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RESUMO 
O presente artigo  faz uma reflexão sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC),  buscando  compreender  como  está  manifestada  a  relação  educação‐Estado‐capital  na 
política  de  educação  profissional.  Numa  perspectiva  crítica,  fazemos  uma  análise  dos  conceitos  que 
fundamentam o PRONATEC e sua ligação com a crise estrutural do emprego. Defendemos que a educação 
profissional não deve  ser  tornada como uma dimensão estreita, utilitária,  reducionista e pragmática de 
formação para o emprego. Dito de outra forma, a educação profissional não pode ser guiada por critérios 
produtivistas do mercado, para formação de quadros técnicos demandados por  instituições privadas. Ao 
contrário,  ela  deve  propiciar  o  desenvolvimento  intelectual  do  educando  como  um  todo,  revelando  o 
caráter  contraditório  das  relações  de  trabalho  nesta  sociedade.  Dentro  desse  pressuposto,  é  que 
discorremos sobre as categorias trabalho, emprego e educação, bem como suas relações com o sistema 
social vigente. Para tanto, o aporte bibliográfico fundamenta‐se, entre ouros autores, em Frigotto (2005, 
2015), Ciavatta (2005, 2007), Mészáros (2005), Grasmci (2001, 2004). Outro instrumento metodológico é a 
pesquisa  documental  que  tem  por  base  a  análise  da  Lei  12.513/11  ‐  que  instituiu  o  PRONATEC  ‐  e  o 
discurso  da  candidata  à  Presidência  da  República  Dilma  Rousseff  proferido  em  outubro  de  2014. 
Verificamos que o PRONATEC está em sentido oposto ao almejado e perseguido pelos educadores e pela 
classe  trabalhadora:  a  perspectiva  de  integração  entre  educação  básica  e  profissional;  a  superação  da 
dualidade trabalho manual e trabalho intelectual. Constatamos, também, que a política externalizada pelo 
PRONATEC está ancorada nas necessidades de formação para o mercado de trabalho e é, oportunamente, 
usada como resposta para superar a crise estrutural do desemprego. Sendo assim, a educação profissional 
despontada  no  PRONATEC  está  distante  de  uma  formação  profissional  ligada  à  vida,  que  possibilite  a 
emancipação política, social e cultural dos estudantes e trabalhadores. 
 
Palavras‐chave: Trabalho; Educação Profissional; Emprego. 
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Resumo  
 
 
 

O presente artigo faz uma reflexão sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), buscando compreender como está manifestada a relação educação-Estado-capital na política de 
educação profissional. Numa perspectiva crítica, fazemos uma análise dos conceitos que fundamentam o 
PRONATEC e sua ligação com a crise estrutural do emprego. Defendemos que a educação profissional não deve 
ser tornada como uma dimensão estreita, utilitária, reducionista e pragmática de formação para o emprego. Dito 
de outra forma, a educação profissional não pode ser guiada por critérios produtivistas do mercado, para 
formação de quadros técnicos demandados por instituições privadas. Ao contrário, ela deve propiciar o 
desenvolvimento intelectual do educando como um todo, revelando o caráter contraditório das relações de 
trabalho nesta sociedade. Dentro desse pressuposto, é que discorremos sobre as categorias trabalho, emprego e 
educação, bem como suas relações com o sistema social vigente. Para tanto, o aporte bibliográfico fundamenta-
se, entre ouros autores, em Frigotto (2005, 2015), Ciavatta (2005, 2007), Mészáros (2005), Grasmci (2001, 
2004). Outro instrumento metodológico é a pesquisa documental que tem por base a análise da Lei 12.513/11 - 
que instituiu o PRONATEC - e o discurso da candidata à Presidência da República Dilma Rousseff proferido em 
outubro de 2014. Verificamos que o PRONATEC está em sentido oposto ao almejado e perseguido pelos 
educadores e pela classe trabalhadora: a perspectiva de integração entre educação básica e profissional; a 
superação da dualidade trabalho manual e trabalho intelectual. Constatamos, também, que a política 
externalizada pelo PRONATEC está ancorada nas necessidades de formação para o mercado de trabalho e é, 
oportunamente, usada como resposta para superar a crise estrutural do desemprego. Sendo assim, a educação 
profissional despontada no PRONATEC está distante de uma formação profissional ligada à vida, que possibilite 
a emancipação política, social e cultural dos estudantes e trabalhadores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo desenvolverá reflexões sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

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

pressuposto que a gênese do ensino na modalidade profissional pode ser considerada imaterial 

e complexa por ser de ordem social, reflexo da organização social e determinada pelo sistema 

social. 

Dessa forma, a especialização/profissionalização é histórica e demandada pelo 

desenvolvimento do Estado em sociedade de classes (senhores feudais e servos, senhores e 

escravo, patrão e empregado) e se acirrou com a introdução da indústria.   

É a partir dessa realidade – marcada pelo embate de interesses de classes sociais 

divergentes – que o Estado produz suas políticas sociais, onde, por vezes, aparece a inclinação 

do governo em atender aos interesses do capital, desconsiderando as necessidades e as 

aspirações dos trabalhadores. 

As discussões estão fundamentadas em autores como: Frigotto (2015) que dispõe 

sobre a educação profissional, trabalho e formação integrada, considerando a materialidade 

que tais objetos estão inseridos; Ciavatta (2005, 2007) discorre sobre as mediações históricas 

das categorias trabalho e educação; Mészáros (2005) trata da relação entre a educação e o 

sistema capitalista; Grasmci (2001, 2004) que traz a discussão do trabalho como princípio 

educativo.  

Na pesquisa documental temos por base a análise da Lei 12.513/11 que instituiu o 

PRONATEC. É por meio desse estudo que delinearemos os conceitos fundantes do 

PRONATEC e sua relação com o emprego, trabalho e sistema econômico. Outro documento 

auxiliar nessa compreensão é o discurso da candidata à Presidência da República do Brasil 

Dilma Rousseff, proferido no debate de 24 de outubro de 2014 no segundo turno da eleição.   

O artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente discorremos sobre a 

potencialidade emancipadora do trabalho e suas implicações para a educação profissional.  

Em seguida apresentamos o PRONATEC seus objetivos e sua relação com outras categorias 

sociais. Num terceiro momento, fazemos uma análise do PRONATEC relacionando-o como 

uma possível resposta à crise estrutural de desemprego. Para isso, tomamos como referência, 

além dos pesquisadores da área, o discurso da candidata à Presidência da República, em 2014, 

Dilma Rousseff. 

 

2 A POTENCIALIDADE EMANCIPADORA DO TRABALHO 



 

O trabalho assumiu diferentes formas ao longo da história, desde fundante de toda 

atividade humana até a forma alienada nesta sociedade de classes que vivemos. Tomemos 

Frigotto (2005) para discorrer sobre a dimensão ontológica ou ontocriativa do trabalho.  

Baseado nos princípios marxistas, o autor considera o trabalho como uma forma 

exclusivamente humana. O homem precisa desenvolver várias ações para prover sua 

subsistência, é, a partir daí, que ele transforma a natureza, a sociedade, os outros homens, e a 

si próprio.  

Nesse sentido, “os humanos criam e recriam, pela ação consciente do trabalho, a sua 

própria existência” (FRIGOTTO, 2005, p.58). Essa é a diferença entre os animais e o ser 

humano. Como inerente ao homem, o trabalho engrena o princípio educativo, pois “não há 

atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o 

homo faber do homo sapies” (GRAMSCI, 2001, p. 53).  Assumido desta forma, o trabalho é, 

ao mesmo tempo, um dever e um direito. Nas palavras de Frigotto (2005) é  

 

Um dever por ser justo que todos colaborem na produção de bens materiais, 
culturais e simbólicos, fundamentais a vida humana. Um direito pelo fato de 
o ser humano se constituir em um ser da natureza que necessita estabelecer, 
por sua ação consciente, um metabolismo com meio natural, transformando 
em bens, para sua produção e reprodução. (FRIGOTTO, 2005, p. 61) 

 

Esse é um princípio que fundamenta a teoria socialista de educação que assume o 

trabalho como categoria central, com valor pedagógico realizado dentro e fora da escola, de 

acordo com a idade.  Nesse viés, o trabalho é desenvolvido como um princípio educativo, 

relacionando a escola com a vida.  

Assim, os conteúdos escolares historicamente constituídos são trabalhados a partir da 

prática ou vivência no espaço do educando, onde o estudante pode compreender, promover e 

participar dos processos da luta diária na busca pela transformação da sociedade. Freitas 

(2011) postula que o trabalho como método geral promove ligação com o domínio das bases 

das ciências e das artes; com a formação da auto direção e organização da vida individual e 

coletiva; com os métodos de ensino específicos das disciplinas.   

 Entende-se, assim, que trabalho e educação devem caminhar juntos em sua concepção 

e que os conteúdos de ensino devem advir da prática social, da realidade problematizada, pois 

é nas relações sociais, no processo de humanização, que os sujeitos tomam consciência do seu 

papel na sociedade. Nesta perspectiva socialista,  

 



A escola educa pelo trabalho quando busca no mundo do trabalho e da 
produção, uma das matérias primas para o estudo. Desde a infância, pode 
proporcionar contato com um mundo produtivo real como forma de 
incorporar valor social e refletir sobre a lógica da dimensão econômica. O 
trabalho não consiste em um momento específico, mas atravessa o conjunto 
das atividades da escola, por isso, a medida que se interliga às disciplinas e  
todas as atividades da escola com intencionalidade, ele alcança os objetivos 
educativos (RITTER, GREIN, SOLDA, 2015, p. 135)   
 

Desta forma, as áreas do conhecimento são organizadas e articuladas com a intenção 

de complementar uma formação geral, que busca mais do que produzir dados, dominar 

classificações ou identificar símbolos. Essa forma de conceber o trabalho na escola constitui 

em formar lutadores e construtores para a vida. Isso significa saber se informar, se comunicar, 

argumentar, compreender e agir, enfrentar problemas de qualquer natureza, participar 

socialmente, ser capaz de elaborar críticas ou propostas e especialmente, adquirir uma atitude 

de permanente busca do conhecimento.  

O trabalho, considerado em sua natureza ontocriativa, como ponto central no processo 

de produção de conhecimento científico, possibilita a ampliação da autonomia intelectual dos 

sujeitos à apropriação deste conhecimento promovendo a modificação do ser humano e suas 

ações no mundo reorganizando os espaços ocupados pelo homem e suas relações sociais. É 

neste sentido que o trabalho tem uma potencialidade emancipadora. Nesta perspectiva, o 

trabalho é estruturante do ser social, proporcionando relação entre os homens e se “distingue 

das formas históricas e alienantes, de exploração do trabalhador, presentes no sistema 

capitalista” (CIAVATTA, 2005, p.92). 

 

2 PRONATEC: UMA PARCERIA PÚBLICO/PRIVADA 

 

O PRONATEC foi instituído pela Lei nº 12.513, em outubro de 2011 e constituiu uma 

das principais bandeiras de campanha eleitoral em 2014 da, então, candidata Dilma Rousseff4 

e tem como finalidade ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica e tem 

como objetivos:  

 

                                                            
4 Na época, Dilma Roussef era candidata à reeleição para Presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT) que representa um dos partidos considerados de esquerda no Brasil. Foi eleita Presidenta em segundo turno, 
entretanto, as forças conservadoras e os partidos de direita, com apoio da mídia, conseguiram efetivar seu 
afastamento em 12 de maio de 2016, apenas 17 meses após sua posse.  Nesse mesmo dia, foi instaurado o 
processo de impeachment que culminou em sua cassação definitiva em 31 de agosto de 2016.  
 



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, 2011, p.1) 

 

Por meios de seus objetivos, vê-se a estreita relação que o governo faz entre a 

educação e as demais políticas sociais. Tal aspecto é observado quando propõe, por exemplo, 

contribuir para a melhoria do Ensino Médio, ampliar as oportunidades educacionais dos 

trabalhadores, estimular a articulação entre a política de educação profissional com as 

políticas de geração de trabalho, emprego e renda.   

Essa relação fica mais evidente no preâmbulo da Lei nº 12.513/11, pois ela introduziu 

alterações nos dispositivos de diversas outras normas, tal como as que regulam: o Programa 

do Seguro-Desemprego; o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT); a organização da Seguridade Social; que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior; que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem). 

Toda a construção da Lei do PRONATEC mostra a relação que se faz entre os 

sistemas sociais. É por isso que se pode dizer que a educação profissional é um espaço que 

expressa inter-relações do sistema educativo com outros sistemas sociais.   

Outra característica do PRONATEC são as parcerias público-privadas que está 

prevista ao longo do texto legal. Já no artigo terceiro temos a indicação que os objetivos e 

finalidades do PRONATEC serão alcançados por meio de  

 

Colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
com a participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem5, de 

                                                            
5 São instituições privadas de educação profissionalizante conhecidas como Sistema S. No Portal Brasil 
encontramos que essa estrutura educacional mantida (com imposto recolhido das indústrias que acaba voltando 
para elas) pela indústria é um sistema forte e aliado do empresário na capacitação de trabalhadores e 
aperfeiçoamento profissional. O Sistema S conta com 11 instituições, entre elas elencamos o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes 
(SENAT); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço Social do Comércio (SESC).  
Disponível em http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/02/sistema-s-e-estrutura-educacional-mantida-pela-
industria. Acesso em 19/09/2015. 



instituições privadas6 e públicas de ensino superior, de instituições de 
educação profissional e tecnológica e de fundações públicas de direito 
privado precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica 
(BRASIL, 2011, p.2) 

 

Essas parcerias público-privadas constituem uma luta histórica dos educadores no 

sentido de evitar que recursos públicos sejam destinados a instituições privadas. Frigotto 

(2011) assinala que esse é um grande problema para a educação nesse século, uma vez que a 

tal transferência pode até melhorar o acesso à educação7, mas não melhora a qualidade dela.  

Essa realidade é ainda pior, se considerarmos que os serviços nacionais de 

aprendizagem, além de utilizar os recursos públicos, não têm por interesse a formação do 

sujeito integral, a humanização, a formação política, a escolarização, mas buscam a 

capacitação do trabalhador para o mercado. Ou seja, eles reproduzem o sistema capitalista, a 

individualidade, a concorrência, a estrutura de classe.  

Outrossim, a bolsa formação prevista no artigo 4º também possibilita a transferência 

de dinheiro público para instituições privadas. Ela consiste no oferecimento de vagas gratuitas 

de Educação Profissional e Tecnológica em duas modalidades: 

1)  Bolsa-Formação Trabalhador, que oferece cursos de qualificação profissional - 

Formação Inicial e Continuada (FIC). São cursos com duração mínima de 160 

horas (cerca de três meses) para beneficiários do seguro-desemprego e dos 

programas de inclusão produtiva do Governo Federal. O requisito de acesso a 

esses cursos varia do ensino fundamental incompleto (a grande maioria) até a 

exigência de Ensino Médio completo. 

2) Bolsa-Formação Estudante, que oferece cursos técnicos com carga horária 

mínima de 800 horas-aula (cerca um ano e meio). O requisito de acesso ao curso 

técnico é estar matriculado ou ter concluído o Ensino Médio.  

As instituições privadas passaram a ser ofertantes dos cursos do PRONATEC em 2013 

e recebem o valor da bolsa-formação na proporção de matrícula efetivada, mediante 

autorização do estudante e comprovação de frequência.  

Fiori (1997) destaca que essas parcerias público-privadas são uma tentativa do Estado 

em desonerar-se de suas responsabilidades passando para entidades privadas suas funções 

precípuas. O autor salienta, ainda, que as entidades privadas não estão interessadas com a 

questão social, mas antes visão o lucro.  Essas são as características do PRONATEC que teve 

                                                            
6 Grifos nosso. 
7 Educação em sentido estrito, ou educação formal.  



mais de oito milhões de matrículas entre os cursos técnicos e de formação inicial e continuada 

no período de 2011 a 20148.  

Nesse contexto, podemos considerar que o programa até melhorou as condições de 

vida de muitos brasileiros e brasileiras que conseguiram o acesso tanto a um processo 

educacional como ao emprego. Porém, salientamos que essa forma de educação não prioriza a 

formação integral dos sujeitos e, vai além, contribuindo para a mercantilização da educação 

brasileira e o financiamento público de propostas educacionais dos reformadores empresariais 

baseada na meritocracia e na privatização do processo educacional, eximindo o Estado de 

responsabilidades. 

 

3.1 PRONATEC: formação para o trabalho ou para o emprego? 

 

A configuração que o trabalho assume sob o sistema capitalista, acaba por torná-lo 

uma categoria polissêmica.  Para Ciavatta (2007), a Revolução Industrial e a expansão da 

produção capitalista substituem o sistema de produção artesanal e familiar e os mercados de 

compra e venda de mercadorias, pelo assalariamento dos produtores e pela produção de 

valores excedentes, agregados aos produtos do trabalho. Consequentemente ocorre, então, a 

expropriação do trabalho, ele deixa de ter um valor de uso, de subsistência.  

O trabalho, a propriedade, a ciência e a tecnologia, “sob o capitalismo, deixam de ter 

centralidade como produtores de valores de uso para os trabalhadores: resposta a necessidades 

vitais destes seres humanos” (FRIGOTTO, 2005, p. 63). Assim, se reduz à mercadoria, a 

força de trabalho, e passa-se a confundi-lo com emprego. Ciavatta (2007) pondera que a 

educação para o emprego foi um aspecto complementar desse processo de desapropriação do 

trabalhador do produto de seu trabalho, do conhecimento que se gera nos processos de 

trabalho e do reconhecimento de si mesmo.   

Trazendo para o campo escolar, Martins (2009) discorre que o aparelho escolar estatal 

procura se distanciar da correlação que existe entre os processos educativos e sociais, 

sustentando uma neutralidade da escola, da ciência e do conhecimento. Todavia, o autor 

salienta que “em sua essência, o sistema escolar, sob o capitalismo, é condicionado de 

maneira incisiva por interesses que vão além dos escolares e contrapõem-se a um projeto 

educativo emancipador” (MARTINS, 2009, p. 32).  E diferenciando o trabalho na sociedade 

socialista e na capitalista ele aponta: 

                                                            
8  Dados divulgados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) disponíveis em 
http://PRONATEC.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-PRONATEC acessados em 19/05/2015. 



 
O trabalho, o processo de trabalho, a socialização das atividades humanas 
são os constituintes da organização societal, seja na sociedade socialista, 
com o trabalho emancipado, seja na sociedade capitalista, em que o trabalho 
é subsumido pelo capital. [...]. É, pois, no desdobramento do trabalho na 
sociedade capitalista que reside a base material para as reflexões acerca do 
processo escolar nessa sociedade. (MARTINS, 2009, p.34) 

 
Essa relação escola e sistema societal foi analisada por Gramsci nas décadas de 20 e 

30, quando ele pontuou que as escolas de tipo profissional da época, eram escolas 

interessadas, isso é, “preocupadas em satisfazer interesses práticos imediatos” (GRAMSCI, 

2001, p. 49). O autor observou a dualidade do ensino: uma escola para os filhos da classe 

dominante com finalidade de formar dirigentes; e outra escola para os filhos da classe 

trabalhadora de natureza instrumental.  Nas palavras de Gramsci (2001) 

 
A escola tradicional era oligárquica já que era destinada à nova geração dos 
grupos dirigentes. Destinadas por sua vez a torna-se dirigente: mas não era 
oligárquica pelo seu modo de ensino. Não é a aquisição de capacidades de 
direção, não é a tendência a formar homens superiores que dá a marca social 
de um tipo de escola. A marca social é dada pelo fato de que cada grupo 
social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nestes estratos 
uma determinada função tradicional, dirigente ou instrumental. (GRAMSCI, 
2001, p. 49) 

 

A estreita relação entre a educação, o trabalho, e sistema de Estado persiste até nossos 

dias.  Alias, continua atual a observação de Vladimir Lenin (2007) – realizada em plena luta 

para o estabelecimento do Estado socialista na Rússia – sobre o trabalho na forma de Estado 

capitalista, que deixa os trabalhadores alienados como escravos assalariados que em 

consequência da exploração capitalista, “vivem por tal forma acabrunhados pelas 

necessidades e pela miséria, que nem tem tempo para se ocupar de democracia ou de política; 

no curso normal é pacífico das coisas, a maioria da população se encontra afastada da vida 

política e social.” (LENIN, 2007, p. 107). 

Dentro deste sistema social, o trabalho perdeu sua natureza ontocriativa, de ser um 

meio para produzir uma melhor qualidade de vida, de arrefecer as ações humanas em busca da 

sobrevivência e de tempo livre. Sob as relações do capitalismo, o trabalho toma a forma de 

emprego, de mercadoria.  

Por isso, a educação profissional é, muitas vezes, tida como a redentora dos problemas 

sociais; saída para a situação do grande número de desempregados; para inclusão do filho do 

trabalhador no mercado do trabalho, tirando-o da marginalidade e proporcionando-o renda. É 

nessa seara que o PRONATEC está inserido, pois “busca ampliar as oportunidades 



educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários 

de programas de transferência de renda” 9 (BRASIL, 2015).  

  No entanto, essa visão ingênua desconsidera que vivemos em uma sociedade 

marcadamente excludente, dividida em classes sociais antagônicas: classe dominante – uma 

“minoria prepotente” que detém os meios de produção e vive da exploração do trabalhador – e 

a classe dominada – uma “maioria desvalida” que vive subjugada e explorada pelos detentores 

dos meios de produção.  

O sistema capitalista, atual modo de produção, precisa de reserva de mão de obra, da 

concorrência entre os próprios trabalhadores. Dessa forma, não ter emprego para todos é uma 

característica própria do sistema que estamos inseridos, pois o sistema capitalista necessita de 

uma reserva de trabalhadores. Por isso, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), discorrendo sobre 

a política de educação profissional, ensinam que devemos questionar  

 

Em que bases o projeto de desenvolvimento econômico e social supera ou se 
acomoda à lógica da divisão internacional do trabalho que reduz os 
trabalhadores a fatores de produção e em razão disso, torna a sua formação 
em um investimento em “capital humano”, psicofísica e socialmente 
adequado à reprodução ampliada do capitalismo (FRIGOTTO, CIAVATTA, 
RAMOS, 2005, p. 1105). 
 

Compartilhamos dos ensinamentos do Gramsci (2004), segundo o qual “a escola 

profissional não deve ser tornar uma incubadora de pequenos monstros aridamente instruídos 

para um ofício, sem ideias gerais, sem alma, mas só com o olho certeiro e a mão firme” 

(GRAMSCI, 2005, p.75), ao contrário, ela deve estar vinculada aos interesses da classe 

trabalhadora e superar a visão utilitarista, reducionista do trabalho.  

Todavia, o PRONATEC, como politica educacional, está intimamente ligado à ideia 

de atividade remunerada, às profissões, à formação para o mercado de trabalho, e conforme 

depreendemos de seus objetivos: “estimular a articulação entre a política de educação 

profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda”, ou 

ainda, “ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da 

formação e qualificação profissional10” (BRASIL, 2011, p. 1).   

Dessa forma, concluímos que a categoria trabalho dentro do PRONATEC não é 

tomado em seu sentido ontocriativo: como criação, produção, realização humana, com caráter 

educativo, mas é reduzido a emprego, à atividade laborativa e à produção sob o viés 

                                                            
9 Texto de apresentação do PRONATEC disponível em http://PRONATEC.mec.gov.br/institucional-90037/o-
que-e-o-PRONATEC acessado 20/09/2015.  
10 Grifos nosso 



econômico.  

Dentro desse contexto, o trabalho é apenas um “emprego”, onde o sujeito recebe 

instruções e, posteriormente, é acondicionado em determinada função para desempenhar 

ações que são direcionadas pelo empregador, como mero reprodutor de um sistema imposto 

pela sociedade do capital. Por isso, os cursos preparatórios não incentivam ou estimulam a 

formação integral do sujeito, ao contrário, acabam por acondicionar o indivíduo ao sistema. 

 

3.2 O PRONATEC e o desemprego 

 

As categorias trabalho e educação, apesar de serem atividades diferentes, mantêm 

conexões por diferentes mediações, eis o PRONATEC como exemplo. Ao estar distante do 

entendimento da categoria trabalho como um processo que permeia todas as dimensões da 

vida humana e se instaurar como uma política que busca geração de emprego, de renda e 

qualificação profissional, inferimos que o PRONATEC busca, em certa medida, atenuar a 

crise estrutural de desemprego.  

Frigotto (2005), afirma que as políticas de educação profissional seguem a mesma 

linha proposta na década de 90. Elas enquadram-se no ataque da crise pelos seus efeitos e 

acabam por instaurar políticas de inserção social precária. O autor salienta que essas políticas 

de formação são de ordem de mistificação e situam-se na apologia ao autonegócio, ao 

empreendedorismo e aos receituários de empregabilidade como formas de os desempregados 

resolverem sua própria situação.  

No discurso da candidata à Presidente Dilma Roussef11 no último debate para a eleição 

presidencial em 2014, ao responder uma eleitora indecisa12, a fala da candidata foi exatamente 

no sentido de colocar o PRONATEC como um meio que garante a empregabilidade.  Nas 

palavras da eleitora  

 
Meu nome é Elisabete Maria Costa Timbó, tenho 55 anos e sou economista. 
Sou uma pessoa qualificada profissionalmente. Mas pelo fato de estar com 
55 anos, atualmente me encontro fora do mercado de trabalho formal. Qual a 
sua proposta para que pessoas maduras tenham sua experiência de trabalho 
valorizada e possam manter sua empregabilidade. (Disponível em 
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/transcricao-debate-presidencial-2-
turno.html). 

                                                            
11 Apesar de estamos alinhados com os objetivos políticos e ideológicos de esquerda, não dispensamos a 
discussão e análise de atos produzidos pela esquerda, pois mesmo dentro consenso, e do olhar para o social o 
embate é necessário.  
12 Segundo a Emissora Rede Globo de Televisão, os eleitores indecisos foram selecionados pelo Ibope em todas 
as regiões do Brasil. 



 
A eleitora enfatizou o fato de ser qualificada e mesmo assim está fora do mercado de 

trabalho. A então candidata “receitou” um dos cursos oferecidos pelo PRONATEC, inclusive 

cursos ofertados pelo Sistema S: 

 

[...] o que eu acho, Elisabete, é que seria interessante que você olhasse, entre 
os vários cursos que têm sido oferecidos, inclusive pelo Senai, são cursos 
para pessoas que têm a possibilidade de conseguir um salário e um emprego 
melhor se você não acha colocação. Porque eles têm uma carência imensa de 
trabalho qualificado no Brasil. (Disponível em 
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/transcricao-debate-presidencial-2-
turno.html). 

 

Vemos, nesse discurso, a ideia da qualificação como um meio de fugir da crise 

estrutural de desemprego, o trabalhador deve ter o perfil flexível, mudar de profissão ao longo 

da vida, acompanhar as mudanças do mercado. É o que inferimos pela fala “são cursos para 

pessoas que têm a possibilidade de conseguir um salário e um emprego se você não acha 

colocação”.  

Ocorre que, como visto anteriormente, o exército de desempregados é próprio do 

sistema social que vivemos, é reserva de mão de obra. Não importa se o trabalhador é 

qualificado, pois isso não é suficiente diante da volatilidade do mercado. A candidata sugeriu 

para a trabalhadora uma nova qualificação, diferente da primeira que parece ser inútil diante 

da inconstância do mercado. 

Esse discurso acaba por culpar o próprio trabalhador por estar desempregado, pois 

remete a imagem de que ele está fora do mercado pela sua falta de qualificação. Nesse 

sentido, Brandão (2011) nos adverte que  

 
Há que se tomar imenso cuidado com a concepção presente na ideia de se 
oferecer cursos básicos visando atender à população que está sendo excluída 
do mercado de trabalho, que no nosso entendimento, procura, digamos 
assim, “naturalizar” a questão do desemprego ou, numa análise mais 
detalhada, responsabilizar o próprio trabalhador (o indivíduo) pelo fato de 
estar excluído do mercado de trabalho, quando entendemos que o 
desemprego, que produz um exército de reserva de mão de obra, se constitui 
em uma das principais características (ou consequências) do modo de 
produção da vida material, do modo capitalista de produção. (BRANDÃO, 
2011, p.09) 
 

Sabe-se que mesmo que todos os trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho 

fossem “qualificados” não haveria empregos para todos. Portanto, essa é a ideologia 



apregoada pela lógica do capital, ideologia do empresariado, para explicar a crise estrutural do 

desemprego que acaba por naturalizar a culpa como sendo do trabalhador.  

Outro fator observável é a estreita ligação da política educacional com o mercado de 

trabalho e com as necessidades de formação de mão de obra para o mercado “porque eles têm 

uma carência imensa de trabalho qualificado no Brasil”. Dessa forma, a educação profissional 

como política externalizada pelo PRONATEC, pode ser percebida como uma maneira de 

atender às necessidades da classe dominante de formação para o emprego.   

A continuação do discurso de Dilma Roussef confirma esta proposição do 

PRONATEC como atendimento ao mercado de trabalho e a qualificação como saída para a 

crise desemprego. Segundo a, então, candidata,  

 
Se não se puser uma qualificação profissional, o que não se consegue fazer, 
você não consegue fechar aquela demanda por trabalho, por mão-de-obra 
qualificada, com a oferta. Então, o que é o PRONATEC.? O PRONATEC é 
para garantir que você tenha um emprego adequado a sua situação. 
(Disponível em http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/transcricao-
debate-presidencial-2-turno.html). 

 

Por isso, Frigotto (2005) salienta que se faz necessário descontruir do imaginário das 

classes populares o entulho ideológico imposto pelas classes dominantes da teoria do capital; 

da pedagogia das competências; da empregabilidade; do empreendedorismo; e da ideia que 

cursinhos curtos profissionalizantes, sem uma educação básica de qualidade,  introduziriam 

rapidamente ao emprego.  

Gramsci (2001) também assinala a necessidade de formação básica, do ensino 

unitário13 como um imperativo para a orientação profissional, para as escolas especializadas e 

para o trabalho produtivo. Para o autor, a escola “deveria assumir a tarefa de inserir os jovens 

na atividade social, depois de tê-los elevado a certo grau de maturidade e capacidade para a 

criação intelectual e prática e a certa autonomia na orientação e na iniciativa” (GRAMSCI, 

2001, p. 36).   

O PRONATEC, todavia, está muito mais propenso a formar o ‘homem operário’, pois 

inferimos da fala da Presidente, que o PRONATEC, como política educacional, é uma política 

interessada que propõe uma formação aligeirada de cursos para o mercado de trabalho que 

tem a duração de três a 18 meses.  

                                                            
13  Escola unitária é aquela de cultura geral, humanista, formativa, que equilibra de modo justo o 
desenvolvimento das capacidades de trabalhar manualmente e o desenvolvimento das capacidades de trabalho 
intelectual. (Gramsci, 2001)  



Também é possível deduzir que a articulação com a educação tem uma concepção 

mercadológica pela execução do programa ser, em sua maioria, em instituições privadas, com 

destaque para o Sistema S. Esse entendimento impossibilita a uma educação libertadora e uma 

escola desinteressada na qual seja dada 

 
A possibilidade de ter uma formação, de torna-se homem, de adquirir 
aqueles critérios gerais que servem para o desenvolvimento do caráter. [...] 
Para os industriais mesquinhamente burgueses, pode ser mais útil ter 
operários-máquinas em vez de operários homens. (GRAMSCI, 2004, p. 75-
76).  

 
 A propagação de cursos profissionais do PRONATEC está desvinculada da formação 

geral – condição prévia para construir sujeitos emancipados – e, nesse contexto, além do 

atendimento das necessidades da classe dominante, aparece, também, como uma resposta para 

a população no sentido de buscar um meio de superar a crise estrutural de emprego.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos o PRONATEC, constatamos que ele externaliza uma política de 

educação profissional que se relaciona diretamente com outros sistemas sociais e que é 

reflexo da organização social vigente. Dentre os seus objetivos está incluso a geração de 

trabalho, emprego, renda e como meio de execução, as parcerias público-privada, 

principalmente com as instituições do Sistema S. 

Diante disso, observamos a relação educação-Estado-capital, no qual o Estado não é 

neutro, mas acaba por meio de suas políticas, atendendo ou incorporando o discurso da classe 

dominante. Por isso, os conceitos fundantes do PRONATEC não coadunam com uma 

educação profissional para “além do capital”. 

 Defendemos o trabalho na sua natureza ontocriativa, como um ato necessário a todo 

ser humano, como um princípio educativo que permite criar e recriar as atividades humanas, 

os instrumentos de trabalho, a modificação da natureza. Nesta perspectiva, o trabalho não se 

reduz ao emprego, à empregabilidade.  

Vimos que esta polissemia da categoria trabalho é perceptível no PRONATEC e 

permite concluir que, no programa, o trabalho não é considerado na sua essência, mas é 

confundido com a venda da força do trabalho, ou seja, está apresentado como mercadoria.  

Esse entendimento reduz o trabalhador à mão de obra, à máquina. Por isso, as políticas 

de formação profissional seguem a ótica do treinamento, do adestramento, da qualificação e 



distanciam-se da formação humana, da formação de um sujeito que, além das técnicas, saiba 

ler o mundo e todas suas contradições.  

Observamos, também, que estando nessa esfera, o PRONATEC naturaliza a questão 

do desemprego como culpa do trabalhador, como falta de sua qualificação, quando, na 

verdade, o desemprego é próprio do sistema social que vivemos, naturalmente excludente, que 

precisa de trabalhadores disponíveis.  

  Assim, podemos concluir que o PRONATEC situa-se no campo da mistificação e 

busca superar a crise estrutural de desemprego, passando a ideia de que se todos os 

desempregados se qualificarem, terão a empregabilidade garantida.  

Portanto, verificamos que o PRONATEC está ancorado nas necessidades de formação 

para o mercado, na perpetuação das desigualdades sociais, uma vez que a formação 

profissional é destinada a classe trabalhadora e não tem por base, a elevação escolar do 

trabalhador. Coadunamos com Frigotto (2005) que essa política pavimenta-se sobre um 

“castelo de areia”, nas qual o Estado continua negando a efetiva cidadania política, 

econômica, social e cultural à geração presente e futura de nossa juventude.  

Apesar desta constatação, salientamos que o PRONATEC, assim como outras políticas 

sociais desenvolvidas durante a gestão do PT, faz-se necessário, considerando que vivemos 

em uma sociedade que tem uma boa parte da população situada na linha de extrema pobreza e 

que precisa de condições mínimas para viver. Todavia, essa política deveria ser pontual, com 

tempo determinado de execução, e atender, primordialmente, às necessidades e aos anseios 

dos trabalhadores, não do mercado. Portanto, deveria estar sedimentada na necessidade maior 

de possibilitar a emancipação política, social e cultural dos sujeitos.  
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