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Resumo 
O objetivo deste artigo é analisar o papel hegemônico desempenhado pelos Sistemas Nacionais de 
Ensino – Sistema S – nas diferentes fases da implantação do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego – Pronatec –, em especial na execução, e os limites originados por este 
protagonismo no atendimento das classes populares e no alcance do Programa. Trata-se de uma 
pesquisa predominantemente documental e que articula elementos qualitativos e quantitativos na 
sua realização. O Pronatec é compreendido como uma estratégia implantada pelo governo brasileiro 
para atender as demandas do sistema do capital, com influência dos Organismos Internacionais e 
fundamentada na formação de capital humano. A promoção da oferta de qualificação profissional 
pelo Pronatec visou atenuar as diferenças sociais por meio do acesso à educação e do aumento da 
empregabilidade, individualizando a disputa pela inserção no mercado de trabalho. Destaca-se o fato 
do Sistema S ter sido agente central na construção e execução do Programa, pois sua estrutura 
particular foi tomada como referência para a definição da forma de oferta e formato dos cursos, 
tendo concentrado a maior parte dos recursos financeiros.  
Palavras-chave: Pronatec; Educação Profissional e Tecnológica; Políticas públicas de educação; 
Relações Público-Privadas; Sistema S. 
 

Abstract 
The aim of this article is to analyze the hegemonic role played by the National Systems of Education 
- System S - in the different phases of the implantation of the National Program for Access to 
Technical Education and Employment - Pronatec - in particular in the execution, and the limits 
originated by this protagonism in the meet of the popular classes demands and in the scope of the 
Program. It is a predominantly documentary research that articulates qualitative and quantitative 
elements in its realization. Pronatec is understood as a strategy implemented by the Brazilian 
government to deal with the demands of the capital system. It is influenced by International 
Organizations and based on the formation of human capital. The offer of professional qualification 
by Pronatec aimed at attenuating social differences through access to education and increasing 
employability, as well as individualizing the dispute for insertion in the job market. It should be 
noted that S System was the central agent in the construction and execution of the Program, and its 
particular structure was taken as a reference for defining the form of offer and format of the courses. 
The S System also concentrated most of the financial resources. 
Keywords: Pronatec; Professional and Technological Education; Public education policies; Public-
Private Relations; S System.  
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Nestes primeiros anos do século XXI, a EPT brasileira tem se caracterizado por um 
conjunto de projetos e programas marcados pela dialética conservação-mudança que 
dialogam com os requerimentos do modelo de desenvolvimento em curso. Estabeleceu-se, 
assim, uma agenda para a educação brasileira, na qual o debate sobre a qualificação para o 
trabalho, em todos os seus níveis e modalidades, assumiu uma posição central e tornou-se 
um campo de disputa entre os vários sujeitos, públicos e privados, envolvidos com essa 
modalidade de ensino. 

Neste cenário, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 
Pronatec, criado pelo governo brasileiro por meio da Lei 12.513, em 26 de dezembro de 2011, 
articulava um conjunto de ações que visavam, prioritariamente, ampliar a oferta de vagas na 
EPT brasileira. Com a proposta inicial de atender oito milhões de beneficiados e investimento 
superior a 14 bilhões, referente ao período 2011-20141, o Programa ocupou o centro do 
debate sobre a Educação Profissional e se estruturava por meio de parcerias entre agentes 
públicos e privados para o atendimento de suas metas.  

Ao localizar o Pronatec em uma fronteira relacional entre os setores público e privado, 
este artigo tem como objetivo analisar o papel hegemônico desempenhado pelos Sistemas 
Nacionais de Ensino – Sistema S – nas diferentes fases da implantação desta política pública, 
em especial na execução, e os limites originados por este protagonismo no atendimento das 
classes populares e no alcance do Programa.  

Este enfoque no Sistema S se justifica pela posição central que estas instituições 
ocuparam no Programa. Este fato pode ser identificado desde a Exposição de Motivos 
Interministerial que encaminhou o Projeto de Lei ao Congresso Nacional que salientava “a 
grande capacidade instalada, capilaridade, infraestrutura e corpo docente de excelência – 
além da experiência e mais de 60 anos de tradição – os Serviços Nacionais de Aprendizagem 
têm prestado inestimável contribuição ao desenvolvimento tecnológico do País” (BRASIL, 
2011, p. 31). Portanto, o Sistema S foi considerado como referência e padrão de qualidade 
para o desenvolvimento da Educação Profissional brasileira e parceiro fundamental para a 
expansão da oferta e atingimento das metas do Pronatec. 

Visando organizar a argumentação, o artigo está estruturado em três seções que 
buscam focalizar aspectos específicos apesar de estarem efetivamente articuladas. Partindo 
da caracterização do Pronatec como uma política na fronteira entre os setores público e 
privado, a primeira seção, busca elencar alguns elementos teóricos que permitam configurar 
os campos em disputa. Destaca-se a reflexão, em diálogo com Vera Maria Vidal Peroni, sobre 
processos de privatização da direção e execução que tem marcado as políticas educacionais 
na atualidade. A segunda seção, partindo da pesquisa de documentos, legislações e dados 
quantitativos, analisa a centralidade que o Sistema S assumiu na elaboração e execução do 
Programa. Por fim, são feitas algumas considerações sobre os principais limites enfrentados 
na execução do Pronatec originados pelo protagonismo destas instituições. 

É importante salientar que este artigo possui uma dupla vinculação: apresenta parte 
dos resultados da pesquisa que originou a tese “No caminho do curupira: o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec – e as relações público-
privadas”, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; e sistematiza um conjunto de discussões 
desenvolvidas junto aos grupos de pesquisa “Parcerias entre sistemas públicos e instituições 
do terceiro setor: Brasil, Argentina Portugal e Inglaterra e as implicações para a 
democratização da educação”, no período de 2011 a 2014, e “Implicações da relação público-
privada para a democratização da educação”, com início em 2014 e ainda ativo, ambos 
coordenados pela Professora Doutora Vera Maria Vidal Peroni, da UFRGS.  
 
O Pronatec na fronteira entre o público e o privado. 
 

O conceito de fronteira possui uma variedade de interpretações e, apesar de estar 
relacionado com a produção de um campo abrangente de ciências, constitui-se em uma 
categoria central da Geografia. Sem a preocupação de desenvolver uma análise exaustiva 
sobre o tema, o aspecto conotativo do conceito é priorizado para caracterizar o Pronatec no 
desenvolvimento desta seção. 

Nesta direção, a fronteira pode ser compreendida como “plano ou linha de contato 
entre dois sistemas ou conjuntos distintos, onde, em geral, ocorrem fenômenos originais, 
troca entre as duas partes, modificação de uma pela outra, exploração das diferenças pelos 
atores envolvidos” (FERRARI, 2014). Portanto, ao contrário da ideia de barreira e de 
contenção que normalmente é associado ao conceito de fronteira, em especial quando 
relacionada aos limites territoriais dos Estados Nacionais, é explorada a concepção de 
fronteira enquanto “espaço de construção social”, no qual diferentes visões de mundo entram 
em conflito e interagem entre si (FERRARI, 2014). Porém, como lembra Aline Lima 
Rodrigues (2015, p. 145-146), esta interação não pressupõe “a existência de zonas 
homogêneas, pois cada lado de uma fronteira é singular e abrange dinâmicas socioespaciais 
e tempos distintos”. Sem representar um fechamento ou uma área de estabilidade, as 
fronteiras devem ser compreendidas em seu “movimento constante, que exige uma 
abordagem relacional entre os sujeitos e os territórios envolvidos” (RODRIGUES, A., 2015, 
p. 148). 

Caracterizar o Pronatec como uma política de fronteira é colocá-lo em um espaço de 
disputa e de conflito, é provê-lo de um movimento originado nas tensões entre campos sociais 
heterogêneos e dotados de parcelas diferentes de poder e de formas de exercê-lo. No caso da 
análise em curso, por ter sido localizado na fronteira entre as esferas pública e privada o 
Programa acaba sendo permeável aos pressupostos desses campos e, portanto, se constitui 
como resultado, sempre provisório, da correlação de forças ao longo de sua trajetória. 

Este debate, que coloca o par dialético público-privado como chave de interpretação 
das alterações na forma de provisão da educação na sociedade atual, em especial a brasileira, 
tem sido central no grupo de pesquisa coordenado pela professora doutora Vera Maria Vidal 
Peroni, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (PERONI, 2013; PERONI, 2015). 
Nas produções do grupo, como reforça Vera Peroni (2013b, p. 10), é evitado o 
estabelecimento de contraposições limitadoras entre Estado e sociedade civil que devem ser 
referenciados teoricamente como “interesses públicos e privados em uma sociedade de 
classes que perpassam o Estado e a sociedade civil”. Em diálogo com Thompson, Peroni 
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(2015b) incorpora a perspectiva do movimento e da historicidade dos fenômenos sociais e 
defende que as diferentes combinações entre o público e o privado estão integradas às 
mudanças sociais e econômicas das últimas décadas e se constituem enquanto relação e 
processo e não como simples determinação. Neste sentido, a autora esclarece que “tanto o 
Estado quanto a sociedade civil são partes constitutivas do movimento de correlação de 
forças de sujeitos situados em um contexto histórico e geográfico, perpassados por projetos 
societários distintos” (PERONI, 2015b, p. 15-16). 
 Sem deixar de reconhecer a centralidade do econômico na organização das sociedades 
e que, historicamente, o Estado teve a função de regular e modular as contradições entre 
capital e trabalho, Peroni (2013b; 2015b), ao afirmar que as forças sociais se constituem por 
meio de relações e processos em permanente movimento, questiona as visões estruturalistas, 
que colocam a educação – e seu conjunto particular de mediações sociais, políticas e jurídicas 
– como uma mera superestrutura criada para dar suporte para o desenvolvimento das relações 
econômicas de produção. A centralidade da análise sobre as relações entre o público e o 
privado em educação, afirma a autora, está na “efetivação de direitos sociais universais 
materializados em políticas sociais e o poder público como seu garantidor, não apenas 
enquanto acesso, mas também através de mecanismos participativos de elaboração de 
políticas” (PERONI, 2013b, p. 10). Ocorre, dessa forma, a incorporação do debate da 
democracia nos processos de tomada de decisão na sociedade e o papel que as instituições 
públicas devem ter na ampliação dos espaços coletivos, resgatando a ideia do Estado 
enquanto poder público. Portanto, esclarece Peroni (2015b, p. 22, grifo da autora) “o 
‘público’, em oposição ao privado, neste sentido, está sendo construído e está intimamente 
vinculado com o democrático”. Articulando estas questões a autora conclui que: 

Entendemos que a relação entre o púbico e o privado na direção e execução da 
educação é um processo de correlação de forças, que não ocorre por acaso e que 
está cada vez mais dando direção para a política pública. Lutamos por processos 
democráticos e de justiça social na educação e quanto mais avançamos neste 
caminho, mais o capital se organiza para retomar o seu papel na educação. Assim, 
retomamos a ideia de que são distintos projetos societários de classe em relação. 
(PERONI, 2015b, p. 31). 

Em sintonia com Pires (2015) e Cury (2005; 2008), Peroni retoma a centralidade do 
par dialético público-privado para a compreensão da evolução da educação brasileira e das 
diferentes formas de mediação implantadas pelo Estado ao longo deste processo, ressaltando 
que “historicamente foram muito tênues as linhas divisórias entre o público e o privado em 
nosso país. Assim, a democratização da educação pública ainda é um longo processo em 
construção” (PERONI, 2013b, p. 29). Porém, na esteira do pensamento da autora, nas últimas 
décadas houve um conjunto de alterações, originárias do aprofundamento dos pressupostos 
neoliberais e da Terceira Via, que transformaram “a parceria entre o público e o privado [... 
na] ‘política’ pública, com grandes implicações para as relações federativas na consecução 
do direito à educação” (PERONI, 2013b, p. 29, grifo do autor). 

Estas duas teorias, Neoliberalismo e Terceira Via, defendem a “transferência para a 
sociedade, em alguma medida, da direção e da execução das políticas sociais, o que Rhodes 
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(1996) define como a privatização via direção e execução das políticas educativas” 
(PERONI; ANTUNES, 2017, p. 184). Amplia-se, dessa forma, a compreensão da 
privatização da educação, normalmente vinculada apenas à execução dos serviços sociais, 
para a própria elaboração das políticas públicas. Alicerçado na premissa de que o setor 
privado é detentor de melhores práticas por estarem balizadas na lógica do mercado, cada 
vez mais são ampliadas as parcerias, envolvendo, segundo Peroni e Antunes (2017, p. 188) 
“processos de privatização da escola pública, através da execução e da direção, pois definem 
o conteúdo da educação e executam a sua proposta por meio da formação, da avaliação, da 
monitorização, da premiação e de aplicação de sanções que permitem um controlo de que o 
seu produto será executado”. 

Esta perspectiva, do estabelecimento de processos de privatização por meio da 
direção e execução das políticas públicas, pode ser constatada ao longo da trajetória do 
Pronatec, desde a sua fase de projeto de lei até a realização dos cursos. Na próxima seção 
serão analisados os documentos, leis e dados orçamentários que permitem identificar vários 
marcadores que demonstram que, apesar de estar localizada em uma zona de fronteira 
relacional entre os setores público e privado, toda a arquitetura do Programa, com destaque 
para sua fase de execução, acaba por privilegiar a oferta privada, em especial do Sistema S. 
 
O Sistema S como centro de gravidade do Pronatec. 

 
Sem a preocupação de fazer uma reconstituição exaustiva e com o objetivo de 

contextualizar a posição do Sistema S como principal operador do Pronatec, é significativo 
realizar um resgate histórico a partir de dois eixos: de um lado, explicitar os elementos 
centrais do papel desempenhado pela educação profissional no sistema educacional 
brasileiro; do outro, apontar os processos que levaram a consolidação dos Sistemas Nacionais 
de Ensino como agentes hegemônicos na formação da força de trabalho em nosso país.  

Desdobrando o primeiro eixo de análise, a vinculação entre formação profissional e 
atendimento das classes mais pobres, originada por processos históricos que remontam o 
período colonial, acaba por ocupar uma posição central na organização da educação brasileira 
(CHALHOUB, 2001; CUNHA, 2000). Desta forma, são conformados caminhos formativos 
próprios para cada classe social, estabelecendo uma dualidade estrutural na organização do 
sistema educativo. Esta constituição de trajetórias distintas para a educação dos dirigentes e 
dos trabalhadores visava responder às demandas surgidas na esteira das transformações 
impostas pela implantação de um o modelo de organização produtiva marcado por uma clara 
divisão social e técnica do trabalho (KUENZER; GRABOWSKI, 2006).  

Esse dualismo estrutural é identificado por Otaíza de Oliveira Romanelli (2005) como 
central para a compreensão da geração de um sistema “paralelo” de ensino profissionalizante 
– o Sistema S – que ofertavam cursos de menor duração e com estreito vínculo aos 
requerimentos das empresas (ROMANELLI, 2005). Mesclando a ingerência dos 
industrialistas com a intencionalidade do governo ocorre, na década de 1940, a criação do 
Sistema S com a fundação do Senai, em 1942, do Sesi, em 1946, e do Senac e Sesc, em 1946, 
com o objetivo de dar sustentabilidade para as políticas de desenvolvimento implantadas pelo 
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governo Vargas, em especial, a necessidade de garantir mão de obra para a expansão 
industrial (MÜLLER, 2009). 

Ao longo de sua existência, o Sistema S2 passou por várias alterações e adequações, 
desdobrando-se em outras entidades para acompanhar as mudanças das conjunturas 
históricas e do seu próprio desenvolvimento como organização social (MANFREDI, 2002; 
CUNHA, 2005). Esse Sistema chegou aos dias atuais como “o maior sistema brasileiro de 
atuação no campo da educação profissional em seus diversos níveis: qualificação básica, 
educação técnica e tecnológica” (GRABOWSKI, 2010, p. 105). A dimensão atual destas 
instituições no cenário da educação profissional brasileira está associada diretamente ao fato 
de ocorrer um ingresso fixo e permanente de recursos públicos, “provenientes das 
contribuições compulsórias incidentes sobre a folha de pagamento das empresas de 
determinados setores” (MANFREDI, 2002, p. 193).     

Os elementos elencados permitem perceber o papel medular do Sistema S na trajetória 
da formação profissional dos trabalhadores brasileiros e estabelecem alguns indicativos para 
localizá-lo como centro de gravidade do Programa e, por isso, contemplado como 
beneficiário direto e preferencial em muitas de suas iniciativas. Dentre os vários elementos 
que demarcam esta localização serão destacadas três: (i) a transformação do Sistema S em 
referência para a organização do Pronatec; (ii) a predominância na oferta de cursos de 
Formação Inicial e Continuada – FIC – e técnicos na modalidade concomitante; e (iii) a 
concentração dos recursos financeiros do Programa nestas instituições. 

O primeiro elemento está relacionado ao fato do Sistema S ter sido agente na 
construção do Programa e sua estrutura particular tomada como referência para a definição 
da forma de oferta e formato dos cursos. Das diversas razões que justificam a hegemonia do 
Sistema S como padrão na oferta de formação profissional no Brasil – em um processo de 
dominância por expertise – toma relevo a existência de um efetivo histórico de oferta de 
serviços de qualidade, com inegável contribuição para o desenvolvimento do setor produtivo 
nacional, e a construção de um imaginário social na classe trabalhadora que atrela a 
participação nos cursos oferecidos nestas instituições com a obtenção de melhores colocações 
no mercado de trabalho.  

Soma-se a isto o fato de que, desde Roberto Mange 3  no governo Vargas, seus 
dirigentes integraram instâncias de decisão e planejamento ao longo dos vários governos e, 
com isso, incidirem na própria trajetória da Educação Profissional.  Isto fica evidenciado 
quando são analisados os grandes programas de formação profissional implantados por 
diferentes governos, em especial o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra – 
PIPMO –, o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – PLANFOR – e o Programa 
Nacional de Qualificação – PNQ – e fica evidenciado o papel central destas instituições tanto 
no momento de elaboração das políticas, quanto da sua realização4. Da mesma forma que no 
Pronatec, ao serem desenhados esses Programas e Planos emularam em seus pressupostos e 
estratégias a forma como o Sistema S ofertava seus cursos, facilitando o processo de 
execução por parte dessas instituições, especialmente se comparado com o setor público que 
possui um conjunto de limitações legais para desenvolver suas atividades. Portanto, desde os 
anos de 1940, essas instituições são protagonistas na definição das políticas para a EPT, 
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atuando de forma paralela e autônoma em relação ao sistema federal, apesar de seus recursos 
serem, em grande parte, públicos.   

O segundo elemento que indica a centralidade do Sistema S no Pronatec pode ser 
percebido na priorização da oferta em cursos de Educação Profissional de nível médio de 
forma concomitante e de Formação Inicial e Continuada – FIC. Apesar de suas 
especificidades, ambas estão focalizadas no treinamento de mão de obra com o objetivo de 
atender estritamente às demandas do mercado de trabalho e, em muitos casos, garantir um 
fluxo permanente de trabalhadores habilitados para desenvolver tarefas de baixa 
complexidade como estratégia de regulação dos salários. Esta forma de oferta se contrapõe 
as políticas para a EPT que estavam sendo desenvolvidas anteriormente pelo Governo 
Federal e foram baseadas na integração entre educação, trabalho, ciência e tecnologia, com 
destaque para a criação dos Institutos Federais – IF – e programas como o Proeja. Neste 
sentido, a retomada de uma perspectiva mais tecnicista, com o retorno da concomitância e 
oferta de cursos FIC de curta duração no âmbito do Pronatec deve ser relacionada o fato de 
serem estas modalidades de oferta o formato preferencial dos cursos oferecidos pela Rede 
Privada. Como demonstra a Tabela 1, a oferta dos cursos concomitantes e subsequentes pela 
Rede Provada passou a responder, em 2014, por mais de 60% das matrículas destas 
modalidades.  

 
Tabela 1 – Matrículas da Educação Profissional nas modalidades Concomitante, Subsequente e Integrada – 

Rede Particular – Brasil – 2011 e 2014.  

Modalidade 
2011 2014 

Total Rede 
Privada % Total Rede 

Privada % 

Concomitante 188.572 93.893 49,79 278.212 184.255 66,22 
Subsequente 804.615 485.662 57,87 1.023.332 628.075 61,37 

Integrada 257.719 21.584 8,37 391.776 23.667 6,04 
Fonte: INEP/MEC 
 
Este direcionamento está vinculado, entre outros fatores, à cultura institucional, 

especialmente do Sistema S, que historicamente desenvolve poucos cursos com aumento de 
escolarização dos seus estudantes, priorizando uma formação profissional tecnicista, e ao 
custo necessário para o desenvolvimento da forma integrada, pois, para ser executada com 
qualidade, demanda um grande investimento, desde espaços físicos adequados até um corpo 
docente mais numeroso. Esta afirmação encontra respaldo nos dados sobre a matrícula na 
modalidade integrada da Educação Profissional – Tabela 1 – os quais indicam que a 
participação da Rede Privada diminui, passando de 8,37%, em 2011, para 6,04%, em 2014. 

Esta inflexão para a concomitância no Pronatec aponta para uma concepção de 
educação com forte vinculação ao mercado, de caráter tecnicista e ancorada, na Teoria do 
Capital Humano, que, renovada, pode ser identificada como um pressuposto do Programa. O 
debate sobre esta concepção teórica pode ser sistematizado, em linhas gerais, pela redução 
da educação a um fator econômico de produção, deixando de avaliar o contexto econômico 
e social e, desta forma, realizando uma cisão entre as várias dimensões que compõem o 
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processo educativo. Na esteira do pensamento de Frigotto, nesta perspectiva teórica e política 
a educação, espelhando a relação da sociedade capitalista com os produtos do trabalho, é 
definida por seu valor de troca e não de sua utilidade, ou seja, “o que interessa, do ponto de 
vista educativo, não é o que seja de interesse dos que se educam, mas do mercado. Nesse 
contexto o ato educativo, definido como uma prática eminentemente política e social, fica 
reduzido a uma tecnologia educacional. (FRIGOTTO, 2010, p. 79). 

A preponderância desta forma de oferta no escopo do Pronatec é corroborada na 
análise dos dados referentes à execução da Bolsa-Formação. Esta iniciativa tinha por objetivo 
a ampliação da oferta de EPT com a abertura de vagas em redes públicas e privadas para a 
realização de cursos FIC e de técnicos de nível médio e foi desenvolvida em duas 
modalidades distintas: Estudante e Trabalhador. A Bolsa-Formação Estudante era voltada 
para alunos devidamente matriculados nas redes públicas de Ensino Médio e se caracterizava 
pela oferta de cursos técnicos de nível médio, de forma concomitante, segundo o Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos. Já a Bolsa-Formação Trabalhador atendia trabalhadores, 
inclusive agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores, 
beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de renda, 
pessoas com deficiência, povos indígenas, comunidades quilombolas, bem como 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, com a oferta de cursos 
de Formação Inicial e Continuada de, no mínimo, 160h e regulamentados pelo Guia Pronatec 
de Cursos FIC. 

Os dados de execução orçamentária do Pronatec, conforme demonstra a Tabela 2, são 
definitivos em demonstrar que a Bolsa-Formação foi a principal iniciativa do Programa tendo 
concentrado, segundo relatório do TCU (2015), 78% do total dos recursos. Além disso, foi a 
única com uma execução praticamente total dos recursos autorizados, chegando a 95% no 
período de 2011 a 2014, numa situação oposta daquela que caracterizou a execução do 
orçamento das iniciativas voltadas exclusivamente para a ampliação da oferta pública, no 
caso a Expansão da Rede Federal e o Brasil Profissionalizado, nas quais foram executados, 
respectivamente, apenas 21% e 25% dos recursos previstos. 

 
Tabela 2– Execução orçamentária acumulada das iniciativas do Pronatec – Brasil – 2011 e 2014 – Em Reais 

(milhões) 
 

Iniciativas Autorizado Liquidado Execução 
Orçamentária* 

Bolsa-Formação 8.438 8.011 95% 
Expansão da Rede Federal 7.240 1.520 21% 

Brasil Profissionalizado 1.357 341 25% 
Rede e-Tec 652 379 58% 

Total 17.687 10.251 58% 
* Execução orçamentária = Valor executado/Valor autorizado 
Fonte: Siga Brasil e SETEC. TCU (2015, p. 6). Adaptação nossa. 
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Esta supremacia da Bolsa-Formação dentro do conjunto das iniciativas do Pronatec 
pode ser identificada também ao serem examinados os dados de matrícula. Foram realizadas 
4.342.401 matrículas no período de 2011 a 2014, correspondendo a 53,48% do total de 
matrículas realizadas em todas as iniciativas do Pronatec. Ao distribuir estas matrículas pelas 
redes ofertantes – Gráfico 1 – fica evidenciada a concentração da oferta da Bolsa-Formação 
no Sistema S – SENAI, SENAC, SENAT e SENAR – que responde por 68,4% do total de 
matrículas, enquanto a Rede Pública – Federal e Estadual – absorve apenas 19,5% e a Rede 
Privada, 12,1%. É importante destacar que a Rede Privada passou a ofertar cursos nesta 
modalidade apenas a partir do final de 2013, o que demonstra a força que estas instituições 
passaram a ter na execução do Programa. 

 
Gráfico 1 – Matrículas da Bolsa-Formação– Entidades ofertantes – Brasil – 2011-2014 

  

 
Fonte: Simec. TCU (2015, p. 14). Adaptação nossa 

 
 

Quanto aos cursos ofertados predominam os cursos FIC, que respondem por 77,84% 
das matrículas na Bolsa-Formação, enquanto os cursos Técnicos correspondem a 22,16% – 
Gráfico 9. A exploração destes dados permite inferir sobre a adaptação do tipo de curso 
ofertado à cultura institucional de cada uma das redes envolvidas e não, necessariamente, no 
atendimento de demandas de qualificação específicas identificadas nos diferentes arranjos 
produtivos locais. Neste sentido, o Gráfico 2 demonstra que no Sistema S predominam os 
cursos FIC, que respondem por 89% das matrículas chegando, como no caso do SENAR, a 
responder pela totalidade da oferta. Em contrapartida na oferta de cursos Técnicos destaca-
se a Rede Privada, que concentra 54,67% das matrículas e desenvolve apenas este tipo de 
formação.  
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Gráfico 2 – Matrículas da Bolsa-Formação– Por tipo de cursos e entidades ofertantes – Brasil – 2011-2014 
 

 

Fonte: Simec. TCU (2015, p. 14). Adaptação nossa. 
 
Esta preponderância de cursos FIC e Concomitantes dentro do Pronatec colide com a 

proposição, vigente desde o Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, de priorizar a oferta 
integrada na oferta de EPT no nível médio e delineia questões pedagógicas que precisam ser 
aprofundadas. Esta preocupação está presente no Documento Referência para a 
Concomitância no Pronatec, elaborado pela SETEC/MEC, com o objetivo de estabelecer um 
conjunto de pressupostos para a formatação de uma concepção de concomitância que deveria 
servir de base para as articulações entre o Ensino Médio e os cursos técnicos no escopo do 
Programa. De forma ampla, o documento define que “a concomitância pressupõe efetiva 
articulação com vistas a atender ao disposto na legislação, bem como a assegurar a necessária 
integração entre a formação científica básica e a formação específica, na perspectiva da 
formação integral” (SETEC/MEC, 2012, p. 8). 

Fica evidente a contradição entre os limites da concomitância, em especial o 
desenvolvimento pelo mesmo estudante de trajetórias formativas distintas em termos de 
currículo, ambiente institucional e corpo docente, entre outros fatores, e a utilização de um 
discurso teórico fundamentado nos princípios da formação integrada. Neste sentido, o 
documento remete para a elaboração de um projeto pedagógico unificado, fruto de “um 
processo dinâmico, participativo e contínuo entre os agentes formadores”, que propicie o 
“acesso ao conhecimento das inter-relações existentes entre o trabalho, a ciência, a tecnologia 
e a cultura” (SETEC/MEC, 2012, p. 9). Ou seja, são incorporados temas e expressões 
característicos do debate que referendou a constituição do Ensino Médio Integrado, como 
formação para o mundo do trabalho e a integração curricular a partir do eixo trabalho-ciência-
tecnologia-cultura, mas articulados a uma modalidade de oferta, a concomitância, que 
inclusive etimologicamente, remete para a coexistência simultânea de processos separados e 
hierarquicamente diferenciados, no caso específico, a formação geral e a formação 
profissional.  

Estes limites entre a proposta teórica e a prática efetiva da concomitância no âmbito 
da Bolsa-Formação Estudante ficam latentes no próprio documento em análise ao afirmar 
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que “a qualidade social e a efetividade da oferta do curso técnico concomitante ao ensino 
médio está diretamente relacionada à construção e desenvolvimento de um projeto 
pedagógico que dê conta da formação integral do sujeito” (SETEC/MEC, 2012, p. 15). 
Portanto, para superar a tendência disruptiva entre a formação geral e profissional que 
caracteriza a concomitância, é indicada uma integração futura entre as instituições ofertantes 
como forma de propiciar unidade ao processo, portanto, reconhecido como desarticulado em 
seu início. Neste sentido, torna-se pertinente o diálogo com Marise Ramos que, ao avaliar o 
molde previsto para a oferta concomitante de formação técnica paralela ao Ensino Médio, 
conclui que este “exigiria uma unidade político-pedagógica interinstitucional. Isto não é fácil, 
posto que, se numa mesma escola esta unidade é sempre um desafio, quanto mais não o seria 
quando implicam duas instituições” (RAMOS, 2007, p. 550). Para a autora (2007), a 
concomitância poderia ser uma alternativa emergencial, como uma etapa de transição para a 
oferta integrada e não um fim em si mesmo. 

O terceiro elemento que demonstra o papel protagonista do Sistema S no Pronatec se 
cristaliza na análise sobre a transferência de recursos para esta instituição, especialmente no 
Bolsa-Formação. Esta iniciativa foi a que gerou maior impacto no contexto do Programa e 
contemplou a realização de 4,3 milhões5 de matrículas no período de 2011 a 2014, sendo que 
o Sistema S, com destaque para o SENAI e SENAC, respondeu por praticamente 70% deste 
total. Esta oferta ocorreu massivamente, 89% do total6, em cursos FIC que, como frisado 
anteriormente, correspondem à cultura institucional do Sistema S. Maior relevo assume esta 
questão quando se analisa os dados referentes às transferências de recursos federais, no 
escopo da ação orçamentária 20RW que corresponde aos valores disponibilizados para a 
execução do Pronatec, especialmente do Bolsa-Formação – Tabela 3.  

 
 
 

 
Tabela 3 – Transferência de Recursos Federais – Ação 20RW – Apoio à Formação Profissional, Científica e 

Tecnológica – Pronatec – Total, Sistema S, Governos Estaduais e Fundações – 2011/2015 – Em reais. 
 

Ano Sistema S  
(em R$) % 

Governos 
Estaduais  
(em R$) 

% Fundações 
(em R$) % Total 

(em R$) 

2015 1.321.393.229,20 94,2 64.545.862,16 4,6 16.704.814,81 1,2 1.402.643.906,20 
2014 2.581.208.152,00 93,3 153.629.300,00 6,0 17.311.944,00 0,7 2.552.149.396,00 
2013 2.065.021.070,00 89,5 240.242.150,00 10,4 2.921.000,00 0,1 2.308.184.220,00 
2012 1.241.426.564,50 93,0 76.754.000,00 5,8 15.530.200,00 1,2 1.317.754.564,50 
2011 208.261.704,50 100 --- --- --- --- 208.261.704,50 

 
Fonte: Portal da Transparência/CGU/Governo Federal 
 
Ao analisar os dados da Tabela 3 é possível verificar que, durante o período de 2011 

a 2015, o Sistema S absorveu, em média, 94% dos recursos totais, correspondendo a 
praticamente R$ 7,5 bilhões, enquanto os Governos Estaduais em conjunto obtiveram, em 
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média, apenas 6,7% do total no mesmo intervalo de tempo, representando pouco mais de R$ 
500 milhões. Esta transferência significativa de recursos para o Sistema S elevou a 
participação destas instituições no total de recursos repassados para entidades sem fins 
lucrativos7 considerando todas as ações do Governo Federal – Tabela 4.  

 
Tabela 4 – Transferência de Recursos Federais - Ação 20RW – Apoio à Formação Profissional, 

Científica e Tecnológica – Pronatec – Total e Instituições do Sistema S – 2011/2015 – Em reais (por mil). 
Ano SENAI % SENAC % SENAT % SENAR % TOTAL 
2015 823.000,00 62,3 430.000,00 32,6 30.000,00 2,2 38.393,22 2,9 1.321.393,22 
2014 1.553.903,80 59,0 836.137,03 33,0 120.953,79 5,0 70.213,53 3,0 2.581.208,15 
2013 1.161.133,06 56,3 719.096,76 34,8 127.769,06 6,2 57.022,19 2,7 2.065.021,07 
2012 807.426, 33 66,0 383.179,73 29,9 12.530,20 1,0 38.290,30 3,1 1.241.426,56 
2011 125.517,51 60,3 82.744,19 39,7 --- --- --- --- 208.261,70 

Fonte: Portal da Transparência/CGU/Governo Federal 
 
É possível observar nos dados da Tabela 4 que, em 2009, portanto, anterior ao 

lançamento do Pronatec, a fatia do SENAI correspondia a apenas 0,27% e a do SENAC a 
residuais 0,02% do total destes recursos, chegando, em 2014, quando finaliza a primeira etapa 
do Programa, a 14,77% e 7,93% respectivamente. Estas instituições, SENAI e SENAC, 
concentraram o recebimento de recursos absorvendo, na média do período, respectivamente, 
60,78%, e 34% do total disponibilizado, enquanto SENAR e SENAT, em conjunto, 
obtiveram, em média, pouco mais que 5%.  

Esta significativa concentração de recursos no Sistema S é consequência direta da 
mudança ocorrida no seu enquadramento institucional que, de acordo com o artigo 20 da Lei 
12.513/2011, passa a integrar o sistema federal de ensino mantendo, porém, “autonomia para 
a criação e oferta de cursos e programas de educação profissional e tecnológica, mediante 
autorização do órgão colegiado superior do respectivo departamento regional da entidade, 
resguardada a competência de supervisão e avaliação da União” (BRASIL, 2011. n.p.). Dessa 
forma, segundo artigo 6º da mesma Lei, a união fica autorizada a “transferir recursos 
financeiros às instituições de educação profissional e tecnológica das redes públicas estaduais 
e municipais ou dos serviços nacionais de aprendizagem correspondentes aos valores das 
bolsas-formação” (BRASIL, 2011, n.p.). E, como registra o parágrafo 1° do referido artigo, 
“as transferências de recursos de que trata o caput dispensam a realização de convênio, 
acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, observada a obrigatoriedade de prestação 
de contas da aplicação dos recursos” (BRASIL, 2011, n.p.).  

Ainda nessa direção, na Resolução/FNDE nº 61, de 11 de novembro de 2011, que 
estabelece orientações, critérios e procedimentos para a transferência de recursos para a 
oferta de Bolsa-Formação pelo Sistema S, em seu artigo 2º, refere que os recursos serão 
transferidos de forma semestral, diretamente ao departamento nacional de cada serviço 
nacional de aprendizagem, por intermédio da assinatura de Termo de Adesão à Bolsa-
Formação, “sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, 
observada a obrigatoriedade de prestação de contas da aplicação dos recursos na forma e no 
prazo estabelecidos no Capítulo V desta resolução” (Brasil, 2011, n.p.). Apesar da regulação 
da transferência de recursos para o Sistema S ter sofrido alterações ao longo do período de 
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execução do Pronatec, a desobrigação de estabelecer algum tipo de instrumento de contrato 
permaneceu, apenas tendo sua redação e localização alterada pela Resolução FNDE nº 07, 
de 20 de março de 2013, passando a corresponder aos Artigos 4º e 5º. 

Esta nova conformação do Sistema S permitiu uma maior agilidade na transferência 
de recursos e, com isso, estas instituições passaram a concentrar uma fatia significativa dos 
recursos federais, isto sem contar as transferências relativas à Receita Líquida da 
Contribuição Compulsória Geral (RLCC). Desta forma, como indica a Tabela 5 o percentual 
correspondente à participação dessas entidades sobre o total de recursos federais repassados 
para entidades sem fins lucrativos – enquadramento dessas instituições no orçamento da 
União – sofreram incrementos significativos. 

 
Tabela 5 – Transferência de recursos federais para entidade sem fins lucrativos – Total, SENAI e SENAC – 

2009/2015 – Em reais. 
 

Ano Total (R$) SENAI (R$) 
% 

sobre 
total 

SENAC (R$) 
% 

sobre 
total 

2009 3.844.950.930,95 10.761.363,39 0,27 1.007.500,00 0,02 
2010 5.390.872.610,35 13.180.460,65 0,24 1,406.810,43 0,02 
2011 5.401.112.708,56 134.675.627,16 2,49 83.744.193,50 1,54 
2012 7.187.439.254,42 813.789.004,18 11,32 383.179.733,50 5,33 
2013 9.582.561.317,49 1.163.126.501,47 12,13 719.096.760,00 7,50 
2014 10.539.464.686,46 1.556.802.568,59 14,77 836.137.030,00 7,93 
2015 8.265.850.139,85 823.533.726,25 9,96 430.000.000,00 5,2 

Fonte: Portal da Transparência/CGU/Governo Federal 
 
No caso do SENAI este crescimento significou a passagem de apenas 0,27%, em 

2009, que correspondia a 10,7 milhões de reais, para, em 2014, abarcar 14,77% do total dos 
recursos, perfazendo mais de 1,5 bilhão de reais. Movimento semelhante ocorreu com o 
SENAC que, no mesmo período, saiu de residuais 0,02%, correspondendo a pouco mais de 
1 milhão, em 2009, para chegar, em 2014, a 7,93% dos recursos repassados, significando o 
ingresso de mais de 800 milhões nas contas da entidade. 

Esta concentração de recursos no Sistema S atinge contornos mais críticos quando 
incorporamos o alerta do TCU (2015, p. 37) sinalizando que  

[...] a prestação de contas dos recursos repassados para os ofertantes, 
principalmente às secretarias de educação estaduais e ao sistema S, apresenta falhas 
normativas que propiciam zonas com pouca transparência, como é o caso do 
sistema S, e deficiência na forma como é conduzida, criando ambiente de pouco 
controle e elevado risco. (TCU, 2015, p. 37). 

Esta questão da existência de um fraco acompanhamento dos recursos envolvidos no 
Pronatec fica ampliada quando se incorpora o fato de que, para viabilizar a absorção deste 
potencial aumento na demanda originado a partir da implantação do Programa. Foi prevista 
uma iniciativa específica, ‘Ampliação da Capacidade do Sistema S’, que consistia em uma 
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linha de crédito, via BNDES, para a ampliação e qualificação da rede física e dos 
equipamentos do Sistema S. Ou seja, no planejamento do Programa foram criadas estratégias 
para direcionar recursos para estas instituições que acabam por colocar em cheque o chamado 
‘Acordo de Gratuidade’, firmado em 2008, entre o Governo Federal e o SENAI, SENAC, 
SESI e SESC. Apesar de não ter uma comprovação contábil, é possível inferir que estes novos 
recursos superam a possível diminuição de receita advinda do cumprimento das metas do 
Acordo que previam a ampliação da oferta de cursos gratuitos por estas instituições – 
chegando ao limite de 66,66% da RLCC a partir de 2014. Esta questão de serem os recursos 
do Pronatec uma reparação para as possíveis perdas originadas pelo Acordo de Gratuidade é 
reforçada pela Confederação Nacional dos trabalhadores em Educação (2011) e encontra 
guarida na comparação entre os dados de matrículas do SENAI e SENAC relativas ao Bolsa-
Formação e ao Acordo de Gratuidade. Segundo dados do TCU (2015), foram realizadas 
2.644.744 matrículas no Bolsa-Formação, superando em 49.850 matrículas as efetivadas 
dentro do Acordo de Gratuidade. Tendo em vista que se trata da oferta das mesmas 
modalidades de cursos, principalmente os de Formação Inicial e Continuada, portanto com 
custos bastante similares, somente os recursos envolvidos no Bolsa-Formação seriam 
suficientes para repor uma possível queda de arrecadação devido à ampliação da oferta 
gratuita para atingir as metas do Acordo.  

A própria efetividade do Acordo é questionada pelo TCU (2015) quando identifica 
problemas no acompanhamento das metas, especialmente pelo fato de serem consolidadas 
nacionalmente, impedindo a avaliação do desempenho regionalizado. Neste sentido, é 
colocada em relevo a possibilidade de existirem regiões inteiras sem a oferta de cursos 
gratuitos e realizados questionamentos quanto à própria pertinência e qualidade dos cursos 
oferecidos em relação ao contexto produtivo local.  

Os três elementos elencados, a transformação do Sistema S em referência para a 
organização do Pronatec, a predominância na oferta de cursos de Formação Inicial e 
Continuada – FIC – e técnicos na modalidade concomitante e a concentração dos recursos 
financeiros do Programa nestas instituições evidenciam que a estrutura do Pronatec foi 
desenhada tendo o Sistema S como modelo e, devido a isto, acabou por potencializar sua 
capacidade de execução. Enquanto a Rede Federal teve que fazer um conjunto de adaptações 
e criar uma normatização específica para desenvolver ações do Programa, a ponto de 
constituir uma rede de atendimento praticamente paralela, o Sistema S manteve suas práticas 
usuais, apenas ampliando o atendimento.  

Apesar de localizar o Pronatec na fronteira entre os setores público e privado, 
portanto, constituir-se em um espaço de disputa entre diferentes agentes, o Sistema S acaba 
por estabelecer uma hegemonia tanto da direção quanto da execução, reforçando processos 
de privatização na educação brasileira. Este processo gera limites e incongruências entre o 
que está registrado nas metas e objetivos do Programa e sua prática efetiva. Dentro do escopo 
desta pesquisa, alguns desses limites serão apresentados na próxima seção. 
 
 
 



 
ROMIR DE OLIVEIRA RODRIGUES 
 
 

 
414 

Considerações finais 
 

Inscrita na redefinição do papel do Estado prognosticada pelos pressupostos 
neoliberais e da Terceira Via visando atender a expansão do sistema do capital, a privatização 
da educação brasileira está ocorrendo de várias formas e envolvendo diferentes sujeitos 
individuais e coletivos. Em alguns casos estes processos se desenvolvem no estágio de 
direção, quando o setor privado determina tanto o conteúdo da proposta quanto os 
procedimentos para sua efetivação, em outros no estágio da execução, com a concentração 
da oferta de serviços pelas instituições privadas. No caso específico do Pronatec, é possível 
perceber a atuação do setor privado, com destaque para o Sistema S, nas duas pontas do 
processo: participando ativamente da definição da arquitetura do Programa e, especialmente, 
na sua execução.  

Este posicionamento hegemônico do Sistema S em relação ao Pronatec propiciou uma 
situação de “captura institucional do Programa” por parte dessas instituições (SAGI/MDS, 
2014). É importante resgatar que esta “captura” não ocorreu apenas na fase de execução, mas 
esteve presente desde o processo de planejamento do Programa. Portanto, não se trata de uma 
consequência, um descompasso entre as determinações legais e as práticas dessas 
instituições, mas sim de um processo estrutural ao Pronatec vinculado tanto à adoção do 
Sistema S como padrão de oferta quanto à participação de seus representantes nas instâncias 
de definição ao longo da trajetória do Programa.  

Esta situação ocasiona um deslocamento entre a oferta efetivamente realizada e as 
demandas concretas de formação profissional tanto dos arranjos produtivos locais quando 
dos sujeitos que acessavam os cursos. Notadamente na oferta do Bolsa-Formação, voltada 
prioritariamente para os inscritos no CadÚnico, foi possível verificar a resistência das 
instituições do Sistema S em adaptar seus cursos às características específicas dessas 
populações. Esta situação foi caracterizada em estudo da SAGI/MDS (2014) como “oferta 
de prateleira”, significando que, especialmente o SENAI e o SENAC, colocam-se como 
detentores das melhores práticas, reafirmando suas burocracias. Assim, era ofertados cursos 
com base nas grades e horários que atendiam aos requerimentos da gestão das unidades e 
organizados a partir de currículos replicáveis que exigiam uma significativa base de 
conhecimentos prévios. Ao impor esses limites para a realização dos cursos e negar a efetiva 
história de vida das pessoas que os acessam, essas instituições se posicionam acima do 
interesse público e estabelecem processos que reforçam o histórico de exclusão social e de 
insucesso educativo que marca a trajetória dessas populações. 

A hegemonia alcançada pelo setor privado no Programa pode ser identificada também 
nos critérios estabelecidos para a mensuração dos custos envolvidos na realização dos cursos 
e na definição dos mecanismos para o repasse e prestação de contas dos recursos no âmbito 
do Programa. Enquanto as instituições da Rede Federal possuem um conjunto de 
procedimentos orçamentários para receber os recursos e, portanto, passíveis de terem um 
acompanhamento mais transparente por parte da sociedade e dos órgãos de controle, o 
mesmo não aconteceu com o setor privado. Segundo relatórios do TCU (2015) e da CGU 
(2014), foi identificada uma significativa área cinzenta em relação à correta utilização dos 
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recursos direcionados para estas instituições. Tendo como principais limites para o correto 
acompanhamento da execução do Pronatec o fato de ser utilizado apenas o número de 
matrículas como critério para o repasse dos recursos e não ser realizado um acompanhamento 
consistente dos cursos efetivados, os relatórios dos órgãos de controle destacaram os 
seguintes problemas: (i) as planilhas de custos de cursos do Sistema S não possuíam 
uniformidade e apresentavam itens, como repasses para confederações e federações, sem 
justificativa e, além disso, incorporavam custos relativos a todos os tipos de cursos oferecidos 
pelas instituições, inclusive ensino superior, que não estavam previstos no objeto da ação; 
(ii) as Instituições de Ensino Superior e Escolas Técnicas privadas ofereciam cursos para os 
estudantes do Bolsa-Formação com custos superiores aos oferecidos para os estudantes 
regulares e desconsideravam a inexistência de inadimplência – tendo em vista a garantia do 
repasse de recursos públicos – em suas planilhas de custos; e (iii) a diferença entre as 
matrículas pactuadas e as efetivamente realizadas gerava um recursos excedente que deveria 
ser corrigido nas edições seguintes. Porém, como reconhece o TCU (2015), estas pendências 
não geravam um registro específico e acabavam sendo incorporadas nas pactuações de vagas 
seguintes sem gerar uma prestação de contas específica. 

Todos estes problemas indicam a fragilidade dos mecanismos de acompanhamento e 
controle existentes no Pronatec e a necessidade da criação de estratégias de controle social 
sobre a execução de políticas com esta amplitude e colocam em questão o estabelecimento 
de parcerias público-privadas como estratégia central para a execução das políticas sociais.  
Neste caso específico, o Programa de qualificação dos trabalhadores responde não só a 
interesses econômicos, com a ampliação de mercado para as instituições privadas e garantia 
de acesso ao fundo público, mas busca determinar o próprio conteúdo desta formação, num 
processo permanente de construção de hegemonia sobre as concepções da sociedade e suas 
representações de trabalho, qualidade e desenvolvimento econômico, entre outras. 

Os questionamentos apresentados evidenciam que o principal limite para a 
capacidade de intervenção do Pronatec, podendo ser ampliado para as demais políticas 
públicas educativas implantadas no período histórico analisado, é a manutenção e 
aprofundamento do projeto de desenvolvimento dependente e associado que caracteriza a 
economia brasileira. Enquanto a organização da produção estiver voltada para atender as 
demandas de um sistema global, expansionista, concentrador de riquezas e totalitário, 
tornam-se muito reduzidos os espaços para o desenvolvimento de projetos que valorizem as 
potencialidades criativas locais para, desta forma, superar a situação de dependência 
econômica e cultural em relação às nações centrais do capitalismo. Neste sentido, uma vez 
tendo sido o Pronatec desenhado para atuar dentro desses limites, pode-se inferir que mesmo 
em um cenário no qual o protagonismo fosse predominantemente público, as barreiras 
impostas pelo sistema do capital acabariam reduzindo a capacidade indutora de mudanças de 
seus processos.  

A construção de outro projeto societário mais justo e solidário, orientado a partir da 
ótica do trabalho e não do capital, é um caminho longo e que passa, necessariamente, por 
processos educativos que contribuam para a formação integrada e ampliada dos 
trabalhadores. Não se pode esperar, porém, que a educação, principalmente quando reduzida 
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a dimensão da garantia do acesso, venha a alterar significativamente o quadro econômico e 
social. Talvez esta tenha sido a maior fragilidade do Pronatec, ao agir apenas na 
temporalidade do presente e apostar na qualificação dos trabalhadores enquanto ampliação 
de suas possibilidades de ingresso no mercado de trabalho, não construiu mecanismos para 
contribuir para uma substantiva emancipação das classes subalternas que acessaram seus 
cursos. Portanto, se não pode ser desconsiderada a dimensão dos possíveis impactos na vida 
particular das pessoas que participaram do Programa, afinal a história se move dialeticamente 
e não se volta para o mesmo lugar, eles se tornam residuais em relação ao montante de 
recursos envolvidos.   

O Pronatec deve ser compreendido, portanto, a partir de suas contradições e por 
adquirir sentido quando contrastado com a totalidade que o gerou e a qual, dialeticamente, 
ele materializa. Muito mais permanência do que mudança, muito mais preso ao passado que 
conectado ao futuro, muito mais conformação do que emancipação. 
 
Notas: 
 

1 Dados apresentados pelo ministro da educação Henrique Paim, em matéria da Folha de São Paulo, 
disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/06/1472365-dilma-lanca-novo-pronatec-com-
meta-de-12-milhoes-de-matriculas.shtml>>. Acesso em: 04 março 2015. 
 
2 O Sistema S é formado atualmente pelas seguintes instituições: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Setor Transporte (Senat) e Serviço Social de Transporte (Sest). 
 
3 Fundador do Instituto de Organização e Racionalização do Trabalho – IDORT – e um dos idealizadores do 
Senai. Sobre o papel do IDORT e do Senai na história da Educação Profissional brasileira ver BATISTA 
(2008) e MÜLLER (2009, 2013). 
 
4 Para maior aprofundamento sobre estes Planos e Programas é indicado, entre outros, Barradas (1986), Cêa, 
(2006) e Kuenzer (2006). 
 
5 Fonte TCU (2015). 
 
6 Fonte TCU (2015). 
 
7 É neste enquadramento legal que aparecem as entidades do Sistema S no orçamento federal. 

                                                            

 
 
 
Referências bibliográficas 
 
BALL, Stephen J. Profissionalismo, gerencialismo e performatividade. Cadernos de Pesquisa. v.35 n.126. São 

Paulo set./dez. 2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100- 15742005000300002.> Acesso em: 
10 mai. 2012. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-%2015742005000300002


 
Política de Fronteira: o Pronatec (...) 

 

 
417 

BONAMINO, Alícia C. BATISTA, Eraldo L. A ideologia da Educação Profissional: da década de 1930 à 
consertação social da CUT. In. TUMOLO, Paulo S.; BATISTA, Roberto L. (Orgs.). Trabalho, economia 
e educação: perspectivas do capitalismo global. Maringá: Praxis; Massoni, 2008. 

BRASIL. Lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 2011. Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – Pronatec. Disponível em: <http:// www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10487328/lei-
12513-11>. Acesso em: 10 mai. 2012. 

BRASIL. Resolução FNDE/MEC nº 07, de 20 de março de 2013. Altera os arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Resolução 
CD/FNDE nº 30, de 5 de julho de 2013, que Estabelece procedimentos para a transferência de recursos 
financeiros aos serviços nacionais de aprendizagem, visando à oferta de Bolsa-Formação no âmbito do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), bem como para a execução e a 
prestação de contas desses recursos, a partir de 2013. Disponível em: < 
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&
num_ato=00000007&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC> Acessado em: 02 de 
março de 2015. 

BRASIL. Resolução FNDE/MEC nº 61, de 11 de novembro de 2011. Estabelece orientações, critérios e 
procedimentos para a transferência de recursos financeiros para a oferta de bolsas-formação em cursos de 
educação profissional e tecnológica vinculados aos serviços nacionais de aprendizagem, no âmbito do 
Pronatec, bem como para a execução e a prestação de contas desses recursos, a partir de 2011. Disponível 
em: 
<https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES
&num_ato=00000061&seq_ato=000&vlr_ano=2011&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC>. Acessado em: 02 de 
março de 2015. 

BRASIL.  Exposição de Motivos Interministerial nº 19, de 28 de abril de 2011. In. ABREU, Marcia; 
CORDIOLLI, Marcos (Org.). Programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (PRONATEC). 
Brasília: Câmara dos Deputados, p. 28-34, 2011. 

CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle 
époque. 2ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2001. 

CNTE. Os riscos do Pronatec para a educação técnica profissional. Retratos da Escola, vol. 5, nº 8, p. 179-
184, jan./jul., 2011. 

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201406282. Brasília: 
CGU, 2014. Disponível em: <http:// sistemas2.cgu.gov.br/relats/uploads/RA201406282.pdf> Acessado em: 
25 de maio de 2016. 

CUNHA, Luiz Antônio. O ensino profissional na irradiação do industrialismo. 2ª ed. São Paulo: Editora 
UNESP; Brasília, DF: FLACSO, 2005. 

______. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, nº 14, 
p. 89-193, mai/jun/jul/ago. 2000. 

CURY, Carlos R. J. O público e o privado na história da educação brasileira: concepções e práticas educativas. 
In.: LOMBARDI, José C.; JACOMELI, Mara R. M.; SILVA, Tânia M. T. (Orgs.). O público e o privado 
na história da educação brasileira: concepções e práticas educativas. Campinas: Autores Associados, 
2005. 

______. Um novo movimento da educação privada. In.: ADRIÃO, Theresa; PERONI, Vera M. V. (Org.). 
Público e Privado na educação: novos elementos para o debate. São Paulo: Xamã, 2008. 



 
ROMIR DE OLIVEIRA RODRIGUES 
 
 

 
418 

FERRARI, Maristela. As noções de fronteira em geografia. In.: Revista Perspectiva Geográfica – on line. 
Marechal Cândido Rondon, Paraná, V. 9, nº 10, 2014. Disponível em: <e-
revista.unioeste.br/index.php/pgeografica/article/view/10161/7550>. Acessado em: 15 de agosto de 2016. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das relações entre educação 
e estrutura econômico-social capitalista. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

GRABOWSKI, Gabriel. Financiamento da educação profissional no Brasil: contradições e desafios. Porto 
Alegre: UFRGS, 2010. 222 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 

KUENZER, Acacia Zeneida; GRABOWSKY, Gabriel. Educação Profissional: desafios para a construção de 
um projeto para os que vivem do trabalho. Perspectiva, Florianópolis, v. 14, nº 1, p. 297-318, jan/jun. 2006. 

MANFREDI, Silvia M. Educação Profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 

MÜLLER, Meire T. A lousa e o torno: a escola Senai Roberto Mange, de Campinas. Campinas: Unicamp, 
2009. 339 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação, Faculdade de Educação, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.  

______. A Educação Profissionalizante no Brasil e no SENAI: a formação para o trabalho. In. BATISTA, 
Eraldo L.; MÜLLER, Meire T. (Orgs.). A Educação Profissional no Brasil: história, desafios e 
perspectivas para o século XXI. Campinas/SP: Editora Alínea, 2013. 

PERONI, Vera M. V. (Org.). Redefinições das fronteiras entre o público e o privado: implicações para a 
democratização da educação. Brasília: Liber Livro, 2013. 

______. A privatização do público: implicações para a democratização da educação. In.: PERONI, Vera M. 
V. (Org.). Redefinições das fronteiras entre o público e o privado: implicações para a 
democratização da educação. Brasília: Liber Livro, 2013b. 

______. (Org.). Diálogos sobre as redefinições no papel do Estado e nas fronteiras entre o público e o 
privado na educação. São Leopoldo: Oikos, 2015. 

______. Implicações da relação público-privada para a democratização da educação no Brasil. In.: PERONI, 
Vera M. V. (Org.). Diálogos sobre as redefinições no papel do Estado e nas fronteiras entre o público 
e o privado na educação. São Leopoldo: Oikos, 2015b. 

PERONI, Vera; ANTUNES, Fátima.  Reformas do Estado e políticas públicas: trajetórias de democratização 
e privatização em educação. Brasil e Portugal, um diálogo entre pesquisas. Revista Portuguesa de 
Educação, Braga, Portugal, 30(1), p. 181-216, 2017. 

PIRES, Daniela de O. O histórico da relação público-privado e a formação do Estado Nacional: implicações 
para a constituição da esfera pública. In.: PERONI, Vera M. V. (Org.). Diálogos sobre as redefinições no 
papel do Estado e nas fronteiras entre o público e o privado na educação. São Leopoldo: Oikos, 2015. 

RAMOS, Marise N. Reforma da Educação profissional: contradições na disputa por hegemonia no regime de 
acumulação flexível. In.: Trabalho, Educação e Saúde. Rio de Janeiro/RJ, v. 5, nº 3, p. 545-558, 
Novembro, 2007. Disponível em: < http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r187.pdf>. 
Acessado em: 21 de setembro de 2014.  

RODRIGUES, Aline L. Fronteira e território: considerações conceituais para a compreensão da dinâmica do 
espaço geográfico. In.: Revista Produção Acadêmica – Núcleo de Estudos Urbanos, Regionais e Agrários. 
Tocantins, nº 2, p. 139-157, Dezembro, 2015. Disponível em <revista.uft.edu.br /index.php/ 
producaoacademica /article/view /2002/8646> Acessado em: 15 de agosto de 2016. 

ROMANELLI, Otaíza de O. História da Educação no Brasil. 29ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. 



 
Política de Fronteira: o Pronatec (...) 

 

 
419 

SAGI/MDS. Estudo qualitativo com egressos e desistentes, representantes das unidades ofertantes e 
interlocutores municipais do Pronatec-Brasil Sem Miséria. Brasília: MDS/Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação, 2014. 

SETEC/MEC. Documento referência para a concomitância no Pronatec. SETEC/MEC: Brasília, 2012. 
Disponível em <http:// www.ifrs.edu.br/ 
site/midias/arquivos/201261617140625201222913311962documento_referencia_para_a_concomitancia_n
o_pronatec.pdf >. Acessado em: 20 set. 2016. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório TC 008.089/2015-9: Levantamento. Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. Brasília, 2015. Disponível em <http:// portal.tcu.gov.br/ 
lumis/portal/file/file Download.jsp?fileId= 8A8182A151356F960151A1E2C55E207F&inline=1>. 
Acessado em: 12 ago. 2016. 

 
 
Correspondência 
 
Romir de Oliveira Rodrigues: Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da UFRGS, professor do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS-Campus Canoas. 

Email: romirolirod@gmail.com 
 
 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização do autor 
 


