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“A educação deve ser capaz de fornecer uma 
sólida base científica e tecnológica aos 
educandos, necessária à compreensão dos 
modernos processos de trabalho e da realidade 
natural e social, visa contribuir para a síntese 
entre teoria e prática, fundamental para o 
processo de transformação social e de 
autotransformação dos sujeitos, não se 
restringindo a um mero domínio de técnicas, 
pois busca desvelar os princípios científicos 
que as embasam, relacionando humanismo e 
ciência nesse processo.” (DELUIZ, 2010, p.25). 
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RESUMO 
 

 
O ensino profissionalizante brasileiro é marcado pela globalização que contribuiu 
com as desigualdades sociais. As novas qualificações dos trabalhadores, desde 
então, foram requeridas devido às mudanças dos setores produtivos e de serviços 
articuladas à globalização da economia. A atual educação profissional no Brasil é 
desenvolvida por meio de cursos e programas de formação inicial e continuada, 
educação profissional de nível médio e educação profissional tecnológica de 
graduação e pós-graduação. Sabendo que o homem torna-se um ser social por meio 
do trabalho e que o ensino profissionalizante, mesmo com críticas, contribui na 
formação de brasileiros, buscou-se apresentar o processo do ensino 
profissionalizante no Brasil e levantar questionamentos sobre a educação 
profissional. Objetivou-se, também, abordar o trabalho e suas transformações 
durante sua trajetória, expondo o taylorismo, fordismo e toyotismo. O PRONATEC e 
o Projovem Urbano são usados como exemplos de programas profissionalizantes 
ativos no Brasil, com apresentação de cursos oferecidos e a explicitação de arcos 
ocupacionais. Buscamos dar subsídio ao trabalho por intermédio de alguns autores 
que estudam sobre o tema, os quais elencamos: Silva (2010, Coutinho e Melo 
(2011), Gaudêncio, Ciavatta e Ramos (2014), Zamberlan (2012), Walter e Winkler 
(2013), Lima (2012), entre outros. 
Com as reflexões feitas, é possível concluir que os cursos profissionalizantes 
colaboram na formação técnica dos brasileiros, mas muitas vezes são utilizados 
para suprir deficiências educacionais que foram acometidas ao passar dos anos. 
 
Palavras-chave: Ensino profissionalizante. Trabalho. Programas profissionalizantes. 
Políticas Educacionais  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O  presente trabalho se justifica pela importância de levar aos 

trabalhadores o conhecimento do processo do trabalho e como as políticas 

educacionais direcionam-nos para que permaneçam alienados de forma que se 

acomodem e não procurem romper com essa condição. Além disso, muitas vezes os 

trabalhadores não almejam progredir nos estudos, pois acreditam que não são 

capazes, devido às ideologias que eles são levados a acreditar. 

Assim, surge a necessidade de compreender o papel da educação  

e sua contribuição ao atender  as necessidades do mercado, que excluem a 

população menos favorecida e fazem com que eles não se rebelem contra o sistema 

que cada vez mais transforma as maneiras de convencerem os trabalhadores que o 

que acontece é por sua culpa que não investiu em educação e pouco se esforçou. 

A minha  inquietação surgiu a partir do primeiro ano do curso, na 

disciplina de Sociologia do professor Elsio Lenardão. Ele dizia que a educação era 

um instrumento que servia à elite, direcionando às classes proletárias para 

empregos considerados inferiores, em condições informais e uma grande maioria 

que ficava à margem, criando um “exército de  reserva”. 

Além disso, também vivi um pouco do processo de trabalho, pois  

trabalhei no campo e com a chegada das novas ferramentas os trabalhadores foram 

perdendo o espaço para elas, que diminuíam o tempo de trabalho com custos 

menores para o empregadores. Sem trabalho, a solução foi o êxodo para a cidade. 

Na cidade, trabalhando  em uma indústria por aproximadamente 10 

anos,  acompanhei o processo de inserção das máquinas  cada vez mais modernas, 

que levou novamente à demissão de vários operários. 

Migrei-me, então, para o serviço público na função de “serviços 

gerais” no qual, em algumas circunstâncias, pude presenciar colegas de trabalho, e 

até mesma eu sendo tratados com indiferenças devido ao cargo que ocupavámos. 

Durante os cinco anos que trabalhei no cargo de serviços gerais,  

procurei me qualificar fazendo outros cursos que me deram a chance de concorrer a 

uma vaga no concurso de Assistente Administrativo II, conseguindo me classificar, 

onde atuo no momento há três anos. 

Quando assumi esse novo cargo, já cursava a faculdade e pude  
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perceber que o fato de mudar de cargo dentro de uma empresa muda do mesmo 

modo  o  tratamento  que  nos é dado. 

Quando eu trabalhava como zeladora em uma escola e recebia 

cesta básica, não se encontrando presente a diretora e nem a secretária da escola, 

o motorista recebeu ordem para levar a cesta básica de volta, pois não podíamos 

assinar e recebê-la. Outro momento foi quando fui assumir o cargo de Assistente 

Administrativo II, na mesma secretaria que já trabalhava e acompanhada de três 

candidatas, a funcionária, por me conhecer e saber que era zeladora, olhou para 

mim e perguntou: “Você sabe mexer com computadores?”. 

No entanto, nesse cargo, por inúmeras vezes, fui em algumas 

reuniões representar a diretora porque  ela não podia ir. 

Enfim, este tema faz parte do processo da minha vida e, por isso, é 

muito importante para mim, pois me faz compreender fatos que presenciei e 

experiências que tenho guardadas em minha memoria, porém, foi durante o meu 

percurso acadêmico que conheci quais as razões que o trabalho manual, na maioria 

das vezes, é visto como algo sem valor e as transformações que ocorrem durante o 

seu processo. 

Sendo assim, nossa pesquisa se estruturou com pesquisa 

bibliográfica, fazendo um breve histórico do ensino profissional no Brasil desde a 

“colonização” até os dias atuais, buscando apresentar as transformações que 

aconteceram e as suas contribuições para que a educação seja realizada por meios 

de programas e como isso afeta as classes menos favorecidas. 

A globalização é responsável pela criação de dificuldades 

econômicas e contribui na distanciação dos “países ricos e pobres, não significando 

uma maior equalização nas sociedades.” (BAGNATO et al., 2007, p. 280).  

As mudanças dos setores produtivos e “de serviços articuladas à 

globalização da economia influenciam também a formação profissional, requerendo 

novas qualificações dos trabalhadores.” (BAGNATO et al. 2007, p. 280). 

Assim, o capitalismo direciona os curriculos das instituições, os 

quais seguem o modelo idealizado dos donos do meio de produção,transformando, 

modelando-os de acordo com suas necessidades, universalizando a todos em um 

único padrão. 

Segundo Marx (apud NAVARRO; PADILHA, 2007, p. 19) a definição 

do trabalho consiste no “processo de que participam o homem e a natureza, 
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processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla 

seu intercâmbio material com a natureza.” Dessa maneira, entende-se que o homem 

torna-se um ser social por meio do trabalho. 

No presente trabalho será enfocado o processo do ensino 

profissionalizante no Brasil e haverá o levantamento da questão: Educação 

profissional ou educação para cidadãos de segunda classe? 

Além disso, o tema trabalho e suas transformações durante sua 

trajetória será abordado, fazendo uma exposição do taylorismo, fordismo e 

toyotismo, que foram formas de intensificar e controlar o trabalho em indústrias. 

(NAVARRO e PADILHA, 2007). 

Durante todo o processo educacional brasileiro existiram programas 

que incentivavam o ensino profissionalizante, porém, o foco desse trabalho não será 

analisar todos. Assim, fizemos um recorte com dois programas atuais que serão 

apresentados para a exemplificação de cursos profissionalizantes e que envolvem a 

qualificação profissional: O PROJOVEM URBANO (Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens) de 2005 e o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego) criado em 2011. 

Com incentivos financeiros e visando à ampliação da oferta de 

educação/qualificação profissional e tecnológica e com ações para a elevação da 

escolaridade, os programas fazem parte das estratégias do Governo Federal. 

De acordo com Ferretti (2004, p. 402) as noções de qualificação 

profissional não têm origem na área da educação, porém concorda que a educação, 

indiretamente, trabalha com a formação profissional, quando apresenta que “a 

educação profissional, como recorte específico da educação escolar, dirige-se, como 

sabido, à formação profissional em sentido estrito, completando a formação em 

sentido amplo”. 
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2. O PROCESSO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL  

  

No intuito de entender o papel da educação, em específico do 

ensino profissionalizante na atualidade, se faz necessário abordar as transformações 

ocorridas até os dias atuais, pois, olhar o passado ajuda a entender o presente e a 

refletir sobre o futuro.  

Para tanto, o objetivo norteador desse capítulo é fazer um breve 

resgate do ensino profissionalizante. Assim, será possível perceber como 

consolidaram-se as  desigualdades sociais, que desencadearam o abandono do 

estudos da classe operária, que tinha a necessidade de inserir-se  no mercado de 

trabalho. Mesmo com diversas reformas na área educacional, a divisão de classes 

sempre favoreceu a elite. 

Criou-se uma ideia alterada que com a globalização as dificuldades 

econômicas seriam resolvidas, que os países desenvolvidos e os não desenvolvidos 

estariam no mesmo patamar, equalizando todos numa única sociedade, ideologia 

que pregam os neoliberais.  

De acordo com Frigotto ( apud BAGNATO et al., 2007, p. 280) a 

globalização apresenta uma faceta negativa, principalmente no que se  refere ao 

capital financeiro especulativo. 

Este se movimenta para diferentes locais, conforme interesses de poucos 
grupos detentores do poder econômico, monopolizando também o 
conhecimento, a ciência e as novas tecnologias de áreas estratégicas, 
trazendo consequências para as formas de organização e o acesso ao 
trabalho, bem como novas exigências para a qualificação dos 
trabalhadores. 

 

Como descrito por Bagnato et al. (2007, p. 280) as mudanças dos 

setores produtivos e “de serviços articuladas à globalização da economia influenciam 

também a formação profissional, requerendo novas qualificações dos trabalhadores.” 

Com essas mudanças na área da produção, igualmente na 

educação, sucedem transformações  requerendo um conhecimento mais elaborado, 

não é um conhecimento aprofundado, mas apenas o imprescindivel para adiquirir as 

técnicas que são estabelecidas. 
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2.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OU EDUCAÇÃO PARA CIDADÃOS DE SEGUNDA CLASSE? 

 

A educação brasileira é foco de segregação entre os indivíduos. Um 

fator que releva essa realidade é a divisão por meio das classes sociais, que  

primeiramente era um privilégio de  poucos, apenas da elite. Com o passar do tempo 

novas propostas foram surgindo, até tornar-se um direito de todos, contudo, na 

maioria da vezes, esse direito permaneceu apenas na teoria. 

No início da colonização do Brasil não existia nenhuma profissão, 

sendo os índios os únicos habitantes até esse momento, tendo um trabalho baseado 

na pesca e na caça. Devido à necessidade da nova sociedade que estava surgindo 

com seus hábitos e costumes diferentes, vão surgindo também novas profissões 

atendendo ao sistema político e econômico do país. 

O livro Artes e ofícios dos Jesuítas no Brasil é rico em elementos para 
apreender o caráter histórico das profissões, na época ainda denominadas 
como artes e ofícios. Para atender determinadas necessidades da 
sociedade emergente, as profissões precisaram ser inventadas, da mesma 
forma que a vida religiosa e social. No Brasil, o ensino profissional tem 
como marco a ação jesuítica, a partir 1565 (AUED, 1999, p. 53). 

  Os primeiros profissionais no Brasil, em sua grande maioria, foram 

os escravos que vieram para a nova terra “conquistada” nesta época já existiam 

algumas profissões como: áreas de artes, ofícios de construções, belas artes, 

manufaturas, ofícios de administração, serviços de saúde, sendo substituídos de 

acordo com as novas imposições que surgiam. Do mesmo modo que a sociedade 

altera as técnicas de trabalho, sua política e seu sistema econômico muda-se 

também a relação de trabalho dos homens, acarretando novas práticas. Assim, para 

atender as novas ocupações que aparecem concomitantemente outras naturalmente 

desaparecem. 

O caçador de escravos é uma profissão muito em moda durante um longo 
período histórico da vida brasileira, mas, no final do século XIX, extingue-se 
justamente quando a escravidão, no Brasil, também é eliminada. 
Literariamente descrito por Machado de Assis, o profissional caçador de 
escravos é uma figura da época social, um personagem historicamente 
instituído, apenas isto (AUED, 1999, p.51). 

 

Para acolher as demandas de conhecimentos dessas novas 

profissões, novos saberes são exigidos e o ciclo de transmitir os conhecimentos da 

profissão de pai para filho já não é mais suficiente. É a partir dessa necessidade que 
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surge a instituição “escola” que é aliada à classe dominante, separando os que 

dominam dos que são dominados. 

É, também, por meio dela que será designado o trabalhador para o 

trabalho manual ou intelectual. Sendo assim, é perceptível que a função da escola 

perpassa da ação pedagógica a política, pois: 

Para o mundo do trabalho, que lhe confere ambiguidade, uma vez que esta 
não é uma questão apenas pedagógica, mas política, determinada pelas 
mudanças nas bases materiais de produção, a partir do que se define a 
cada época, uma relação de trabalho e educação. (KUENZER, 1999 p. 9). 

 

O trabalho realizado de modo braçal foi sendo desvalorizado, dando 

ênfase ao trabalho intelectual, sendo o primeiro destinado às camadas menos 

favorecidas, deixando o segundo para a elite. Assim, constitui-se o ensino 

profissionalizante no Brasil.  

Essa forma de transmitir os saberes adquiridos por longos período 

foi desfazendo-se em sua concretude para que a escola se encarregasse de 

transmiti-los. Nesse sentido, o trabalhador ocupa uma nova posição, pois agora não 

faz parte do processo completo do trabalho e sim apenas de uma parte do processo, 

tornando-se uma função fragmentada que distância o trabalhador do procedimento 

total de produção, perdendo toda a sua essência, desenvolvendo um trabalho 

repleto de lacunas e alienante. 

O hábito de exercer uma função transforma o indivíduo naturalmente em 
órgão infalível dessa operação. Compele-o à conexão de um mecanismo 
global que opera com a regularidade de uma peça de máquina. Desenvolve 
nele a virtuosidade de uma única tarefa conectada ao processo geral 
produtivo. Sacrifica a capacidade total do ser humano e cria trabalhadores 
hábeis e inábeis. Reduz os custos com a educação. Aumenta desse modo, 
o domínio do trabalho excedente e reduz o tempo de trabalho necessário, 
justamente a parcela destinada à reprodução da classe trabalhadora. (FIOD, 
1999, p.90). 

 

Em meados dos anos 50 e 60 do século XX a organização escolar 

acontecia por meio dos ginásios, que eram frequentados em sua maioria pelos filhos 

dos que possuíam posses, e assim eram admitidos no ensino secundário, por 

intermédio do exame admissional.  

Nessa concepção percebe-se que o ensino secundário era o 

instrumento que classificava os alunos de acordo com a classe social que pertencia. 

Portanto, os abastados iam para as faculdades e os de classes menos favorecidas 
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iam para o ensino de uma profissão, não possuindo a menor possibilidade de 

avançar nos estudos ou então de obter ascensão de classe.  

Sabemos que o sistema capitalista e o modo de produção impõem e 

interferem no desenvolvimento da sociedade, pois é a partir desse sistema que a 

mesma se organizará e pregará a ideologia necessária para o convencimento da 

população.  

Em relação ao ensino profissionalizante, os liceus tiveram grande 

colaboração, pois eram gratuitos e destinados aos homens livres tendo por objetivo 

abastecer o mercado de mão-de-obra barata, apesar de várias lutas para a 

educação da população menos desprovidas materialmente, a educação ocorria 

quase que exclusivamente em colégios privados, nesse período já havia ocorrido 

alguma leis que foram promulgadas por intermédio da luta dos trabalhadores e os  

educadores liberais. 

Na década de 1930 houve o ápice referente à educação: O 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que vislumbrou a luta de uma educação 

para todos, discordava da ideia de selecionar indivíduos por classes sociais. 

De acordo com esse documento, essa concepção estava 

ultrapassada, afinal todos deveriam ter direto de concluir os estudos. Segundo a 

Revista HISTEDBR on-line (2006, p, 193): 

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação 
integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o 
tornar efetivo, por um plano geral de educação, de estrutura orgânica, que 
torne a escola acessível, em todos os seus graus, aos cidadãos a quem a 
estrutura social do país mantém em condições de inferioridade econômica 
para obter o máximo de desenvolvimento de acordo com as suas aptidões 
vitais. Chega-se, por esta forma, ao princípio da escola para todos, "escola 
comum ou única", que, tomado a rigor, só não ficará na contingência de 
sofrer quaisquer restrições, em países em que as reformas pedagógicas 
estão intimamente ligadas com a reconstrução fundamental das relações 
sociais. 

 

Nessa proposta, os idealizadores escolanovista defendiam que 

caberia ao Estado manter a educação integral, acesso a todos os cidadãos, 

laicidade e gratuidade, obrigatoriedade até os dezoito anos, conciliando escola e 

trabalho. Concretamente houve poucas mudanças para o ensino secundário, 

mantendo a antiga divisão, permitindo que aos quinze anos cada um devesse 

escolher o que suas aptidões designassem. 
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 Por falta de recurso por parte do governo não havia espaço físico  

para a educação primária, sendo a classe desfavorecida a que mais teve perdas, 

uma vez que a elite podia manter seus filhos nas escolas particulares.  

A população conseguiu uma vitória com o direto de educação para 

todos, em contrapartida a escola que era pública e de qualidade com a inserção da 

classe desprovida sofreu um processo de desqualificação, oferecendo um nível de 

educação inferior, novamente os que podiam pagar migraram-se para as escolas 

privadas. Centrada numa visão pragmatista, a escola nova tem suas ideias 

presentes nos dias atuais, principalmente na formação profissional que privilegia o 

utilitarismo.  

Segundo Kuenzer (1997, p. 11) em 1932 existiam alguns cursos, tais 

como: 

Ao curso primário havia as alternativas de curso rural e curso profissional, 
todos com 4 anos de duração; ao curso primário poderiam suceder o curso 
ginasial e o curso normal antecedido de 3 anos de curso propedêutico. Já 
ao curso rural sucedia necessariamente o curso básico agrícola com 2 anos 
de duração, e ao curso profissional sucedia o curso complementar, também 
de 2 anos. 

 

A Revista HISTEDBR on-line (2006, p, 194) afirma que a escola 

unificada: 

Não permite ainda, entre alunos de um e outro sexo outras separações que 
não sejam as que aconselham as suas aptidões psicológicas e profissionais, 
estabelecendo em todas as instituições "a educação em comum" ou 
coeducação, que, pondo-os no mesmo pé de igualdade e envolvendo todo o 
processo educacional, torna mais econômica a organização da obra escolar 
e mais fácil a sua graduação.  

 

No período da ditadura no Brasil, amparado com a pedagogia 

tecnicista, que privam a técnica, seus referenciais eram baseados em Dewey, a 

educação profissional foi hegemônica, os trabalhadores aliados aos sindicatos 

tiveram, no governo de Getúlio Vargas, consideráveis ganhos. O país mudava de 

uma economia agroexportadora para uma economia industrial e devido às 

articulações com sindicatos, atendendo aos interesses de poucos, foram concedidos 

alguns benefícios para os trabalhadores. Em contrapartida, os benefícios tiveram 

seus preços, como afirma Manfredi (2002, p. 97): 

O Estado incorporou muitas das reivindicações trabalhistas, como salário 
mínimo, as férias remuneradas, a limitação da jornada de trabalho feminina 
e infantil, entre outros, mas estabeleceu dispositivos tutelares destinados a 
controlar a atuação politica dos trabalhadores.  
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Em 1942 a Reforma Capanema e a promulgação das Leis Orgânicas 

serviram para a formulação de um novo currículo para a educação profissional 

acarretando uma reformulação no ensino pelo Estado, que abrangia em ramos, 

graus e ciclos.  

Para a população não ocorreram grandes mudanças. Os primeiros 

ciclos serviam apenas de bases para os demais e os formandos do segundo ciclo 

tinham ingresso permitido no ensino superior sem restrições, não conseguiu acabar 

com a velha separação entre a educação de pobres e ricos. 

Isso correspondia à clássica divisão entre o trabalho manual e o 

trabalho intelectual. A categoria trabalho intelectual abrangia tanto o ensino 

secundário e o superior quanto o segundo ciclo dos ramos profissionais, que se 

destinavam a formar técnicos industriais, agrícolas e comerciais. 

Segundo Manfredi (2002) os jovens de classes menos favorecidas 

estavam destinados a serem propriamente trabalhadores manuais, pois esse era o 

objetivo do primeiro ciclo. 

 Contudo o 2º ciclo dos ramos profissionais, embora estivesse como ramos 
secundários, do lado do trabalho intelectual, oferecia um ensino de segunda 
classe, executando-se algumas escolas/turnos do ensino normal (Cunha, 
2000 apud Manfredi, 2002, p.101). 

       
No parágrafo segundo do artigo 49, afirma que “o 2° ciclo incluirá 

além das disciplinas específicas do ensino técnico, cinco do curso colegial 

secundário, sendo uma optativa.” (BRASIL, 1961). 

Ainda no artigo 51, parágrafo segundo apresenta como acontecerá a 

matrícula para os portadores de carta de ofício ou certificado de conclusão de curso 

de aprendizagem: 

Os portadores de carta de ofício ou certificado de conclusão de curso de 
aprendizagem poderão matricular-se, mediante exame de habilitação, nos 
ginásios de ensino técnico, em série adequada ao grau de estudos a que 
hajam atingido no curso referido. (BRASIL, 1961). 

 

A grande parte da população não tinha acesso ao ensino 

secundário, que era público e de boa qualidade, apenas os filhos dos que possuíam 

posses tinham acesso. 

Nos dias atuais, o ensino secundário é o que chamamos de ensino 

fundamental anos finais, mas permanece a ambiguidade entre ensino médio geral e 

ensino médio profissionalizante.  
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O primeiro é voltado para preparar os que irão prestar o vestibular, o 

qual pode ser comparado com o antigo exame admissional. O segundo geralmente é 

voltado para os que serão inseridos no mercado de trabalho, encerrando os estudos 

e dando lugar ao trabalho com um salário muito menor dos que são formados em 

uma universidade. 

A LDBEN Nº 4.024/61 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) de 

1961 apresenta para a Educação Profissional uma falsa ideia de articulação e 

inserção no ensino superior dos cursos profissionalizantes, inclusive os que são 

oferecidos em instituições particulares como o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial). Mesmo assim a diferenciação continua nos currículos separando o 

trabalhador que realiza o trabalho do trabalhador que planeja- o. 

O programa PIPMO (Programa Intensivo de Preparação de Mão de 

Obra) ocorreu nos governos de 1964 a 1985 para suprimentos de necessidades de 

mão de obra barata oferecido pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) que previa curta duração, aprendizado prático e operacional e conteúdo 

reduzido. 

No âmbito do sistema escolar como um todo, os governos militares foram 
protagonistas de um projeto de reforma do ensino fundamental e médio 
mediante a Lei 5.692/71. Essa lei instituiu a ‘profissionalização universal e 
compulsória para o ensino secundário’, estabelecendo, formalmente, a 
equiparação entre o curso secundário e os cursos técnicos. (MANFREDI, 
2002, p.105)  

 

 De todos os presidentes brasileiros, o que mais trouxe perdas para 

a educação, principalmente a profissionalizante, foi Fernando Henrique Cardoso. 

Amparada pela ideologia neoliberal, direcionou as políticas educacionais voltadas 

para atender às expectativas do mercado por intermédio de mudança. Lima (2012 

p.10) salienta que governo de FHC criou um imbróglio com o decreto 2208/97, pois 

trazia vários condicionantes que criava mais dúvidas do que certezas. Mas, não 

deixou dúvidas quanto à finalidade acabar com o modelo das escolas técnicas com 

o ensino médio integrado.  

Essas perspectivas foram impostas pelos organismos internacionais 

para a liberação de financiamentos nos países subdesenvolvidos atendendo aos 

interesses dos bancos que estabeleceram metas para a educação. 
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Em seu governo, o empresariado encontrou grande aliado para 

transformar o ideário empresarial e mercantil de educação escolar em educação 

mercantilista. O Estado, seguindo as ideias neoliberais que preveem investimento 

restrito por meio de privatização e amparado pela LDB 9394/96 (LEI DE 

DIRETRIZES BASES), delega suas funções para os Municípios e Estados e para o 

setor privado, ficando com a incumbência de elaborar, organizar, prestar assistência 

técnica e financeira exercendo a função redistributiva e supletiva, entre outros. 

A educação infantil, ou de 0 a 6 anos, foi delegada aos governos municipais 
ou às famílias, com penalização da classe trabalhadora. A educação de 
jovens e adultos passou a se reduzir às políticas de formação profissional 
ou requalificação deslocada para o Ministério do Trabalho ou para iniciativas 
da sociedade civil. Na educação média, a politica foi retroceder ao dualismo 
estrutural entre o ensino médio acadêmico e o técnico. [...] O dogma de não 
comprometer o ajuste fiscal não poupou a prioridade do ensino 
fundamental. O governo aumentou as estatísticas de acesso, o que é um 
dado positivo, mas, insuficiente, pois degradou as condições de 
democratização do conhecimento. (FRIGOTTO & CIAVATTA 2003, p.114). 

 
Nesse cenário retoma-se a velha teoria do capital humano com sua 

pseudoideologia na qual todos têm o mesmo direito e cada um progredirá na vida de 

acordo com o seu empenho.  

Em 1995 surgem novos debates e análises sobre a educação 

profissional. Para os que trabalhavam formalmente, para os desempregados e os 

que possuem pouca escolaridade, o que contribuiu para a elaboração da Lei de 

Diretrizes Bases – LDB Lei nº 9.394/96. Ficando estabelecido que os sistemas de 

ensino atendam à variedade dos cursos, à flexibilidade dos currículos e à articulação 

dos diversos graus e ramos.  

Durante todo o processo educacional brasileiro existiram programas 

que incentivavam o ensino profissionalizante. Os mais recentes e que serão 

abordados adiante são o PROJOVEM URBANO, lançado em 2005 e o PRONATEC 

lançado em 2011. Com incentivos financeiros e visando à ampliação da oferta de 

educação/qualificação profissional e tecnológica e com ações para a elevação da 

escolaridade, os programas fazem parte das estratégias do Governo Federal. 

Sendo assim, mais uma vez o governo procura a medicalização da 

educação por meio de cursos rápidos e baratos para atender as necessidades do 

mercado, não procurando investir numa educação que seja de qualidade. 

As políticas e os planos educacionais, implementados em nível do Estado, 
no Brasil, acompanham as vicissitudes da sociedade brasileira na falência 
de não consolidar, até hoje, uma sociedade democrática e de não 
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incorporar amplos setores populares a um projeto superior de país. 
(FRIGOTTO & CIAVATTA, p. 112). 

 

Com a eleição do candidato do PT(PARTIDOS DOS 

TRABALHADORES) houve grande expectativas em relação a  uma reestruturação 

em torno da educação profissional e educação geral , no entanto mais uma vez não 

passou de especulações ,  concretamente ocorreu  poucas mudanças “apenas uma  

possibilidade” de uma integração entre educação básica e educação profissional , o 

que se fez foram pequenas adequações que forma  julgadas serem necessarios. 

Como salienta: (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1091). 

Com efeito, a partir de 28 de julho de 2004, três dias após o Decreto n. 
5.154/2004 ser exarado, foi anunciado o Programa Escola de Fábrica com 
um modelo restrito à aprendizagem profissional. Além disso, passou-se a 
enfrentar uma nova e complicada conjuntura: a reestruturação do MEC 
colocou a política do ensino médio na Secretaria de Educação Básica, 
separando-a da política de educação profissional. 

 

Alguns artigos puderam  contemplar a integração entre ensino médio 

e ensino profissional, mas esse não foi o fim da ruptura entre os currículos aos quais 

direcionam os trabalhadores intelectuais e os  trabalhadores braçais. 

Autores como Gaudêncio, Ciavatta e Ramos (2005) fazem críticas 

quanto às reivindicações que são feitas para que se obtenham a certificação  

apenas se concluírem a formação geral. As políticas implantadas são baseadas  em  

transferências de renda, como podemos elucidar com as caracteristicas da 

população atendida, sempre voltada para os jovens de classe baixa e pouca 

escolariedade que possuem amplo potencial para atender as necessidades do 

mercado de trabalho. 

Existem especulações que esses programas talvez provoquem um 

esvaziamento e imigração da escola pública para as que oferecem os cursos 

profissionalizantes, que na maioria são oferecidos em escolas privadas que recebem 

verbas públicas como o Sistema S.(SENAI, SESC, SENAC, SESI). 

Atualmente o PNE (Plano Nacional de Educação), que foi  votado na 

câmera dos deputados no dia 06, de maio de 2014 causa embates porque alguns 

defendem que a verba pública devia ser unicamente direcionada às entidades 

públicas. Porém, há aqueles que são favoráveis que as verbas sejam destinadas 

para instituições privadas, alegando que elas possuem melhor qualidade. Como 

salienta: 
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O governo brasileiro completa o ciclo da privatização, precarização e 
aligeiramento da formação técnica de nível médio. O que antes era apenas 
enunciado, com o Pronatec a educação explicitamente torna-se uma 
atividade central no processo de transferência de recursos públicos na 
tentativa de contenção da crise estrutural do capital. Eixo Temático: 
Trabalho e Políticas Educacionais. (LIMA, 2012, p.1). 

 

Em seu discurso, no dia 24 de março de 2014 (Conversa com a 

Presidenta), ela comenta sobre as vantagens que os participantes têm ao concluir o 

curso: podem ser empreendedores, progredir em suas carreiras, oportunidades de 

empregos e a qualificação em um curto período. 

Esses números mostram a vontade que os brasileiros e as brasileiras têm 
de estudar, e a disposição de cada um para aproveitar as oportunidades, 
melhorar de vida, conseguir um bom emprego, ter um aumento de renda e, 
assim, viver com mais conforto. Ao se capacitar ou aprender uma nova 
profissão, se preparam para conquistar um lugar melhor no mercado de 
trabalho. O Pronatec vai ajudar muito mais gente a mudar de vida. 
(CORREIO BRASILIENSE S / N, 2014). 

 

Podemos observar na fala acima que não existe uma preocupação 

numa formação de qualidade do trabalhador, mas a preocupação como já 

apontamos antes, de oferecer o suficiente para que ele possa se inserir no trabalho 

e atender as necessidades do mercado. 

Nesse contexto torna-se evidente porque a necessidade de ampliar 

o programa e aumentar o financiamento, o projeto de recursos da educação que 

tramita na câmara prevê que 10% do valor do PIB (Produto Interno Bruto) sejam 

destinados à educação Básica, Ensino médio, e Educação Profissional incluindo os 

programas, sendo que os recursos aos programas são feitos ultimamente pelo FIES 

(Fundo de Financiamento Estudantil). 

Desde 2012 o PNE foi aprovado, mas, causam empates em suas 

propostas que devido a várias alterações retornou ao senado. (UOL EDUCAÇÃO, 

2014).   

A sutileza da mudança está na ordem das palavras. Em vez de obrigar o 
governo federal a investir em educação pública, o texto do PNE (Plano 
Nacional da Educação) aprovado no Senado exige investimento público em 
educação.  De um modo geral, a troca de alguns trechos fez com que o 
Estado pudesse incluir no orçamento da educação verbas de programas 
que incluem parcerias com entidades privadas. 

 

De tal modo a educação integral torna-se cada vez mais distante de 

se concretizar o recurso que deveria ficar apenas na educação pública é 
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fragmentado entre o ensino público e o privado, o que nos faz questionar, por que 

não investir esse dinheiro numa educação integral  de qualidade?  
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3  AS TRANSFORMAÇÕES DO TRABALHO DURANTE SUA TRAJETÓRIA 

 

O trabalho humano é planejado anteriormente à sua constituição e 

execução. Tendo um objetivo, o homem pode interferir na natureza de forma a 

adequá-la a atender as suas necessidades, não sendo necessário o ser humano se 

adaptar a ela para sua sobrevivência. De acordo com Liedke (1997, p. 268) como 

categoria abstrata, o trabalho:  

Pode ser entendido, estritamente como esforço físico ou mecânico, como 
energia despendida por seres humanos, animais, máquinas ou mesmo 
objetos movidos por força da inércia. A energia colocada em movimento (o 
trabalho) tem por resultado a transformação dos elementos em estado de 
natureza ou ainda com a produção, manutenção e modificação de bens ou 
serviços necessários à sobrevivência humana. 
 

Navarro e Padilha (2007, p. 14) entendem que o trabalho apresenta 

“caráter plural e polissêmico e que exige conhecimento multidisciplinar.” As autoras 

também afirmam que o trabalho é: 

A atividade laboral fonte de experiência psicossocial, sobretudo dada a sua 
centralidade na vida das pessoas: é indubitável que o trabalho ocupa parte 
importante do espaço e do tempo em que se desenvolve a vida humana 
contemporânea. Assim, ele não é apenas meio de satisfação das 
necessidades básicas, é também fonte de identificação e de autoestima, de 
desenvolvimento das potencialidades humanas, de alcançar sentimento de 
participação nos objetivos da sociedade. (NAVARRO; PADILHA, 2007, p. 
14). 

 
Segundo Marx (1989 apud NAVARRO; PADILHA, 2007, p. 19) a 

definição do trabalho consiste no “processo de que participam o homem e a 

natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza.” Dessa maneira, entende-se que 

o homem torna-se um ser social por meio do trabalho. 

Com a apropriação da propriedade o homem vai cada vez mais se 

distanciando do processo ao qual ele sozinho tinha domínio, tornando cada vez mais 

simples as suas etapas, e mais desvalorizadas, novas técnicas são implantadas 

simplificando-o. O proprietário passa a ter o domínio de todo o processo sendo ele 

também o detentor dos meios de produção. 

O taylorismo, fordismo e toyotismo foram formas de intensificar e 

controlar o trabalho em indústrias. De acordo com Navarro e Padilha (2007) o 

taylorismo tinha o foco no desenvolvimento dos métodos e organização do trabalho, 

não se importando em melhorar a maneira de trabalhar, mas, sim, buscar uma 

resposta ao problema específico. 
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Seu ‘sistema’ era tão somente um meio para que a gerência efetuasse o 
controle do modo concreto de execução de toda a atividade no trabalho, 
desde a mais simples à mais complicada. Nesse sentido, ele foi pioneiro de 
uma revolução muito maior na divisão do trabalho que qualquer outra 
havida (BRAVERMAN, 1987, p. 86 apud NAVARRO; PADILHA, 2007, p. 
17). 

 

Ainda de acordo com Navarro e Padilha (2007, p. 15) o capitalismo 

apresenta contradições relacionadas ao trabalho. “Ao mesmo tempo em que o 

trabalho é a fonte de humanização, é o fundador do ser social, sob a lógica do 

capital se torna degradado, alienado, estranhado.” 

Com o capitalismo, duas histórias se fundem: a organização do 

trabalho e o sofrimento dos trabalhadores. 

A história da organização do trabalho é a história do desenvolvimento 
tecnológico em favor da acumulação capitalista ao mesmo tempo em que é 
a história do sofrimento dos trabalhadores. Os avanços científicos ocorridos 
em nome do progresso não conseguiram eliminar as formas de exploração 
física e psíquica dos trabalhadores, nas fábricas ou fora delas. (NAVARRO; 
PADILHA, 2007, p. 17). 

 

Com o fim da primeira guerra, algumas circunstâncias colaboraram 

para que os trabalhadores tivessem mais desvalorização: a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho, fragmentação das atividades, o controle do tempo e da 

produtividade, planejamento das atividades desenvolvidas e o “exército de reserva” 

de mão-de-obra que intensificou com a volta dos soldados, as máquinas-ferramentas 

que tornavam o aprendizado mais fácil e dinâmico aumentado a produção com um 

número mínimo de trabalhadores, diminuindo os salários cada vez mais. 

De acordo com Walter, Winkler e Crubellate (2013) o próprio 

engenheiro americano Taylor afirma que: 

Deixando de lidar com homens, em grandes equipes ou grupos, e passando 
a considerar cada trabalhador individualmente, entregamos o trabalhador 
que falha em sua tarefa a instrutor competente para lhe indicar o melhor 
modo de executar o serviço e para guiá-lo, ajudá-lo e encorajá-lo, bem 
como estudar suas possibilidades como trabalhador (TAYLOR, 1990, p. 58 
apud WALTER; WINKLER; CRUBELLATE, 2013, p. 23). 

 

Walter, Winkler e Crubellate (2013, p. 23) afirmam que o taylorismo 

queria “modificar a maneira de agir dos operários para torná-los mais produtivos, 

transformando os interesses desses comuns aos da direção da empresa.” Além 

disso, o taylorismo buscava “uma transformação na atitude mental dos 

trabalhadores.” 
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Quando o taylorismo já mostrava sinais de decadência não 

conseguindo ampliar o capital, surge o fordismo que agrega a si características 

importantes do outro modelo, a partir daí foram implantados instrumentos que farão 

com que os trabalhadores percam o domínio de sua força de trabalho. 

O fato de o salário aumentar não foi o suficiente para que os 

trabalhadores não sabotassem, paralisassem ou se abstivessem de seus trabalhos, 

como já acontecia anteriormente. De acordo com as autoras Navarro e Padilha 

(2007, p. 17) os trabalhadores “sentiram o peso de um trabalho puramente 

mecanizado, rotinizado.”. 

Quem comanda o tempo agora é a máquina cabendo ao homem 

acompanhá-la. Os donos do capital necessitavam fazer com que os trabalhadores 

passassem a sentir parte do processo, ocorrem várias greves, nesse momento 

ainda se percebe que o trabalhar possui um pouco de poder para reivindicar por 

melhorias, o que cooperou para que o patronato mudasse técnicas de exploração, 

oferecendo algumas vantagens para eles. 

 Ao contrário do modelo antigo o novo modelo contava com o apoio 

do trabalhador uma vez que desenvolvia plano para captar a subjetividade deles, 

como exemplos podem citar: Participação nos lucros da empresa, empregado do 

mês, assiduidade em trocas de prêmios, pagamentos por produção etc. 

Agora capital e trabalhador são parceiros, essa é a nova forma de 

dominação, pregam que existe uma reciprocidade entre ambos que é preciso 

colaborar com o patrão, pois, quanto mais esforço mais o trabalhador ganha, por 

isso não é necessário controlar o trabalhador, ele acredita que só quem se 

esforçar irá ter sucesso, quem não consegue é porque não merece.  

Por isso, percebemos que o trabalhador é quem passa a fazer 

exigências a si mesmo, não querendo perder dia de trabalho indo ao médico, 

algumas vezes trabalha vários dias sem descanso, perde o contanto social com 

familiares e amigos. 

O fordismo prosseguiu com o método do taylorismo, porém de maneira 

aperfeiçoada, pois introduziu “a linha de montagem e um novo modo de 

gerir a força de trabalho, com destaque aos incentivos dados aos 

trabalhadores através de aumento dos níveis salariais”. (NAVARRO; 

PADILHA, 2007, p. 17). 
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O taylorismo e o fordismo eram consideravelmente muito rígidos e 

isso acarretou na substituição por modelos mais flexíveis e “melhor adequados às 

novas exigências capitalistas de um mercado cada vez mais globalizado.” 

(NAVARRO; PADILHA, 2007, p. 17). As novas experiências vieram da Suécia, Itália 

e Japão. 

 O modelo japonês, toyotismo, apresentou melhor aceitação e tem 

como objetivo “produzir a baixos custos pequenas séries de produtos variados.” 

(NAVARRO; PADILHA, 2007, p. 18). 

O grande diferencial do toyotismo é a produção mínima, a fim de 

evitar grandes estoques e fabricar os produtos que certamente serão vendidos, sem 

ocupar espaço, além de diminuir o número de trabalhadores. A maior ênfase dada 

ao toyotismo no meio empresarial é referente à qualificação do profissional: 

Contrariamente ao operário do taylorismo/fordismo que desempenhava 
tarefas altamente simplificadas, repetitivas, monótonas e embrutecedoras, o 
trabalhador no toyotismo, estaria transformando em um trabalhador 
“altamente qualificado”, ”polivalente” “multiprofissional”. (NAVARRO; 
PADILHA, 2007, p. 18). 

 
O toyotismo passou a entender o saber intelectual do trabalho: 

O taylorismo e o fordismo tinham uma concepção muito linear, onde a 
Gerência Científica elaborava e o trabalhador manual executava. O 
toyotismo percebeu, entretanto, que o saber intelectual do trabalho é muito 
maior do que o fordismo e taylorismo imaginavam, e que era preciso deixar 
que o saber intelectual do trabalho florescesse e fosse também ele 
apropriado pelo capital. (ANTUNES, 1999, p. 206 apud NAVARRO; 
PADILHA, 2007, p. 18).  

 
 

Essas formas de intensificar o trabalho nas indústrias passaram por 

influenciar a vida em sociedade, tornando as pessoas mais egoístas e 

individualistas. O trabalhador, atualmente, está cada vez mais isolado em suas 

casas, com seus afazeres e interesses. Isso é percebido pelo modo como a 

sociedade atualmente está dividida em grupos sociais que surgem a cada dia, 

defendendo os seus próprios interesses fragmentados, o que também é melhor para 

os donos dos meios de produção, pois assim o trabalhador perda grande força na 

sua luta. 

Com a sua subjetividade capturada, o trabalhador perde a 

identidade. Ele acredita na falsa  ideia que lhe é passada que é por meio da 

educação que ele irá conseguir ter uma ascensão social, por isso está em constante 

busca e mudança. 
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As novas habilidades que são requisitadas ao perfil do trabalhador é a 
facilidade que esse tem para se adequar as mudanças que vão sendo 
imposta durante o percurso de sua vida profissional, aquele perfil que exigia 
que ele tivesse dominio total sobre o trabalho, hoje estão utrapassadas não 
possui uma linearidade que também aos poucos foram sendo retiradas, no 
passado era possivel planejar o futuro, pois o trabalho lhe porpocionava 
uma estabilidade, podia poupar para comprar um imovel, para a educação 
dos filhos , essas mudanças rápidas estão está imposta na relaçao do 
trabalho, não temos mais como saber se teremos trabalho num futuro 
próximo.manter o velho e negar e incorpora o novo .isso pode significar que 
junto ao “aprender a aprender se deva agregar o desaprender “ ( 
BIANCHETTI,2001,P.202) 

 

É comum ouvirmos  que atualmente precisamos estudar, nos 

especializarmos, que uma graduação só já não nos garante emprego, precisamos 

falar mais de uma língua... Porém, muitos não percebem que todas essas coisas já 

nos são exigências impostas pelo sistema  capitalista e do mundo da produção, pois 

hoje o modo de produção muda de forma muita rápida e para se manter no mercado 

não só o trabalhador, mas também o próprietario, deve estar em constante busca 

por mudanças. 

Para atender as demandas de conhecimentos de novas profissões 

novos conhecimentos são necessários à instituição “escola” que se torna uma 

instituição aliada à classe dominante, separando os que dominam, e os que são 

dominados é também por meio dela que vai dividindo o trabalho manual do 

intelectual. Sendo assim é perceptível que a função da escola perpassa da ação 

pedagógica à política, como salienta (KUENZER, 1999, p.9). Para o mundo do 

trabalho, que lhe confere ambiguidade, uma vez que esta não é uma questão 

apenas pedagógica, mas política, determinada pelas mudanças nas bases materiais 

de produção, a partir do que se define a cada época, uma relação de trabalho e 

educação. 

Esse conhecimento sistematizado  que é  repassado pela escola, 

hoje já não se faz tal necessário  ao mundo do trabalho, ela é criticada por continuar 

de forma tradicional  não acompanha as transformações , mas ainda é importante 

para o capital, pois é ela que irá inculcar as atitudes e comportamento   que são 

necessarias para o novo trabalhador polivalente que seja capaz de se adequar 

rapidamente em outras funções que vão sendo exigidas.  

Uma escolariedade elementar que permita um nível mínimo de calculo, 
leitura e escrita, eo desenvolvimento de determinados traços sócio-
culturais,politicos e ideologicos tronam-se necessários para a funcionalidade 
das empresas produtivas e organizações em geral,como também para a 
instauração de uma mentalidade consumista. O prolongamento da 
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escolariedade –prolongamento desqualificado de outra parte, vai se 
constituir-se num mecanismo de gestão do próprio Estado Intervencionista, 
que busca viabilizar a manutenção e o desenvolvimento das relações 
sociais de produções capitalistas.(FRIGOTTO,1993,162) 

 
Hoje novas formas de profissões surgem de formas muito rápida o 

que faz que elas desapareçam rápidas também. Por isso a necessidade de aprender 

de forma rápida que ofereça apenas o básico tem encontrado um espaço entre as 

políticas educacionais, não é necessario ao trabalhador saber como fazer a 

máquina, mas apenas operar os botões. Enfim. concordarmos com Bianchetti ( 2002 

, p. 20), quando ele postula que: 

A estratégia ativa dos empresários, com a anuência dos governantes, tem 
sido a de continuar enquadrada a escola e de exigir dela aquilo que afirma 
ser a sua função no novo contexto produtivo e organizacional deste inicio de 
século: formar o trabalhador com a qualificação de transferibilidade, de 
adptalidade às mutantes estratégias racionalizadoras desencadeadas pelas 
novas formas de acumulação do capital. 

 

 É nesse contexto que os programas apresentados são inseridos, 

para atender essas  demandas que surgem e necessitam de trabalhadores  

“qualificados” de forma fragmentada, em curto prazo, e mão-de-obra barata, que 

torna o sua força de trabalho um produto de valor inferior  ao que vale. Porém, para 

continuar a competir nesse mercado global, não é preciso um alto nivel de 

escolariedade. O que o capital necessita é que saibam apenas o mínimo para 

continuarem o processo de produção ativo. 
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4 PROJOVEM URBANO 

 

Um exemplo de programa oferecido pelo Governo Federal que visa 

à qualificação profissional é o Projovem Urbano (PJU), criado em 2005 no. Esse é 

um dos principais eixos da Política Nacional de Juventude e atua com os jovens que 

“mais sofrem com as consequências de um processo de exclusão dos bens sociais, 

entre os quais a educação e o trabalho.” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2008, p. 5). 

 O perfil do público atendido é na maioria de mulheres casadas, 

separadas e com filhos, o que aumentam as dificuldades de sucesso na vida 

escolar, parda/negra, com baixa renda familiar, com histórico de fracasso nos 

estudos. Os homens, por outro lado, são predominantemente solteiros que tiveram 

seu ingresso no mercado de trabalho antecipado informalmente, com baixo índice 

escolar, colaborando para exclusão de ambos  e inserção no mercado  de trabalho 

consumo  

O artigo 12 da Lei nº 11.692/2008 afirma que “O Projovem Urbano 

atenderá a jovens com 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos que saibam ler e 

escrever e não tenham concluído o Ensino Fundamental.” (CONSELHO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, 2008, p. 3). 

De acordo com o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (2011, p. 2) o objetivo deste programa é “promover 

ações para a elevação da escolaridade, a qualificação profissional em nível inicial e 

a participação cidadã dos jovens beneficiários.” 

O Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (2011, p. 3) explica quais são os agentes do PJU: 

I - a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão do Ministério da Educação – SECADI/MEC, gestora nacional do 
Programa;  
II - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, 
executor das transferências de recursos financeiros do Programa;  
III - o Distrito Federal, os Estados e os Municípios listados no Anexo I desta 
Resolução, doravante denominados entes executores (EEX) das ações do 
Projovem Urbano. 

 

Segundo o Conselho Nacional de Educação (2008) a elaboração 

das Diretrizes e Estratégias Curriculares do PJU apresenta as seguintes 

fundamentações legais: Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/96; Decreto nº 5.154/2004; Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

Essas fundamentações apresentam aspectos importantes como a 

cidadania, a dignidade, os valores sociais do trabalho, além do direito à educação e 

ao trabalho. Cabe aqui destacar alguns artigos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), que muito esclarecem a sua importância na fundamentação do 

PJU. De acordo com o parágrafo segundo, do artigo primeiro da LDB observa-se 

que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.” 

(BRASIL, 1996, p. 1). 

O artigo segundo da mesma lei apresenta a finalidade da educação 

que é “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1996, p. 1). 

A seção V da LDB dispõe sobre a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e o artigo 37 discorre que “a educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria.” (BRASIL, 1996, p. 15). 

O capítulo III da LDB apresenta a Educação Profissional. O 

parágrafo único do artigo 39 determina que “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.” (BRASIL, 

1996, p. 1). 

Dentre as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo CNE, 

destaca-se a articulação necessária entre:  

O Ensino Fundamental, modalidade de Educação de Jovens e Adultos e a 
Educação Profissional articulada em torno de itinerários formativos, tendo o 
trabalho como princípio educativo. Ela deverá ser necessariamente 
interdisciplinar, o que exige que a organização curricular vá além da mera 
justaposição de disciplinas ofertadas de forma estanque, mas, ao mesmo 
tempo, que se evite a diluição de conhecimentos numa generalidade amorfa 
e superficial. Os vários componentes curriculares serão planejados de forma 
integrada, por meio de atividades e projetos característicos da prática 
pedagógica da Educação de Jovens e Adultos trabalhadores, tendo em 
vista o exercício da cidadania o trabalho. Os eixos norteadores desse 
processo serão a Educação Básica, a formação profissional inicial e a 
aprendizagem permanente. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
2008, p. 5). 

 

Conforme afirma o Conselho Nacional de Educação (2008) a 

formação básica, a qualificação profissional e a participação cidadã são diretrizes 
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nas quais o PJU será orientado. Quanto à qualificação profissional, serão levadas 

em consideração a vocação do aluno e as potencialidades econômicas da região. 

 

4.1 HISTÓRICO DO PROJOVEM URBANO 

 

Em 2004 temos a formação do Grupo Interministerial da Juventude, 

pelo Governo Federal em 2005 foi PJU, segundo o Conselho Nacional de Educação 

(2008) em 2005 foi Criação da Secretaria Nacional da Juventude, do Conselho 

Nacional da Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 

Qualificação e Ação Comunitária – Projovem. 

Instituído pela Medida Provisória nº 238, de 1º de fevereiro de 2005, 

o PJU tinha como objetivo específico: 

Executar ações integradas que propiciem aos jovens brasileiros, na forma 
de curso, elevação do grau de escolaridade visando à conclusão do Ensino 
Fundamental, qualificação profissional voltada a estimular a inserção 
produtiva cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas 
de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade local. 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2008, p. 2). 

 
Ainda em 2005, o Decreto nº 5.557/2005 apresentou a finalidade do 

Programa: 

Executar ações integradas que propiciem aos jovens brasileiros, na forma 
experimental prevista no artigo 81 da Lei nº 9.394/96, a elevação do grau de 
escolaridade dos jovens, visando à conclusão do Ensino Fundamental, a 
qualificação profissional, em nível de formação inicial, voltada a estimular a 
inserção produtiva cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com 
práticas de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na realidade 
local. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2008, p. 2). 

 

 2006: O Parecer CNE/CEB nº 37/2006 aprova as Diretrizes e Procedimentos 

Técnico-Pedagógicos para a implementação do PJU e a Resolução CNE/CEB 

nº 03/2006 aprova as mesmas diretrizes. 

 2008: A Medida Provisória nº 411/2007 é convertida na Lei nº 11.692/2008 e 

apresenta o PJU como um Programa para jovens de 15 a 29 anos e divide o 

PJU em quatro categorias: Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo, 

Projovem Urbano, Projovem Campo – Saberes da Terra e Projovem 

Trabalhador. 
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4.2 PROJETO PEDAGÓGICO INTEGRADO DO PROJOVEM URBANO 

 

Os jovens matriculados no PJU concluirão o Programa após 18 

meses letivos. A carga horária total do curso é de 2.000 horas, das quais 1.560 são 

presenciais e 440 não presenciais. As horas presenciais serão dividas entre a 

Formação Básica (1.092 horas), Qualificação Profissional (390 horas) e Participação 

Cidadã (78 horas). Durante os 18 meses, os alunos conhecerão seis unidades 

formativas, cada uma com duração de três meses. (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2008). 

Para que a carga horária seja cumprida, o jovem precisa dedicar 20 

horas semanais para as atividades presenciais e 06 horas para as atividades não 

presenciais.  

Durante as horas presenciais, os jovens participarão de atividades 

em sala de aula, palestras, visitas, pesquisas de campo, além das práticas na 

qualificação profissional e participação cidadã. Para as horas não presenciais ficam 

as leituras e atividades do Guia de Estudo, além dos registros que poderão ser 

realizados no decorrer da semana. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2008). 

O Conselho Nacional de Educação (2008, p. 6) afirma que “os 

jovens deverão obter pelo menos 50% na soma dos resultados das avaliações, bem 

como o mínimo de 75% de frequência.” 

Os alunos também poderão receber um auxílio mensal de R$100,00, 

desde que esses jovens tenham 75% de frequência e realizem as atividades 

presenciais e não presenciais. (PROJOVEM URBANO, 2013). 

Cada turma contará com 40 alunos, podendo haver apenas 20. A 

cada 05 turmas haverá um Núcleo e o grupo de 16 Núcleos forma um Polo.  

Segundo o Conselho Nacional de Educação (2008, p. 6) os 

componentes curriculares são: 

Matemática e Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 
Informática); Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia); Ciências 
Humanas (Geografia, História e Ciências Sociais); Participação Cidadã; 
Qualificação Profissional; e serão tratados com o destaque exigido pelo eixo 
estruturante de cada Unidade Formativa. 

 

Conforme descrito pelo Conselho Nacional de Educação (2008) as 

Unidades Formativas propostas no PJU são: Unidade Formativa I: Juventude e 
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Cultura; Unidade Formativa II: Juventude e Cidade; Unidade Formativa III: Juventude 

e Trabalho; Unidade Formativa IV: Juventude e Comunicação; Unidade Formativa V: 

Juventude e Tecnologia e Unidade Formativa VI: Juventude e Cidadania. 

A avaliação no PJU “combina avaliação formativa processual e 

avaliação externa, constituindo um processo cumulativo, contínuo, abrangente, 

sistemático e flexível.” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2008, p. 6). 

 

4.2.1 A qualificação profissional no Projovem Urbano 

 

Embora os termos possam ser remetidos ao mesmo significado, há 

diferenças entre a qualificação profissional e o curso técnico de nível médio, 

conforme definem Musse e Machado (2013, p. 237):  

A qualificação profissional, ou formação inicial e continuada, é direcionada 
para o mercado de trabalho e não eleva o nível de escolaridade do 
indivíduo. Além disso, o curso pode ser oferecido por diversas instituições 
(de igrejas a sindicatos) com duração e conteúdo variáveis. Já o curso 
técnico de nível médio fornece ao indivíduo o diploma de técnico junta ou 
posteriormente à conclusão do ensino médio, além de possuir legislação 
própria e só poder ser oferecido por instituições credenciadas junto ao 
poder público. 

 
De acordo com Ferretti (2004, p. 402) as noções de qualificação 

profissional não têm origem na área da educação, porém afirma que a educação, 

indiretamente, trabalha com a formação profissional: 

A educação escolar, em sentido amplo, preocupada com a formação plena 
do indivíduo, como pessoa e como cidadão, contribui para a formação 
profissional de maneira indireta, seja por propiciar-lhe o acesso aos 
conhecimentos disciplinares, seja por entender que é parte dessa formação 
a compreensão do contexto em que o exercício da atividade profissional se 
realiza ou se realizará. A educação profissional, como recorte específico da 
educação escolar, dirige-se, como sabido, à formação profissional em 
sentido estrito, completando a formação em sentido amplo. 

 
Com uma carga horária de 390 horas, a qualificação profissional no 

PJU deverá “possibilitar novas formas de inserção produtiva, com a devida 

certificação, correspondendo, na medida do possível, tanto às vocações dos jovens, 

quanto às necessidades e potencialidades econômicas, locais e regionais.” 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2008, p. 5). 

Conforme afirmam Zamberlan et al. (2012, p. 6) a qualificação 

profissional do PJU é uma das dimensões do PJU e “está estruturada em três partes 
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complementares que configuram um processo de ensino-aprendizagem inovador no 

cenário de políticas públicas de formação para o mundo do trabalho.”  

Essas partes complementares são compreendidas em: Formação 

Técnica Geral (FTG), Formação Técnica Específica (FTE) e Projeto de Orientação 

Profissional (POP). 

Como descrito por Zamberlan et al. (2012, p. 6) a Formação Técnica 

Geral “trata de um conjunto de conhecimentos técnicos e gerais que podem ser 

usados em qualquer tipo de trabalho ou servir de referência para diferentes 

atividades profissionais.” Na FTG são abordados temas como os “aspectos da 

organização do trabalho, da organização da produção – que inclui planejamento, 

programação e controle – além de outros temas relevantes.” 

Zamberlan et al. (2012, p. 6) caracterizam a Formação Técnica 

Específica como “caráter inicial em que o jovem terá sua formação em uma ou mais 

ocupações, a depender da modalidade de oferta organizada na localidade.” Caso a 

oferta seja via Arco Ocupacional, o professor 

Atuará na formação dos jovens em quatro ocupações articuladas dentro de 
uma base técnica comum, tanto no campo da produção, quanto no da 
comercialização. No caso da oferta ser oferecida pelo Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), o aluno fará a sua 
formação específica em apenas uma ocupação sob a responsabilidade da 
instituição parceira contratada para este fim pela gestão local.  

 

A participação do PRONATEC no PJU se deve ao fato de a 

formação técnica específica da qualificação profissional do PJU ter ganhado essa 

nova possibilidade de execução em 2012: 

Poderá ser desenvolvida por meio dos Arcos Ocupacionais ou dos cursos 
de Formação Inicial e Continuada – FIC – do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC – naqueles estados ou 
municípios onde exista o desenvolvimento desse Programa e a oferta 
específica de cursos para os estudantes do Projovem Urbano. (SALGADO, 
2012, p. 24). 

 

O Projeto de Orientação Profissional é “um roteiro formado por uma 

sequência de reflexões, pesquisas, escolhas e registros que compõem o passo a 

passo da trajetória de qualificação profissional de cada aluno.” (ZAMBERLAN et al., 

2012, p. 6). 

O objetivo do POP (Projeto de Orientação Profissional) é fazer com 

que ao final do curso, os alunos tenham arquivos e informações que foram 

produzidos durante as unidades formativas. Assim, os alunos poderão elaborar um 
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plano de continuidade de estudos e de formação profissional. (ZAMBERLAN et al, 

2012). 

Segundo Zamberlan et al., 2012, p. 8) a qualificação profissional no 

PJU seguem aspectos centrais de sua proposta, que podem ser exemplificados com 

um triângulo, sendo o trabalho o plano de fundo: 

No ápice do triângulo, a organização e a tecnologia expressam os 
conhecimentos e os saberes técnicos, ou seja, os conteúdos da 
Qualificação Profissional, notadamente, da Formação Técnica Geral – FTG. 
Na base, à esquerda, estão os dois valores prioritários desta formação – 
solidariedade e autonomia –, norteadores das ações e concepções 
desenvolvidas na sala de aula e fora dela. À direita, as estratégias de 
inserção no mundo do trabalho, que buscam tornar reais as possibilidades 
desses jovens participarem efetivamente do processo produtivo. 

 

Os autores fazem uma leitura política do triângulo, observando que 

“os vértices da base representam valores que devem ser praticados para se chegar 

a um Brasil mais igualitário. No ápice, o conhecimento, que não pode ser privilégio 

de alguns, gerando mais regalias e aumentando a exclusão social.” (ZAMBERLAN et 

al., 2012, p. 8). 

Salgado (2012, p. 189) apresenta os arcos ocupacionais que podem 

ser desenvolvidos no PJU, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, 

cada arco traz consigo quatro diferentes ocupações. Os arcos mostrados por 

Salgado são administração, agro extrativismo, alimentação, arte e cultura I, arte e 

cultura II, construção e reparos I (revestimentos), construção e reparos II 

(instalações), educação, gestão pública e terceiro setor, gráfica, joalheria, madeira e 

móveis, metalmecânica, pesca e piscicultura, saúde, serviços domésticos I, serviços 

domésticos II, serviços pessoais, telemática, transporte, turismo e hospitalidade, 

vestuário. 

De acordo com Zamberlan (2012, p. 102)  

Possibilitar, portanto, novas formas de inserção produtiva, com a devida 
certificação, correspondendo tanto às necessidades e potencialidades 
econômicas, locais e regionais, quanto às vocações dos jovens é tarefa de 
todos que fazem parte do Projovem Urbano. 

 

Para Salgado (2012, p. 19) há uma eficácia na proposta pedagógica 

do PJU, pois desde o seu início “teve o caráter de intervenção emergencial, 

destinada a atender parcela significativa de jovens com o perfil socioeconômico 

tipificado como público-alvo, que têm necessidade de retomar a trajetória escolar.” 

A autora ainda efatiza que:  
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Ao integrar Ensino Fundamental, Qualificação Profissional e Participação 
Cidadã, o Programa buscou oferecer oportunidade para que os jovens 
experimentassem novas formas de interação, se apropriassem de novos 
conhecimentos, reelaborando suas próprias experiências e sua visão de 
mundo e, ao mesmo tempo, se reposicionando quanto a sua inserção social 
e profissional. (SALGADO, 2012, p. 20). 

 

A seguir, apresentaremos dados de três pesquisas desenvolvidas 

sobre o Projovem, as dificuldades encontradas durante os desenvolvimentos e seus 

pontos positivos e negativos. 

Para Salgado (2012) a qualificação profissional é um dos principais 

fatores atrativos para o PJU, sendo responsável por oferecer uma chance de o aluno 

aprender uma profissão, pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal do 

Maranhão Sobre o PROJOVEM  em São Luís, no período de 2005 a 2006 avaliam  

os resultados sobre os jovens atendidos sendo que os mesmos foram implantados 

desde 2005. 

Como ocorreu em outros momentos na história o Governo passa a 

responsabilidade da concretização do programa aos municípios ficando apenas com 

a responsabilidade na elaboração do currículo e avaliação não dando autonomia 

para que elaborem suas diretrizes. 

Com isto queremos dizer que as formas operacionais, assumidas pela 
equipe local, encontram-se permeadas de valores, crenças, costumes, 
modos de agir (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p.319) que os 
executores dessa política manifestam no desenvolvimento do trabalho, 
gerando resistências, conflitos ou adesões às mudanças previstas nas 
diretrizes (apud COUTINHO, MELO, 2011, p. 53. 
 

Houve dificuldades em assegurar a permanência dos jovens nos 

programas, também os cursos que foram oferecidos para atender as demandas 

existentes no município na grande maioria não foram suficientes para garantir uma 

vaga aos alunos que participarão do programa, ainda os recursos que eram 

destinados para o municípios não chegavam ao destino previsto, o que colaborava 

na falta de recursos. (COUTINHO, MELO, 2011, p. 55)  o recurso chegava a São 

Luís, mas não era liberado; isso acarretava desconfiança em relação à gestão local 

e desinteresse por parte dos alunos em relação ao Projovem.  

Havia problemas relacionados com as metodologias usadas, 

diferenciação do aluno do PROJOVEM com o aluno da EJA, professores que não 

lançavam faltas corretamente, o que causa um prejuízo na aprendizagem e nos 
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verdadeiros dados coletados, muitos não conseguiram concluir o curso e adquirir a 

certificação.  

Outra pesquisa realizada no Município de Campos dos Goytacazes,  

no Estado do Rio de Janeiro, que mudava de uma população rural a urbana em 

2009 relata que o objetivo da implantação do programa era a formação 

profissionalizante dos jovens para a imediata inserção no mercado de trabalho o 

qual necessitava de um aumento no nível de escolarização. 

De acordo com a autora nessa época existiam aproximadamente 

21.300 jovens desempregados aos quais apenas 7% forma atendidos na primeira 

etapa do programa atingindo uma frequência de 80%, diferentemente da pesquisa 

realizada em São Luís a pesquisa relata que os alunos que concluíram o curso 

tiveram inserção imediata no mercado de trabalho o que contribuiu para a melhoria 

de renda e na qualidade de vida segundo relatos dos entrevistados. 

Esse público assistido na primeira fase do Programa causa hoje na cidade 
um grande impacto, porque agora já é possível o mercado dispor de mão-
de-obra preparada. A absorção desses jovens qualificados proporciona um 
aquecimento econômico na cidade, pois, agora eles podem com suas 
contratações constituir a parcela da população economicamente ativa na 
sociedade (SILVA, p. 9). 

 

Ainda baseados em relatos pode-se perceber que o programa 

contribuiu na reposição dos mesmos ao mercado de trabalho, uma vez que a 

qualificação foi considerada de qualidade o que possibilitou que os trabalhadores 

que, antes desenvolviam em sua maioria o trabalho no campo, pudessem ser 

admitidos nas plataformas petrolíferas que é um trabalho um pouco mais complexo. 

Como dificuldades são apontadas:  

O retorno dos jovens que foram qualificados ao seu núcleo de referência 
para deixar seus currículos sem os quais não podem ocorrer os 
encaminhamentos. Outra dificuldade encontrada pela Coordenação do 
Programa Projovem Trabalhador da Secretaria Municipal de Família e 
Assistência Social é a exigência por algumas empresas de experiência 
comprovada na carteira. Esses são fatores que vêm desfavorecendo os 
jovens recém-qualificados (SILVA, 2010, p. 11). 

 

Podemos perceber que para algumas pessoas o programa teve 

grande importância servindo de mola propulsora desenvolvendo a ânsia de 

continuarem estudos e outros que ainda não estão inserido no mercado de trabalho 

possibilitou que eles pudessem ter uma perspectivas  de luta numa vaga de 

trabalho. 
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No entanto, em diferente pesquisa realizada também no Rio de 

Janeiro, entre os anos de 2008 a 2010, nos aponta  que continuamos a seguir as 

regras ditadas pelo Banco Mundial que a “segunda opção para os pobres que por 

algum motivo se evadiram das escolas”. 

Os jovens constituem quase a metade das fileiras de desempregados do 
mundo, e um número demasiadamente elevado destes não sabe ler nem 
escrever. O ensino médio e a aquisição de aptidões profissionais somente 
fazem sentido se o ensino fundamental, onde são adquiridas as aptidões 
básicas, tiver êxito. Por outro lado, mais de 20% das empresas em países 
em desenvolvimento assinalam o baixo nível de ensino e de aptidões 
profissionais de sua força de trabalho como obstáculo importante ou grave 
para suas operações. Superar essa dificuldade começa com mais e 
melhores investimentos nos jovens (DELUZ, 2010, p.20). 

 

Então podemos dizer que o governo se preocupa com a melhoria na 

vida dos jovens? Ou será que essas políticas que são implantadas não têm como 

pano de fundo a formação barata e de baixa qualidade que vão atender as 

demandas dos mercados, nessa pesquisa a autora nos saliente que as propostas de 

educação profissional nada mais são do que o investimento no capital humano. 

O programa teve suas etapas divididas em várias instituições, onde 

cada uma era responsável por um tipo de formação o que contribuiu para haver 

atritos entre os diretores pedagógicos, o que fragmentou de forma visível. 

Essa estrutura curricular tradicional que separa parte geral de parte 
específica estava adequada às necessidades do modelo de organização da 
produção e do trabalho taylorista-fordista, e passa a ser questionada no 
interior dos processos de capacitação dos profissionais da atualidade. As 
mudanças no mundo do trabalho da contemporaneidade demandam um 
currículo que aprofunde as articulações entre conhecimentos científicos e as 
práticas profissionais, integrando conhecimentos teóricos e práticos, parte 
geral e específica, desde o início do processo formativo. É necessário que o 
currículo propicie a articulação entre as práticas e as discussões teóricas a 
elas referidas, em tempos e espaços contínuos, rompendo com a tradicional 
separação entre o tempo e o espaço de aprender teoricamente e o tempo e 
espaço para atuar praticamente (DELUZ, 2010, p. 26).  
  

Nesta pesquisa diferentemente das outras duas pesquisas não 

houve um estudo prévio sobre as demandas do mercado, sendo ofertado o que as 

instituições já trabalhavam anteriormente, a formação era destinado a mão-de-obra 

manual, com mínima possibilidade de ingresso no trabalho, existiam uma ruptura 

entre as propostas pedagógica, metodologias, materiais didáticos e avaliações. 

Essa pesquisa nos mostra de maneira clara que a educação 

profissional teve poucos avanços continuando a dualidade entre o ensino 

profissional e ao ensino básico como nos relata Deluz (2010, p.26).   
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Enquanto a entidade âncora centrou seu trabalho na elaboração de projetos 
interdisciplinares, as executoras não trabalharam com a metodologia de 
projetos e buscaram apenas adotar dinâmicas de grupo, demonstrando 
seguir uma orientação pedagógica independente, revelando fragilidade 
tanto no que diz respeito às concepções quanto às práticas pedagógicas. O 
discurso crítico parece ficar restrito à adoção do chavão: “tomar a realidade 
do aluno como ponto de partida”. O mesmo ocorre em relação à avaliação 
da aprendizagem, em que não há explicitação de concepções ou processos 
avaliativos comuns.   

 

Um profissional administrava a maioria das disciplinas, mesmo que 

não possuísse formação nas áreas, comprovação de formação em cursos superiores 

não era exigida, muitas vezes por não dispor de espaços físicos, é constituída uma 

relação de trocas de favores, o que fazia com que o curso fosse feito 

predominantemente na teoria. 

Como pontos positivos Deluz (2010, p.28) verifica-se um maior 

controle sobre a aplicação da verba pública, com maiores exigências de prestação 

de contas por parte das entidades executoras [...], a qualidade do material didático-

pedagógico. 

Ao analisarmos as pesquisas precisamos analisar o contexto em que 

elas estão inseridas, por que para uma cidade que tinha a população 

predominantemente rural onde o trabalho exigia poucos conhecimentos, ao migrar-

se para uma população urbana que necessita um pouco mais de conhecimento o 

programa teve êxito, inserindo os participantes do curso em vagas de trabalho que 

existiam. 

Todavia nas outras duas cidades que possuíam uma industrialização 

mais moderna o programa propiciou raras mudanças. 

Políticas voltadas para a formação profissional existem, mas 

precisam ser melhores elaboradas e executadas para que possam realmente formar 

um cidadão pleno. 
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5 PRONATEC 

 

O PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego) está exposto aqui como um dos programas do Governo Federal que 

visam à educação profissional e tecnológica. 

No entanto para Lima (2012, p. 1) com o Pronatec a educação 

explicitamente torna-se uma atividade central no processo de transferência de 

recursos públicos na tentativa de contenção da crise estrutural do capital.    

 A Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011 institui o PRONATEC e 

afirma em seu primeiro artigo a finalidade do programa: “ampliar a oferta de 

educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de 

assistência técnica e financeira.” (BRASIL, 2011c). 

O parágrafo único da referida lei apresenta os objetivos do 

PRONATEC: 

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;  
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da 
educação profissional e tecnológica;  
III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por 
meio da articulação com a educação profissional;  
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional;  
V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica.  
VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e 
tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. 
(BRASIL, 2011c). 
 

Na sequência, no artigo segundo, a referida lei nos fala a quem se e 

destina o programa: 

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, 2011c).  

 

O programa oferece a Bolsa-Formação Estudante e a Bolsa-

Formação Trabalhador, sendo a primeira destinada. 

Aos beneficiários previstos no art. 2
o
 para cursos de educação profissional 

técnica de nível médio, nas formas concomitante, integrada ou 
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subsequente, e para cursos de formação de professores em nível médio na 
modalidade normal, nos termos definidos em ato do Ministro de Estado da 
Educação. (BRASIL, 2011c) 

 
A Bolsa-Formação Trabalhador será destinada “ao trabalhador e aos 

beneficiários dos programas federais de transferência de renda, para cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional.” (BRASIL, 2011c). 

O valor de cada bolsa-formação é disposto pelo poder executivo que 

considera “os eixos tecnológicos, a modalidade do curso, a carga horária e a 

complexidade da infraestrutura necessária para a oferta dos cursos.” (BRASIL, 

2011c). 

O PRONATEC possui articulação com o Sistema Nacional de 

Emprego (SINE) e com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM). 

Também contribui para a expansão da Rede e-Tec Brasil, instituída pela Lei 7.589 

de 26 de outubro de 2011, que tem a finalidade de “desenvolver a educação 

profissional e tecnológica na modalidade de educação à distância, ampliando e 

democratizando a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no 

país.” (BRASIL, 2011b). 

O artigo terceiro da referida lei apresenta os objetivos da Rede e-Tec 

Brasil: 

I - estimular a oferta da educação profissional e tecnológica, na modalidade 
à distância, em rede nacional; 
II - expandir e democratizar a oferta da educação profissional e tecnológica, 
especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas 
metropolitanas; 
III - permitir a capacitação profissional inicial e continuada, preferencialmente 
para os estudantes matriculados e para os egressos do ensino médio, bem 
como para a educação de jovens e adultos; 
IV - contribuir para o ingresso, permanência e conclusão do ensino médio 
por jovens e adultos; 
V - permitir às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa e de metodologias educacionais em educação à distância na 
área de formação inicial e continuada de docentes para a educação 
profissional e tecnológica; 
VI - promover o desenvolvimento de projetos de produção de materiais 
pedagógicos e educacionais para a formação inicial e continuada de 
docentes para a educação profissional e tecnológica; 
VII - promover junto às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de 
projetos de produção de materiais pedagógicos e educacionais para  
estudantes da educação profissional e tecnológica; e 

VIII - permitir o desenvolvimento de cursos de formação inicial e continuada 
de docentes, gestores e técnicos administrativos da educação profissional e 
tecnológica, na modalidade de educação à distância. (BRASIL, 2011b). 

 

Os cursos do PRONATEC são gratuitos e desenvolvidos por meio 

das seguintes ações: “financiamento da educação profissional e tecnológica [...] e 
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fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 

modalidade de educação à distância.” (BRASIL, 2011).  

No total, três cursos são oferecidos: 

Técnico para quem concluiu o ensino médio, com duração mínima de um 
ano; Técnico para quem está matriculado no ensino médio, com duração 
mínima de um ano; Formação Inicial e Continuada ou qualificação 
profissional, para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários 
de programas federais de transferência de renda, com duração mínima de 
dois meses. (CURSOS, 2012). 

 

Esses cursos são oferecidos em escolas públicas federais, estaduais 

e municipais e também “nas unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e 

do SENAT, em instituições privadas de ensino superior e de educação profissional 

técnica de nível médio.” (CURSOS..., 2012). 

A Portaria do Ministério da Educação nº 899 de 23 de setembro de 

2013 aprovou a terceira edição do Guia PRONATEC de cursos de Formação Inicial 

e Continuada (FIC). Esse guia apresenta os nomes dos cursos, seus eixos 

tecnológicos e qual a escolaridade mínima necessária para que o cidadão possa 

cursá-lo. 

Os eixos tecnológicos apresentados são: ambiente e saúde, controle 

e processos industriais, desenvolvimento educacional e social, gestão e negócios, 

informação e comunicação, infraestrutura, militar, produção alimentícia, produção 

cultural e design, produção industrial, recursos naturais, segurança e turismo, 

hospitalidade e lazer. (BRASIL, 2013). 

A escolaridade mínima exigida no Guia PRONATEC de cursos de 

FIC (FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA) depende do curso oferecido, podendo 

ser: ensino fundamental I incompleto, ensino fundamental II incompleto, ensino 

fundamental completo, ensino médio incompleto e ensino médio completo. (BRASIL, 

2013). 

Porém, o Pronatec está em processo tornando-se necessário 

acompanhá-lo atentamente para podermos ver quais os impactos serão causados 

na educação para mais adiante fazer uma análise mais completa. 

Enfim, encerramos estes escritos com algumas reflexões que não 

querem calar, ao viabilizar a educação profissional por cursos a distâncias se faz 

necessário refletir: qual a garantia de qualidade nessa modalidade de ensino? Será 
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que não é apenas mais uma maneira de aligeirar os cursos, ampliar o número de 

vagas e certificados? 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pode-se concluir que o ensino profissionalizante brasileiro é uma 

importante e complexa ferramenta social na atualidade. Com sua história repleta de 

desigualdades sociais e a necessidade do trabalhador inserir-se no mercado de 

trabalho, entendemos que ele não é o modelo ideal, porém é o que temos para ser 

oferecido no momento, esse ensino apresentou um considerável desenvolvimento.  

Para que a educação fosse um direito de todos, foi necessário 

tempo. No decorrer da história, os trabalhadores brasileiros, pertencentes às classes 

menos  abastadas, tiveram a “oportunidade” de cursar programas profissionalizantes 

e, assim, aperfeiçoarem suas técnicas, mesmo que na maioria das vezes esses 

cursos não ofereciam uma igualdade na qualidade nos estudos que são destinados 

ao filho da elite. 

A educação profissional possui um investimento alto e faz com que 

os cidadãos se perguntem: essa verba não poderia aumentar a qualidade da 

educação básica e fazer com que a educação profissional e educação básica 

fossem integradas? O sucesso de um programa como o Projovem, no qual só 

participam  jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental, não é 

fruto de um fracasso educacional anterior? Essas questões possuem respostas 

positivas e negativas. 

Essas questões vão ao encontro dos questionamentos dos autores 

os quais utilizamos para nos dar embasamento ao nosso trabalho, a criticas não é 

feita à Educação Profissional, pois concordamos que a formação para o trabalho faz 

parte da construção do sujeito, mas, sim à maneira como são conduzidas as 

políticas educacionais que procuram manter à classe trabalhadora sempre a 

disposição de trabalho alienado e salários baixos servindo sempre a necessidades 

do mercado.  

Porém, quando pensamos nas áreas mais desenvolvidas do nosso 

país, podemos dizer que são políticas negativas, no entanto, se voltarmos nosso 

olhar para as áreas mais pobres, percebemos que para essa população que não 

possui nenhuma forma de comunicação, transporte e poucos recursos materiais ela 

é vista como a única solução.   
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Assim, conclui-se que a presente pesquisa alcançou seus objetivos 

por meio de estudos bibliográficos e pautados em autores estudiosos sobre o tema. 

No entanto, é importante salientar que esse estudo não acaba aqui. O tema é atual, 

importante, político e educacional e faz com que cidadãos críticos conheçam o 

ensino profissionalizante brasileiro. 
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