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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O presente trabalho aborda a temática da formação profissional na especificidade dos cursos

de formação inicial e continuada (FIC) que vêm se configurando peça importante no processo

de expansão dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica (IF) nos últimos

anos.

Iremos ressaltar como que no contexto de focalização e assistencialização das políticas sociais

a educação emerge como saída para condição de pobreza. Observaremos a partir dessa



realidade local, como os cursos FIC no contexto do capital imperialismo vêm contribuindo

para a perpetuação da condição de classe do trabalhador.

Para desenvolver a proposta apresentada adotaremos como metodologia a análise dos

principais dados socioeconômicos e educacionais dos alunos que responderam a formulário

específico no primeiro semestre do ano de 2016, somado ao estudo sobre evasão nesses

cursos, ambos formulados pela Coordenação Técnico Pedagógica do campus. Assim sendo,

relacionaremos esses dados, a fim de identificar qual a relação entre a pesquisa empírica e a

hipótese aqui apresentada. Ou seja, o que o perfil de classe dos alunos revela enquanto

mediações e contradições dos cursos de formação inicial e continuada.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a temática da formação profissional na especificidade dos

cursos de formação inicial e continuada (FIC) que vêm se configurando peça importante no

processo de expansão dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica (IF) nos

últimos anos. Nesse sentido Silva (2014) vai analisar que com a criação e expansão dos IFs

essa modalidade de formação entra na esteira da diversificação das ofertas educativas tendo

como pano de fundo uma política de certificação e formação em larga escala.

Os cursos de formação inicial e continuada ganham uma nova conotação

principalmente a partir do segundo mandato do governo Lula atrelado a conformação do

capital imperialismo e do desenvolvimento desigual e combinado na atualidade que

inauguram um novo tipo da dualidade educacional (Rummert et al 2013). Segundo Rummert

et al (2013) observamos a partir desses anos uma grande expansão da oferta de cursos de

formação inicial e continuada como estratégia de qualificação profissional de trabalhadores.

Esses cursos que, durante o governo Lula/Dilma se deram em parceria com o

empresariamento, se traduziram em ofertas residuais para os mais pobres e voltados para o

trabalho simples.

Nessa perspectiva, iremos ressaltar como que no contexto de focalização e

assistencialização das políticas sociais a educação emerge como saída para condição de

pobreza. Ao passo que analisaremos como que historicamente aos mais pobres vem sendo

destinada uma educação voltada para “ocupações das funções inferiores do universo



produtivo” (Kuenzer 1991).

No contexto atual de expansão dos Institutos Federais observamos na região

metropolitana do Rio de Janeiro fenômeno semelhante. Com a limitação da verba especifica

destinada para expansão a partir do final do governo Dilma, os campi destinados a

implantação iniciaram suas atividades, antes mesmo de ter estrutura física própria, a partir da

oferta de cursos FICs junto à comunidade em parceria com as prefeituras locais.

No campus Belford Roxo a porta de entrada do campus na cidade foram

primeiramente o PRONATEC, e mais tarde cursos FIC próprios. Observamos que essa oferta

cuja roupagem é a chegada de um ensino de qualidade público para a população local, seguiu,

ainda que permeado de resistências e contradições, os mesmos preceitos já protagonizados

pelo governo federal, bem como a lógica da reestruturação produtiva em sua face mais atual,

o empreendedorismo.

Existe, contudo, uma especificidade do campus que reside no fato dos cursos não

serem todos específicos do trabalho simples, porém na etapa de implantação do campus são

ofertados desarticulados de propostas de elevação da escolaridade somada a uma política que

promova condições universalizantes de acesso e permanência dos alunos.

Por outro lado grande parte dos cursos FIC da unidade têm seguido a lógica da

formação voltada para o chamado empreendedorismo, ao passo que o grau de evasão nesses

cursos vem deflagrando a fragilidade desse modelo de formação profissional mediante as

condições objetivas de vida dessa fração da classe trabalhadora.

Em suma, iremos observar a partir dessa realidade local, como os cursos FIC no

contexto do capital imperialismo dentro do capitalismo periférico vêm contribuindo para a

perpetuação da condição de classe do trabalhador e para uma visão salvadora da educação

tendo como pano de fundo o empreendedorismo.

Para desenvolver a proposta apresentada adotaremos como metodologia a análise dos

principais dados socioeconômicos e educacionais dos alunos que responderam a formulário

específico no primeiro semestre do ano de 2016, somado ao estudo sobre evasão nesses

cursos, ambos formulados pela Coordenação Técnico Pedagógica do campus. Assim sendo,

relacionaremos esses dados, a fim de identificar qual a relação entre a pesquisa empírica e a

hipótese aqui apresentada. Ou seja, o que o perfil de classe dos alunos revela enquanto

mediações e contradições dos cursos de formação inicial e continuada.

1- Conformações da dualidade educacional e capitalismo periférico no Brasil



A historicidade da construção das políticas públicas no Brasil não pode ser compreendida

fora da caracterização do tipo de capitalismo que se desenvolveu em nosso país. O

capitalismo no Brasil se configura como um capitalismo atrasado, atado ao sistema de

dominação imperialista, cujas agências internacionais operam em grandes partes o conjunto

das políticas e das economias nacionais, a exemplo do banco mundial no direcionamento das

políticas educacionais.

Neste contexto a educação é permeada pelas influências da dominação imperialistas e

mediadas pelas consequências desta dominação. A contradição entre o imperialismo de um

lado, e, de outro, a nação e o povo dominado é, em nossa compreensão, o que marca o tipo de

capitalismo que temos no Brasil. Este capitalismo, submisso ao imperialismo é o que trava o

desenvolvimento nacional, impossibilitando qualquer avanço nas políticas sociais, inclusive

na educação.

Assim, podemos entender que a manutenção das relações de dependência passam

também, necessariamente, pelos processos de formação e qualificação da classe trabalhadora

nos países dependentes, conformando as futuras gerações à relações de trabalho e de

apreensão do conhecimento marcadas por condições de subalternidade.

Podemos dizer que política educacional implementada sob a égide da hegemonia

lulista seguiu condicionada ao modelo neodesenvolvimentista. Conforme afirma Castelo

(2012) este modelo colocou o Brasil como um braço auxiliar do neoliberalismo perpetuando a

condição periférica no capitalismo. O novo desenvolvimentismo supriu a necessidade de

socorrer o capital nacional, a partir da crise de 2018, e introduzir o social-liberalismo no

âmbito das políticas sociais.

Essa modernização periférica, segundo Braga (2012) impulsionou a indústria nacional

priorizando a substituição da indústria de transformação por indústrias de baixo valor

agregado (mineração, petróleo, agroindústria). Refere-se de um projeto de desenvolvimento

baseado “na dominância da lógica rentista sobre uma fração representativa do precariado26,

que implica exploração crescente, adoecimento e elevada rotatividade da força de trabalho”

(Ramos, 2015, p. 13). Braga (2012) explicita bem esse ciclo que teve participação principal da

juventude que aliou, (e ainda alia), trabalho precário com acesso ao ensino superior:

[Trata-se de] uma lógica que dialoga com o sistema fabril despóstico
característico do fordismo periférico. Ademais, acompanhamos a transição do
precariado da informalidade para a formalidade, suas tentativas de ascender na
estrutura socioocupacional por meio da faculdade noturna, seu orgulho por
trabalhar em uma empresa “moderna” e, por fim, o ciclo gerencial que



fatalmente deságua na demissão. Um ciclo sempre renovado pela entrada de
novos contingentes de jovens trabalhadores em busca do primeiro emprego
com carteira assinada. (BRAGA, 2012, p. 228, apud Ramos, 201, p. 13).

Como resultado, a política educacional nos últimos anos não esteve orientada para a

solução dos problemas fundamentais da população. A promessa inclusiva da educação

apregoada como alternativa para pobreza vem sucumbindo aos limites da transição pós era

lulista mediante a ausência de reformas estruturais que orientasse outro modelo de

desenvolvimento e outro patamar de sociabilidade.

2- Os cursos FIC no contexto da expansão dos IFs

Nas últimas décadas temos vivenciado um redirecionamento das políticas sociais e,

especificamente, da educação como solução individual para o processo de aviltamento de

direitos e precarização da vida (Algebaile et al, 2013).

A partir dos anos de 1990 observamos a ascensão da concepção da pedagogia das

competências na formulação e implementação da política educacional. De modo breve, este

processo se inicia com a crise do modelo fordista de produção e com o processo de

reestruturação produtiva, que em razão das novas tecnologias e da crise do emprego o

mercado passa a requerer um “trabalhador flexível”, que se adapte em múltiplas funções e que

assuma os riscos produtivos agora desencadeados de forma muito mais complexa e dinâmica.

Em paralelo se assistiu a emergência da concepção de sociedade do conhecimento e o perfil

de qualificação do trabalhador passa a ser redirecionado para a noção de competências, de

forma a se tornar adaptável ao novo padrão e a lógica da empregabilidade.

Contudo, é mais recente que, a partir do governo Lula, observamos um processo de

pulverização da oferta educacional (Algebaile et al, 2013) que se traduz na fragmentação de

diversos programas que vão desde formação inicial e continuada de trabalhadores de variados

graus de escolaridade até programas voltados para inserção no ensino superior.

O que caracteriza o que aqui denominamos de fragmentação e pulverização da oferta é

a ausência de uma concepção unitária que tenha como objetivo a elevação dos patamares de

escolaridade do trabalhador mediante o acesso e o fortalecimento da educação pública,

gratuita e de qualidade com vistas à sua emancipação no que tange o acesso ao conhecimento

historicamente produzido. Em outras palavras, essa diversidade de programas formativos se

limita a pulverização da oferta educacional destinada aos pobres, como explicita Algebaile et



al (2013).

Na contramão dessa perspectiva, observamos que um conjunto de políticas públicas

redistributivas e universalizantes, aliadas ao fortalecimento e ampliação do acesso aos direitos

sociais são premissas fundamentais para todo e qualquer programa voltado para a elevação do

patamar de escolaridade das classes subalternizadas.

A expansão dos Institutos Federais – os IF’s- ocorreu a partir de 2003 e fazia parte das

ações do Programa Brasil Profissionalizado voltado para expandir o ensino médio integrado à

educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística, a articulação entre

formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos e das vocações

locais e regionais, mediante assistência financeira que receberiam a partir de convênios com o

MEC. Com isso, houve grande expectativa quanto ao rompimento com as tendências

fragmentadas e focalizadas que caracterizaram o período FHC.

O ensino médio integrado alia formação básica com formação profissional e,

representa, no âmbito das lutas históricas travadas por forças progressistas na educação, uma

formação mais plena capaz de proporcionar o conhecimento técnico aliado a formação

humanística.

A partir do Pronatec houve uma grande expansão dos cursos FIC na oferta dos

Institutos Federais. O programa foi instituído pelo MEC em 2011 e seu objetivo principal

seria expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e

Tecnológica para a população brasileira. O argumento principal era a crescente demanda pela

expansão do ensino técnico e profissionalizante e pelo seu peso relativo nos processos de

inovação tecnológica, aumento de produtividade e competitividade e promoção do

desenvolvimento sustentável. Além de incorporar os programas já existentes, a novidade do

Pronatec foi proporcionar, com subsídio público, o acesso de estudantes e trabalhadores a

vagas de educação profissional técnica de nível médio e de formação inicial e continuada em

instituições privadas.

No entanto o programa se configurou no redirecionamento da política de educação

profissional para a formação com foco no trabalho barato. Como ressalta Ramos (2015):

“os avanços políticos expressos principalmente na expansão da rede federal,
no apoio aos sistemas estaduais para a oferta da educação profissional -
especialmente na forma integrada ao ensino médio – e no acordo de
gratuidade com o Sistema S, sofrem um refluxo a partir da instituição do
Pronatec, uma vez que este tende a priorizar a oferta da formação inicial e
continuada e a incentivar a atuação da esfera privada com subsídios públicos.
Ramos” (2015, p. 3)



Os dados do Programa no auge da sua expansão mostram que em 2014 a meta era

chegar perto de 40% do previsto, na proporção de 29% de vagas para cursos técnicos e 71%

para cursos Fic. Fica claro que o Pronatec priorizou a expansão da formação inicial e

continuada de trabalhadores e não da formação técnica de nível médio. A estratégia desse tipo

de expansão foi o Bolsa-Formação Trabalhador destinada a estudantes de cursos de formação

inicial e continuada (cursos FIC, com o mínimo de 160 horas).

Em síntese, como sugere Ramos (2015) a partir da análise dos dados no desse período,

o governo federal dos governos Lula e Dilma optaram pela expansão da educação profissional

técnica de nível médio de forma concomitante ou subsequente em todas as redes e da

formação inicial e continuada, aliado ao incentivo à participação do empresariado da

educação e transferências de recursos públicos para o setor privado. Essa escolheu se deu em

detrimento do ensino médio interado nas instituições púlicas.

Apesar dos IF’s se expandirem principalmente a partir do segundo governo da era

Lula, é a partir do Pronatec que os investimentos na oferta de cursos FIC e no ensino médio

subseqüente passam a superar a ensino médio integrado. Enquanto o Pronatec teve como

carro chefe do programa o estabelecimento de convênios com instituições privadas de ensino,

em especial com o Sistema S, era destinada para os cursos FIC uma bolsa formação para

alunos e professores, que possibilitava àqueles a custearem sua permanência no curso.

No entanto, principalmente a partir do segundo governo Dilma, dada a ruptura com a

hegemonia lulista e o pacto com a burguesia nacional, o PRONATEC deixou de apresentar o

recurso necessário para o custeio da formação profissional. Os cursos FIC perdem as bolsas

voltadas para permanência estudantil e a expansão dos Institutos Federais passou a sofrer

severos cortes orçamentais, que comprometeram muitos campi em fase de implantação.

Os dados do MEC sobre o investimento empenhado nos Institutos Federais mostram

que dede 2014 até o ano de 2017 houve uma queda de quase 60% da vera para custeio. Nessa

direção A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

(ANDIFES) afirma que o orçamento para 2018 é 20% menor do que o de 2014 para o custeio

[utilizado para pagamento de despesas cotidianas] e 90% menor em capital [para

investimentos].

Nesse contexto de retrocessos orçamentários, os campi em processo de implantação,

em especial no estado do Rio de Janeiro, vem adotando os cursos FIC como política de

inserção no território, somado, secundariamente, ao ensino médio subseqüente.  Essas duas

modalidades de formação se tornam a opção viável diante da precarização do processo de



implantação. A formação profissional é ofertada de forma condicionada a carência dos

recursos e os cursos FIC passam a ser destinados sem bolsa para permanência estudantil.

Além do mais os cursos FIC se caracterizam pela fragilidade e ausência de sustentação

sobre a viabilidade do que se propõe. Uma vez que a qualificação rápida do trabalhador não

vem se mostrando como um item de valorização da força de trabalho por parte do capital.

Além disso, os cursos de formação inicial e continuada não estão articulados à elevação da

escolaridade dentro da lógica de estruturação da política educacional. Conforme ressalta

Ramos “na melhor das hipóteses, somente este tipo de trabalho pode incorporar pessoas

formadas em cursos de formação inicial e continuada, na sua maioria, de 160 horas” (Ramos

2015, p. 13).

Esse aviltamento à educação ofertada pelos IF na região metropolitana do Rio de

Janeiro representa, conforme defende Ramos (2015) a tônica da política de desenvolvimento

ditando a política educacional. Contudo, resta saber como que após o colapso da política

neodesenvolvimentista da era Lula e a conseqüente retração da demanda por consumo em

larga escala e trabalho barato, que condições concretas restam para inserção dos trabalhadores

das classes subalternas no mundo do trabalho a partir desses cursos de formação, e qual é a

interface com os índices de evasão.

3- Aspectos do perfil de classe dos alunos dos cursos FIC no IFRJ - Campus Belford Roxo

O contexto de precarização de expansão dos IF’s coloca os cursos de formação inicial e

continuada como um carro chefe da oferta de serviços para população. No campus Belford

Roxo as atividades iniciaram em 2016 com os cursos FIC e somente no segundo semestre de

2017 foi possível estruturar o primeiro curso de ensino médio subseqüente.

Os dados do perfil socioeconômico confirmam a tese de que o público majoritário que

busca os cursos FIC são os pobres, trabalhadores das classes subalternizadas. Mediante os

dados que se seguirão queremos interrogar quais são os sentidos desse modelo de formação

no atual estágio de configuração do capitalismo no país na função de integração subordinada

ao contexto do capital imperialismo.

Nessa direção, vamos analisar os dados socioeconômicos1 dos cursos FIC em

Desenvolvimento de Produto Têxtil e de Moda; ecodesigner em acessórios de moda e

1 Respondeu a ficha analisada um total de noventa e um alunos de um universo de cento e cinco
matriculados nos três cursos.



empreendedorismo, no campus Belford Roxo, no ano de 2016.  Neste momento, não

especificaremos as particularidades do campus, da população local, tampouco de aspetos

pedagógicos dos cursos. A idéia central neste trabalho é situar o recorte socioeconômico da

população que acessa os cursos como contraponto a esse modelo de formação2.

Posto isto, em 2016 observamos a partir da análise das fichas socioeconômicas que:

• Com relação a um perfil geral dos alunos, observou-se maior quantitativo de jovens de

até 30 anos com percentual significativo de recém concluintes do ensino médio sem

inserção no mercado de trabalho, no ensino superior ou com alguma formação técnica;

• Os dados referentes às condições de trabalho e renda são agravantes. É mais de 50% o

número de alunos em situação de desemprego e trabalho informal sem proteção

trabalhista. Essa condição de desproteção se acentua com a carga horária estendida de

trabalho e o baixo rendimento.  A maior parte dos alunos está em situação de

desemprego e trabalho informal (52% dos que responderam), seguido de trabalho

formal (20%). Nota-se também que 29,5% dos alunos que responderam o formulário

que trabalham mais que oito horas por dia.

• Com relação à escolaridade apenas 48% dos respondentes tem o ensino médio

completo.

A partir desses dados podemos avaliar que o curso FIC, enquanto curso aligeirado e sem

uma proposta de integração voltada para o aumento da escolaridade está distante da

necessidade fundamental dos trabalhadores das classes subalternas. Os dados de trabalho e

renda apontam para a necessidade de um conjunto de políticas que assegurem o direito para a

retomada e continuidade dos estudos.

Evidente que diante desse recorte de classe, a população atendida pelos cursos demandará

um curso que possibilite uma rápida inserção no trabalho formal, em que pese trabalhos

barateados pelo atual sistema de produção. Soma-se a isto, a ausência de recursos financeiros

para permanência e aprendizado adequado.

Contudo com o colapso da hegemonia lulista, o MEC deixa de destinar bolsas de

permanência estudantil para os cursos FIC e, mais central, diminui a demanda de contratação

2 É importante enfatizar que os docentes, imbuídos de uma perspectiva crítica, apresentam conteúdos
abrangentes e críticos, que muitas vezes destoam da proposta de formação dos cursos FIC. Contudo, as
contradições que permeiam essa proposta formativa vêm superando o esforço pedagógico de intervenção. Soma-
se a isso a própria ausência de infraestrutura para tornar viáveis as propostas docentes.



pelo trabalho barato pelas indústrias e serviços. Sem as bolsas permanência e sem alguma

possibilidade de inserção no mercado de trabalho, parece-nos que restam a evasão desses

alunos e um gasto oneroso com cursos que alcançam uma baixa taxa de aprovação. No

campus em análise, a taxa de evasão no primeiro semestre de 2017 foi 45,71% 3no total das

seis turmas oferecidas. Isso demonstra a baixa efetividade e eficácia das ações com essa

política de formação profissional.

Dessa forma, se percebe os limites impostos pelo mundo do trabalho na formação

continuada do trabalhador, especialmente aqueles inseridos em trabalhos subalternizados.

Podemos afirmar que a permanência do trabalhador em cursos FIC é frágil diante dos

atravessamentos das necessidades imediatas da vida e da limitada projeção no mercado de

trabalho mediante cursos de qualificação, o que não possibilita estímulo para os esforços que

muitas vezes precisam ser feitos para continuidade dos estudos.

O perfil socioeconômico revela trabalhadores fora do chão da fábrica e em parte aqueles

não empregáveis em razão do fosso social em que estão inseridos. Os dados4 de avaliação

discente dos alunos que concluíram o curso FIC no primeiro semestre desse ano revela que

grande parte das respostas sobre o interesse pelos cursos se referem a busca de ampliação de

conhecimentos, seja para conhecer uma área nova, qualificar o trabalho ou agregar no

currículo. Apenas dois alunos concluintes apontaram inserção no mercado formal de trabalho.

Ambos não responderam se essa motivação foi atendida.

Algebaile et al (2013) aborda que essa oferta residual de formação para os mais pobres é

sustentada a partir do discurso da solução individual para a precarização da vida e para a

intensificação do processo de destituição de direitos. Esse discurso geralmente vem

fortalecido com o apelo ao empreededorismo e a empregabilidade. Se os dados

socioeconômicos apontam para ausência de possibilidade concreta no desenvolvimento e

manutenção de negócios próprios e se o capital não vem valorizando os cursos FIC para fins

de contratação, o ideal da solução individual da pobreza parece permear o consenso da classe

trabalhadora na busca de cursos de qualificação.

4- Considerações Finais

3 Dados do estudo sobre evasão dos cursos FIC realizado pela Coordenação Técnico Pedagógica do IFRJ –
campus Belford Roxo em junho de 2017.
4 Dados do estudo sobre avaliação discente dos cursos FIC realizado pela Coordenação Técnico Pedagógica do
IFRJ – campus Belford Roxo em agosto de 2018.



Diante do perfil socioeconômico apresentado, afirmamos que se se por um lado, as

condições sociais de trabalho, de renda e escolaridade, associada à precariedade atual das

políticas públicas reforçam, na mais pontual das análises, a necessidade da expansão de

políticas que associem aumento da escolaridade com assistência estudantil para a garantia do

acesso e da permanência do aluno. Por outro, ressaltamos que não há formação profissional

possível para as classes subalternizadas que não promova reformas estruturais que incidam

diretamente sobre as questões que balizam a sociabilidade atual, bem como políticas públicas

redistributivas e universalizantes.

Enquanto não vinga mais o pacto da era lula, o discurso em torno do impacto social dos

cursos de formação inicial e continuada parece se manter pela tônica do empreendedorismo e

da empregabilidade, ainda que não haja uma política de fomento que garanta a

competitividade de micro e pequenos empresários.

Na contramão observamos profissionais da educação submersos a essa proposta tentando

garantir um conteúdo crítico na esperança que ressoa em tão grande contradição o acesso a

uma educação pública, gratuita e de qualidade.
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