análise do 

perfil da população brasileira, porém adaptado para o contexto deste estudo quanto ao perfil 

de egressos de curso técnico. Essas pesquisas são realizadas periodicamente, e tem por 

objetivo avaliar características sociais da população brasileira, em conjunto com aspectos 

demográficos. Para este estudo, realizaram-se pequenas adaptações em questões observadas 

nos estudos do IBGE, para o universo estudantil do PRONATEC. Além disso, questões 

específicas sobre o PRONATEC foram elaboradas, a partir da revisão de literatura, 

observando-se as lacunas de entendimento que foram necessárias a uma melhor compreensão 

para que este estudo fosse realizado.  

A coleta de dados aconteceu em duas fases.   

A primeira etapa foi realizada em junho de 2015. À época, utilizamos um questionário 

com 25 questões (fechadas e abertas), para mensurar o perfil socioeconômico do egresso e 

suas motivações para a escolha do curso técnico; além de avaliar sua percepção sobre a 

instituição de ensino na qual realizou o curso. Este instrumento de coleta pode ser observado 

no apêndice A e B. Os egressos foram abordados, na própria sala de aula, da IES na qual 

realizaram o curso técnico. A pesquisadora informou-lhes sobre o caráter acadêmico do 

estudo, seu título (Uma análise acerca das possibilidades de inserção no mercado de trabalho 
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de alunos egressos de cursos técnicos em Eventos e Logística beneficiados pelo 

PRONATEC); e explicou-lhes, ainda, que se tratava de coleta de dados para a sua dissertação 

de mestrado.  

Após a explicação detalhada sobre os propósitos do estudo, e se dirimir todas as 

dúvidas, os egressos foram convidados formalmente a participar do estudo. Os interessados 

em participar assinaram o termo de consentimento (anexo A), após sua leitura para que 

qualquer dúvida pudesse ser sanada. Não houve nenhuma restrição dos egressos em participar 

do estudo. Em seguida, os questionários foram distribuídos para a coleta dos dados. Foram 

abordados 151 egressos e obtidos a mesma totalidade de questionários válidos para esta 

primeira etapa. Nesta etapa, coletamos telefone e e-mail de todos os sujeitos para retomar o 

contato e prosseguir com a segunda etapa. 

A segunda etapa deu-se entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Para esta etapa, 

elaborou-se outro questionário com 4 questões ( fechadas e abertas ) para observar a inserção 

do egresso no mercado de trabalho, após a conclusão do curso. Este questionário pode ser 

observado no apêndice C e D. Na segunda etapa, contatamos todos os partícipes da etapa 1, 

inicialmente, por e-mail, e em situações de insucesso, via telefone. Por fim, os egressos não 

contatados por intermédio das duas tentativas anteriores foram abordados nas redes sociais. 

 Da mesma forma que na etapa 1, os egressos receberam informações sobre os 

propósitos acadêmicos do estudo, especificamente desta segunda etapa, e convidados a 

participar do estudo. Acordamos com cada um a melhor forma de envio e recebimento do 

termo de consentimento do egresso para sua participação no estudo (anexo B); para somente, 

então, se proceder à coleta dos dados da maneira mais adequada. Dos 151 egressos 

inicialmente contatados, a segunda etapa obteve sucesso na coleta de dados com 132 egressos. 

Destes, 97 responderem ao questionário por telefone, 20 por e-mail e 15 por meio de uma 

mídia social (Facebook).  

 

4.5 CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 

Para a análise dos dados quantitativos utilizamos técnicas de estatística descritiva via 

o software MS Excel, que gera tabelas e gráficos consolidados do cenário encontrado. Dado o 

objetivo exploratório deste estudo, calculamos a frequência de ocorrência dos conceitos e 

avaliações questionadas (SEVERINO, 2007; BUSSAB; MORETTIN, 2010). O uso da 

frequência permite verificar o cenário geral de um fenômeno de estudo, opiniões gerais dos 

sujeitos da amostra e a quantificação de ocorrência de um dado aspecto. A frequência não 
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enseja que as relações de causa e efeito sejam estabelecidas, ou que se analisem diferenças 

estatisticamente válidas entre dois grupos de sujeitos, o que não representa prejuízo a este 

estudo, dado seu objetivo exploratório (BUSSAB; MORETTIN, 2010). 

Para as questões abertas, qualitativas, em que se buscou dar voz às opiniões dos 

partícipes da pesquisa, utilizamos como técnica a análise de conteúdo. Nela as informações 

são compreendidas e estabelecidas em categorias conforme a análise do pesquisador, 

representando padrões que serão analisados (BARDIN, 2011). 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas empregadas em estudos de natureza 

qualitativa, a partir de documentos elaborados ou obtidos. Um aspecto bastante relevante na 

análise de conteúdo é a semântica, ou seja, o sentido de um texto (ou outra fonte qualitativa de 

dados). A interpretação (estudo semântico) deve dar significado ao dado analisado  

(BARDIN, 2011). 

Desta forma, ao empregar a análise de conteúdo, o pesquisador dá significado a uma 

ampla variedade de dados, advindos de fontes diversas, aos quais se devem dar um caráter 

objetivo para que o estudo seja realizado. É difícil a tarefa de dar significado àquilo que é 

aparente, já que as linguagens do conteúdo analisado são diferentes e possuem nuances que a 

informalidade da manifestação do próprio conteúdo não captura objetivamente. Desse modo, 

cabe ao pesquisador se justapor na definição de padrões (BARDIN, 2011).  

A primeira etapa da análise de conteúdo é a leitura (ou contato) com o material 

disponível de forma menos rigorosa, descompromissada, para gerar familiaridade. Serve a 

priori para o pesquisador obter um panorama geral daquilo que se pretende avaliar. A segunda 

etapa consiste em identificar as unidades de análise, ou seja, palavras, frases, sentenças, 

parágrafos, músicas, imagens ou fragmentos destes materiais. A tarefa do pesquisador em 

escolher esses fragmentos necessita ser crítica ao estudo. A terceira etapa categoriza ou 

caracteriza os fragmentos em temas próximos, originando significados que serão 

compreendidos no âmbito do estudo (BARDIN, 2011).  Para esta pesquisa, o significado 

atribuído ao conteúdo analisado foi possível dado o conhecimento da pesquisadora. 

Na presente pesquisa, a busca dos padrões deu-se por meio da transcrição das 

respostas em um software específico para análise qualitativa, denominado Atlas/ti. 

O Atlas/ti é um programa eletrônico que permite a análise de dados qualitativos.  Por 

dados qualitativos se entende dados provenientes de textos, áudios, imagens ou vídeos. De 

outra forma, o programa permite estruturar e analisar dados não numéricos, ou seja, não 

passíveis de análise estatística. Por meio desta ferramenta é possível se aprofundar nas 

pesquisas quando as relações entre as variáveis e fenômenos de estudo possuem uma natureza 
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em que a representação destes dados não é quantificada como nos estudos quantitativos.  As 

análises fomentadas pelo Atlas/ti emerge um padrão a partir da codificação dos dados em 

categorias que se relacionam com a análise do pesquisador. O software possui uma interface 

gráfica amigável, sem emprego de comandos computacionais complexos (ATLAS/ti, 1999).  

Ao construir as relações entre as categorias o pesquisador atribui significados às 

estruturas que constrói a partir dos dados qualitativos, já que o programa permite a integração 

de fontes de dados distintas durante a análise.  Uma unidade hermenêutica (no sentido 

filosófico de interpretação de discursos) é então construída, formando uma rede de 

associações única e consolidada. Isto permite que o pesquisador analise cada informação em 

detalhe sem, contudo, deixar de vislumbrar o todo (ATLAS/ti, 1999). 

A partir da análise qualitativa dos dados deste estudo foram criadas 04 categorias, 

como reflexo de padrões encontrados nas questões abertas: i) Atuar na área; ii) Conseguir 

uma oportunidade de emprego; iii) Adquirir conhecimentos e; iv) Empreender. Estas 

categorias permitiram melhorar a compreensão das motivações dos alunos para a escolha do 

curso técnico oferecido pelo PRONATEC. 
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5 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Nesta seção, apresenta-se o resultado das duas etapas, visando a estabelecer o perfil 

geral da amostra de egressos do PRONATEC, para em seguida apresentar e discutir a relação 

entre empregabilidade e o curso técnico realizado. 

 

5.1 RESULTADOS – ETAPA I 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados alcançados na 1ª etapa do estudo, com 

intuito de se apresentar o perfil socioeconômico dos alunos. Nesta 1ª etapa, entrevistamos 151 

alunos, com média de idade de 34,13 anos; desvio padrão 12,13 anos. 

O Gráfico 3 apresenta a quantificação de alunos por idade. 

 

Gráfico 3 – Idade 

 
          Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se uma amplitude de idades, com predominância de jovens entre 18 e 29 

anos. Destes, 70,19% (n=106) são solteiros; 24,5% (n=37) são casados e 5,31% (n=8) são 

divorciados. Do total de alunos, 39,1% (n=59) são homens; 60,9% (n=92) são mulheres. A 

composição étnica declarada é observada no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Composição étnica declarada 

 
                 Fonte: Elaborado pela autora 

 

O perfil de moradia é apresentado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Perfil de moradia 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na opção „Outros‟ alguns partícipes mencionaram morar em terreno público invadido, 

outro afirma morar no trabalho. A maioria dos estudantes reside em casas próprias porque 

ainda residem com os seus pais. 

A distância do local de estudo é apresentado no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Distância do local de estudo 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora 

 

O perfil da modalidade de deslocamento ao local de estudo é mostrado no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Modalidade de deslocamento ao local de estudo 

 
                Fonte: Elaborado pela autora 

 

A maioria dos alunos mora com os pais, conforme observado no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Moradia 

 
              Fonte: Elaborado pela autora 

 

A quantidade de pessoas que moram na residência do aluno é demonstrada no Gráfico 

9, percebemos a predominância média de 4 pessoas por residência. Apenas, um aluno não 

respondeu esta questão. 

 

Gráfico 9 – Quantidade de pessoas por residência 

 
             Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação à taxa de ocupação, observamos que a maioria dos alunos está 

trabalhando, 74,8% ou 113 alunos, conforme exposto no Gráfico 10.   
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Gráfico 10 – Taxa de ocupação declarada pelos alunos 

 
                        Fonte: Elaborado pela autora 

 

A renda destes alunos é na sua maioria bem reduzida, conforme se observa no Gráfico 

11.  

 

Gráfico 11 – Renda dos alunos 

 
              Fonte: Elaborado pela autora 

 

Entretanto, a maioria dos alunos não atua na sua área (34,5%, ou 39 se dizem atuar na 

área, 65,5% ou 74 alunos não atuam na área).  De acordo com a análise feita no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Área de atuação profissional 

 
                      Fonte: Elaborado pela autora 

 

A questão 15 analisa o aluno sobre suas funções e cargos. Pôde-se observar uma 

multiplicidade de cargos e atribuições. Em comum, essas atribuições sugerem um escopo de 

atividades que dão suporte e apoio à tarefa principal.  

Observamos que dos 113 alunos que atualmente estão trabalhando: 2,65% ou 3 alunos 

são empreendedores; 8,84% ou 10 alunos ocupam cargos de gestão; 11,50% ou 13 alunos 

ocupam o cargo de vendedores; 7,07% ou 8 alunos ocupam outros cargos (carteiro, feirante, 

motorista, pesquisador, segurança, garçom, agente comunitário, despachante); 69,02% ou 78 

alunos ocupam cargos que sugerem atividades que dão suporte e apoio à tarefa principal, 

cargos como:  auxiliar, analista, assistente, entre outros; um aluno é autônomo. Os cargos 

ocupados pelos alunos podem ser observados no quadro 3 (anexo C).  

A renda familiar parece propiciar melhores condições, como visto no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Renda familiar 

 
               Fonte: Elaborado pela autora 
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A maioria dos partícipes é concluinte da rede pública, estudantes formados na rede 

estadual e municipal, como se observa no Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Formação no Ensino Médio e Fundamental 

 
               Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nesta formação de educação, a maior parte dos alunos cursou ensino regular, de 

acordo com o Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Perfil da formação do Ensino Médio 

 
                 Fonte: Elaborado pela autora 

 

O ano de conclusão do ensino médio é bastante diverso, refletindo a amplitude de 

idades dos alunos, conforme exposto no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Ano de conclusão do Ensino Médio 

          
              Fonte: Elaborado pela autora 

 

A grande maioria ingressou nos cursos ofertados via PRONATEC para obter melhores 

oportunidades profissionais, como se observa no Gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Motivos para escolha do PRONATEC 

 
              Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na questão 20, notamos que na opção „Outros‟ que traz referências a motivações 

alternativas para cursar o PRONATEC, na maioria das respostas, as outras motivações 

reforçam a busca de melhor qualificação e melhores oportunidades de trabalho e carreira. Em 

menor número se observam motivações relacionadas à aquisição de conhecimento e ao 

empreender. 

Grande parte destes alunos escolheu o curso porque se identifica com a área, conforme 

a análise do Gráfico 18. 
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Gráfico 18 - Porque escolheu curso 

 
                  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na questão 21, na opção „Outros‟, sobre os motivos da escolha do PRONATEC foram 

sinalizados uma ampla variação de aspectos. Os partícipes mencionaram a aquisição de 

conhecimentos, como principal motivação alternativa, além da indicação de amigos, e uma 

busca de melhor integração com a área de estudo. O acesso e a qualidade foram os principais 

motivos para a escolha da instituição na qual cursaram os cursos ofertados pelo programa, 

conforme descreve o Gráfico 19.  

 

Gráfico 19 – Motivo de escolha da Instituição de Ensino 

 

                     Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nesta questão, na alternativa „Outros‟ se observa a predominância „da falta de opção‟ 

como justificativa para a escolha do PRONATEC na instituição. Esta falta de opção é 

justificada predominantemente pela ausência de outros campi/instituição para o curso 
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desejado. 

A questão 23 abordou de maneira qualitativa o que o egresso almeja, após a conclusão 

do curso. A questão foi aberta para permitir que os alunos expressassem suas opiniões de uma 

maneira mais livre. Ao analisar estas respostas abertas observamos que 4 padrões de respostas 

emergem: atuar na área, conseguir uma oportunidade de emprego em qualquer área, adquirir 

mais conhecimento e empreender, seguindo esta ordem, de maior frequência.  

„Atuar na área‟ é o padrão de respostas que representa o aluno cuja principal 

preocupação é se inserir profissionalmente na área de estudo. Este interesse revela um aluno 

que já possui alguma inserção no mercado de trabalho, mas preocupa-se em crescer 

profissionalmente, em sua área de estudo. 

O padrão „Conseguir uma oportunidade de emprego‟ representa uma preocupação 

inicial de ingressar no mercado de trabalho, qualquer que seja a oportunidade que permita esta 

possibilidade. 

Os padrões „Adquirir conhecimentos‟ e „Empreender‟ ocorreram em menor 

quantidade que os padrões anteriores e representam uma clara preocupação em obter mais 

conhecimento para aprimorar-se em sua profissão, ou possibilitar empreender. Entre a 

capacitação adquirida e a atuação dentro da área de conhecimento, este conhecimento 

adicional pode ensejar que se possa montar o próprio negócio. Empreender foi uma das 

preocupações identificadas.  

Ao mesmo tempo, a grande maioria dos alunos pretende seguir estudando no ensino 

superior (questão 24) 88,7% (n=134). Os cursos pretendidos podem ser observados no Quadro 

4 (Anexo D). 

Nesta primeira etapa, buscamos realizar uma análise que pudesse mostrar o perfil 

socioeconômico de uma amostra de alunos egressos do PRONATEC. Na próxima etapa 

avaliamos a inserção dos alunos egressos dos cursos técnicos em Eventos e Logística 

beneficiados pelo PRONATEC, no mercado de trabalho, no período compreendido entre 

agosto/2015 a janeiro/2017. 

 

5.2 RESULTADOS – ETAPA II 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados alcançados na 2ª etapa, cujo intuito foi 

avaliar a inserção no mercado de trabalho de alunos egressos dos cursos técnicos em Eventos 

e Logística, após concluí-los, em agosto/2015.  Nesta etapa, entrevistamos 132 alunos 

egressos.  
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A inserção no mercado de trabalho dos alunos egressos foi avaliada durante o período 

compreendido entre agosto/2015 a janeiro/2017.  

O Gráfico 20 apresenta a quantificação de egressos inseridos no mercado de trabalho 

versus os egressos que se encontravam desempregados, após a conclusão do curso, em agosto 

de 2015. 

 

Gráfico 20 – Egressos inseridos no mercado de trabalho versus desempregados 

 
                               Fonte: Elaborado pela autora 

 

Do total de 132 alunos egressos dos cursos Técnicos em Eventos e Logística, observa-

se que 75,76% dos egressos (100 casos) estavam inseridos no mercado de trabalho, e 24,24% 

(32 casos) estavam desempregados.  

A seguir apresentaremos a análise da inserção no mercado de trabalho dos alunos 

egressos dos cursos Técnicos em Eventos e Logística, no período compreendido entre agosto 

de 2015 a janeiro de 2017.  

 

5.2.1 Análise da Inserção no Mercado de Trabalho de Alunos Egressos do Curso 

Técnico em Logística  

 

A pergunta 01 aborda se os alunos egressos do curso Técnico em Logística já estavam 

trabalhando ao concluir o curso técnico. O Gráfico 21 apresenta a quantificação de alunos 

egressos que estavam inseridos no mercado de trabalho versus os alunos egressos que se 

encontravam desempregados, após a conclusão do curso Técnico em Logística, em agosto de 

2015. 
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Gráfico 21 – Alunos egressos do curso Técnico em Logística inseridos no mercado de 

trabalho versus desempregados em agosto de 2015 

 
                             Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se que do total de 84 alunos egressos do curso Técnico em Logística, 86,9% 

ou 73 egressos já estavam inseridos no mercado de trabalho, após a conclusão do curso e 

13,1% ou 11 egressos estavam desempregados.   

A pergunta 02 aborda se o egresso que já está inserido no mercado de trabalho está 

atuando na área de formação, isto é, em Logística ou não. Dos 73 entrevistados que estão 

inseridos no mercado de trabalho, 35,6% ou 26 egressos responderam que atuam na área de 

formação e 64,4 % ou 47 egressos responderam que não atuam na área de formação, 

conforme se observa no Gráfico 22:  

 

Gráfico 22 – Alunos egressos do curso Técnico em Logística inseridos na área de formação 

versus egressos não inseridos na área de formação - I 

 
                            Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se que do total dos 26 alunos egressos que atuam na área de formação, 

65,39% ou 17 egressos ocupam cargos operacionais (auxiliares, analistas, entre outros); 
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19,23% ou 5 egressos ocupam cargos de gestão e, 15,38% ou 4 egressos ocupam outros 

cargos (aprendiz, carteiro e motorista), conforme se observa no Gráfico 23: 

 

Gráfico 23 – Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Logística – I 

 
                Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Quadro 5 apresenta os cargos exercidos pelos egressos do curso Técnico em 

Logística, que já atuam na área de formação. 

 

Quadro 5 – Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Logística - II 

Cargo Quantidade 

Auxiliar Administrativo 3 

Auxiliar de Almoxarifado 2 

Auxiliar de Estoque  2 

Analista de Logística  1 

Analista de Logística e –commerce 1 

Analista de Logística Sênior 1 

Aprendiz 1 

Assistente Administrativo 1 

Auxiliar Almoxarifado 1 

Auxiliar de Almoxarife 1 

Auxiliar de Logística 1 

Carteiro 1 

Comprador 1 

Conferente 1 

Conferente Logístico 1 

Gerente Administrativo 1 

Gestor de estoque 1 

Inspetor de Qualidade 1 

Líder de Estoque 1 

Motorista 1 

Supervisor de Logística 1 

Transporte Autônomo 1 

Total geral 26 

           Fonte: Elaborado pela autora 
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Observa-se que do total de 47 alunos egressos inseridos no mercado de trabalho em 

outras áreas, 59,57% ou 28 ocupam cargos operacionais (auxiliares, assistentes, entre outros); 

19,15% ou 9 são vendedores; 14,89% ou 7 ocupam outros cargos (carteiros, garçons, 

puxadores, auxiliares de limpeza, pesquisadores) e, 6,39% ou 3 egressos ocupam cargos de 

gestão, conforme se observa no Gráfico 24: 

  

Gráfico 24 – Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Logística – III 

 
            Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Quadro 6 apresenta os cargos exercidos pelos egressos do curso Técnico em 

Logística, que atuam em áreas diferentes da área de formação. 
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Quadro 6 – Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Logística – IV  

Cargo Quantidade 

Vendedor 8 

Assistente Administrativo 5 

Auxiliar Administrativo 4 

Atendente de Loja 2 

Agente Comunitária de Saúde 1 

Ajudante Geral 1 

Analista de Marketing 1 

Analista financeiro 1 

Assistente de Atendimento 1 

Assistente de Dentista 1 

Atendente Comercial 1 

Auxiliar de Departamento de Pessoal  1 

Auxiliar de escritório 1 

Auxiliar de Estoque 1 

Auxiliar de faturamento 1 

Auxiliar de Importação e Exportação 1 

Auxiliar de Limpeza 1 

Auxiliar de Tesouraria 1 

Conferente de Materiais e Cargas 1 

Copista 1 

Encarregado de Manutenção 1 

Garçom  1 

Gestor Comercial 1 

Líder de Injeção Plástica 1 

Motorista de Transporte Coletivo 1 

Operador de Relacionamento de Seguros 1 

Operadora de Tele atendimento 1 

Pesquisador 1 

Puxador 1 

Recepcionista 1 

Repositora 1 

Técnico da Vivo 1 

Tele atendente 1 

Vendedor Autônomo  1 

Total geral 47 

                Fonte: Elaborado pela autora  

 

A pergunta 3 é dirigida aos alunos  egressos que se encontravam desempregados ao 

término do curso Técnico em Logística e, aborda especificamente se os mesmos se inseriram 

no mercado de trabalho, durante o período de agosto de 2015 à janeiro de 2017. O Gráfico 25 

apresenta a quantificação de alunos que se inseriram no mercado de trabalho.  
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Gráfico 25 – Egressos do curso Técnico de Logística que se inseriram no mercado de 

trabalho entre 2015 e 2017 

 
            Fonte: Elaborado pela autora 
 

Dos 11 alunos egressos que estavam desempregados, após a conclusão do curso, em 

agosto de 2015, 81,82% ou 9 egressos se inseriram no mercado de trabalho e, 18,18% ou 2 

egressos não se inseriram no mercado de trabalho.  

Observa-se que, 44,44% ou 4 egressos se inseriram no mercado de trabalho na área de 

formação. E, 55,56% ou 5 egressos se inseriram em áreas diferentes da área de formação 

conforme podemos observar Gráfico 26:  

 

Gráfico 26 – Alunos egressos do curso Técnico em Logística inseridos na área de formação 

versus egressos não inseridos na área de formação - II 

 
              Fonte: Elaborado pela autora 

 

O quadro 7 apresenta os cargos exercidos pelos egressos do curso Técnico em 



85 

 

Logística dentro da área de formação, após a inserção no mercado de trabalho. 

 

Quadro 7 – Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Logística – V 

Cargo Quantidade 

Auxiliar de Logística 1 

Assistente de Recebimento 1 

Assistente de Importação.  1 

Repositor de Mercadorias 1 

Total 4 

          Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se que os egressos de logística inseridos no mercado de trabalho na sua área 

de formação, após a conclusão do curso, o fizeram em cargos operacionais.  

O Quadro 8 apresenta os cargos exercidos pelos egressos dos cursos Técnico em 

Logística em áreas diferentes da área de formação, após a inserção no mercado de trabalho. 

 

Quadro 8 - Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Logística – VI 

Cargo Quantidade 

Agente de processos 1 

Aprendiz na área Administrativa.  1 

Atendente de telemarketing 1 

Auxiliar de expedição 1 

Vendedora 1 

Total 5 

                  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nota-se que 4 dos 5 egressos do curso Técnico em Logística que ingressaram no 

mercado de trabalho em outras áreas, ocupam cargos operacionais e, somente um ocupa o 

cargo de vendedor. 

Os alunos egressos (dois casos) que não conseguiram se recolocar no mercado de 

trabalho, comentaram que entregam curriculum diariamente e, um comentou que está 

cursando o quarto semestre do Tecnólogo em Logística.   

Quanto à questão „Você gostaria de colocar, de sugerir algo mais?, os comentários dos 

alunos egressos que já estavam inseridos no mercado de trabalho, após a conclusão do curso, 

disponibilizou-nos analisar que do total de 73 alunos egressos 89,04% ou 65 egressos 

continuam trabalhando na mesma empresa; 4,11% ou 3 egressos estão trabalhando em outras 

empresas e 6,85% ou 5 egressos estão desempregados desde meados de outubro de 2016 

devido à crise (segundo o relato de cada um deles). Dos 65 egressos que continuam 
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trabalhando na mesma empresa, 9% ou 6 egressos foram promovidos. Cinco egressos 

concluíram o curso de Tecnólogo em Logística. A mobilidade profissional dos alunos 

egressos pode ser observada no Gráfico 27: 

 

Gráfico 27 – Análise da mobilidade profissional dos egressos do curso Técnico de Logística 

 
                         Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.2.2 Análise da Inserção no Mercado de Trabalho de Alunos Egressos do Curso 

Técnico em Eventos  

 

A pergunta 01 aborda se os alunos egressos do curso Técnico em Eventos estavam 

trabalhando ao concluir o curso, em agosto de 2015. O Gráfico 28 apresenta a quantificação 

de egressos que já estavam inseridos no mercado de trabalho versus os egressos que se 

encontravam desempregados, após a conclusão do curso Técnico em Eventos, em agosto de 

2015. 
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Gráfico 28 – Alunos egressos do curso Técnico em Eventos inseridos no mercado de trabalho 

versus desempregados em agosto de 2015 

 
               Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observa-se que do total de 48 alunos egressos do curso Técnico em Eventos, 56,25% 

ou 27 egressos já estavam inseridos no mercado de trabalho, após a conclusão do curso e 

43,75% ou 21 egressos estavam desempregados.   

A pergunta 02 aborda se o egresso que já está inserido no mercado de trabalho está 

atuando na área de formação, isto é, em Eventos ou não. Dos 27 entrevistados que estão 

inseridos no mercado de trabalho, 18,52% ou 5 egressos atuam na área de formação e 81,48% 

ou 22 egressos não atuam na área de formação, conforme se observa no Gráfico 29: 

 

Gráfico 29 – Alunos egressos do curso Técnico em Eventos inseridos na área de formação 

versus egressos não inseridos na área de formação - I 

 
                        Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Quadro 9 apresenta os cargos exercidos pelos egressos do curso Técnico em 

Eventos que já atuam na área de formação. 
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Quadro 9 – Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Eventos – I 

Cargo Quantidade 

Microempresário (assessoria de eventos) 3 

Microempresário (decoração e assessoria de eventos) 1 

Assessora de Eventos 1 

Total 5 

                          Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como podemos observar, 4 dos 5 partícipes são microempresários e um ocupa o cargo 

de assistente de eventos. 

Do total de 22 alunos egressos inseridos no mercado de trabalho em áreas diferentes 

da área de formação, 81,82% ou 18 egressos ocupam cargos operacionais (auxiliares, 

assistentes, atendentes, entre outros); 13,64% ou 3 atuam na área de vendas e um ocupa cargo 

de gestão,  conforme podemos observar no Gráfico 30: 

 

Gráfico 30 – Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Eventos – II  

 
                     Fonte: Elaborado pela autora  

 

O Quadro 10 apresenta os cargos exercidos pelos egressos do curso Técnico em 

Eventos, que atuam em áreas diferentes da área de formação. 
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Quadro 10 – Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Eventos – III  

Cargo Quantidade 

Recepcionista 3 

Operadora de Tele atendimento 2 

Atendente de Telemarketing 2 

Analista de Sistema Junior 1 

Aprendiz na Área Administrativa 1 

Assistente de Cobrança. 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de exames 1 

Auxiliar de loja  1 

Caixa 1 

Consultora de Vendas 1 

Gerente de Visual 1 

Monitora de Qualidade 1 

Promotora de Vendas 1 

Secretária 1 

Segurança 1 

Tele operadora de Telemarketing 1 

Vendedora 1 

Total geral 22 

        Fonte: Elaborado pela autora 

 

A pergunta 3 é dirigida aos alunos  egressos que se encontravam desempregados ao 

término do curso Técnico em Eventos e, aborda especificamente se os mesmos se inseriram 

no mercado de trabalho, durante o período de agosto de 2015 à janeiro de 2017. O Gráfico 31 

apresenta a quantificação de alunos egressos que se inseriram no mercado de trabalho.  

 

Gráfico 31 – Egressos do curso Técnico em Eventos inseridos no mercado de trabalho entre 

2015 e 2017 

 
                              Fonte: Elaborado pela autora 
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Observa-se que do total de 21 egressos que se encontravam desempregados em agosto 

de 2015, 80,95% ou 17 egressos se inseriram no mercado de trabalho e, 19,05% ou 4 egressos 

não se recolocaram no mercado de trabalho.  

Dos 17 egressos que se inseriram no mercado de trabalho, 29,41% ou 5 egressos o 

fizeram dentro da área de formação e, 70,59% ou 12 casos em áreas diferentes da área de 

formação, conforme podemos observar no Gráfico 32: 

 

Gráfico 32 – Alunos egressos do curso Técnico em Eventos inseridos na área de formação 

versus egressos não inseridos na área de formação - II 

 
                         Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Quadro 11 apresenta os cargos exercidos pelos egressos do curso Técnico em 

Eventos dentro da área de formação, após a inserção no mercado de trabalho. 

 

Quadro 11 - Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Eventos – IV 

Cargo Quantidade 

Recepção e Decoração  2 

Decoração 2 

Maquiagem 1 

Total 5 

                                  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nota-se que, os egressos de eventos que ingressaram no mercado de trabalho na área 

de formação, ocupam cargos iniciais na carreira.  

O Quadro 12 apresenta os cargos exercidos pelos egressos do curso Técnico em 

Eventos em áreas diferentes da área de formação, após a inserção no mercado de trabalho. 
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Quadro 12 - Cargos ocupados pelos egressos do curso Técnico em Eventos – V 

Cargo Quantidade 

Atendente de Call Center 3 

Auxiliar Administrativo 2 

Analista de Documentos 1 

Auxiliar de Expedição 1 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Administrativos 1 

Mensageiro 1 

Segurança 1 

Vendedor 2 

Total geral 12 

                       Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observar-se que, os egressos do curso Técnico em Eventos que ingressaram no 

mercado de trabalho em outras áreas, ocupam cargos operacionais.  

Os alunos egressos do curso Técnico em Eventos que não se inseriram no mercado de 

trabalho, relataram diversas dificuldades no decorrer do período compreendido entre agosto 

de 2015 e janeiro de 2017, dos quais destacamos problemas na família; casamento e 

maternidade; residência no interior de São Paulo onde há escassez de oferta de trabalho e, a 

própria recessão do país, que os impediram de ingressar no mercado de trabalho.  

Quanto à questão „Você gostaria de colocar, de sugerir algo mais?‟, os comentários 

dos alunos egressos que já estavam inseridos no mercado de trabalho, após a conclusão do 

curso, disponibilizou-nos analisar que do total de 27 alunos egressos: 77,77% ou 21 egressos 

continuam trabalhando na mesma empresa; 18,51% ou 5 egressos estão desempregados desde 

meados de outubro de 2016 devido à crise (segundo o relato de cada um deles); 3,7% ou um  

egresso encontra-se em licença maternidade. Dos 21 egressos que continuam trabalhando na 

mesma empresa, 19,04% ou 4 egressos conseguiram se promover. Três egressos cursam nível 

superior (Pedagogia, Publicidade e Gastronomia). A mobilidade profissional dos egressos 

pode ser observada no Gráfico 33:  
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Gráfico 33 – Análise da mobilidade profissional dos egressos do curso Técnico de Eventos 

 
                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tantos os alunos egressos dos cursos Técnicos em Eventos quanto os de Logística, 

comentaram, ainda que voltar a estudar, por meio do PRONATEC, possibilitou maior 

conhecimento na área de atuação; além da ascensão profissional (comentário dos egressos que 

foram promovidos); expansão da rede de relacionamentos; troca de informações com outras 

pessoas (atuantes na área), inclusive com professores; recolocação no mercado de trabalho 

(comentário dos egressos que conseguiram inserir-se no mercado de trabalho). 

 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS: ETAPAS I E II 

 

Este estudo, inicialmente, observou o perfil dos egressos. Nota-se que os partícipes, 

em relação à idade, possuem em média 34,13 anos. São em maioria solteiros, 70,19% (n=106) 

(homens, 39% - mulheres 61%). 

Notamos que a proximidade da instituição de ensino é bastante relevante (67,5% 

moram a menos de 50 km de distância), a maioria dos alunos utiliza transporte público 

(aproximadamente 88%). Mais da metade deles moram com os pais (58%), em famílias 

grandes (aproximadamente 78% entre 3 e 6 pessoas compõem a família, uma média de 4 

pessoas por família), com uma renda pessoal de até 2 salários mínimos (58%), e familiar 

(76% até 4 salários mínimos). A maioria estudou em escola pública (93% integral ou 

parcialmente), no ensino médio regular (55%).  

Os entrevistados identificam o PRONATEC como uma forma de alcançar melhores 

oportunidades profissionais (77%), e também, almejam seguir para o ensino superior (89%), 

em carreiras variadas. Em outra parte da pesquisa (questão 23, aberta) emerge a busca pela 
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atuação na área de capacitação como o maior interesse.  

A segunda etapa, deste estudo, analisou a inserção no mercado de trabalho de egressos 

dos cursos técnicos em Eventos ou Logística. Constatamos que dos 132 egressos, 75,76% ou 

100 egressos, já estavam inseridos no mercado de trabalho, após a conclusão dos cursos 

técnicos.   Destes, 31% ou 31 egressos atuam na área de formação, Eventos ou Logística, 

sendo que, 58,08% ou 18 egressos ocupam cargos operacionais; 16,12% ou 5 egressos 

ocupam cargos de gestão; 12,90% ou 4  egressos são microempreendedores e 12,90% ou 4 

egressos ocupam outros cargos. Os egressos que atuam em áreas diferentes da área de 

formação – 69% ou 69 egressos – estavam, assim distribuídos: 66,66% ou 46 egressos 

ocupam cargos operacionais; 17,39% ou 12 egressos ocupam cargos de vendedores; 5,79% ou 

4 egressos  ocupam cargos de gestão e , 10,14% ou 7 egressos ocupam outros cargos. 

Dos 32 egressos que estavam desempregados, na época da conclusão dos cursos 

técnicos, 81,25% ou 26 egressos, ingressaram no mercado de trabalho, entre agosto de 2015 a 

janeiro de 2017. Destes, 34,61% ou 9 egressos ingressaram no mercado de trabalho na área de 

formação, Logística  ou Eventos e, 65,39% ou 17 egressos ingressaram em outras áreas. Tanto 

os egressos que se inseriram no mercado de trabalho na área de formação quanto os que se 

inseriam em outras áreas, o fizeram em cargos operacionais. 

De uma maneira geral, os alunos egressos dos cursos técnicos que não se inseriram no 

mercado de trabalho, 18,75% ou 6 egressos, relataram dificuldades pontuais, como casamento 

e maternidade, problemas de saúde na família e a própria recessão do país, que os impediram 

de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. 

Tomados em conjunto, esses resultados sugerem que o PRONATEC, foi efetivo na 

inserção do egresso no mercado de trabalho, na medida em que 81,25% (26 casos de 32) dos 

egressos desempregados conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Outrossim, pode ser 

que o programa tenha contribuído para que, 7,57% ou 10 egressos, fossem promovidos dentro 

da empresa em que trabalhavam, uma vez que o programa proporcionou-lhes conhecimentos 

técnicos dentro da área de formação. Outro ponto positivo, é que o programa pode ter 

contribuído também, para que 6,06% ou 8 egressos prosseguissem com os estudos, sendo que 

cinco deles concluíram o curso de Tecnólogo em Logística, um está cursando Pedagogia, 

outro Gastronomia e outro Publicidade. 

Diante da crise econômica, da taxa de desemprego em torno de 11,8%, quando muitos 

brasileiros estão perdendo seus postos de trabalhos, aventamos outra hipótese, a de que o 

programa tenha contribuído para que 86% ou 86 egressos se mantivessem empregados na 

mesma empresa, durante o período compreendido entre de agosto de 2015 a janeiro de 2017, 



94 

 

já que o programa proporcionou-lhes conhecimentos técnicos e uma vantagem competitiva 

em detrimento de outros que não cursaram o programa. 

A análise de conteúdo das respostas abertas dos egressos revela que estes reconhecem 

no curso realizado uma importante contribuição, não apenas para o seu aprendizado, mas 

também, para o seu crescimento profissional e inserção no mercado de trabalho.  

 



95 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar até que ponto o PRONATEC, enquanto 

política pública possibilitou a inserção no mercado de trabalho dos alunos egressos dos cursos 

técnicos em Eventos e Logística, beneficiados pelo programa. Para tanto, fez-se necessário 

retomar a história do ensino profissionalizante e contextualizar seus pressupostos legislativos 

para entendermos seus mecanismos de funcionamento.  

No que tange as considerações finais, vamos realçar os pontos que consideramos 

importantes para uma reflexão acerca do programa. 

Desde a criação em 1909, das 19 Escolas de Aprendizes de Artífices, por intermédio 

do decreto n. 7.566 de 23 de setembro, transpassando, pelos diferentes governos, todas as 

políticas públicas, instituídas pelo governo federal, de qualificação de jovens e de 

trabalhadores, foram lançadas com a finalidade de atender aos interesses do empresariado e 

do país, notoriamente, o modelo tecnicista continua inspirando as políticas públicas de 

amparo ao trabalhador.  

Em relação à colocação ou recolocação no mercado de trabalho, observamos em 

muitos casos, o repasse de responsabilidade ao sujeito desempregado, como se ele fosse o 

único responsável por não conseguir qualificar-se adequadamente para atender a demanda do 

mercado. Deste modo, delineiam-se modelos que ensejam a qualificação de mão de obra 

como único meio para conseguir emprego, que posicionam o desempregado somente como 

elemento operacional. Fato constatado na pesquisa, já que a maioria dos entrevistados que 

conseguiram inserir-se no mercado de trabalho, o fizeram em profissões que dão suporte ou 

apoio a cargos de chefia. Na pesquisa, poucos ocuparam outros cargos, que não o operacional.  

O PRONATEC é mais uma política pública do governo federal, instituída com o 

propósito de qualificar e requalificar jovens e trabalhadores para o mercado de trabalho, 

inseridos no contexto capitalista, vincula o desenvolvimento econômico do país à educação, 

ao realizar investimentos em cursos que priorizam conhecimentos pontuais que vislumbram 

somente fornecer mão de obra qualificada ao mercado. Ao mesmo tempo em que melhora a 

vida do cidadão de baixa renda com sua inserção no mercado de trabalho, o faz 

exclusivamente por via tecnicista, relegando a oportunidade de aprendizagens propedêuticas e 

proficientes que beneficiam os sujeitos partícipes do programa, enquanto cidadão de direito e 

dever.  

Com o intuito de responder ao empresariado, e oportunizar condições para ingressar 

no mercado de trabalho formal, o programa expandiu-se rapidamente, oferecendo via rede 
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pública, privada e Sistema S uma ampla variedade de cursos de qualificação e de cursos 

técnicos profissionalizantes e, atingiu assim, oito milhões de brasileiros entre 2011 e 2015. 

Observamos a parceria com o Sistema S, por meio de duas vertentes, se por um lado 

possibilitou que milhares de brasileiros tivessem acesso ao PRONATEC, de outro, há 

algumas incertezas sobre o uso de recursos públicos utilizado pelo sistema S e sua atuação no 

programa. Ao longo dos 70 anos de parceria, o repasse financeiro alto e as vantagens em 

angariar mão de obra são motivos de questionamentos por parte de muitos autores e 

pesquisadores que discutem o modelo de parceria público-privado no país. Além disso, a 

expansão da rede de ensino técnico pública é ilusória, uma vez que ao término da parceria 

com os estabelecimentos privados as vagas ofertadas deixarão de existir.  

Outro meio para repasse de verba pública a rede privada é via FIES Técnico, outra 

iniciativa do PRONATEC, que financia cursos de educação profissional técnica para 

estudantes, o empréstimo pode ser tomado pela empresa ou pelo estudante. Quando tomado 

pela empresa, ocorre o repasse de recursos públicos para empresas privadas, mais uma vez. 

A rede está formada. Rede mantida com recursos públicos que contribui na 

manutenção dos negócios privados na educação profissional. O que nos leva a discutir, se a 

difusão da concepção privada da educação profissional afeta de modo positivo ou não os 

ingressantes do programa. Temos uma nova ordem na formação de trabalhadores no país, em 

especial, na educação profissional, que ganha, assim, outra formatação.  

O PRONATEC oferece duas modalidades de Bolsa-Formação: Trabalhador e 

Estudante. Os modelos de bolsa visam a solucionar o duplo desafio que o país enfrenta por 

causa da educação regular frágil e exclusivista que vigora ao longo de nossa história. O 

objetivo é sanar defasagens de quem já está (ou esteve) no mercado e de quem quer ingressar, 

haja vista que as camadas mais pobres da população procuram emprego antes dos dezoito 

anos, em maioria, ainda, no ensino médio. Assim, o bolsa trabalhador atua para qualificar 

quem já está (ou esteve) no mercado e por isso, possui alguma experiência em relação ao 

trabalho, e o bolsa estudante atua para qualificar o jovem na procura do primeiro emprego, 

eles representam ¼ da população nacional, segundo o IBGE (2015), e dada às condições da 

educação pública, os jovens que ingressam no programa, em maioria possuem condições 

desfavoráveis em relação aos conhecimentos específicos da educação comum.  

O objetivo geral da presente pesquisa avalia até que ponto essa política pública, 

oportunizou a real inserção no mercado de trabalho dos alunos egressos dos cursos técnicos 

em Eventos e Logística oferecidos pelo PRONATEC.  

Concluímos que, no tange a esta pesquisa, os resultados denotam que o PRONATEC, 



97 

 

enquanto política pública, instituída com o objetivo de qualificar jovens e trabalhadores para o 

mercado de trabalho, criando oportunidades e promovendo a equalização social, foi efetivo 

em promover a inserção no mercado de trabalho de 81,25% (26 dos 32 desempregados) dos 

alunos egressos que estavam desempregados, à época, da conclusão dos cursos técnicos em 

Eventos e Logística, talvez, por ter aumentado a vantagem competitiva desses egressos em 

detrimento de um público que não teve acesso ao programa. Os alunos egressos (seis casos) 

que não se inseriram no mercado de trabalho, alegaram problemas pontuais como problemas 

de saúde na família, casamento, maternidade e a própria recessão do país que atinge 11,8% da 

população do Brasil.  

Os resultados sugerem, também, que o PRONATEC pode ter contribuído para que 

7,57% (10 dos 132) dos egressos fossem promovidos dentro das empresas em que 

trabalhavam, talvez, por ter aumentado os conhecimentos técnicos dentro da área de formação 

se comparado a quem não cursou o programa. Outro dado importante, é que o 6,06% ou 8 

egressos prosseguiram com os seus estudos, sendo que cinco concluíram o curso Tecnólogo 

em Logística, um está cursando Pedagogia, outro Gastronomia e outro Publicidade. 

Outrossim, quando muitos brasileiros estão perdendo seus postos de trabalhos, devido 

a crise econômica,  aventamos a hipótese de que o programa tenha contribuído para que 86% 

ou 86 egressos se mantivessem empregados (na mesma empresa), durante o período de agosto 

de 2015 a janeiro de 2017, já que o programa lhes oportunizou conhecimentos técnicos 

estabelecendo, assim preeminência frente a um público que não teve acesso ao programa. 

Recomendamos que estudos mais aprofundados sejam realizados para se comprovar a 

efetividade do programa, uma vez que a nossa amostra é ínfima considerando a abrangência 

do programa a nível nacional. 
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Apêndice A – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA 

- ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM EVENTOS 

 

Caro Aluno,      

 

Com o objetivo de coletar dados para a minha Dissertação de Mestrado, intitulada “UMA 

ANÁLISE ACERCA DAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO DE ALUNOS EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS EM EVENTOS E 

EM LOGÍSTICA BENEFICIADOS PELO PRONATEC”, realizada no Programa de 

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE), na Universidade Azul, solicito sua 

colaboração. Para tanto, por favor, responda de forma individual, o que segue. Ressalto que 

esta pesquisa, de cunho científico, considera o sigilo quanto ao seu nome e dados aqui 

mencionados.  

Em algumas questões, você deverá assinalar a resposta. Em outras, você deverá descrever a 

resposta. 

    Data:_____/_____/_____ 

1. Qual o seu nome? _____________________________________________________ 

2. Qual o seu e-mail?_____________________________________________________ 

3. Qual o seu telefone?____________________________________________________ 

4. Qual a sua idade?  _____________________________________________________ 

5. Qual o seu estado civil? 

( ) Solteiro(a)  ( ) Casado(a)  ( ) Viúvo(a)  ( ) Divorciado(a) 

6.    Qual o seu gênero? 

( ) Masculino   ( ) Feminino 

7. Qual a cor da sua pele? 

( ) Branco(a)  ( ) Pardo(a)  ( ) Amarelo(a) 

( ) Negro(a)  ( ) Indígena  ( ) Não quero declarar 

8. Qual a modalidade da sua residência? 

( ) Própria  ( ) Alugada  ( ) Cedida      

( ) Outros. Nesse caso especifique. _____________________________________________                         

9.  Qual a distância da sua residência até a Universidade Azul? 

(  ) Menos que 50Km    (  ) Até 50 km          (  ) 51 a 100 km        (  ) Acima de 100km 
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10. Qual é o meio de transporte que você utiliza da sua residência até a Universidade Azul? 

 ( ) Carro próprio (  ) Carro da família  (  ) Moto  (  ) Bicicleta 

(  ) Ônibus  (  ) Metrô   (  ) Trem  (  ) Ônibus + Metrô 

(  ) Ônibus + Trem  (  ) Ônibus + Metrô + Trem    (  ) Trem + Metrô 

11. Com quem você reside atualmente? 

( ) Com os pais e/ou com outros parentes ( ) Com o(a) esposo(a) e/ou com o(s) filho(s) 

( ) Com amigos    ( ) Sozinho(a) 

12. Quantas pessoas moram em sua residência (contando com você)?____________________ 

13. Você está trabalhando atualmente?  

(  ) Sim    ( )Não 

 

Responda as perguntas abaixo, apenas se estiver trabalhando. Caso contrário, passe para a 

pergunta de número 16. 

 

14. Qual é a sua renda mensal, considerando o salário mínimo vigente no valor R$ 788,00?  

( ) 01 a 02 salários mínimos  ( ) 02 a 03 salários mínimos 

( ) 03 a 04 salários mínimos  ( ) acima de 4 salários mínimos 

15. Você já trabalha na área de Eventos? 

( ) Sim   (  ) Não  

Se sim, por favor, descreva seu cargo atual, funções e atribuições que executa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, por favor, descreva seu cargo atual, funções e atribuições que executa.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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16. Qual é, aproximadamente, a renda mensal familiar, considerando se você não mora 

sozinho, e se mais alguém trabalha ou contribui para o sustento familiar? Salário Mínimo 

Vigente R$ 788,00. 

( ) 01 a 02 salários mínimos  ( ) 02 a 03 salários mínimos  

( ) 03 a 04 salários mínimos  ( ) 04 a 05 salários mínimos 

( ) 05 a 06 salários mínimos  ( ) acima de 06 salários mínimos 

17. Considerando agora a sua vida escolar, onde você realizou seus estudos nos níveis 

fundamental e médio? 

( ) Integralmente em escolas públicas  ( ) Integralmente em escolas particulares 

( ) Maior parte em escola pública  ( ) Maior parte em escola particular 

18. Qual a modalidade de Ensino Médio que você concluiu ou está concluindo? 

( ) Profissional (técnico)  ( ) Regular ( ) Supletivo    ( ) EJA ( ) PROEJA 

19. Em que ano você concluiu ou concluirá o Ensino Médio? _________________________ 

20. Considerando agora sua opção por cursar o PRONATEC, qual o motivo desta escolha? 

( ) Se recolocar no mercado de trabalho.  

( ) Se inserir no mercado de trabalho, ou seja, conquistar o seu primeiro emprego 

( ) Obter melhores oportunidade profissionais 

( ) Outros. Nesse caso especifique.______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

21. O que levou você a escolher o Curso Técnico em Eventos? 

( ) Você já trabalhou na área de Eventos 

( ) Você trabalha na área de Eventos 

( ) Você se identifica com a área de Eventos 

( ) Outros. Nesse caso especifique._______________________________________________ 
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22. O que levou você a cursar o PRONATEC na Universidade Azul? 

( ) A Universidade Azul, é de fácil acesso 

( ) A Universidade Azul, é sinônimo de empregabilidade, é reconhecida no mercado como 

uma das melhores Universidades de São Paulo. 

( )  A Universidade Azul, é sinônimo de empregabilidade, é reconhecida no mercado como 

uma das melhores Universidades de São Paulo e, de fácil acesso. 

() Outros. Nesse caso especifique._______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

23. Em termos profissionais, o que você almeja após a conclusão do curso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

24. Você pretende ingressar no Ensino Superior, após o término do curso Técnico em 

Eventos?  

( ) Sim    ( ) Não 

25. Qual curso você pretende cursar no Ensino Superior?_____________________________ 
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Apêndice B - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA 

- ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

 

Caro Aluno,    

 

Com o objetivo de coletar dados para a minha Dissertação de Mestrado, intitulada “UMA 

ANÁLISE ACERCA DAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO DE ALUNOS EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS EM  EVENTOS E 

EM LOGÍSTICA BENEFICIADOS PELO PRONATEC”, realizada no  Programa de 

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE), na Universidade Azul, solicito sua 

colaboração. Para tanto, por favor, responda de forma individual, o que segue. Ressalto que 

esta pesquisa, de cunho científico, considera o sigilo quanto ao seu nome e dados aqui 

mencionados.  

 

Em algumas questões, você deverá assinalar a resposta. Em outras, você deverá descrever a 

resposta. 

    Data:_____/_____/_____ 

1. Qual o seu nome? _________________________________________________________ 

2. Qual o seu e-mail?_________________________________________________________ 

3. Qual o seu telefone?________________________________________________________ 

4. Qual a sua idade? _________________________________________________________ 

5. Qual o seu estado civil? 

( ) Solteiro(a)  ( ) Casado(a)  ( ) Viúvo(a)  ( ) Divorciado(a) 

6.    Qual o seu gênero? 

( ) Masculino   ( ) Feminino 

7. Qual a cor da sua pele? 

( ) Branco(a)  ( ) Pardo(a)  ( ) Amarelo(a) 

( ) Negro(a)  ( ) Indígena  ( ) Não quero declarar 

8. Qual a modalidade da sua residência? 

( ) Própria  ( ) Alugada  ( ) Cedida      

( ) Outros. Nesse caso especifique. _____________________________________________                         
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9.  Qual a distância da sua residência até a Universidade Azul? 

(  ) Menos que 50Km      (  ) Até 50 km   (  ) 51 a 100 km       (  ) Acima de 100km 

10. Qual é o meio de transporte que você utiliza da sua residência até a Universidade Azul? 

( ) Carro próprio (  ) Carro da família  (  ) Moto  (  ) Bicicleta 

(  ) Ônibus  (  ) Metrô   (  ) Trem  (  ) Ônibus + Metrô 

(  ) Ônibus + Trem  (  ) Ônibus + Metrô + Trem    (  ) Trem + Metrô 

11. Com quem você reside atualmente? 

( ) Com os pais e/ou com outros parentes ( ) Com o(a) esposo(a) e/ou com o(s) filho(s) 

( ) Com amigos    ( ) Sozinho(a) 

12. Quantas pessoas moram em sua residência (contando com você)? ___________________ 

13. Você está trabalhando atualmente?  

(  ) Sim    (  ) Não 

 

Responda as perguntas abaixo, apenas se estiver trabalhando. Caso contrário, passe para a 

pergunta de número 16. 

 

14. Qual é a sua renda mensal, considerando o salário mínimo vigente no valor R$ 788,00?  

( ) 01 a 02 salários mínimos  ( ) 02 a 03 salários mínimos 

( ) 03 a 04 salários mínimos  ( ) acima de 4 salários mínimos 

15. Você já trabalha na área de Logística? 

( ) Sim   (  ) Não  

Se sim, por favor, descreva seu cargo atual, funções e atribuições que executa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, por favor, descreva seu cargo atual, funções e atribuições que executa.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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16. Qual é, aproximadamente, a renda mensal familiar, considerando se você não mora 

sozinho, e se mais alguém trabalha ou contribui para o sustento familiar? Salário Mínimo 

Vigente R$ 788,00. 

( ) 01 a 02 salários mínimos  ( ) 02 a 03 salários mínimos  

( ) 03 a 04 salários mínimos  ( ) 04 a 05 salários mínimos 

( ) 05 a 06 salários mínimos  ( ) acima de 06 salários mínimos 

17. Considerando agora a sua vida escolar, onde você realizou seus estudos nos níveis 

fundamental e médio? 

( ) Integralmente em escolas públicas  ( ) Integralmente em escolas particulares 

( ) Maior parte em escola pública  ( ) Maior parte em escola particular 

18. Qual a modalidade de Ensino Médio que você concluiu ou está concluindo? 

( ) Profissional (técnico)  ( ) Regular ( ) Supletivo     ( ) EJA       ( ) PROEJA 

19. Em que ano você concluiu ou concluirá o Ensino Médio? __________________________ 

20. Considerando agora sua opção por cursar o PRONATEC, qual o motivo desta escolha? 

( ) Se recolocar no mercado de trabalho.  

( ) Se inserir no mercado de trabalho, ou seja, conquistar o seu primeiro emprego 

( ) Obter melhores oportunidade profissionais 

( ) Outros. Nesse caso especifique._______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

21. O que levou você a escolher o Curso Técnico em Logística? 

( ) Você já trabalhou na área de Logística 

( ) Você trabalha na área de Logística 

( ) Você se identifica com a área de Logística 

( ) Outros. Nesse caso especifique._______________________________________________ 
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22. O que levou você a cursar o PRONATEC na Universidade Azul? 

( ) A Universidade Azul,  é de fácil acesso 

( ) A Universidade Azul, é sinônimo de empregabilidade, é reconhecida no mercado como 

uma das melhores Universidades de São Paulo. 

( )  A Universidade Azul, é sinônimo de empregabilidade, é reconhecida no mercado como 

uma das melhores Universidades de São Paulo e, de fácil acesso. 

( ) Outros. Nesse caso especifique._______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

23. Em termos profissionais, o que você almeja após a conclusão do curso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

24. Você pretende ingressar no Ensino Superior, após o término do curso Técnico em 

Logística?  

( ) Sim    ( ) Não 

25. Qual curso você pretende cursar no Ensino Superior? _____________________________ 
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Apêndice C -  QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA - 

EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO EM EVENTOS 

 

    

Com o objetivo de continuar a coleta de dados para a minha Dissertação de Mestrado, 

intitulada “UMA ANÁLISE ACERCA DAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO DE ALUNOS EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS EM 

EVENTOS E LOGÍSTICA BENEFICIADOS PELO PRONATEC”, realizada no 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE), na Universidade 

Azul, solicito sua colaboração. Para tanto, por favor, responda de forma individual, o que 

segue. Ressalto que esta pesquisa, de cunho científico, considera o sigilo quanto ao seu nome 

e dados aqui mencionados.  

Em algumas questões, você deverá assinalar a resposta. Em outras, responder por escrito. 

 

Agradeço, antecipadamente!  

 

         Sandra Mirabeti 

 

Data: Dez/2016  

Nome:_________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

 

Em Agosto de 2015, você terminou o Curso Técnico  em Eventos na Universidade Azul, 

oferecido pelo PRONATEC.  

 

Por gentileza, responda as questões abaixo.  

1. Ao concluir o curso, você estava trabalhando?    

(   )  Sim (   )   Não  

Se sim, por favor, responda:  

2. Na área de Eventos:  (   ) Sim    (   ) Não 

Qual o seu Cargo?  ______________________________ 
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Se você respondeu “Não” à pergunta número um, por favor, responda as perguntas 

abaixo:  

3. Você conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, após a conclusão do curso?   

(   ) Sim   (   )   Não  

Na área de Eventos: (   ) Sim    (   ) Não  

Qual o seu cargo? ________________________________ 

4. Você gostaria de colocar, de sugerir algo mais? Se sim, por favor, utilize o espaço 

abaixo:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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Apêndice D - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA  

-  EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

    

Com o objetivo de continuar a coleta de dados para a minha Dissertação de Mestrado, 

intitulada “UMA ANÁLISE ACERCA DAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO DE ALUNOS EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS EM 

EVENTOS E LOGÍSTICA BENEFICIADOS PELO PRONATEC”, realizada no 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE), na Universidade 

Azul, solicito sua colaboração. Para tanto, por favor, responda de forma individual, o que 

segue. Ressalto que esta pesquisa, de cunho científico, considera o sigilo quanto ao seu nome 

e dados aqui mencionados.  

Em algumas questões, você deverá assinalar a resposta. Em outras, responder por escrito. 

 

Agradeço, antecipadamente!  

 

         Sandra Mirabeti 

 

Data: Dez/2016  

Nome: _________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

 

Em Agosto de 2015, você terminou o Curso Técnico em Logística na Universidade Azul, 

oferecido pelo PRONATEC.  

 

Por gentileza, responda as questões abaixo.  

1. Ao concluir o curso, você estava trabalhando?    

(   )  Sim (   )   Não  

Se sim, por favor, responda:  

2. Na área de Logística: (   ) Sim    (   ) Não 

Qual o seu Cargo?  ______________________________ 
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Se você respondeu “Não” à pergunta número um, por favor, responda as perguntas 

abaixo:  

3. Você conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, após a conclusão do curso?   

(   ) Sim   (   )   Não  

Na área de Logística: (   ) Sim    (   ) Não  

Qual o seu cargo? ________________________________ 

4. Você gostaria de colocar, de sugerir algo mais? Se sim, por favor, utilize o espaço 

abaixo:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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Anexo A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 1ª FASE DA 

PESQUISA  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Estudante,  

 

Sou aluna do Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) 

da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), sob a orientação do Professor Mestre Gustavo 

Gonçalves Ungaro, e realizo uma pesquisa cuja temática é: Uma análise acerca das 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho de alunos egressos de cursos técnicos 

em Eventos e Logística beneficiados pelo PRONATEC e, por meio deste, o convido a 

participar como voluntário (a) deste estudo que tem como objetivo analisar a inserção de 

jovens e trabalhadores no mercado de trabalho, após a conclusão dos cursos Técnicos em 

Eventos ou Logística, oferecidos pelo PRONATEC.  

Você foi selecionado (a) por cursar um desses dois cursos no momento. Sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará 

nenhum prejuízo para você. Sua participação na pesquisa consistirá em responder um 

questionário com 25 questões. Os dados obtidos, por meio desta pesquisa, serão confidenciais 

e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. A 

pesquisadora responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos 

os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos ou 

instituições participantes. Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final 

deste documento. Caso seja necessário, entre em contato conosco a qualquer tempo, para 

sanar dúvidas sobre o projeto ou sua participação.  

Todos os dados coletados serão tratados de modo confidencial, sendo utilizados nomes 

fictícios, para a Unidade Escolar na redação do texto (dissertação) que apresentará a 

sistematização da pesquisa realizada.  

Coloco-me a sua disposição através do e-mail sandra.mirabeti@gmail.com e do 

telefone celular 99694-3667, caso necessite de qualquer informação e/ou esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________ 

Sandra Mirabeti (Mestranda) 



118 

 

Li as informações acima e concordo livremente em participar dessa pesquisa. 

 

Assinatura: _________________________________ 

RG: ______________________________________ 

Data: ______/______/_______ 
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Anexo B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 2ª FASE DA 

PESQUISA  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Estudante,  

 

Sou aluna do Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) 

da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), sob a orientação do Professor Mestre Gustavo 

Gonçalves Ungaro, e realizo uma pesquisa cuja temática é: Uma análise acerca das 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho de alunos egressos de cursos técnicos 

em Eventos e Logística beneficiados pelo PRONATEC e, por meio deste, o convido a 

participar como, como voluntário (a), deste estudo que tem como objetivo analisar a inserção 

de jovens e trabalhadores no mercado de trabalho, após a conclusão dos cursos Técnicos em 

Eventos ou Logística, oferecidos pelo PRONATEC.  

Você foi selecionado (a) por ter concluído um desses dois cursos em agosto de 2015. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará 

nenhum prejuízo para você. Sua participação na pesquisa consistirá em responder a um 

questionário com quatro questões. Os dados obtidos, por meio desta pesquisa, serão 

confidenciais e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua 

participação. A pesquisadora responsável se compromete a tornar públicos nos meios 

acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer 

identificação de indivíduos ou instituições participantes. Caso você concorde em participar 

desta pesquisa, assine ao final deste documento. Caso seja necessário, entre em contato 

conosco a qualquer tempo, para sanar dúvidas sobre o projeto ou sua participação. 

Todos os dados coletados serão tratados de modo confidencial, sendo utilizados nomes 

fictícios, para a Unidade Escolar na redação do texto (dissertação) que apresentará a 

sistematização da pesquisa realizada.  

Coloco-me a sua disposição através do e-mail sandra.mirabeti@gmail.com e do 

telefone celular 99694-3667, caso necessite de qualquer informação e/ou esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

Sandra Mirabeti (Mestranda) 
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Li as informações acima e concordo livremente em participar dessa pesquisa. 

 

Assinatura: _________________________________ 

RG: ______________________________________ 
Data: ______/______/_______ 
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Anexo C – CARGOS OCUPADOS PELOS EGRESSOS 

 

Quadro 3 – Cargos ocupados pelos egressos dos cursos Técnicos em Eventos ou Logística 

Cargos Qtde 

Assistente administrativo 18 

Vendedor 13 

Auxiliar de almoxarifado 5 

Auxiliar de estoque 5 

Conferente 4 

Recepcionista 4 

Tele operador 4 

Auxiliar administrativo 3 

Empreendedor 3 

Gerente 3 

Analista de logística 2 

Aprendiz 2 

Autônomo 2 

Auxiliar de logística 2 

Caixa 2 

Decorador 2 

Instalador 2 

Líder de estoque 2 

Agente comunitária 1 

Ajudante geral 1 

Analista de marketing 1 

Analista financeiro 1 

Assessor 1 

Assistente 1 

Assistente de exames 1 

Atendente 1 

Auxiliar de compras 1 

Auxiliar de expedição 1 

Auxiliar de limpeza 1 

Carteiro 1 

Copista 1 

Despachante 1 

Encarregado de 

Manutenção 
1 

Feirante 1 

Fotógrafo 1 

Garçom 1 
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Inspetor de qualidade 1 

Líder de setor 1 

Monitor de qualidade 1 

Montador 1 

Motorista 1 

Pesquisador 1 

Produtor 1 

Repositor 1 

Secretária 1 

Segurança 1 

Supervisor 1 

Subtotal 107 

Não responderam 5 

Outros 1 

Total 113 

                                                          Fonte: Elaborado pela autora 
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Anexo D – CURSOS SUPERIORES ALMEJADOS 

 

Quadro 4 – Cursos superiores almejados 

Cursos superiores almejados Quantidade 

Logística 18 

Administração 10 

Tecnólogo em Logística 9 

Não respondeu  5 

Relações Públicas 5 

Comércio Exterior 4 

Direito 3 

Engenharia da Produção 3 

Eventos 3 

Logística e Administração 3 

Psicologia 3 

Publicidade e Propaganda 3 

Tecnólogo em Eventos 3 

Logística ou Administração 3 

Adm. Empresas 2 

Ciências Contábeis 2 

Gastronomia 2 

Gestão Financeira 2 

Publicidade ou Marketing 2 

Radiologia 2 

Tecnólogo em Logística e Administração 2 

Marketing 2 

Adm./Medicina Veterinária 1 

Área de Comunicação 1 

Direito ou RH 1 

Economia 1 

Ed. Artística 1 

Educação Física 1 

Enfermagem 1 

Engenharia Ambiental 1 

Engenharia Civil e Produção 1 

Engenharia Mecânica 1 

Eventos ou Moda 1 

Eventos ou Publicidade ou Propaganda 1 

Eventos, Nutrição ou Hotelaria e Turismo 1 

Finanças 1 
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Fisioterapia 1 

Fotografia / Moda 1 

Fotografia, Pós em Marketing Digital 1 

Gastronomia e Eventos 1 

Gestão da Qualidade 1 

Gestão em Segurança e Publicidade 1 

Gestão empresarial  1 

Gestão Financeira e Administração de empresas 1 

Logística Empresarial 1 

Logística ou Técnico do Segurança do Trabalho 1 

Logística/Gestão da Qualidade 1 

Pedagogia 1 

Pós-Graduação e Graduação em Logística 1 

Processos Gerenciais 1 

Produção Cultural 1 

Produção de Moda 1 

Publicidade ou Propaganda 1 

Rádio e TV 1 

Relações Públicas ou Publicidade 1 

Serviço Social  1 

Técnico em Edificações 1 

Técnico em Logística e Comercio Exterior 1 

Tecnologia em eventos ou Publicidade e 

Propaganda 
1 

Tecnólogo em Eventos ou Arquitetura 1 

Tecnólogo em Eventos ou Moda 1 

Tecnólogo em Eventos ou outro na área 1 

Teologia 1 

Turismo 1 

Turismo ou Artes Visuais 1 

Subtotal 134 

Não pretende cursar 17 

Total 151 

                                   Fonte: Elaborado pela autora 


