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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O presente artigo traz uma reflexão sobre o Programa Nacional de Acesso  ao  Ensino

Técnico  e  Emprego (PRONATEC) e o MEDIOTEC, tendo em vista que o MEDIOTEC é

um projeto educacional inserido no PRONATEC. Esses programas fundamentam-se em

ações que coadunam com as propostas de reforma do Ensino Médio sancionada pelo

presidente Michel Temer por meio da Lei 13.415/17, sendo caracterizados por formações

aligeiradas, ligadas às demandas do mercado, tendo como público alvo as pessoas em

vulnerabilidade social e pouco escolarizadas. Tomando como campo de pesquisa o Instituto

Federal do Sudeste de Minas Gerais- Campus Muriaé, que foi ofertante do PRONATEC de

2012 a 2016 e atualmente oferta cursos técnicos por meio do MEDIOTEC, fazemos  uma

análise dos pontos de convergência do PRONATEC e MEDIOTEC, haja vista a

continuidade de políticas de educação profissional com perspectiva de educação mínima

dos trabalhadores cuja formação assenta-se na perspectiva de atendimento às demandas do

capital, já que tais políticas buscam por meio da inculcação da empregabilidade

desresponsabilizar o Estado da oferta de uma educação de qualidade. O referencial

bibliográfico seguido é o gramsciano, entre outros autores, como Frigotto, Ciavatta e



Kuenzer. Metodologicamente, utilizamos a pesquisa documental que tem por base  a

análise  da  Lei  12.513/11,   que  instituiu  o  PRONATEC; o Guia MEDIOTEC; o

Documento de Referência de Execução para todas as redes ofertantes; os relatórios do

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) e os

documentos dos arquivos do PRONATEC Campus Muriaé e a Análise de Discurso Crítica

(ADC) de Norman Fairclough. Percebemos, no entanto, que a educação profissional

proposta no PRONATEC e MEDIOTEC estão distantes  de  uma  formação  profissional

que  possibilite a leitura do mundo do trabalho para além das necessidades mercadológicas

imediatas, distanciando o processo de transformação social e, consequentemente, as

melhorias necessárias às condições de vida da população brasileira.
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Resumo

O presente artigo traz uma reflexão sobre o Programa Nacional de Acesso  ao  Ensino

Técnico  e  Emprego (PRONATEC) e o MEDIOTEC, tendo em vista que o MEDIOTEC é

um projeto educacional inserido no PRONATEC. Esses programas fundamentam-se em ações

que coadunam com as propostas de reforma do Ensino Médio sancionada pelo presidente

Michel Temer por meio da Lei 13.415/17, sendo caracterizados por formações aligeiradas,

ligadas às demandas do mercado, tendo como público alvo as pessoas em vulnerabilidade

social e pouco escolarizadas. Tomando como campo de pesquisa o Instituto Federal do

Sudeste de Minas Gerais- Campus Muriaé, que foi ofertante do PRONATEC de 2012 a 2016
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e atualmente oferta cursos técnicos por meio do MEDIOTEC, fazemos  uma  análise dos

pontos de convergência do PRONATEC e MEDIOTEC, haja vista a continuidade de políticas

de educação profissional com perspectiva de educação mínima dos trabalhadores cuja

formação assenta-se na perspectiva de atendimento às demandas do capital, já que tais

políticas buscam por meio da inculcação da empregabilidade desresponsabilizar o Estado da

oferta de uma educação de qualidade. O referencial bibliográfico seguido é o gramsciano,

entre outros autores, como Frigotto, Ciavatta e Kuenzer. Metodologicamente, utilizamos a

pesquisa documental que tem por  base  a  análise  da  Lei  12.513/11, que  instituiu  o

PRONATEC; o Guia MEDIOTEC; o Documento de Referência de Execução para todas as

redes ofertantes; os relatórios do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e

Tecnológica (SISTEC) e os documentos dos arquivos do PRONATEC Campus Muriaé e a

Análise de Discurso Crítica (ADC) de Norman Fairclough. Percebemos, no entanto, que a

educação profissional proposta no PRONATEC e MEDIOTEC estão  distantes  de  uma

formação  profissional que  possibilite a leitura do mundo do trabalho para além das

necessidades mercadológicas imediatas, distanciando o processo de transformação social e,

consequentemente, as melhorias necessárias às condições de vida da população brasileira.

Palavras chave: Trabalho; Educação Profissional; PRONATEC.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo visa contribuir com reflexões sobre o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino técnico e Emprego (PRONATEC) numa perspectiva de análise crítica.

Ao considerarmos que a educação proposta para a inclusão no trabalho e emprego

apenas mantém acesas as ideias de que basta se profissionalizar para melhorar o padrão de

vida. Quanto ao PRONATEC, o que poderíamos dizer?

É característica da sociedade classista a exploração e a manutenção do exército de

reserva para pressão à subsunção aos ditames da produção. Esse seria um dos lados da política

de formação profissional. Porém, quando analisamos os investimentos para a formação do

trabalhador em sua fase educacional, passamos a questionar seriamente a quem serve essa

política: ao governo, para manutenção da ilusão de que a educação salvaria todos de qualquer

situação (desde que cada um dos que compõem a massa dos desvalidos faça a sua parte); aos
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parceiros demandantes (empresariado), que teriam à sua escolha mais mão de obra capacitada;

aos destinatários da política, desempregados em geral, para qualificação e consequente

reinserção ao mercado de trabalho?

Assim, buscando compreender dialeticamente as concepções presentes nos textos de

criação e regulamentação do PRONATEC, buscamos evidenciar alguns discursos presentes

entre os discursos de profissionalização que são utilizados estrategicamente para a

manutenção da hegemonia dominante. Tomaremos como base para as análises os documentos

que regulamentam o PRONATEC e atualmente o MEDIOTEC.

Este estudo tem como objetivo verificar as contradições presentes nesses discursos que

buscam conforme Gramsci a criação de um novo senso comum que tende a conformar3 a

classe subalterna.

Fairclough (2001, p.90) “ao usar o termo ‘discurso’ propõe considerar o uso de

linguagem como forma de prática social”. Para Gramsci (1999, p. 94), “toda a linguagem

contém os elementos de uma concepção de mundo e de uma cultura” e esta pode ser usada

pelo grupo dominante para domínio ideológico da classe subalterna.

Nesse sentido, os conceitos de ideologia e hegemonia são fundamentais para a análise

da prática social. Para Gramsci, uma direção político- ideológica e a conquista do consenso

são formas de manutenção do poder. Para o autor a inculcação de tais ideologias e o controle

do consenso ocorrem por meio dos “aparelhos privados de hegemonia” 4que são usados para

persuadir as classes subalternas.

A naturalização de ideologias embutidas nas práticas discursivas favorece a

construção de um senso comum que geralmente é utilizado pela classe dominante para

cooptação e desmobilização da classe subalterna.

3 O ‘conformismo social’ é apontado por Gramsci em sua análise sobre o americanismo como uma questão que
não é nova e da mesma forma que se buscava a conformação dos trabalhadores nessa época, o conformismo que
se estabelece na sociedade contemporânea visa uniformizar o modo de pensar e agir do homem de forma
hegemônica, o que conduz a conformação das classes subalternas (MANACORDA, 2013).
4 Aparelhos privados de hegemonia na visão gramsciana são as instituições como escolas, igrejas, jornais e os

meios de comunicação, cuja finalidade é a manipulação ideológica que mantém a hegemonia da classe
dominante. Através das ideologias disseminadas por meio desses aparelhos busca-se a inculcação de uma
subordinação passiva das classes exploradas. (SIMIONATTO, 2011, p.49)



A escolha do uso da ADC se deve a possibilidade de interpretar, refletir e entender os

sentidos e ideologias apregoadas nos discursos presentes nas políticas de formação

profissional, sendo a atual política de formação profissional, o PRONATEC, a centralidade do

estudo. Ressaltamos ainda que o atual projeto de formação profissional, o MEDIOTEC,

também se efetivará por meio do PRONATEC e da Bolsa Formação.

Nesse sentido, este trabalho se constitui em uma atividade de desconstrução de alguns

conceitos que fazem parte das estratégias do capital para sua legitimidade, apresentando

elementos e reflexões a partir do referencial gramsciano.

Para melhor entendermos os limites das proposições previstas pelo PRONATEC,

abordaremos a seguir as transformações e as novas formas de organização do trabalho

mediante a mundialização do capital.

2 ALGUMAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO E A DIFUSÃO

DE NOVOS CONCEITOS NA ORDEM NEOLIBERAL

Alves e Antunes (2004) analisam as mutações que vêm ocorrendo no mundo do

trabalho e seus impactos na classe trabalhadora, apontando estratégias do capitalismo que

cada vez mais fragmentam a classe trabalhadora e a todos que vendem sua força de trabalho.

Os autores enumeram essas mudanças no contexto da mundialização do capital. Assim, o

esgotamento do taylorismo/fordismo e a consequente diminuição de trabalhadores fabris, cede

lugar à reestruturação produtiva e às novas formas de desregulamentação do trabalho, através

da terceirização, subcontratação, informalidade e altos níveis de desemprego.

As novas formas de organização do trabalho em consonância com os interesses do

mercado passam a demandar o “trabalhador de novo tipo”, ou seja, aquele capaz de

desempenhar várias funções, polivalente, dotado de habilidades e competências, apto a

acompanhar as mudanças nas relações de produção. Conforme Kuenzer:

O novo discurso refere-se a um trabalhador de novo tipo, para todos os
setores da economia, com capacidades intelectuais que lhe permitam
adaptar-se à produção flexível. Dentre elas, algumas merecem destaque: a
capacidade de comunicar-se adequadamente, através do domínio dos códigos
e linguagens incorporando, além da língua portuguesa, a língua estrangeira e
as novas formas trazidas pela semiótica; a autonomia intelectual, para
resolver problemas práticos utilizando os conhecimentos científicos,
buscando aperfeiçoar-se continuamente; a autonomia moral, através da
capacidade de enfrentar as novas situações que exigem posicionamento



ético; finalmente, a capacidade de comprometer-se com o trabalho,
entendido em sua forma mais ampla de construção do homem e da
sociedade, através da responsabilidade, da crítica, da criatividade.
(KUENZER, 1999, p. 129).

Nesse contexto, a educação se coloca como instrumento para formação desse novo

tipo de trabalhador, preparando-o para enfrentar os desafios do mundo do trabalho de forma

mais flexível possível, vendendo sua força de trabalho e se responsabilizando pela sua

empregabilidade. Para Kuenzer:

Em absoluta consonância com as transformações ocorridas no mundo do
trabalho, as políticas públicas de educação objetivam a contenção do acesso
aos níveis mais elevados de ensino para os poucos incluídos respondendo a
lógica da polarização; para estes, de fato são asseguradas boas oportunidades
educacionais, de modo a viabilizar a formação dos profissionais de novo
tipo: dirigentes especialistas, críticos, criativos, e bem sucedidos. Para a
grande maioria propostas aligeiradas de formação profissional que
independem de educação básica anterior, como forma de viabilizar o acesso
a alguma ocupação precarizada, que permita alguma condição de
sobrevivência (KUENZER, 1999, p. 132).

Todas essas tendências se fazem sob a égide do capital e se refletem fortemente no

mundo do trabalho. Isso acontece devido ao processo de transmutação no qual o homem se

coisifica e se estranha no próprio produto que é fruto de seu trabalho. Para Ciavatta (2005,

p.92), o trabalho, diferentemente do emprego, se “distingue das formas históricas e alienantes,

de exploração do trabalhador, presentes no sistema capitalista”.

Em outras palavras, a ação do homem para a produção de bens que atendam às suas

necessidades (valor de uso) refletem uma etapa do trabalho que integra e integraliza o homem

como ser social e em permanente evolução, dadas suas necessidades de sobrevivência. Assim,

o que produz traz consigo a própria imagem do homem que reconhece em seu produto

idealizado os esforços intelectuais e físicos (dispêndio de energia) para a concretização de sua

ideação. No entanto, ao realizar feitos, atos materializados pelo trabalho que venham a ser

expressões de valores de troca, o homem produz a mercadoria não apenas para seu uso ou

para atendimento de suas necessidades, mas para atender às expectativas de um mercado que

se impõe como avaliador do produto em si, desconectando do objeto seu trabalho, como se

obra e criador não tivessem em sua fase criativo-produtiva cordão umbilical, laços produtivos.

Nesse novo contexto, criador e criatura tornam-se elementos distintos, estranhos,

perde-se a sociabilidade humanizadora da produção. Eis que o produto ganha o status de

mercadoria:



A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características
sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como
características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do
trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais
dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação social existente,
à margem deles, entre os produtos de seu próprio trabalho. Através dessa
dissimulação, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sociais,
com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos. […] Uma
relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma
fantasmagórica de uma relação entre coisas. […] Chamo a isso de
fetichismo5, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são
gerados como mercadorias (MARX, 2016, p. 94).

Diametralmente, o homem se torna mercadoria. Ordenado e coordenado pelo sentido

do mercado, esse novo sujeito deve estar apto a atender as necessidades impostas pelo modo

de produção. Nesse sentido, o trabalhador trabalha para produzir, para apenas produzir sem

que detenha em seu conhecimento a compreensão de todas as etapas do processo de produção.

No atual estágio do capital, não basta a disponibilidade da mão de obra, mas que a própria

mão de obra se converta em mercadoria. A força de trabalho é a mercadoria em questão, no

entanto, como padrão de qualidade, deve estar apta a se inserir no mercado, deve ser lapidada

para a aceitação da imutabilidade do sistema que lhe converte como coisa, deve ter formação

suficiente para executar as tarefas que são impostas, deve ter a habilidade para mão de obra,

cobrindo as faltas ou ausências de outro ser convertido em mercadoria, eis aí a ideia

perniciosa de polivalente. Nesse último caso, não falamos de capacidade politécnica, mas de

estratégia de substituição temporária e flexível para que não haja impedimentos ao processo

de produção. Trata-se, pois, de uma falácia que escamoteia a dupla exploração, do trabalho e

do trabalhador, que ao se capacitar para multitarefas acaba servindo como mecanismo

humano de pressão aos demais “trabalhadores”, uma vez que fica clara a ideia de substituição

positiva, ou seja, ninguém é insubstituível.

Justamente nesse campo de pressões sociais reside o risco da capacitação permanente,

ou seja, da necessidade contínua de qualificação para o trabalho explorado. O fetichismo do

novo milênio não está apenas em adquirir mercadorias e fazer o campo do lucro se concretizar

pela circulação das mercadorias, produzidas pela exploração da mais valia. Falamos aqui do

fetichismo do homem-mercadoria, do sonho idealizado de ter a formação necessária para

seguir ao mercado para se colocar à disposição como mercadoria.

5 O Fetiche é a expressão em Marx (2016) que caracteriza o processo de mercadorização do trabalho e das
relações humanas, fazendo com que as relações sociais sejam mediatizadas e expressas através das mercadorias,
que dotadas de vida própria, controlam e mantêm o sistema capitalista.



Se a educação, na sociedade capitalista assume uma áurea de redentora e de

possibilitadora da mobilidade social, por outro lado acaba convertendo o educando em

consumidor. Vejamos, ao adentrar o espaço educacional, o sujeito busca por uma formação

que lhe garanta a capacidade de (entre outras possibilidades) adentrar o mercado de trabalho.

Assim, o sujeito é o consumidor que busca o produto (mercadoria) educação. Ao final do

processo formativo, o consumidor detentor do diploma torna-se mercadoria, estando, pois,

disponível ao mercado para ser consumido. Mas, distante de seus sonhos de mercadoria, ele se

vê logrado pela ideia de que a sua não empregabilidade é apenas fruto da sua não capacidade

adequada às novas exigências de mercado. Resta-lhe, pois, retornar aos programas de

capacitação, formação inicial continuada e outros, para adquirir o status de apto ao exercício

do trabalho, ou seja, de fato quem é empregado é quem comprova estar mais preparado para

ser explorado.

Essa não consciência de formação para exploração é o que caracteriza a educação que

tem como único foco o preparo para o trabalho; sem, contudo, possibilitar uma leitura da

realidade em sua totalidade discriminatória e dominadora, pois a existência de multidões

desempregadas serve apenas como pressão para aceitação da opressão do trabalho devido ao

risco de perder o posto onde está colocado.

Quanto ao fetiche do PRONATEC, o que poderíamos dizer? Ao considerarmos que a

educação proposta para a inclusão no trabalho e emprego apenas mantém acesas as ideias de

que basta se profissionalizar para melhorar o padrão de vida. Como dito anteriormente, é

característica da sociedade classista a exploração e a manutenção do exército de reserva para

pressão à subsunção aos ditames da produção. Esse seria um dos lados da política de

capacitação profissional.

3 METODOLOGIA

O presente artigo baseou-se na abordagem qualitativa, tendo como objeto de estudo o

PRONATEC e como campo de pesquisa o IF Sudeste MG Campus Muriaé. Utilizamos como

procedimentos metodológicos a análise documental de documentos oficiais do PRONATEC

como a Lei n 12.513/2011 de criação programa e suas alterações, a Resolução CD/FNDE nº

04 de 16 de março de 2012 que estabelece a regulamentação para execução do PRONATEC,

planos de cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) do Campus Muriaé; guia de cursos

FIC do PRONATEC; documento referência da Bolsa Formação Trabalhador (2012) e o

documento de referência de execução para todas as redes ofertantes do MEDIOTEC (2017).



4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PRONATEC E O MEDIOTEC

Tendo em vista a continuidade do PRONATEC atualmente por meio do MEDIOTEC

e o fato de ambos terem como público-alvo a população em vulnerabilidade social, a partir da

análise documental do documento referência da Bolsa Formação Trabalhador (2012), do guia

de cursos FIC do PRONATEC e do documento de referência de execução para todas as redes

ofertantes do MEDIOTEC, traçamos algumas considerações.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC) tem

por objetivo central a profissionalização e a inclusão produtiva dos trabalhadores brasileiros.

O PRONATEC destina-se prioritariamente a estudantes do ensino médio da rede pública,

inclusive da educação de jovens e adultos; trabalhadores; beneficiários dos programas federais

de transferência de renda; e estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola

da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.

Segundo documento referência para Bolsa Formação Trabalhador (2012), o objetivo

da parceria entre Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o Ministério da Educação

(MEC), na oferta de cursos é criar oportunidades para que as pessoas inscritas no CAD

Único6 possam se qualificar profissionalmente. O atendimento às pessoas do CAD Único com

prioridade para o público do Plano Brasil Sem Miséria7 (PBSM) tem como finalidade

favorecer a Inclusão Produtiva para a população em extrema pobreza, propiciando

oportunidades de ocupação e renda.

No âmbito do BSM, as iniciativas de inclusão produtiva urbana vão
reunir ações de estímulo à geração de ocupação e renda via
empreendedorismo individual, de economia solidária, de oferta de
orientação profissional e de cursos de qualificação profissional, bem
como à intermediação de mão de obra para atender as demandas nas
áreas públicas e privadas (BRASIL, 2012, p. 18- grifo nosso).

6 O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e outras normas e
funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas. Mais informações
disponíveis em: <https://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve> Acesso em: 20 set.
2016.
7 Mais informações disponíveis em:
<http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/internacional/fsm/eixos/inclusao-social/brasil-sem-miseria>
Acesso em: 10 ago. 2017

http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/internacional/fsm/eixos/inclusao-social/brasil-sem-miseria


Desde a criação do PRONATEC, o Guia PRONATEC de cursos FIC elaborado pelo

Ministério da Educação para direcionar a oferta dos cursos do Pronatec/Bolsa-Formação, vem

sendo editado e incorporando cada vez mais cursos, tendo de 2011 a 2016 quatro versões

diferentes publicadas. No entanto, considerando que a condição prévia para a emancipação

social se encontra numa formação mais integral, a disseminação de cursos profissionais do

PRONATEC, desvinculados da formação geral, parecem estar mais a atender as necessidades

da classe dominante, do que propriamente a quem se destina os cursos.

Para Frigotto (2010), uma proposta de educação aligeirada, utilitarista e pragmática,

ou seja uma “meia educação” somente visa atender às necessidades do sistema produtivo,

sendo indispensável à função de conformação dos trabalhadores.

O MEDIOTEC é uma ação do PRONATEC voltado para jovens estudantes do ensino

médio da rede pública, através da oferta de formação técnica concomitante ao ensino médio,

sob o discurso de aumentar as possibilidades de emprego e renda. Conforme documento

referência,

O beneficiário do MedioTec é o aluno do ensino médio das redes públicas
estaduais de educação e, sendo assim, a seleção ficará sob a responsabilidade
das Secretarias Estaduais e Distrital de Educação, em conformidade com as
diretrizes definidas pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC/MEC). A ideia é estimular parcerias entre as instituições ofertantes
de ensino médio e de educação profissional com o setor produtivo da região,
para que os estudantes sejam absorvidos, a priori, na condição de aprendizes
ou estagiários durante a realização do curso e, posteriormente, possam
assumir postos de trabalho. (BRASIL, 2017)

Assim como o PRONATEC, a atual política de qualificação profissional, o

MEDIOTEC possui entre seus propósitos a inclusão social para a população em

vulnerabilidade social, conforme documento de referência de execução para todas as redes

ofertantes do MEDIOTEC:

Para contribuir com o processo de inclusão social e produtiva e gerar
oportunidades aos jovens com maior grau de vulnerabilidade, a prioridade
deve ser dada aos jovens de famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família e a jovens submetidos a outras vulnerabilidades e riscos sociais que
vão além da pobreza. (BRASIL, 2017- grifo nosso)

Já o Guia PRONATEC de Cursos FIC (2016) elaborado pelo Ministério da Educação



para direcionar a oferta dos cursos do PRONATEC/Bolsa-Formação, disponível no portal do

MEC, em sua quarta edição, assim como o documento referência da Bolsa Formação

Trabalhador e o documento de referência de execução para todas as redes ofertantes do

MEDIOTEC, alicerçam-se em discursos de inclusão social e cidadania, como observamos na

citação abaixo:

[...] mais do que o cumprimento de uma obrigação formal. Conceitualmente,
representa também a consolidação – em escala nacional – de uma estratégia
de desenvolvimento que se recusa a desvincular a qualificação profissional
de trabalhadores da elevação da escolaridade. Desta forma, o Guia Pronatec
é também e acima de tudo o instrumento de consolidação de uma política
pública visando a aproximar o mundo do trabalho do universo da Educação –
um instrumento não tão somente de fomento ao desenvolvimento
profissional, mas também e acima de tudo de inclusão e de promoção do
exercício da cidadania (BRASIL, 2016, p.6- grifos nossos).

O Guia de Cursos FIC do PRONATEC é denominado de instrumento de inclusão pelo

fato dos cursos possuírem exigências de escolaridade diversas, o que viabilizaria as pessoas

com baixa escolaridade participar dos cursos e ter aumentadas suas possibilidades de inclusão

no mercado de trabalho, além de fomentar a inclusão por meio da empregabilidade.

Entretanto, a inclusão e a cidadania apregoadas na sociedade capitalista são revestidas

pela lógica economicista e se limitam ao objetivo de formação do cidadão consumidor com

vistas à inserção do trabalhador nas “fendas” do mercado de trabalho.

Como tratado até aqui, tanto o documento referência para a bolsa formação quanto o

Guia de Cursos FIC do PRONATEC, principais norteadores das ações desenvolvidas no

PRONATEC, enfatizam uma formação voltada para a inclusão no mercado de trabalho, ou

seja, como diz Oliveira (2003, p. 41), “compreende o cidadão preso, exclusivamente, à

possibilidade de instituir uma cidadania pela compra dos direitos no mercado”, cujo horizonte

é o fomento do aumento da possibilidade de um emprego por meio da inculcação ideológica

da empregabilidade e do empenho individual.

Além disso, o incentivo ao empreendedorismo individual, à economia solidária e à

busca por qualificação como parte integrante do Plano Brasil Sem Miséria, que se articula ao

PRONATEC/Brasil Sem Miséria, também é uma estratégia ideológica utilizada para que os

trabalhadores busquem, através das relações de trabalho informais, responsabilizarem-se pela



sua renda, pelo seu emprego e pela saída da sua condição de pobreza.

5 CONCLUSÃO

Verificamos que os discursos presentes no PRONATEC, assim como os que permeiam

o MEDIOTEC possuem um papel estratégico, pois ao pautarem-se em discursos como

inclusão social, empreendedorismo e cidadania, colaboram para a criação de um consenso de

que cabe a cada indivíduo a responsabilidade pela sua constante qualificação e inserção no

mercado de trabalho, camuflando assim os reais fatores de exclusão e pobreza presentes na

sociedade capitalista. Além disso nos faz refletir sobre esse sistema cultural que conforma

essa condição com o nosso consentimento (consciente ou inconsciente) na defesa de ideais

dominantes como se fosse nossa própria ideia expressa.
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