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RESUMO
Esta pesquisa teve como objeto avaliar o resultado da parceria Pronatec/Senac em
termos de qualificação profissional nas áreas dos cursos técnicos de gestão no
período de 2011 a 2014. Foram avaliados se os objetivos do Pronatec (expandir,
interiorizar e democratizar o programa) foram alcançados. O referencial teórico foi
constituído por meio de uma revisão teórica da política pública econômica, social e
educacional, descrevendo a atuação do Governo no campo educacional no Brasil e
a avaliação de programas sociais profissionalizantes (Pronatec). A metodologia
utilizada neste estudo foi o proposto por Cohen e Franco (2012), que tem como
parâmetro a avaliação de Programas Sociais com foco nos resultados finais
propostos pelo programa, faz-se uma avaliação ex-post, para verificar se os
objetivos da parceria Pronatec/Senac foram alcançados. O programa social,
Pronatec, implementado na unidade de ensino Senac tem como foco a educação
profissional para inclusão social dos seus participantes no mercado de trabalho. Na
parte da estatística, a coleta de dados foi baseada em levantamento documental,
bibliográfico e aplicação de questionários aos gestores e instrutores responsáveis
diretos pelo programa na instituição e aos alunos ex-alunos como seus beneficiários.
Os resultados da pesquisa permitem concluir que o Pronatec atingiu o objetivo em
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de qualificação profissional,
contemplando 72% municípios brasileiros. Nossa pesquisa na unidade Senac-BH
apresentou outro dado relevante; 58% dos alunos participantes ingressaram no
mercado de trabalho concluído o curso. Isto indica a positividade do Pronatec em
termos da promoção social pelo emprego e renda de seus participantes.
Palavras-chave: Políticas Públicas; avaliação de programa social; educação
profissional; Pronatec.

ABSTRACT
This research had as goal to evaluate the results of Pronatec/Senac partnership in
terms of professional qualifications in the areas of management of technical courses
in the period from 2011 to 2014. We assessed whether the objectives of Pronatec
(expand, internalize and democratize the program) were achieved . The theoretical
framework was established through a theoretical review of economic public policy,
social and educational, describing the actions of the Government in the educational
field in Brazil and evaluation of professional social programs (Pronatec). The
methodology used in this study was proposed by Cohen and Franco (2012), the
parameter of which the evaluation of social programs focus on the final results
proposed by the program, it is an ex-post to verify that the objectives of the
partnership Pronatec/Senac were achieved. The social program, Pronatec
implemented in Senac teaching unit focuses on professional education for social
inclusion of participants in the labor market. In the statistics, data collection was
based on documental, bibliographic and questionnaires to managers and instructors
directly responsible for the program at the institution and alumni students and their
beneficiaries. The survey results allow us to conclude that the Pronatec reached the
goal of expanding, internalize and democratize the provision of vocational training
courses, covering 72% of the municipalities. Our research in Senac-BH unit
presented other relevant data; 58% of participating students who completed the
course entered the labor market. This indicates Pronatec is efficient in terms of social
promotion for employment and income of its participants.
Key words: Public Policies; assessment of social program; professionaleducation;
Pronatec
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1Introdução

O objetivo proposto da presente pesquisa é realizar uma avaliação de resultados do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec/Senac pelo
seu aspecto educacional e de inclusão social. O Pronatec é um programa criado
pelo Governo Federal por meio da Lei 12.513, de 26 de Outubro de 2011, tendo
como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada de
qualificação profissional presencial e a distância.

O Pronatec foi criado em 26 de Outubro de 2011 para atender prioritária mente
estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e
adultos, trabalhadores, beneficiários dos programas federais de transferência de
renda e estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escolas da
rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsistas integrais, nos
termos do regulamento.

Tem sido implementado por meio de parceria em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a participação voluntária
dos serviços nacionais de aprendizagem, de instituições privadas e públicas de
ensino superior, de instituições de educação profissional e tecnológica e de
fundações públicas de direito privado dedicadas à educação profissional e
tecnológica.
Para aderir ao Pronatec,a instituição estava dispensada da realização de convênio,
acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, mas deveria atender à
obrigatoriedade de prestação de contas da aplicação dos recursos ao Ministério da
Educação - MEC.
Desta sua estrutura, a União repassará 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 BolsasFormação para estudantes e trabalhadores de acordo com o número de vagas
pactuadas por cada instituição de ensino ofertante. Conforme a Portaria nº 168, de
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7de março de 2013,Bolsa-Formação é um benefício para o financiamento da
educação profissional e tecnológica que abrangia duas modalidades: BolsaFormação Estudante, para oferta de cursos de educação profissional técnica de
nível médio; e Bolsa-Formação Trabalhador, para oferta de cursos de formação
inicial e continuada ou qualificação profissional.
Neste mundo globalizado,no qual Governo Federal, mercado e sociedade em geral
buscam priorizar o crescimento econômico, muitas vezes as necessidades de
políticas públicas sociais com foco nas pessoas ficam em segundo plano.Desse
modo, as classes sociais se encontram com dificuldades de serem inseridas no
contexto econômico, por falta de qualificação profissional. Nesse sentido, Sen e
Klisksberg (2010, p. 7) demonstram que “a globalização tem contribuído para o
progresso do mundo por meio da viagem, do comércio, da migração, da difusão de
influências culturais e da disseminação do conhecimento e do saber (inclusive o
científico e o tecnológico)”.

A grande desigualdade social na América Latina tem sido citada como um fator
gerador do aumento de violência social com reflexos na instabilidade política.Há uma
preocupação com a redução da miséria e com a promoção da inclusão social por
meio de políticas públicas de caráter educacional e social. Deve-se destacar a ação
de muitas organizações internacionais comprometidas com redução da desigualdade
social. Há, na América Latina, um profundo interesse dos governos em relação à
alocação de programas sociais, segundo Cohen e Franco (2012, p. 19).

O atual contexto do desenvolvimento social e econômico da sociedade brasileira,que
se iniciou na década de 1940 com a criação da Lei Orgânica da Educação Nacional
do Ensino Secundário do Sistema S, tem requerido a mobilização dos governos no
sentido de incentivar o ensino técnico profissionalizante de forma a preparar os
jovens para se inserirem no mercado de trabalho e se tornarem economicamente
ativos, conforme descreve Wittaczik (2008). A modernização, dinamismo e a
revolução na comunicação digital entre os jovens pelo uso generalizado de
aparelhos eletrônicos, pode ser outro fator a estimular a educação e a formação
profissional,visando sua inserção no mercado e promoção social e humana.
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O mercado de trabalho nacional está carente de profissionais de nível técnico
capacitado para atender à demanda das empresas, devido às crescentes exigências
em virtude das renovações tecnológicas, desenvolvimento econômico e falta de
qualificação profissional. O mercado torna-se cada vez mais competitivo e exigindo
qualificação, educação, conhecimento. Nesse contexto, instituições educacionais
como o Senai e o Senac, muito valorizadas pelo setor produtivo por atender em
parte as necessidades da produção, tornam-se mais demandadas no sentido da
qualificação profissional de jovens em idade escolar ou que necessitem de uma
segunda formação, segundo Demo (2002, p. 84).

A inclusão social por meio do crescimento econômico depende, primordialmente, do
funcionamento correto da oferta e demanda de mão de obra no mercado de
trabalho, conforme apresentam Rezende e Tafner (2005). Os autores desta cama
preocupação do governo brasileiro em incentivar e preparar os jovens e adultos para
o mercado de trabalho com a implantação de programas sociais com subsídios para
ensino técnico e profissionalizante de nível médio e superior.

Nos últimos anos, no Governo Federal houve uma maior aproximação com
entidades de ensino e organizações empresariais, no sentido da formação de
parcerias para execução dos programas sociais, com intuito de oferecer qualificação
profissional, (MEC, 2012).Desde a criação da Lei nº 12.513, de 26 de Outubro de
2011,o Governo Federal implantou o Pronatec, um programa de ensino gratuito para
jovens e adultos de baixa renda, para sua qualificação profissional. Contarine e
Oliveira (2014) enfatizam que o Pronatec foi criado para “expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de Cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para
a população brasileira, especialmente, para promover a capacitação de jovens”, para
seu ingresso no mercado de trabalho e sua promoção social.

O Pronatec está presente em todos os estados brasileiros e os cursos são ofertados
de forma gratuita por instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e das redes estaduais, distritais e municipais de educação
profissional e tecnológica(MEC, 2012b).
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O objetivo de estudo desta dissertação é a parceria do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) como o Governo Federal para qualificação
profissional de jovens em Belo Horizonte. O Senac foi criado em 1946como principal
agente da educação profissional voltado para o Setor do Comércio de Bens,
Serviços

e

Turismo.

Oferece

cursos

de

capacitação, técnicos,

de graduação(bacharelado e tecnólogo) e de pós-graduação nas modalidades
presenciais e a distância.O portfólio de cursos dispõe de mais de 300 opções nos
segmentos de Artes, Beleza, Gestão e Comércio, Comunicação, Conservação e
Zeladoria, Design, Educacional, Hospitalidade, Idiomas, Informática, Lazer, Meio
Ambiente,

Moda,

Produção

de

Alimentos,

Saúde,

Segurança,

Social,

Telecomunicação, Turismo e Gastronomia.

O Senac,por meio do Departamento Nacional,aderiu ao Pronatec no dia 28/11/2011,
para ofertar cursos de educação profissional técnica de nível médio, cursos de
formação inicial e continuada e de qualificação profissional em Belo Horizonte, Minas
Gerais, que será a referência empírica do nosso trabalho.

O Senac propôs ao governo participar do Pronatec oferecendo cursos de Formação
Inicial e Continuada (FIC) e cursos de Habilitação Técnica de Nível Médio em todas
as unidades de ensino distribuídos nos 27 estados brasileiros e ao Distrito Federa.
Só em Minas Gerais foram 42 as unidades de ensino profissionalizante que aderiram
ao Pronatec, disponibilizando materiais didáticos desenvolvidos por uma equipe
especializada e toda sua infra estrutura para implementação.

A formalização dos cursos supõe um conjunto de procedimentos entre o Senac,
demandantes e o MEC, cabendo aos Departamentos Regionais registrar sua oferta
no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica –
Sistec/Pronatec, vinculado ao Ministério de Educação – MEC. Eles devem registrar o
título dos cursos, a carga horária, as unidades de ensino, os demandantes e as
vagas disponíveis.

O objetivo desta pesquisa é fazer uma avaliação do programa de qualificação
profissional proposto pelo Senac ao Pronatec, visando verificar qual foi sua
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contribuição à inclusão no mercado de trabalho de jovens e adultos em Belo
Horizonte. Parte-se da seguinte pergunta norteadora: quais são os resultados
advindos, em termos de qualificação profissional, de jovens e adultos da parceria
Senac/Pronatec no período de 2011 a 2014tendo como referência o aprendizado
dos alunos participantes dos cursos de Gestão?

1.1 Objetivos geral e específicos

O objetivo geral é avaliar o resultado da parceria do Senac com o Governo Federal
em termos de qualificação profissional nas áreas dos cursos técnicos de gestão no
período de 2011 a 2014, previstos pelo Pronatec.
Tem-se como objetivos específicos:

1) Descrever o programa e a parceria Pronatec/Senac;
2) Avaliar o desempenho dos cursos de qualificação profissional resultante da
parceria Pronatec/Senac em termos quantitativos e qualitativos;
3) descrever e avaliar a entrada dos alunos no programa, bem como sua
inserção no mercado de trabalho e seu desempenho profissional depois de
concluídos o curso.

A nossa pesquisa pode ser classificada como uma análise descritiva e qualitativa da
parceria do Pronatec/Senac visando avaliar a qualificação de jovens e adultos,
utilizando para esse fim fontes bibliográficas e documentais fornecidas pelo
Senac;com acordo de cooperação, oferta de cursos,programas das disciplinas,
matrículas de alunos,assiduidade às aulas, desistências e a aprovação final para
cada turma formada. Para o referencial teórico, foram utilizadas fontes diversas, tais
como livros, artigos, revistas e também a legislação brasileira. O ingresso e o
desempenho dos alunos foram mensurados por meio de entrevistas e questionários
aplicados aos gestores (coordenação e supervisão), professores, alunos e exalunos.
O método utilizado neste estudo foi o proposto por Cohen e Franco (2012) e Marino
(2003), e tem como parâmetro a avaliação de Projetos Sociais com foco nos
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resultados finais das propostas do programa, ou seja, uma avaliação ex-post, para
avaliar se a meta dos objetivos da parceria Pronatec/Senac foi alcançada.

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa - Inovação e Organizações, na
área de concentração Gestão em Organizações.

Como o Governo Federal deu

muita importância ao Pronatec e investiu muitos recursos na sua implementação, o
Programa merece uma avaliação mais aprofundada como POLÍTICA pública e
educacional e de promoção social. Daí nosso interesse em avaliar o desempenho do
Pronatec e sua efetividade, tendo como base a parceria Senac/Governo Federal.
Como afirmam Chianca, Marino e Schiesari (2001), a avaliação serve para identificar
potencialidades e limitações dos programas sociais e garantir a utilização dos
resultados como um processo contínuo de renovação.

Pela Constituição Federal de 1988, Art. 205, a educação é direito de todos e dever
do Estado e da Família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.Objetiva-se, ainda, reduzir a pobreza, a
marginalização e as desigualdades sociais e regionais. Dada a importância atribuída
a educação, cabe à academia desenvolver estudos mais profundos para verificar
qual a contribuição do Pronatec, como programa social e educacional na formação
pessoal e profissional dos jovens e adultos no período assinalado.

O Senac foi o primeiro parceiro do programa Pronatec, com início em 2011,
reafirmando seu compromisso com a ampliação da promoção social. Entretanto, até
o presente momento, não foi realizada pela Unidade de Ensino uma avaliação mais
aprofundada com o objetivo de conhecer seus resultados. O estudo contribuirá para
que a Unidade tenha conhecimento do resultado da parceria Pronatec/Senac em
termos de qualificação profissional nas áreas de Gestão.

Do ponto de vista pessoal, esta pesquisa é um incentivo para alavancar a carreira
profissional

e

acadêmica

do

pesquisador,

bem

como

para

promover

o

aprofundamento em conhecimentos teóricos e empíricos sobre os temas
concernentes a políticas públicas, programas sociais e educação profissional.
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em Administração da
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Fundação Pedro Leopoldo, como requisito parcial para a obtenção do grau de
Mestre em Administração. Área de concentração: Gestão em organizações, linha de
pesquisa: Inovação e Organizações, sob a orientação do Dr. A. Giroletti.

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro é a introdução,
apresentam-se o tema, a pergunta norteadora, o objetivo geral e os objetivos
específicos,a justificativa e a estrutura da dissertação. No segundo capítulo realizase uma revisão teórica sobre política pública econômica, social e educacional,
descrevendo a atuação do Governo no campo educacional no Brasil via Pronatec e
discorre-se também sobre a avaliação de programas sociais profissionalizantes. No
terceiro capítulo, será descrita a metodologia adotada no estudo, caracterizando-se
a pesquisa, a unidade de análise e de observação, população e amostra, a coleta de
dado e análise de dados. No quarto capítulo, faz-se a avaliação do Pronatec em
nível nacional. No quinto capítulo, a análise dos resultados do programa
Pronatec/Senac. E, por fim, têm-se as considerações finais da dissertação.
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2Educação e Política Social

O foco desta pesquisa é a avaliação do desempenho dos resultados alcançados no
Programa Social Pronatec, firmado por meio de uma parceria entre o Governo
Federal e o Senac na formação profissional de ex-alunos para inseri-los no mercado
de trabalho. O objetivo geral é avaliar o resultado da parceria Pronatec/Senac em
termos de qualificação profissional na área de gestão no período de 2011 a 2014.

As políticas públicas vêm ganhando espaço importante no Brasil, nas últimas
décadas, pelo esforço da participação em conjunto de Estado, Organizações,
Terceiro Setor e Sociedade, para valorizar os direitos de cidadania, serviços sociais
de qualidade,políticas sociais e assistência, permitindo acesso do indivíduo à
educação e inserção no mercado de trabalho.

O Governo Federal vem articulando a promoção de programas de formação
profissional de jovens e adultos visando a sua inclusão social no mercado de
trabalho, com políticas públicas que envolvem o apoio de parcerias estratégicas. O
referencial teórico deste projeto terá por base a implementação de políticas públicas
na área de educação de jovens e adultos.

A política pública econômica visa melhorar a distribuição pessoal de renda e da
riqueza socialmente gerada pelos agentes econômicos, segundo Cohen e Franco
(2012).

A política econômica é um mecanismo para expansão do emprego e da renda, com
participação do governo na ampliação do crédito, estimulando os investimentos, e,
desta forma, mantendo-se o nível de atividade econômica e promovendo-se a
geração e oferta de emprego. Por outro lado, o Governo Federal deve manter uma
POLÍTICA macroeconômica, para garantir a continuidade do ciclo de crescimento.

De acordo com Rezende e Tafner (2005), a manutenção da estabilidade econômica
e a consolidação da distribuição de renda são fatores importantes e também a base
para a obtenção de melhorias sociais e econômicas.
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As políticas públicas sociais são realizadas por meio de princípios, diretrizes,
objetivos e regras de projetos de caráter permanente e abrangente, que tem por
finalidade orientar a atuação do governo em uma determinada área. Para Carvalho,
Guimarães, Sales e Ude (2002), as políticas públicas têm sido criadas em resposta
do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio interior, sendo
expressão do compromisso público de atuação numa determinada área em longo
prazo.

Para assegurar a redução das desigualdades sociais por meio de política social, o
Governo Federal desempenha um papel relevante ao destinar recursos financeiros à
saúde, à educação e à assistência social para a população brasileira. Neste
contexto, segundo Rezende e Tafner (2005), com os avanços na condução das
políticas social e econômica, houve ampliação dos canais de participação das
relações do Estado com a sociedade civil.

Segundo Carvalho et al. (2002),o processo de formulação de uma política envolve a
identificação dos diversos gestores e dos diferentes interesses para inclusão de uma
determinada questão na agenda do governo, para ser regulamentada como política
pública. Neste caso percebe-se que há, geralmente, mobilização da sociedade civil e
pressão sobre o governo para regulamentar os direitos sociais e formular uma
política pública que abranja os interesses e as necessidades de todos os envolvidos.

De acordo com Cohen e Franco (2012), a gestão dos sistemas das políticas públicas
sociais é formada pela relação de cooperação e integração entre União, estados e
municípios no desenvolvimento de ações compartilhadas com a sociedade civil por
meio das redes de atenção à população. O autor conclui que a parceria atinge ainda
a responsabilidade do órgão gestor pela execução das funções de planejamento,
coordenação, organização e avaliação das ações,em cooperação com os demais
agentes.

Neste contexto, as políticas públicas sociais dependem de financiamentos de
recursos para atingir o alcance de seus objetivos, bem como para sua efetividade na
execução dos programas sociais. Nesse sentido, Cohen (1995) descreve que
política setorial da área social depende da disponibilidade, da origem e da

22

constância dos recursos disponíveis previstos para sua efetivação e eficiência para
atingir os objetivos e o público-alvo.

Este capítulo está dividido em três sessões: A primeira apresenta a atuação do
Governo no campo educacional no Brasil; a segunda faz um breve histórico do
programa social e educacional do Governo (Pronatec) e a terceira seção uma
avaliação dos programas sociais profissionalizantes.

2.1 Atuação do Governo no campo educacional no Brasil

O governo tem a missão constitucional de promover políticas públicas para
incentivar a educação, a cultura, a cidadania, a dignidade humana por meio do
ensino educacional e profissionalizante. Segundo Bucci (2001), a Constituição
estabelece como fundamentos da República Brasileira a soberania nacional, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o
pluralismo político e humano.

Os programas sociais são implementados por meio de políticas públicas num
processo dinâmico e em constante movimento. Schmidt (2008) demonstra que boa
parte dos estudiosos identificam cinco fases em toda política pública: 1) percepção e
definição de problemas; 2) inserção na agenda política; 3) formulação; 4)
implementação e 5) avaliação.

Na primeira fase, que é a percepção e definição de problemas,destaca-se que
transformar uma situação de dificuldade em problema político é uma condição para
que se possa gerar uma política pública. Neste contexto, nas sociedades
contemporâneas a mídia é relevante para chamar atenção sobre os problemas
sociais dos agentes públicos.

Na segunda fase,a inserção na agenda política acontece quando há inúmeros
problemas e assuntos que chamam a atenção do governo e dos cidadãos, e não se
trata de um documento formal ou escrito, e sim de questões relevantes debatidas
pelos agentes públicos e sociais com grande influência e repercussão na opinião
pública.
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Seguindo na terceira fase,a formulação de política pública é o momento de definiras
alternativas e os meios a serem adotados no âmbito do Legislativo e do Executivo
para resolver o problema social em questão. Essa discussão envolve conflitos e
requerem acordos entre os gestores com poder de decisão, os intermediários e os
representantes dos grupos sociais interessados ou seus beneficiários. A formulação
da política é, geralmente,orientada por interesses, valores e preferências
e,secundariamente, por critérios técnicos.

Na quarta fase, tem-se a implementação da política pública aprovada. Trata-sede
sua concretização por meio de ações e atividades que se materializam em diretrizes,
programas e projetos elaborados pela administração. Um dos fatores de êxito ou
fracasso das políticas públicas é a integração entre o momento da formulação e o da
implementação.

Finalmente, na quinta fase, se dá o momento da avaliação, que é feita por aferição
dos resultados obtidos por meio de sua implementação em termos de custo, da
aceitação e satisfação dos cidadãos. A avaliação de uma política pública consiste no
estudo dos êxitos e falhas no processo de sua implantação,sendo um julgamento
baseado em desempenho e custos.

É da competência do Estado a promoção de políticas públicas de natureza
econômica e social para promover o bem-estar da sociedade, com objetivo de
alcançar o bem comum. O governo possui papel importante na aplicação de
recursos para manutenção de políticas. Para captar recursos, o Estado, no exercício
de sua soberania, exige que os indivíduos lhe forneçam subsídios por meio de
cobrança de impostos em contrapartida ao oferecimento dos serviços públicos, como
descrevem Costa, Leal, H., Leal, R., e Reis, (2011).

A Figura 1 demonstra as cinco fases no ciclo das políticas públicas apresentadas no
referencial teórico da pesquisa.
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Figura 1 - Ciclo político e programas públicos.
Fonte: Jannuzzi, P. M. (2011). Avaliação de programas sociais no Brasil: Repensando práticas e
metodologias das pesquisas avaliativas(p.261).
avaliativas
Recuperado de
http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/228/212
ttp://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/228/212

2.1.1 Programas de educação profissional
A educação profissional
ssional no Brasil vem conquistando cada vez mais espaço, nas
últimas décadas, por muitas razões,
raz
entre as quais pode-se
se citar os avanços
tecnológicos provocados pelo mundo globalizado e as novas formas de gestão na
organização educacional, conforme Cruz (2011).

A aquisição do conhecimento tecnológico abre caminho para a qualificação
profissional de jovens e adultos e culmina em sua colocação no mercado de trabalho
a fim de proporcionar crescimento intelectual, cultural e econômico.
econômico Diante desse
contexto, a educação com qualidade para desenvolvimento da pessoa é definida
conforme o art. 205 da Constituição Brasileira:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
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A

educação

no

país

promove

crescimento

da

capacidade

produtiva,

desenvolvimento econômico e social e, consequentemente, melhoria da qualidade
de

vida

do

cidadão.

Ademais,

a

educação

tecnológica

proporciona

o

desenvolvimento do conhecimento sobre ciência e tecnologia, baseado não somente
em termos políticos, mas também em termos econômicos: Demo (2002), aponta que
educação

é

componente

substancial

de

qualquer

política

pública

de

desenvolvimento, e como instrumento eficaz da cidadania da sociedade, buscando
possibilitar capacitação para investimento tecnológico para qualificação profissional.

2.2 Formação profissional de trabalhadores jovens e adultos
Morin (2006) destaca que para articular e organizar os conhecimentos e assim
reconhecer os problemas do mundo é necessário à reforma do pensamento. Assim,
pode-se perceber que, para educar tecnicamente ou profissionalmente, deve-se
buscar o conhecimento pelo qual seja possível conhecer os problemas atuais da
sociedade, visando a uma mudança de paradigma em relação ao pensamento e na
educação.

Segundo Demo (2002), um dos impactos da formação básica qualitativa na
produtividade e economia, é aumentar a expectativa sobre a equalização de
oportunidades na sociedade.

A educação deve passar por uma reforma na metodologia de ensino para prover
uma significativa contribuição para a aquisição de conhecimento cientifico, técnico e
profissionalizante, como condição para induzir o indivíduo a pensar e analisar a
competência de forma ampla. Nesta linha de raciocínio, Morin (2013, p. 103),
descreve que:
Um novo sistema de educação fundado na religação dos saberes e, por isso,
radicalmente diferente do atual, deveria substituí-lo. Esse sistema permitiria
favorecer a capacidade da mente para pensar os problemas individuais e
coletivos em sua complexidade. Ele sensibilizaria para a ambiguidade, as
ambivalências, e ensinaria a associar os termos antagônicos para aprender
uma complexidade.
A educação desenvolve um papel importante na transmissão do saber, para que
possa ser explorada ao longo da vida desde os primeiros conhecimentos que uma

26

pessoa possa ter e absorver, e que seja explorado e utilizado no ambiente social.
Segundo Delors (2000), a educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e
eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização
cognitiva, pois são as bases das competências do futuro. A educação pode ser
analisada como um meio construtivo do indivíduo. Com essa condição, Delors
(2000) demonstra que a educação deve ser organizada em torno de quatro
aprendizagens fundamentais, para compreensão do indivíduo, que são os quatro
pilares da educação: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto
e aprender a ser”. Eles podem ser descritos da seguinte forma:

Aprender a conhecer.Por esse tipo de aprendizagem objetiva-se, não somente a
aquisição de um repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos
próprios instrumentos do conhecimento, considerado, simultaneamente, como meio
e finalidade da vida humana.

Aprender a fazer/aprender a conhecer.São dois aspectos indissociáveis. Aprender a
fazer se relaciona à questão da formação profissional, como ensinar o aluno a pôr
em prática seus conhecimentos e, também, como adaptar a educação ao trabalho
futuro quando não se pode prever qual será a sua evolução. Entretanto, como
consequência, as aprendizagens devem evoluir e não podem mais ser consideradas
como simples transmissão de práticas mais ou menos rotineiras, embora essas
continuem a ter um valor formativo que não se pode subestimar.

Aprender a viver junto. Por ele o autor afirma que esta aprendizagem representa um
dos maiores desafios da educação no século XXI. A tarefa é árdua, pois os seres
humanos possuem uma tendência a supervalorizar as suas qualidades e as do
grupo a que pertencem, e a alimentar preconceitos desfavoráveis em relação aos
outros. A educação deve usar as duas vias que são complementares:a primeira é a
descoberta progressiva do outro e a segunda ocorre ao longo de toda a vida pela
participação continua em projetos comuns, promovendo a solidariedade, a
democracia e a paz entre os povos.

Aprender a ser. A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa,
com participação do espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético,
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responsabilidade pessoal e espiritualidade. Neste sentido, todo ser humano deve ser
preparado para elaborar pensamentos individuais e críticos, e ainda a elaborar seus
próprios juízos de valor, para poder decidir por si e como agir nas diferentes
circunstâncias da vida.

A Tabela 1 sintetiza os quatro pilares da educação, bem como suas implicações e
desdobramentos.
Tabela 1
Os quatro pilares da educação e suas implicações
Quatro
Aprendizagens

Aprender a ser

Aprender a conviver

Aprender a fazer

Quatro
Conjuntos
deCompetências

Quatro Atitudes
•
•
Autodesenvolvimento •
(voltado para si mesmo) •
•

Competências
pessoais

Competências
relacionais

Competências
produtivas

Exemplos de Habilidades

Desenvolvimento
(voltado para o outro)

Autoconhecimento
Autoconceito
Autoestima
Autoconfiança
Autonomia

•
Habilidades de
relacionamento interpessoal e
social;
•
As várias dimensões
do cuidado.
Trabalhabilidade:

Desenvolvimento das
circunstâncias(voltado para
a realidade econômica, •
ambiental, social, política •
ou cultural)
•

Autogestão;
Co-gestão;
Heterogestão.

Desenvolvimento
Habilidades metacognitivas*:
Intelectual (voltado para a •
Autodidatismo;
gestão do conhecimento) •
Didatismo;
•
Construtivismo.
,
Fonte: Rocha Junior, V. M. (2015). Terceiro Setor, Cidadania e Educação
Integral: Avaliação do
Projeto Ser Criança “Educação pelo Brinquedo”. (Dissertação de Mestrado em Administração.
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil).
Aprendera
conhecer

Competências
cognitivas

A educação técnica no Brasil está em expansão. Espera-se qual seja extensiva a
todas as classes sociais promovendo formação humana, intelectual e profissional
contribuindo de forma eficaz para o crescimento da sociedade e do desenvolvimento
do país. Compete ao Estado prover meios para que a sociedade seja beneficiada
com um sistema educacional de qualidade.

NaTabela2, apresenta-se um breve histórico da trajetória da educação profissional
no Brasil, de 1909 à década de 1990.
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Tabela2
Trajetória da educação no Brasil
ANO

1909

Educação Profissional no Brasil
O Decreto-Lei nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, do Presidente da República Nilo
Peçanha, instituiu a educação profissional brasileira, vista como instrumento de
capacitação ou adentramento para atender ao crescente desenvolvimento industrial e
ao ciclo de urbanização.
Tinha caráter assistencialista em relação à massa
trabalhadora.
Foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices, em vários Estados brasileiros. O
intuito era preparar gerações vindouras para a continuidade dos ofícios, suprindo assim,
o mercado produtivo, dominado pela burguesia emergente, formando profissionais
advindos das camadas pobres da população. O ensino profissional foi delegado ao
Ministério de Indústria e
Comércio.

1910

Foram ofertados cursos de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de
carpintaria e artes decorativas, ministradas nas 19 Escolas de Aprendizes Artífices.
Ocorreu a instalação de escolas superiores para formação de recursos humanos
necessários ao processo produtivo (expansão da Industrialização do Brasil).

1930

Expandiu-se, o ensino profissional no país na oferta e abrangência, incluindo, em seu
público-alvo, classes populares e médias.

1937

A Constituição de 1937 fez menção às escolas vocacionais e pré-vocacionais como
dever do Estado, a quem competia, com a colaboração das indústrias e dos
sindicatos econômicos, criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes,
destinadas aos filhos de seus operários e associados.

1940

Amplitude de atendimento: criação das instituições responsáveis pela formação de
mão-de-obra para os dois principais pilares da economia: a Indústria e o Comércio.
Surgimento do chamado Sistema S.

1942

Criação do Senai(pioneiro).
Criação da lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Secundário.

1943

Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Comercial.

1946

Criação do Serviço Nacional d e Aprendizagem Comercial (Senac), do Serviço Social
do Comércio (Sesc) e Serviço Social da Indústria (Sesi).
Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Primário, Normal e
Agrícola.

1990

Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), do Serviço Nacional do
Transporte (Senat), do Serviço Nacional de Apoio ao Cooperativismo (Sescoop) e do
Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae).

1996

Criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) com educação escolar
vinculada ao trabalho e à prática social.
(continua)
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2004

(conclusão)
Oferta de vagas de cada instituição federal de educação tecnológica no ensino médio
correspondente a, no máximo, 50% das vagas oferecidas nos cursos técnicos de nível
médio.
Integração entre o ensino médio e a educação profissional.
profissional

2007

Instituição Programa Brasil Profissionalizado - articulação entre formação geral do
ensino médio e educação profissional.

1997

2011

Criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec.

Fonte: Wittaczik,L. S. (2008) e MEC, (2012).
(2012) Educação profissional no Brasil:histórico
rasil:histórico Recuperado de
http://revista.ctai.senai.br/inde
http://revista.ctai.senai.br/index.php/edicao01/article/viewDownloadInterstitial/26
titial/26/21

Segundo estudo demonstrado pelo MEC (2015a),
(201
apesar da estabilidade do ensino
médio, com um crescimento de 20.515 matrículas em 2010, no total de 8.357.675
8.35
alunos,, ainda permaneciam fora da escola quase 2 milhões de jovens de 15 as 17. A
grande redução de matrículas do ano 2008 para 2009 deu-se
se em função da grande
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Figura 2 – Número de matrículas no Ensino Médio no Brasil, entre 2007 a 2010
Fonte: Instituto Federal do Rio Grande do Sul [IFRS] (2015, p. 3). Pesquisado
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201261617140625201222913311962documento_
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A expansão do ensino médio está relacionada diretamente do
o avanço da educação
profissional no Brasil, destacando-se
destacando
a rede estadual por ser a maior ofertante de
vagas e responde com 85%
8
das matrículas. A rede privada atende 12% e as redes
federal e municipal apenas 3% conforme censo escolar em 2010(F
(Figura 3).
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Figura 3- Matrículas de Ensino Médio por Dependência Administrativa – 2010
Fonte: Adaptado de Ministério da Educação [MEC] (2015a, p. 4). Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias = 22051-24092015lancamento-estudos-Pronatec-ministerio-fazenda-pdf&category _slug=abril-2010-pdf &I temid=30192

A educação profissional no Brasil é de responsabilidade do Estado, no sentido de
prover as ferramentas e condições para que o cidadão possa ter acesso ao ensino
profissional, por meio de políticas públicas ou iniciativas privadas com subvenções
totais ou parciais do governo.

A formação profissional no contexto do final do século XIX estava direcionada para a
necessidade do desenvolvimento econômico do país. Entretanto, naquele período
havia uma grande dificuldade no processo de desenvolvimento, justificada por
ausência de mão de obra qualificada. Nesse contexto para atender às necessidades
do mercado de economia mercantilista, Giroletti (2002, p. 180) exemplifica que:
a estratégia de formação técnica foi dirigida apenas ao treinamento
(“adentramento”) do operário industrial. Nesta tarefa foi fundamental a
participação de técnicos estrangeiros, contratados ora dos Estados
Unidos, ora na Inglaterra. Além da montagem das fábricas, deles foi à
responsabilidade de manter o funcionamento adequado das unidades
produtivas e o treinamento dos técnicos e operários nacionais.

A iniciativa foi um marco na trajetória histórica no desenvolvimento da educação
profissional no Brasil, em especial, a industrial. Nesta época foram criadas escolas
superiores de recursos humanos com objetivo de dar suporte ao processo produtivo
com o início do crescimento da produção industrial. Conforme o autor descreve, na
década de 30, houve uma expansão do ensino profissional cujo público-alvo a ser
atingido englobava tanto de ricos quanto pobres.
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Tabela3
Número de matrículas na Educação Profissional - Brasil - 2007 a 2010
Período
Matrículas (Quantidade)
Matrículas (% Crescimento)
2007
780.162
100%
2008
927.978
19%
2009
1.036.945
18%
2010
1.140.388
10%
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (2014). Pronatec: múltiplos arranjos e ações
para
ampliar
o
acesso
à
educação
profissional.
Pesquisado
de
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21110

Pode-se observar que as matrículas da educação profissional passaram de 780.162
em 2007 para 1.140.388 em 2010. A educação subsequente, ofertada aos alunos
que já haviam concluído o ensino médio, obteve um aumento de 27% no número de
matrículas e uma participação de 62% no total de matrículas da educação
profissional. Neste contexto, o ensino médio integrado com o curso profissionalizante
correspondeu a 18,9% e o concomitante a 19% das matrículas (MEC, 2015b).

Na Tabela4pode-se observar o número de matrículas efetuadas em cursos técnicos
no período de 2011 a 2014.

Tabela4
Número de matrículas em cursos Técnicos - Brasil - 2011 a 2014
Período
Matrículas (Quantidade)
Matrículas (% Crescimento)
2011
1.250.900
100%
2012
1.362.200
9%
2013
1.441.051
6%
2014
1.784.943
24%
Fonte:
Ministério
da
Educação
(2015b).
Pronatec.Pesquisado
de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias= 24 631-audienciapública-camara-dep-Pronatec-pdf&category_slug=Outubro-2015-pdf &Itemid =30192

Neste contexto, de acordo com estudos do MEC (2015b), 7.625.457 indivíduos entre
18 e 24 anos haviam concluído o ensino médio e não estavam estudando.
Entretanto, houve uma evolução na educação a partir dos dados apresentados
anteriormente, com destaque entre os anos 2013 e 2014, que apresentou um
crescimento relevante de 24% das matrículas em cursos técnicos.

A Figura 4 mostra-nos a evolução das matrículas em cursos técnicos, também
segundo o MEC (2015b), no período de 2007 a 2014.

32

2.000.000
1.784.943
1.800.000
1.600.000
1.441.051
1.362.200

1.400.000
1.250.900
1.140.388

1.200.000
1.036.945
927.278

1.000.000
780.162
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figura 4- Gráfico evolução matrículas em Cursos Técnicos
Ministério

da

Educação

(2015b).

Pronatec.

Pesquisado

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=

24

de

631-audiencia-

pública-camara-dep-Pronatec-pdf&category_slug=Outubro-2015-pdf & Itemid =30192

2.3 Avaliação programas sociais profissionalizantes

A avaliação de programas é uma análise dos resultados apresentados após o
processo de implementação de um determinado programa social ou educacional
com missão de alcançar um resultado final, em virtude de sua eficiência, efetividade,
impacto e relevância de seus objetivos, segundo Cohen e Franco (2012).

Para dar conta do objeto de pesquisa deste trabalho, adota-se o conceito de
avaliação proposto por Chianca, Marino e Schiesari (2001, p. 16):
[É] a coleta sistemática de informações sobre as ações, as características e
os resultados de um programa, e a identificação, esclarecimento e aplicação
de critérios, passíveis de serem defendidos publicamente,para determinar o
valor (mérito e relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou importância
do programa sendo avaliado em relação aos critérios estabelecidos, gerando
recomendações para melhorar o programa e as informações para prestar
contas aos públicos interno e externo ao programa do trabalho desenvolvido.
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Para realizar a avaliação de um projeto social, é necessário verificar o planejamento
de uma atividade social para se alcançar, com eficiência e eficácia, uma política
social para melhorar a qualidade de vida do indivíduo ou da sociedade. Portanto,
Cohen e Franco (2012, p. 73) conceituam essa avaliação como:
A pretensão de comparar um padrão almejado (imagem-objetivo em direção à
qual se orienta a ação)com a realidade (a medida potencial na qual esta vai
ser modificada, ou o que realmente ocorreu como consequência da atividade
empreendida) e, por outro lado, a preocupação em alcançar eficazmente os
objetivos propostos.
A avaliação de projetos pode ser realizada não somente no final da apresentação
das análises e resultados, mas também durante o processo de ação do programa
social para que seja realizado o monitoramento e acompanhamento dos objetivos
propostos. Segundo Januzzi (2011), a avaliação de processos requer emprego de
técnicas variadas de coleta de informações usadas na pesquisa social. A avaliação
de programa é um empreendimento técnico-científico que usou métodos da
pesquisa social para analisar os resultados alcançados com a implementação de um
projeto específico. No nosso caso é fruto de uma política pública, o Pronatec.

A avaliação de programas possui uma explicação científica e diagnóstica.Segundo
Cohen e Franco (2012),um diagnóstico de um projeto social elaborado com vistas à
formulação e à avaliação deve descrevê-lo bem, explicando o que objetiva alcançar.

Ainda segundo Cohen e Franco (2012),a descrição do programa caracteriza o
fenômeno que se pretende modificar de acordo com a sua taxonomia. Nesse
sentido, taxonomia é um grupo de categorias descritivas que compõem um esquema
organizado para ser classificado. A explicação procura identificar a relação causal
entre variáveis que determinam a situação atual do problema, prevendo formas de
modificá-lo. Por seu turno, há também a predição, que diz respeito à capacidade de
antecipar o resultado futuro e se desdobra em três tipos essenciais para avaliação
de projetos: a) sem projeto, sendo uma projeção das tendências observadas; b) sem
projeto e com otimização da situação principal, que supõe não realizar o projeto,
mas racionalizar a alocação dos recursos existentes; e c) com projeto, que inclui as
alterações resultantes de sua execução.
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No que tange à avaliação de programas sociais, podem ser utilizados indicadores
para a mensuração mais precisa de seus resultados, sendo assim possível verificar
se os objetivos estão sendo alcançados dentro do escopo do planejamento.
Segundo Valarelli (1999, p. 2):
Em projetos sociais, indicadores são parâmetros qualificados e/ou
quantificados que servem para detalhar em que medida os objetivos de um
projeto foram alcançados, dentro de um prazo delimitado de tempo e numa
localidade específica.
O mesmo autor afirma que os programas sociais são delimitados por objetivos que
não indicam certeza de resultados, mas sim um investimento, uma proposta de
atingi-los. Se não houver certezas, é necessário produzir meios de análise que
possam auxiliar na percepção da direção das alterações que o projeto possa
produzir. O autor cita que, na construção de indicadores, considera-se a diferença e
a coerência que guardam entre si e a variável a observar. O indicador utilizado é o
meio ou fonte de verificação, ou seja, os indicadores devem refletir os resultados de
forma coerente, concisa e precisa em relação ao planejamento e missão dos
objetivos propostos pelo projeto.

Segundo Minayo (2009), os indicadores podem ser construídos para medir ou
revelar aspectos relacionados a planos em observação: níveis individuais, coletivos,
associativos, políticos, econômicos e culturais. Nesse aspecto, os indicadores são
relevantes instrumentos de avaliação do ponto de vista de utilização, que permitem
mensurar e monitorar os projetos em situações que podem ser modificadas,
intensificadas ou potencializadas desde o início da ação, no seu desenvolvimento e
na previsão de seus resultados. Segundo cita a autora, para selecionar indicadores,
deve-se ter uma concepção exata das instituições e sistemas que se pretende
gerenciar ou modificar, tendo em vista que os mesmos apresentam diferentes níveis
de facilidade ou complexidade.

Cohen e Franco (2012)postulam que, na avaliação, o indicador é uma unidade que
permite medir o resultado de um objetivo em um programa específico. Deve-se
distinguir entre indicadores diretos e indiretos. Neste contexto, o indicador direto é
norteado pela obtenção do objetivo específico permeada por uma relação de
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implicação lógica; e o indicador indireto deve ser construído conforme a participação
comunitária no projeto.

Para realizar a análise e avaliação de um programa público, é coerente observar as
limitações da pesquisa como informações para readaptação de programas
existentes ou a inserção de novos projetos. Nas avaliações de impacto, as
constatações empíricas acerca da efetividade dos programas podem ser, não raras
vezes, ambíguas ou pouco consistentes (Jannuzzi, 2011).

O governo realiza a implementação de programas sociais necessários ao
desenvolvimento humano e à qualificação do cidadão para inclusão social, pautado
em projetos que nem sempre possuem efetividade em seu processo de execução
dentro das propostas previstas. Entretanto, faz-se necessário aprofundar ações que
possam garantir conteúdo, capacitação e atualização para os envolvidos, além de
acompanhamento e avaliação da sua efetividade, conforme descreve Jeunon
(2014).

Para a elaboração de um projeto social, é necessário realizar um levantamento das
principais necessidades, do público-alvo a ser atingido, da proposta de missão
precedida por uma série de ações preliminares. Neste sentido, Cotta (1998, p.
107)menciona várias iniciativas a serem implementadas:
A avaliação propriamente dita é precedida por uma série de tarefas
preliminares. A primeira delas é traçar um perfil completo da intervenção,
examinando seus objetivos, coletando informações sobre seu mecanismo de
implementação, conhecendo a equipe responsável e indagando sobre os
grupos e indivíduos cujos interesses são afetados pelo seu conteúdo. A
segunda tarefa é identificar o cliente e a finalidade da avaliação.
A análise e avaliação de políticas públicas sociais se dedicam a compreender a
configuração das políticas sociais, o que pressupõe conhecer e explicitar sua
dimensão, significado, abrangência, funções, efeitos, enfim, todos os elementos que
atribuem forma e significado às políticas sociais, conforme descrito por Boschetti
(2009). Neste contexto, a avaliação de um projeto é um processo complexo,
detalhado e deve ser bem planejado em magnitude.
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Ainda em relação ao tema de avaliação de projetos, Guimarães, Melo, Sanches
Filho e Santos(2004) afirmam que o termo avaliação, para ganhar inteligibilidade,
necessita estar acompanhado de outros termos que informem sobre o objeto e o
sujeito da avaliação do programa, além de seus propósitos, objetivos e modos de
proceder. No que se refere ao termo avaliação citados autores apresentam uma
perspectiva diferenciada em relação aos autores anteriormente mencionados, no
sentido de construção de uma metodologia que não seja abrangido com o
significado de expresse juízo de valor, mas deve basear-seno acompanhamento
empírico dos propósitos, objetivos e formas de proceder que indiquem informações
referentes ao objeto e ao sujeito da avaliação.

Um dos objetivos da avaliação é determinar que resultados o programa deverá
alcançar em consonância com a proposta descrita no escopo do planejamento e do
plano de ação. Cohen e Franco (2012) identificam que uma instância central do
processo de avaliação consiste em determinar o grau em que foram alcançadas as
finalidades do projeto. Os autores ainda destacam que se deve avaliar o objetivo
geral em subdivisões de objetivos específicos, com metas para proporcionar de
forma objetiva a mensuração do projeto baseado em indicadores.

Conforme descreve Cotta (1998), em suma, a avaliação desempenha um papel
central no esforço de racionalização dos programas e projetos sociais. Preocupa-se
com a racionalização dos programas sociais e preocupa-se com à sua integridade, à
efetividade, e à confiabilidade na mensuração dos resultados possíveis obtidos com
sua implementação.

Segundo Boschetti (2009), a avaliação tem como principal objetivo estabelecer um
valor ou julgamento sobre o significado e efeitos das políticas sociais. Ela, sugere
que avaliar é estimar o merecimento, a grandeza, a proporção ou a força de uma
política social.

Uma das características importantes do processo de avaliação é a necessidade de
que as variáveis e os indicadores sejam factíveis de serem construídos e que aquilo
que expressam sejam valores compartilhados por todos os envolvidos, de acordo
com Filho et al. (2004).
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A avaliação de projetos sociais é uma atividade que tem como objetivo maximizar a
eficácia desses programas na obtenção de seus fins e a eficiência na alocação de
recursos para a consecução deles, conforme aconselham Cohen e Franco (1995).
Esses autores citados demonstram que, para obter os resultados esperados com os
investimentos em programas sociais, deve haver utilização de instrumentos e
indicadores para medir e comparar os resultados obtidos durante o processo de
desenvolvimento, com os objetivos propostos.

Os estudos de avaliação de programas sociais no país, em virtude do
comprometimento com a prestação de contas e o acompanhamento da efetividade
por diversos órgãos públicos do governo tendem a se aprimorar e se tornar cada vez
mais consistentes, em virtude da necessidade da continuidade das políticas
públicas. Nesse sentido, Jannuzzi (2011, p. 267) aponta que:
Os estudos de avaliação de demandas sociais, os diagnósticos propositivos
para intervenções específicas, os sistemas de indicadores de monitoramento
e as pesquisas de avaliação de programas vêm se tornando mais
consistentes e presentes no cotidiano dos gestores públicos, ainda que em
um ritmo menos veloz que o necessário e de forma bastante desigual pelas
esferas de governo e regiões do país. Em que pesem os avanços na
capacidade de gestão de programas, ainda são expressivos os contrastes
que se podem observar, por exemplo, no acompanhamento dos programas
nas áreas da saúde e da qualificação profissional, ou entre equipes de
gestores do Governo Federal e técnicos de prefeituras de pequenos
municípios no interior do país.
A seguir, mencionam-se os quatro tipos de avaliações desenvolvidas por Cohen e
Franco (2012).

2.3.1 Tipos e modelos para avaliação de programas sociais

Segundo Cohen e Franco (2012), pode-se estabelecer diferentes tipos de avaliações
dependendo dos vários critérios adotados, tais como: período de sua realização e
objetivos propostos; quem as realiza; a natureza dos objetivos e pelas
características da gestão adotada. São assim descritas por eles:

1. Em função do momento em que se realiza e os objetivos que persegue.
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Na elaboração de tipologias de avaliação é possível mensurar as tradições de
diferentes disciplinas distintas:
a) Avaliação ex-ante: tem por finalidade proporcionar critérios racionais para
uma decisão qualitativa crucial;o projeto deve ou não ser implementado.
a) Avaliação ex-post: distingue a situação dos projetos que estão em
andamento, daqueles que já foram concluídos.

Na presente pesquisa será realizada a avaliação ex-post, por avaliar os resultados e
impactos a partir dos objetivos do projeto social já executado em parceria do Senac
com Pronatec.

2. Em função da avaliação do programa social Pronatec:

Neste aspecto, é possível identificar quatro tipos de avaliação descritas a seguir,
levando em consideração o agente que a realiza. Em primeiro lugar, considera-se se
o avaliador faz parte da equipe executora do projeto. São subdivididas pelo autor
em:

a) A Avaliação externa, é realizada por pessoas externas à organização. São
avaliadores com maior expertise no ramo de atividade, no qual se imagina que
poderão comparar os resultados obtidos em situações similares e concretas em
outras organizações; ou em relação à eficácia e eficiência com base em
diferentes experiências na solução de problemas semelhantes.

b) A avaliação interna, é realizada pela organização gestora do projeto, mas por
pessoas que não estão diretamente ligadas a formulação ou execução do
projeto, que são detentores de conhecimento metodológico em avaliação com
referência substantiva e às características do projeto.
c) Na avaliação mista, busca-se combinar os dois tipos de avaliações interna e
externa, fazendo com que os avaliadores externos efetuem seu trabalho com
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estreito contato e com a participação dos membros que implementam o projeto a
ser avaliado.
d) Pela avaliação participativa,objetiva-se amenizar a distância que há entre o
avaliador e os beneficiários.É mais utilizada na realização de pequenos projetos,
que buscam fixar as mudanças propostas criando condições para que ela
promova um retorno endógeno ao grupo, responsável por sua execução.
Neste projeto,será utilizada a avaliação externa.
3. Em função da escala dos projetos:

Quanto à escala dos projetos pode-se distinguir a avaliação de grandes projetos dos
pequenos, levando em consideração o número de pessoas envolvidas e a
magnitude dos recursos necessários.

Conforme o autor existe algumas diferenças fundamentais entre os projetos grandes
e os pequenos com relação:

a) À Estratégia da avaliação.Nos projetos grandes, aplica-se uma estratégia
analítica e objetiva de acordo com a sua dimensão. Por outro lado, com os
projetos pequenos adota-se uma estratégia basicamente qualitativa, com ênfase
na compreensão do conjunto e dos casos individuais que o integram.

b) À Lógica de avaliação. Nos projetos grandes, a lógica é predominantemente
dedutiva. Os objetivos derivam de um modelo causal que se expressa por
hipóteses bem articuladas entre si. Sua análise exige construção de variáveis,
indicadores e índices que permitam determinar em que estágio o projeto alterou a
realidade em relação aos seus objetivos. Nos projetos pequenos, a lógica de
avaliação é indutiva. Por ela, o avaliador julga o projeto como um todo. Sem
desagregá-lo em suas dimensões ou componentes.

40

c) Ao Roteiro da avaliação. No caso de grandes projetos retomam-se os
modelos próprios das ciências naturais: o experimental clássico e sua família.
Neste caso, supõe-se uma captação particular da realidade, dimensionada
(grupo experimental, grupo de controle), para determinar o grau de êxito ou de
fracasso. Nos projetos pequenos, busca-se parte da realidade global, para
entender o projeto por meio das articulações que os indivíduos geram no âmbito
social do grupo ou na comunidade.
d) Às Técnicas de análise.Nos grandes projetos, as técnicas habituais são
quantitativas. Nos projetos menores, prioriza-se o qualitativo, utilizando-se, para
isso, técnicas próprias da antropologia cultural e da etnografia.

e) Aos Resultados da avaliação. Nos projetos grandes, auferem-se os objetivos
gerais. Em virtude de seu tamanho, pode se desdobrar em etapas, dimensões,
processos ou níveis diferentes e fazer afirmações relacionadas às suas
particularidades. Nos projetos pequenos, é realizada uma consideração
específica daqueles que participam do mesmo, com análise também dos casos
desviantes.
f) Aos Avaliadores. Nos projetos maiores, a avaliação é centralizada, em função
dos fatores analisados, de acordo com a formulação e as técnicas de análise. O
avaliador faz parte de uma equipe que não pode estar em constante contato com
todos os indivíduos envolvidos. E, finalmente, nos projetos de menor porte, a
localização do avaliador está no próprio projeto.
4. Em função dos destinatários da avaliação:

Segundo Espinoza (1983), ao apreciar os alcances e conteúdo da avaliação – na
tentativa de responder à pergunta: o que é avaliar?,da qual se chega à questão para
que se avalia?, tem-se a resposta de que avalia-se para escolher racionalmente
entre projetos alternativos ou entre diferentes opções para executar o mesmo projeto
e, desta forma, incrementar sua eficácia e eficiência. Neste contexto, em relação à
organização-agente, existem três tipos de destinatários:
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a) Os dirigentes superiores, os quais definem as políticas e estabelecem as
prioridades entre os projetos, segundo os objetivos da instituição;

b) Os administradores, cuja função é distribuir os recursos para a concretização
dos objetivos estabelecidos;
c) Os técnicos, que executam os projetos e devem concentrar-se em aspectos
operativos, traduzindo os modelos para a prática.

Para Chianca, Marino e Schiesari (2001),as etapas previstas para avaliação de um
programa social encontram-se descritas a seguir:

a) Planejamento: deverão ser considerados no planejamento os seguintes
aspectos: determinação da viabilidade da avaliação; estabelecimento de
objetivos claros e análise de contexto; identificação e seleção de perguntas
avaliativas e de indicadores; identificação do desenho e dos métodos de coleta
de dados.

b) Condução da avaliação: a avaliação não deve ser apenas uma atividade
técnica, mas sim deve lidar com aspectos políticos e éticos. Na condução da
avaliação, propõe-se ainda a coleta de dados íntegros e confiáveis por meio de
métodos qualitativos e quantitativos. Na sequência, o autor afirma que deve
analisar e interpretar os dados com a escolha correta da utilização dos métodos
estatísticos ou inferenciais.

c) Avaliação dos resultados: essa fase envolve a análise dos resultados
conforme o modelo selecionado, como indicadores, ou outro tipo de ferramenta
para interpretação dos dados quantitativos e qualitativos de acordo como o
modelo estatístico ou inferências. Desta forma, os resultados serão analisados e
comparados com os objetivos propostos pelo programa social.
Por ser uma pesquisa inserida no tema de política pública e social com análise dos
resultados da parceria Pronatec/Senac em termos quantitativos e qualitativos, no
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presente estudo serão aplicadas apenas as etapas condução da avaliação e
avaliação dos resultados.

Este capítulo descreveu os fundamentos teóricos para serem aplicados na avaliação
de resultados do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec/Senac, como um programa educacional e de inclusão social.

No próximo capítulo,destina-se os procedimentos metodológicos utilizados para a
mensuração dos resultados, por meio da análise descritiva e qualitativa da parceria
do Pronatec/Senac, que visa a qualificação de jovens e adultos, usando-se de dados
documentais fornecidos pelo Senac. O ingresso e o desempenho serão mensurados
por meio de entrevistas realizadas com a coordenação, professores, alunos exalunos.
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3 Metodologia

Este capítulo apresenta os principais elementos para a caracterização da pesquisa,
descrevendo-se a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho,
objetivando proceder à avaliação do programa Senac/Pronatec, considerando-se a
formação profissional dos participantes e seu ingresso no mercado de trabalho.

Conforme define Gil (2008),o método científico é considerado como o conjunto de
procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se produzir um conhecimento
de tipo especifico. A pesquisa cientifica visa dar sustentação teórica e empírica no
processo de desenvolvimento do conhecimento. Segundo Collis e Hussey (2005),
metodologia refere-se à maneira global de tratar o processo de pesquisa, desde a
base teórica à coleta e análise de dados.

Para Gil (2008), a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que objetiva
proporcionar

respostas

aos

problemas

propostos,

desenvolvida

mediante

conhecimento e utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos
científicos. A pesquisa é delineada mediante um processo com várias etapas, desde
a concepção do problema até a análise e apresentação dos resultados. Para Demo
(1995), a metodologia significa a produção crítica e autocrítica de caminhos
alternativos, bem como a inquirição sobre os caminhos vigentes ou passados.

O método quantitativo é tratado como positivista, e o qualitativo, como
fenomenológico pelos autores Collis e Hussey (2005). Nesta perspectiva,Ramalho
(2007) afirma que o positivismo pressupõe o pensamento espelhando fatos. Ele
privilegia o objeto e deixa ao sujeito a tarefa de ordenar o que a natureza lhe revela.
Um estudo fenomenológico para Collis e Hussey (2005), é essencial que se faça
várias citações a partir dos dados coletados por meio de entrevistas e outros meios.

Em função de ser caracterizado como um programa recente criado pelo Governo
Federal, foram utilizados como pesquisa, em sua maioria, fontes primárias, como
legislações e documentos disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) e
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). São apresentados,
ainda, estudos realizados por órgãos e autarquias do governo, bem como
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considerou-se também a visão de especialistas que se manifestaram sobre o tema.
Vem responder ao primeiro objetivo específico da pesquisa, qual seja, descrever o
programa e a parceria Senac/Pronatec.

Na caracterização da pesquisa descreveu-se o modelo, sua população e amostra, a
unidade de análise, e de observação e as técnicas de coleta e exame dos dados
coletados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Para avaliar o resultado da parceria Pronatec/Senac em termos de qualificação
profissional nas áreas dos cursos técnicos de gestão no período de 2011 a 2014, a
pesquisa pode ser descritiva e avaliativa. Segundo Collis e Hussey (2005), a
pesquisa descritiva é a que descreve o comportamento dos fenômenos, e é utilizada
para identificar e obter informações sobre as características de um determinado
problema ou questão. As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou
estabelecimento de variáveis, conforme elucida Gil (2008).

Nesse caminho, Gil (2008) descreve que algumas pesquisas descritivas vão além de
simples identificação da existência de relação entre variáveis, e pretendem
determinar a natureza dessa relação na perspectiva quantitativa. O autor informa
que as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que
habitualmente realizam os pesquisadores sociais com preocupações de análise
prática de fenômenos sociais.

Conforme descreve Yin (2015), o estudo de caso é uma investigação de um
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e contexto não são claramente evidentes.
Conforme o autor, o estudo de caso visa a obtenção do resultado do fenômeno de
uma investigação de um processo dentro de um contexto prático para a avaliação do
retorno dos objetivos propostos.
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A avaliação do programa Senac/Pronatec poder ser considerado uma pesquisa
avaliativa e estudo de caso porque coleta e analisa informações objetivando
responder um problema de pesquisa. É também um exemplo de metodologia
fenomenológica, conforme descrevem Collis e Hussey (2005). O estudo de caso
pode ser utilizado como método científico para realizar uma avaliação, e pode
responder o problema em relação à avaliação do resultado do programa social
objeto desta pesquisa. Neste contexto, Yin (2015, p. 290) confirma a ideia
apresentada pelos autores supracitados:
Como a primeira parte de uma definição em duas partes, um estudo de caso
investiga um fenômeno contemporâneo (o caso) em seu contexto no mundo
real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto
puderem não estar claramente evidentes. A segunda parte da definição
aponta para o projeto e a coleta de dados – por exemplo, como a triangulação
de dados ajuda a tratar a condição técnica distintiva, por meio da qual um
estudo de caso terá mais variáveis de interesse do que pontos de dados.
Dentre as variações em estudo, um estudo de caso pode incluir casos únicos
ou múltiplos, pode ser limitado a evidências quantitativas e pode ser um
método útil para fazer uma avaliação.
Segundo Ramalho (2007),a Metodologia do Conhecimento Científico, propõe a
questão de quantidade versus qualidade em termos da diferenciação entre extensão
e intensidade. Neste contexto, o autor explica que a extensão demanda um
tratamento quantitativo e a intensidade, um tratamento qualitativo.

Na pesquisa utilizou-se as abordagens quantitativa e qualitativa. Foi qualitativa pois
foi observado a análise da qualidade do desempenho dos cursos de qualificação
profissional resultante da parceria Senac/Pronatec, mediante observação do
resultado das pesquisas do MEC e dos questionários aplicados aos participantes do
programa. Foi quantitativa pois analisa-se os resultados obtidos por meio do balanço
dos resultados do Pronatec Nacional publicados pelo MEC e pela avaliação da
qualificação profissional resultante da parceria Senac/Pronatec em termos de sua
inserção no mercado de trabalho e seu desempenho profissional depois de
concluídos o curso.
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3.2 Unidade de análise e observação/população e amostra
O estudo de caso foi realizado em uma unidade Senac de centro de ensino
profissionalizante na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que atua na educação
profissional há mais de 70 anos e dispõe de várias unidades distribuídas
geograficamente nas principais regiões do Estado.
O centro de ensino profissionalizante foi definido como unidade de análise por ser
uma instituição pioneira, na região, na aplicação de cursos profissionalizantes na
formação profissional de alunos para o mercado de trabalho. O foco da pesquisa é o
programa de qualificação profissional em gestão de jovens e adultos visando sua
inclusão social pelo trabalho. A unidade de análise é definida por Collis e Hussey
(2005) como um tipo de caso em que as variáveis ou fenômenos são estudados em
relação ao problema a que a pesquisa se refere, e sobre o qual se coletam e se
analisam os dados.
O critério estatístico da população e da amostra foi qualitativo-quantitativo, com
aplicação de questionários semiestruturados com gestores, professores, e pela
aplicação de questionário estruturado a alunos e ex-alunos participantes dos cursos
técnicos de gestão oferecidos pelo Senac/Pronatec.
A escolha dos cursos de gestão como o foco do presente estudo justifica-se por ser
a área de cursos a mais procurada e com maior número de alunos, entre os cursos
organizados pelo Senac em parceria com o Pronatec.
Além das fontes mencionadas o autor utilizou a observação participante na coleta e
análise dos dados. Segundo Gil (2008), o conceito de observação constitui-se um
método participante fundamental para a pesquisa, que pode ser usado desde a
formulação do problema, da construção de hipóteses, à coleta, à análise e à
interpretação dos dados. O autor afirma que, durante a pesquisa, para realizar a
observação, é necessária a escolha da população e da amostra. Para ele,
população é um conjunto definido de elementos que possuem determinadas
características; já a amostra é um subconjunto do universo ou da população, no qual
se estabelece ou se estima as características do ambiente.
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O questionário da pesquisa, foi aplicado a quatro gestores,nove instrutores e
36alunos, totalizando 49 respondentes. A escolha dos entrevistados baseou-se no
conhecimento e no envolvimento dos respondentes na realização do Programa de
Parceria entre o Senac/Pronatec. Assim, em um total de oito gestores, foram
entrevistados quatro; de um total de 12 professores, foram entrevistados nove;os
alunos entrevistados foram relacionados a partir de um banco de dados de alunos e
ex-alunos participantes existentes no Senac, Belo Horizonte.

3.3 Técnica de coleta de dados

A coleta de dados usados na dissertação provém de três fontes principais:pesquisa
documental, entrevistas e questionário semiestruturado. A pesquisa documental,
segundo Gil (2008), vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa. O autor demonstra que os documentos podem ser oficiais, ou reportagem
de jornais, cartas, contratos, diários, filmes, entre outros, considerados de primeira
mão, e também relatórios da pesquisa, relatórios de empresas, Tabelas estatísticas,
etc, considerados de segunda mão.

A coleta documental foi feita com base em fontes de banco de dados de alunos
matriculados no curso por meio de arquivos de Excel fornecidos pela secretaria, o
único dado fornecido diretamente pela instituição. Os dados quantitativos e
qualitativos relativos ao Pronatec implementado pelo Governo Federal e da parceria
com o Senac foram extraídos de relatórios técnicos elaborados e disponibilizados
pelo MEC e Senac, em seus portais na internet. Houve limitação na pesquisa em
virtude da recusa da secretaria de Gestão do Senac/Belo Horizonte no fornecimento
de documentos em função do sigilo das informações.

O questionário utilizado como técnica de pesquisa é composto por um conjunto de
questões que são submetidas a pessoas com propósito de obter informações sobre
conhecimentos, crenças, sentimentos, comportamento presente ou passado, entre
outros, conforme Gil (2008). Nesta linha de pensamento Chianca (2001), aborda
que o questionário pode ser utilizado para medir atitudes, opiniões, comportamentos,
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condições de vida (informações sobre moradia, renda familiar, escolaridade, etc.),
com respostas por escrito.
Os questionários utilizados nesta pesquisa foram inspirados na dissertação de
Contarine (2014). Nela a autora, avalia-se a percepção de gestores, instrutores e
alunos em relação ao processo de formação profissional técnica de nível médio de
um curso Pronatec, usando três questionários diferentes. No primeiro avaliou a
percepção dos gestores a respeito do processo; o segundo foi aplicado aos
instrutores; e o terceiro, aos alunos.

Na nossa pesquisa foi usado um questionário para entrevistar os gestores e outro
para entrevistar os instrutores,com avaliação de respostas de questões relevantes
aos objetivos específicos desta dissertação, tais como; quais as perspectivas e
possibilidades ofertadas aos alunos participantes dos cursos do programa,existência
de acompanhamento e de avaliação dos cursos e os responsáveis por tais
atividades, avaliação dos cursos Pronatec, desempenho dos alunos participantes,
evasão de alunos do Pronatec e de seus motivos e o cumprimento das metas e do
plano de ações do Pronatec.

Os referidos questionários estão divididos em duas partes. A primeira parte levanta
informações pessoais e ocupacionais dos respondentes quer sejam gestores,
instrutores e alunos ex-alunos, tais como: local de residência, sexo, idade, estado
civil, filhos, escolaridade, renda individual e renda familiar. No que se concerne a
gestores, na primeira parte do questionário procurou-se avaliar dados sobre as
seguintes variáveis: tempo de conclusão da última formação, tempo de experiência
na gestão, horas semanais dedicadas a gestão e turnos de trabalho. Para os
instrutores, as questões específicas ligadas à primeira parte do questionário
procuraram coletar informações sobre formação profissional anterior ao ensino
médio, tempo de atuação no magistério na Instituição, regime de trabalho e situação
contratual. Por fim, para os alunos ex-alunos, as questões específicas da primeira
parte do questionário versaram sobre a escolaridade do aluno no ensino médio e se
frequentou na rede privada e/ou pública.

Em relação às questões específicas da segunda parte dos questionários destinados
aos gestores e aos instrutores procurou avaliara percepção deles a respeito da
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qualificação profissional resultante da parceria Pronatec/Senac. O questionário
destinado aos alunos ex-alunos, por sua vez, avaliou a formação profissional, forma
de ingresso desses no mercado de trabalho e seu desempenho profissional.

A coleta de dados foi realizada pelo preenchimento de questionário por meio
eletrônico.O preenchimento do questionário deu-se no período de março a maio de
2016, no qual foram enviados para 40 alunos e ex-alunos participantes dos cursos
técnicos de gestão oferecidos pelo Senac/Pronatec em Belo Horizonte e foram
recebidos 36 respondidos.

3.4 Técnica de análise dos dados

Para analisar os dados qualitativos, como demonstra Chianca (2001), antes de
utilizar métodos estatísticos sofisticados,deve-se explorar ao máximo os dados
disponíveis, utilizando estatística descritiva, que envolve basicamente números e
percentuais, apresentados em Tabelas e gráficos. No desenvolvimento da
pesquisa,foi avaliado se os objetivos propostos poderão ser analisados somente
com a utilização estatística descritiva ou se será necessária a utilização dos métodos
estatísticos inferenciais ou uma análise multivariada.

Quanto à análise qualitativa, utilizou-se análise de conteúdo de dados coletados dos
respondentes às perguntas avaliativas dos questionários. Para Marino (2003), a
análise de conteúdo envolve sucessivas leituras do material sistematizado, na busca
de “palavras-chave” ou temas que se repitam no mesmo grupo, e que, após serem
identificados e coletados, serão usados na sua leitura e interpretação.

Na Tabela 5apresenta-se uma síntese da metodologia aplicada na pesquisa em
relação às técnicas de coleta e análise dos dados, e aos seus objetivos específicos.

50

Tabela 5
Síntese da metodologia aplicada na pesquisa
Objetivos

Autores

Coletas de
dados

Análise dos
dados

Descrever o programa e a
parceria Pronatec/Senac

Albagli, (2006),
MEC (2014),
Cruz, (2011)
Sen et al (2010),
Cohn (1995)
Cruz (2011)

Pesquisa
documental e
bibliográfica

Análise de
conteúdo

Collis e Hussey
(2005)
Delors (2000)
Demo (2002)
Morin (2006)
Wittaczik (2008)

Pesquisa
documental,
entrevista, e
questionário

Chianca (2001)
Cotta (1998)
Januzzi (2011)
Cohen e Franco
(2012)

Questionário e
entrevista
estruturada

Avaliar

o

cursos

desempenho
de

profissional

dos

qualificação
resultante

parceria

Pronatec/Senac

termos

quantitativos

da
em
e

Análise de
conteúdo/
Estatística
descritiva

qualitativos
Descrever e avaliar a entrada
dos alunos no programa, bem
como sua inserção no mercado
de trabalho e seu desempenho
profissional depois de
concluídos o curso

Análise de
conteúdo/
Estatística
descritiva

Fonte: elaborada pelo autor

No quarto capítulo apresenta-se a avaliação da parceria Senac/Pronatec, partindo
da contextualização do Pronatec como Política Educacional, descrição do balanço
dos resultados do Pronatec Nacional e o impacto do Pronatec/Senac Minas Gerais.
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4 Avaliação da Parceria Senac/Pronatec
Neste capítulo, inicia-se o processo de avaliação da parceria Senac/Pronatec,
visando à formação profissional de jovens e adultos para o mercado de trabalho.
Para avaliar o programa, apresentam-se os dados históricos do Pronatec e do
Senac, e os dados qualitativos e quantitativos relacionados à formação profissional.

4.1 O Pronatec como Política Educacional
Nesta seção, descreve-se a evolução histórica e a caracterização do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), desde sua criação,
em Outubro de 2011, até o final de 2014, explicitando suas principais características:
seus objetivos, o público beneficiado, os cursos abrangidos e sua estrutura
normativa.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), foi criado
por meio da Lei nº 12.513, de 26 de Outubro de 2011, pelo Governo Federal, em
2011.Seu objetivo é expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a sociedade brasileira, e
especialmente para desenvolver a capacitação profissional e tecnológica de jovens,
adultos e beneficiários de programas de transferência de renda, além de contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino médio público.

Na Figura 5, elaborada pelo IPEA (2014), há uma relação das instituições
mobilizadas pelo Governo Federal para implementar o Pronatec.
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Figura 5–Instituições
Instituições e agentes envolvidos responsáveis pela execução da
implementação e acompanhamento do Pronatec
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (2014). Pronatec:: múltiplos arranjos e ações
para
ampliar
o
acesso
à
educação
profissional.
Recuperado
de
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21110

Pelo Art. 4º,o
o Pronatec seria implementado
implementado pelos seguintes dispositivos:
I - ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional e
tecnológica;
II - fomento
to à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de
educação profissional;
III - incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de
atendimento dos serviços nacionais de aprendizagem;
IV - oferta de bolsa-formação,
bolsa
nas modalidades:
a) Bolsa-Formação
Formação Estudante; e
b) Bolsa-Formação
Formação Trabalhador;
V - financiamento da educação profissional e tecnológica;
VI - fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível
médio na modalidade de educação a distância;
VII - apoio técnico
écnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito do
Programa;
VIII - estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com
deficiência, inclusive com a articulação dos Institutos Públicos Federais,
Estaduais
ais e Municipais de Educação;
IX - articulação com o Sistema Nacional de Emprego e
X - articulação com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens PROJOVEM.
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Os cursos, financiados pelo Governo Federal, são ofertados de forma gratuita por
instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e
das redes estaduais, distritais e municipais de educação profissional e tecnológica.
As instituições do Sistema S também são ofertantes, como o Senai, Senat, Senac e
Senar. A Partir de 2013, as instituições privadas, devidamente habilitadas pelo
Ministério da Educação, tiveram permissão para serem ofertantes dos cursos do
Programa.

De 2011 a 2014, por meio do Pronatec, foram realizadas mais de oito milhões de
matrículas, distribuídas entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada.

O Pronatec foi criado para atender, prioritariamente, os estudantes do ensino médio
da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos; trabalhadores;
beneficiários dos programas federais de transferência de renda e estudantes que
tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em
instituições privadas na condição de bolsistas integrais.

Para articular as demandas prioritárias por setor e região, o Programa conta com
uma rede de instituições que ofertam cursos voltados para públicos específicos em
cada localidade.

Algumas turmas são exclusivas para determinados públicos e outras são
compartilhadas ou mesmo abertas. Após a mobilização dos públicos específicos
pelas redes demandantes, as vagas remanescentes não ocupadas dentro do prazo
de cinco dias após a publicação da abertura da turma pela instituição ofertante do
curso, são disponibilizadas no site do Pronatec, de forma que estejam disponíveis a
toda a população interessada.

4.1.1 Objetivos específicos e iniciativas

Os objetivos específicos do Pronatec são expandir, interiorizar e democratizar a
oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de cursos de
formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e a
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distância;fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação
profissional e tecnológica; contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio
público, por meio da articulação com a educação profissional;

ampliar as

oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação
e qualificação profissional; estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar
a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica; e estimular a articulação
entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de
trabalho, emprego e renda.
As iniciativas do Pronatec são divididas em Programa Brasil Profissionalizado, Rede
e-Tec Brasil, Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem e
Bolsa-Formação. O Programa Brasil Profissionalizado destina-se à ampliação da
oferta e ao fortalecimento da educação profissional e tecnológica integrada

ao

ensino médio nas redes estaduais, em parceria com o Governo Federal.

A Rede e-Tec Brasil oferece gratuitamente cursos técnicos, de formação inicial e
continuada ou de qualificação profissional na modalidade à distância. Poderão
oferecer cursos a distância as instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica as unidades de ensino dos serviços nacionais
de aprendizagem (Senai, Senac, Senare Senat) e as instituições de educação
profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino. A Partir de 2013, as
instituições privadas, devidamente habilitadas pelo Ministério da Educação, também
passaram a ser ofertantes dos cursos do Programa.

O Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem tem por
objetivo ampliar, progressivamente, a aplicação dos recursos do Senai, do Senac,
do SESC e do SESI, recebidos da contribuição compulsória, em cursos técnicos e
de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional e em vagas gratuitas
destinadas a pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e
trabalhadores.

Por meio da Bolsa-Formação, são oferecidos, gratuitamente, cursos técnicos para
quem concluiu o Ensino Médio e para estudantes matriculados no Ensino Médio, nos
cursos de formação inicial e continuada ou na qualificação profissional.São três tipos
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de cursos, divididos em: 1) técnico, para quem concluiu o ensino médio, com
duração mínima de um ano; 2) técnico, para quem está cursando o ensino médio,
com duração mínima de um ano e 3) formação inicial e continuada ou qualificação
profissional, para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de
programas federais de transferência de renda, com duração mínima de dois meses.

O Pronatec, para estimular os alunos a permanecerem e concluírem o curso, previa
concessão de Bolsa-formação dividida em duas modalidades: a Bolsa-Formação
Estudante, destinada aos beneficiários estudantes do ensino médio da rede pública,
inclusive da educação de jovens e adultos, e para os cursos de formação de
professores em nível médio na modalidade normal; e a Bolsa-Formação
Trabalhador, destinada ao trabalhador e aos beneficiários dos programas federais
de transferência de renda, para cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional.

Pela Lei Nº 12.816, de cinco de Junho de 2013e Portaria Nº 168,de 7 de Março de
2013, o governo alterou parcialmente a Lei nº 12.513 de 26 Outubro de 2011,
ampliando o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação no âmbito do
Pronatec para potencializar a oferta de cursos de educação profissional e ampliar e
diversificar a oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) gratuita no País.
Por elas, o governo objetiva integrar programas, projetos e ações de formação
profissional e tecnológica e democratizar as formas de acesso à EPT para diversos
públicos, conforme Art. 2º da Portaria 168, de 7 de Março de 2013(MEC, 2013).

A Bolsa-Formação Estudante era destinada a beneficiários que atendessem aos
requisitos definidos para ingresso no Pronatec para cursos de educação profissional
técnica de nível médio, nas formas concomitante, integrada ou subsequente. Esses
programas de educação profissional serão implementados conforme diretrizes e
procedimentos definidos pelos agentes; a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC); Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE); as instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica; as instituições dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem (SNA); as instituições privadas de ensino superior e de
educação profissional e tecnológica; as secretarias estaduais e distrital de educação,
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bem como Ministérios e outros órgãos da Administração Pública Federal. Faculta-se
a oferta de cursos por meio da Bolsa-Formação em instituições privadas de ensino
superior ou de ensino de educação profissional técnica de nível médio, mediante a
prévia habilitação das unidades de ensino, conforme Portaria 168, de 7 de Março de
2013 (MEC, 2013).

Pelo Art. 17 da Portaria 168 de 2013 (MEC, 2013), os objetivos e s da BolsaFormação Estudante eram:
I - formar profissionais para atender às demandas do setor produtivo e do
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do País;
II - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio
da articulação com a educação profissional; e
III - ampliar e diversificar as oportunidades educacionais aos estudantes, por
meio do incremento da formação técnica de nível médio.
E no que tange à Bolsa-Formação Trabalhador,eram seus objetivos:
I - formar profissionais para atender às demandas do setor produtivo e do
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do País;
II - ampliar as oportunidades educacionais por meio da educação profissional
e tecnológica com a oferta de cursos de formação profissional inicial e
continuada;
III - incentivar a elevação de escolaridade; e
IV - integrar ações entre órgãos e entidades da administração pública federal
e entes federados para a ampliação da educação profissional e tecnológica.
O processo seletivo e o preenchimento inicial das vagas de Bolsa-Formação são
realizados a partir de mobilização coordenada por cada demandante, para as vagas
pactuadas com os ofertantes e aprovadas pela SETEC/MEC no âmbito do Pronatec.
A Portaria 168 de 2013 (MEC 2013) determina que a seleção dos beneficiários e o
preenchimento das devidas vagas são realizadas por processo de seleção unificada,
mediante editais públicos feitos pela SETEC/MEC. A pactuação de vagas era
decidida entre parceiros ofertantes e demandantes do Pronatec formados por
representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(Pronatec Brasil sem Miséria),Ministério do Desenvolvimento Agrário (Pronatec
Campo),Secretaria Estadual e Distrital de Educação (Pronatec Jovem),Ministério do
Trabalho e
(Pronatec

Emprego

Copa

na

(Pronatec

Seguro-Desemprego),Ministério

Empresa),Ministério

da

Previdência

do Turismo

Social

(Pronatec

Reabilitação Profissional),Secretaria de Direitos Humanos da Presidência (Pronatec
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Sistema Sócio educativo) e Ministério da Justiça (Pronatec Sistema Prisional), sob a
coordenação do SETEC/MEC. A relação dos alunos candidatos era realizada com
base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, e nos seus
critérios de classificação e de aprovação.
Segundo a Portaria 168 de 2013(MEC 2013),os cursos FIC ofertados por meio da
Bolsa-Formação Trabalhador eram destinados aos beneficiários com idade igual ou
superior a 15 anos no ato da matrícula.Em relação aos cursos da modalidade FIC da
Bolsa-Formação Trabalhador, somente eram ofertados por instituições das redes
públicas de EPT e dos SNA, em consonância com a Educação de Jovens e Adultos
(EJA), (Art. 40 e 41)

O beneficiário podia ter sua matricula e a Bolsa-Formação canceladas caso se
enquadrasse nas premissas abaixo:
I - ausentar-se nos cinco primeiros dias consecutivos de aula;
II - tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária total
do curso FIC;
III - tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária
integralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico;
IV - for reprovado mais de uma vez, por nota ou frequência, numa mesma
etapa do curso técnico ou no curso FIC;
V - tiver constatada a inidoneidade de documento apresentado ou a falsidade
de informação prestada à instituição de ensino ou ao Ministério da Educação;
VI - descumprir os deveres expressos no Termo de Compromisso assinado
no ato da matrícula.
Em cumprimento aos objetivos do Pronatec, a União é autorizada a transferir
recursos financeiros às instituições de educação profissional e tecnológica e às
redes públicas estaduais e municipais ou dos serviços nacionais de aprendizagem
correspondentes aos valores das bolsas-formação. A legislação correspondente
determinava que a referida transferência de recursos às instituições deveria ser
realizada por meio de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere,
desde que observada a obrigatoriedade de prestação de contas da aplicação dos
recursos, conforme a Lei nº 12.513 de 26 Outubro de 2011.

Pela legislação, determinava-se o repasse mínimo de 30% dos recursos financeiros
ao Norte e Nordeste visando ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica
nessas regiões. Os recursos a serem repassados para as bolsas-formação deveriam
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corresponder ao número de vagas pactuadas por cada instituição de ensino
ofertante. As matrículas seriam posteriormente confirmadas por meio do sistema
eletrônico de informações da educação profissional mantido pelo Ministério da
Educação. No caso do não preenchimento das vagas, as instituições parceiras eram
obrigadas a devolver os recursos, segundo a Lei nº 12.513.

No que tange aos repasses de recursos correspondentes à Bolsa-Formação para
Instituições das Redes Públicas e dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, o valor
repassado correspondia ao total das despesas de custeio de vagas, incluindo o
pagamento aos profissionais envolvidos nas atividades da Bolsa-Formação, da
assistência estudantil dos beneficiários, dos insumos e do seguro contra acidentes
pessoais destinados aos mesmos. Era vedada a cobrança aos beneficiários de
quaisquer taxas, mensalidades ou contribuições, custeio de material didático ou
qualquer outro valor correspondente à prestação do serviço, de acordo com Art. 60
da Portaria168 (MEC, 2013).

Em seu Art. 61, o montante anual dos recursos a ser repassado às redes públicas de
EPT e do SNA, no âmbito da Bolsa-Formação Estudante, deveria corresponder, no
máximo, ao número de vagas pactuadas por cada instituição de ensino ofertante,
regulamentada da seguinte forma:
1º - As vagas pactuadas serão convertidas em horas-aluno e confirmadas
pelas matrículas registradas no SISTEC.
2º - A hora-aluno corresponderá sempre à oferta de 60 minutos de aula a um
estudante.
3º - O total de horas-aluno será obtido multiplicando-se o número de vagas
ofertadas e registradas no SISTEC pela carga horária de cada curso, medida
em horas aula.
4º - A hora-aluno representa o custo médio dos cursos nos diversos eixos
tecnológicos e modalidades da educação profissional e tecnológica, conforme
§ 5º do art. 6o da Lei nº 12.513 de 2011.
5º - Cada novo repasse será calculado tomando por base a comparação entre
vagas pactuadas e matrículas confirmadas em turmas ofertadas, de acordo
com os registros no SISTEC.
6º A diferença de horas-aluno entre o valor repassado referente às vagas
pactuadas e o valor correspondente às matrículas confirmadas será
compensada no exercício subsequente ao repasse ou devolvido na forma
prevista em resolução específica do FNDE (MEC, 2013).
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As instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de
nível médio podiam, pela legislação, ofertar cursos do Pronatec, seguindo as
recomendações instituídas Lei Nº 12.816 de 2013, em seu Art. 6º:
I - aderir ao Pronatec com assinatura de termo de adesão por suas
mantenedoras;
II - habilitar-se perante o Ministério da Educação;
III - atender aos índices de qualidade acadêmica e a outros requisitos
estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educação; e
IV - garantir aos beneficiários de Bolsa-Formação acesso à sua infraestrutura
educativa, recreativa, esportiva e cultural.
Conforme Portaria, a Bolsa-Formação para alunos de cursos técnicos paga na forma
de bolsa de estudo integral devia corresponder ao valor de mensalidades das
instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível
médio, conforme Art. 67:
1º O valor da mensalidade prevista no caput deste artigo incluirá os encargos
educacionais cobrados aos estudantes não-bolsistas e considerará todos os
descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive
aqueles concedidos em virtude de pagamento pontual.
2º O valor a ser pago por matrícula será apresentado pelo ofertante e
aprovado pela SETEC/MEC, conforme procedimentos definidos no Manual de
Gestão da Bolsa-formação.
3º Não há previsão de recurso para assistência estudantil na oferta de cursos
técnicos na forma subsequente pelas instituições privadas.
Neste contexto, as instituições privadas, devidamente habilitadas, podiam aderir ao
Pronatec para ofertar cursos técnicos, por meio da Bolsa-Formação, mediante
assinatura de Termo de Adesão pelos órgãos mantenedores. O pagamento dos
valores dos repasses era realizado em parcela, pelo FNDE, por solicitação da
SETEC/MEC, diretamente às entidades mantenedoras das instituições privadas,
conforme matrícula e registro mensal de frequência do beneficiário no cadastro do
SISTEC (MEC, 2013).

O monitoramento da Bolsa-formação era feito periódico e sistematicamente por
ações previstas no programa, com foco na eficiência e na eficácia.Baseava-se na
análise de diversos indicadores escolhidos para medir a qualidade por uma equipe
específica do MEC. Mas a avaliação fundamenta-se na análise dos resultados
obtidos, verificando-se em que medida as metas haviam sido alcançadas, a
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efetividade e o impacto da oferta de cursos, as ações e ao acompanhamento
pedagógico (IFRS, 2012).

Alguns estudos do MEC(2015) demonstram que,no que se relaciona à eficácia, o
programa conseguiu ofertar cursos aos alunos mais pobres e aos grupos com
inserção laboral mais precária, perfazendo uma média de 63% total das suas
matrículas.

Pela Tabela6, constata-se que 88% dos matriculados no Programa Bolsa Família
(PBF) foram aprovados e87% dos matriculados no CadÚnico, foram aprovados de
Outubro de 2011 a junho de 2014 (MEC, 2015).

Tabela 6
Distribuição por matrícula no Bolsa-formação de inscritos e não inscritos no
CadÚunico PBF, com percentuais de conclusão e aprovação – 2011 a 2014
Bolsa-formação
Total
Percentual
1.789.505
63%

Inscritos no CadÚnico

Conclusão
Percentual

Aprovação
Percentual

Beneficiário do PBF

936.746

33%

81%

88%

Apenas inscritos no CadÚnico

852.759

30%

79%

87%

1.047.420

37%

79%

86%

Não inscritos no CadÚnico

2.836.925
100%
Total
Fonte: Adaptado de MEC (2015c); Sistema Nacional de Informações da Educacional Profissional e
Tecnológica(SISTEC);MDS, Cadastro (cadastro único para Programas Sociais (CadUnico); MDS,
Folha de Pagamentos do Programa Bolsa Família(PBF). Elaboração: DM/SAGI.

De acordo com pesquisa da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento
Social(SAGI)/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), ainda
em relação aos aspectos relativos à eficácia, o programa ofertou 66% dos cursos
para jovens de 18 a 29 anos e 60% para mulheres. A taxa de conclusão de curso e
de aprovação acima de padrões históricos observados no passado, segundo o
SAGI.

O Pronatec ofertou 646 cursos de qualificação e 220 cursos técnicos, que podem ser
consultados no Guia Pronatec de Cursos FIC e no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos,

disponível

em23/03/2016.

no

site

http://Pronatec.mec.gov.br/cnct/,

acessado
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As inscrições para os cursos ofertados no âmbito do Pronatec podem ser realizadas
através dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, escolas técnicas
estaduais, Senac, Senar, Senat e Senai, Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) ou nas agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE) e também
no portal http://Pronatec.mec.gov.br, por meio de inscrições on-line.

Quanto às matrículas em cursos técnicos, a participação da Rede Federal é de 31%;
a do Senai, 20%; a das instituições privadas que aderiram ao Sisutec, 19%; do
Senac, 15% e a das Redes Estaduais, 15%. Os demais ofertantes de cursos
técnicos são responsáveis por 0,01% da oferta.

Quanto às vagas em cursos de qualificação profissional, a participação da Rede
Federal é de 8%; a do Senai, 48%; a do Senac, 38% e a das redes estaduais, 2%.
Os demais ofertantes são responsáveis por 4% da oferta.

Os recursos são repassados pelo MEC para o Departamento Nacional de cada
Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai, Senac, Senar e Senat), indicando o
montante a ser repassado, com base no valor hora-aluno fixado em Resolução do
FNDE.

O repasse dos recursos financeiros aos seus departamentos regionais, bem como a
comprovação das informações solicitadas pelo MEC, pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e por órgãos de controle interno e externo do
Governo Federal são de responsabilidade do Departamento Nacional do Senac.

O Governo Federal lançou nova etapa do programa Pronatec em 2016, conforme
portal do MEC (2016), resultado do esforço da parceria com 15 Ministérios, todas as
secretarias estaduais de educação, que atuam como demandantes e ofertantes,
institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Sistema S – Senai, Senac,
Senar e Senat e redes estaduais, distrital, municipais e fundações públicas
especializadas em EPT, com previsão de 2 milhões de vagas distribuídas em 350 mil
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vagas em cursos técnicos e 1,6 milhão de vagas em cursos de qualificação
profissional.

Conforme Pernet e Ritto (2015), o programa possui falhas e uma primeira evidência
está nos alardeados oito milhões de matrículas no curso. Isso, entretanto, significa
que os brasileiros colocaram seus nomes na lista de inscrição dos cursos, que são
gratuitos e com grande número de vagas. Nesse contexto, os autores descrevem
que, na realidade, parte dos inscritos param no início ou no meio do curso, e que as
duas modalidades de gratuidade e acessibilidade favorecem uma enorme evasão,
com uma taxa oficial de 16%, com maior incidência nas instituições particulares, que
oferecem os cursos mais longos. Essa situação pode ser explicada pela desconexão
entre o curso ofertado e a verdadeira demanda do mercado, ou o despreparo dos
alunos para enfrentar um novo ciclo de estudos, em virtude de deficiências básicas
do ensino fundamental e médio. Os programas sociais que eram vitrines do Governo
Federal, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), passou por um corte no orçamento em 2015 no valor de 1,8 milhões,
comprometendo a estrutura de políticas sociais, segundo Veloso (2016).

Em relação ao Pronatec, o Ministro da Educação, Mendonça Filho (2016), faz uma
crítica em entrevista à Revista Veja sobre o Ministério da Educação, pelo qual é
responsável, afirmando que esse Ministério possui programas onerosos, sem gestão
e cobrança de resultados. Afirma que o Pronatec, considerado uma das grandes
bandeiras do Governo Dilma, não foi efetivo em sua missão de colocar no mercado
de trabalho a grande quantidade de técnicos com aptidões demandadas pela
economia, conforme meta prometida.

O Ministro destaca que faltou integrar os

cursos às reais necessidades do mercado, acompanhar os resultados dos
investimentos e analisar se os participantes do Pronatec conseguiram inserção no
mercado de trabalho. Sabe-se que a taxa de evasão do programa é altíssima, sendo
que um, a cada cinco estudantes, abandonam o curso. Houve promessa de não
extinguir o Pronatec, e sim de ajustá-lo para gerar retorno às pessoas e à economia.
A contrapartida para as instituições participarem do programa com recebimento de
recursos do Governo Federal será ofertar um bom ensino.
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Por meio das informações apresentadas no Portal do MEC (2016), com esta etapa
do Pronatec, o programa avança no atendimento do público da educação de jovens
e adultos, por meio do Pronatec EJA, e na oferta de cursos a distância, com avanço
da utilização de tecnologias educacionais para a auto aprendizagem e posterior
certificação profissional, por meio do e-Pronatec. Essas ações buscam aprimorar a
qualidade e a expansão da oferta de educação profissional, e se articulam com o
Reconhecimento de Saberes e com a construção de Itinerários Formativos, para
estimular o jovem e o trabalhador a retomarem a sua trajetória nos estudos,
elevando seu nível de escolaridade e de formação profissional.
Conforme Lory (2016), o governo está oferecendo ao Pronatec, em 2016,
praticamente a metade do orçamento em relação ao ano anterior, e um número
menor de vagas, sendo essa a primeira redução desde o início do programa, em
2011.Além disso,o governo está oferecendo mais da metade dos cursos de
qualificação profissional,dando prioridade para o EJA (Educação de Jovens e
Adultos), que possui uma duração de três a seis meses. Ele reduziu a oferta de
cursos técnicos, que podem chegar a três anos e ampliou a quantidade de vagas
ofertadas ao EJA.
A seção a seguir trata dos conceitos e aplicações da avaliação dos programas
sociais profissionalizantes e descreve o método de avaliação de programas sociais
que contemplam a avaliação “ex-post”, objetivo desta pesquisa, mediando os
resultados pela sua eficiência e eficácia.
A presente pesquisa aborda as informações da atualização em relação ao Pronatec
em 2015 e 2016, a título de colaboração na atualização dos dados para o
enriquecimento do tema, tendo em vista que o objeto do foco da análise e o
resultado da pesquisa se baseiam no período compreendido entre a implementação
do programa, em 2011, até o ano de 2014.
No próximo tópico, destaca-se a apresentação do programa educacional Pronatec
com breve histórico e dados quantitativos.
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4.2 Um balanço dos resultados do Pronatec Nacional

Esta

seção

procura-se

descrever

os

objetivos

específicos

da

parceria

Pronatec/Senac e avaliar a qualificação profissional de jovens e adultos resultante
da sua implementação em termos quantitativos e qualitativos. O Pronatecfoi criado
para atender à demanda por trabalhadores qualificados previstos pelos seus estudos
que antecederam o lançamento do programa (Puga & Boça, 2011), devido ao
crescimento dos investimentos em infraestrutura e na indústria produtora de bens e
serviços do país. Ao mesmo tempo, o programa atende aos anseios dos
trabalhadores pobres de se qualificar e de inserir no mercado de trabalho
qualificado. Na Tabela 7, apresenta-se umas íntese dos investimentos no setor
industrial, de 2011 a 2014.
Tabela7
Investimentos mapeados na indústria (2011/2014)
Setores

R$ bilhões

%

Petróleo e gás

378

62

Extrativismo mineral

62

10

Química

40

7

Veículos

33

5

Siderurgia

33

5

Eletroeletrônica

29

5

Papel e celulose

28

4

Têxtil e confecções

12

2

Total da indústria

614

100

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (2014). Pronatec: múltiplos arranjos e ações
para
ampliar
o
acesso
à
educação
profissional.
Recuperado
de
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21110

O Pronatec obteve um importante resultado no primeiro ano de sua implementação
pela considerável ampliação da oferta de cursos profissionais.As matrículas,
realizadas em 2012,quase o dobraram as vagas ofertadas em 2011.Por esses
dados, percebe-se que teve boa aceitação e adesão ao programa,conseguindo atrair
um o público significativo ávido para qualificar-se nos cursos técnicos oferecidos
inicialmente pelo Sistema S, em particular o Senai e o Senac (IPEA, 2014).
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Pelo Relatório Técnico do Pronatec elaborado pela Secretaria de Políticas Públicas
(SPE), trazendo informações do desempenho do programa entre Outubro de 2011 e
Maio de 2014, foram ofertados 158 cursos técnicos e 638 cursos de formação inicial
e continuada, distribuídos em 12 eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde, Controle e
Processos Industriais, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e Negócios,
Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Produção Cultural
e Design, Produção Industrial, Recursos Naturais, Segurança e Turismo,
Hospitalidade e Lazer. Nesse período,houve uma predominância de cursos de
qualificação voltados ao eixo de Gestão e Negócios e de Controle e Processos
Industriais. A oferta contemplava tanto cursos de formação inicial e continuada
quanto cursos técnicos(SPE, 2015). Na Tabela 8apresenta-se a evolução das
matrículas no Pronatec no período abarcado por nossa pesquisa.

Tabela8
Evolução das matrículas no Pronatec: 2011 a agosto de 2014
Cursos Técnicos
Bolsa-Formação
Brasil Profissionalizado
E-TEC
Acordo SistemaS
Rede Federal deEPCT
Subtotal Matrículas
Evolução (%)
Cursos FIC
Bolsa-Formação
Acordo SistemaS
Subtotal Matrículas
Evolução (%)
Total Matrículas
Evolução Total (%)

2011

82.823
27.159
85.357
118.51
5
313.854
100

2012
101.225
79.770
56.498
102.807
120.504
460.804
47

530.703
22.821
733.721
583.62
4
606.445 1.264.424

100
920.299
100

109
1.725.228
87

2013

2014

287.293
84.953
103.332
157.117
127.887

584.473
58.640
22.152
127.655
90.039

Total
986.436
298.704
209.141
472.936
457.111

760.582
65

882.959
16

2.424.328

1.238.512
905.852

996.116
602.969

2.144.364
70

1.599.085
-25

2.786.24
1
2.826.16
6
5.612.407

2.904.946
68

2.482.106 8.036.735
-15

Fonte: Ministério da Educação (2015f, p. 04). Portaria n 1.152, de 22 de dezembro de 2015.Dispõe
sobre a Rede e-Tec Brasil e sobre a oferta de cursos a distância por meio da Bolsa-Formação, no
âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, de que trata a Lei
n o 12.513, de 26 de Outubro de 2011, e dá outras providências. Recuperado de
http://Pronatec.mec.gov.br/images/stories/pdf/portaria_mec_1152_2015_dispe_sobre_a_Rede_e_Tec
_Brasil.pdf

As metas estabelecidas pelo governo em relação às matrículas foram atingidas no
período de 2011 a agosto 2014, conforme se observa na Figura 6.

66

9.000.000

8.036.735

8.000.000
7.000.000
6.000.000

5.552.588

5.612.407

5.000.000

4.015.350

4.000.000
3.000.000

2.647.589
2.000.000
1.000.000

1.870.913
922.311

606.445
313.855
0

2011

2.424.328
1.535.225

774.664

2012
Técnico

2013
FIC
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Figura 6–Previsão de matrículas no Pronatec feita pelo governo de 2011 a 2014
Fonte:
Ministério
da
Educação
(2014).
http://slideplayer.com.br/slide/10230360/

Pronatec.

2011-

2014.

Recuperado

de

Os dados da Figura 6evidenciam a evolução de 65% da quantidade de matrículas
nos cursos técnicos entre os anos 2012 e 2013, e nos cursos de formação inicial e
continuada houve um crescimento significante de matrículas de 109% após a
implementação do programa em 2011. Entretanto, no período de 2013 para 2014,
houve redução de 25% das matrículas nos cursos de formação inicial continuada.

Esses dados vêm confirmar os objetivos propostos de ampliação das oportunidades
educacionais dos trabalhadores por meio da oferta de cursos nas escolas públicas
federais, estaduais e municipais, nas unidades de ensino do Senai,Senac,Senar e
do Senat,e nas instituições privadas de ensino superior e de educação profissional
técnica de nível médio, mas não demonstra dados em termos quantitativos de
permanência, evasão e conclusão dos participantes do programa.

Na Figura 7 vê-se que o Pronatec conseguiu ofertar quase quatro milhões de
vagas(Bolsa-formação Total) de 2011 a 2014. Este dado é outro indicador da eficácia
do programa em quatro anos de implementação(Secretaria de Avaliação e Gestão
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da Informação, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à fome MEC,
2015c).
3.931.459
2.836.925

2.009.3782.009.

37
2.009.378

1.730.674

654.760
5.276
280.333
919
2011/11
Geral

920.720
2012/12
Bsm

1.414.666
2103/122014/06

2014/12

Figura 7 - Total de matrículas do Pronatec no Período 2011/2014
Fonte: Adaptado de Ministério da Educação (2015c, p. 6). Avaliação do Pronatec: aspectos
relacionados à eficiência, eficácia e efetividade do programa entre 2011 e 2014. Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view
=download&alias=22051-24092015lancamento-estudos-Pronatec-mds-pdf&categor yslug=abril-2010-pdf & Itemid=30192

Por outro estudo, o MEC(2015c), informava que o programa havia ultrapassado a
meta ao atingir 8,1 milhões de matriculados em 77% dos municípios brasileiros,
ofertando 220 cursos técnicos e mais de 600 cursos de qualificação profissional.

Na Figura 8, apresenta-se o total de matrículas pelo tipo de curso técnico e de
formação inicial e continuada.
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Figura 8 – Matrículas no Pronatec por tipo de curso
Fonte: Fonte: Adaptado MEC (2015d) Pronatec - Lançamento de Estudos. Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?Option=com_docman&view=
download&alias=22071-24092015lancamento-estudos-Pronatec-setec-pdf&category _slug=abril-2010-pdf & Itemid=30192

Pelos estudos do MEC (2015d), o Pronatec agregou valor para quem o fez, pois
houve um aumento de 11,8% no mercado formal de trabalho. Entretanto, para os
beneficiários do Bolsa Família participantes do programa, o aumento no ingresso no
mercado formal de trabalho foi de 10,5%; e entre os inscritos no Cadastro Único o
aumento foi maior, chegando a 13,2%, conforme nos mostra a Tabela9.

Tabela9
Demonstrativo do aumento do ingresso no mercado de trabalho de beneficiários do
Pronatec no mercado formal de trabalho no período de 2011/2014.

Participantes
Não Participantes
Inscritos no CadÚnico com
Beneficiários do PBF
Beneficiários
do
PBF
(participantes)
Beneficiários
do PBF (não
participantes)
Apenas inscritos no CadÚnico
(participantes)
Apenas inscritos no CadÚnico
(não participantes)

Inscritos no
CadÚnico
Percentual
14%
22%
Início do Curso
Percentual

Beneficiários do
PBF
Percentual
26%
27%
Fim do Curso
Percentual

8,0%

19,0%

15,%

20,0%

21,0%

34,0%

30,0%

35,0%

Aumento
Percentual
12%
5%
Aumento
Percentual
11,0%

13,0%

Fonte: Adaptado de Ministério da Educação (2015c). Avaliação do Pronatec: aspectos relacionados à
eficiência, eficácia e efetividade do programa entre 2011 e 2014. Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view
=download&alias=22051-24092015lancamento-estudos-Pronatec-mds-pdf&categor yslug=abril-2010-pdf & Itemid=30192

O estudo do MEC (2015) fornece outras evidências do impacto do Pronatec no
aumento da empregabilidade formal dos alunos, destacando-se a intensidade entre
os beneficiários do Programa Bolsa Família, nas diversas regiões do nosso país,
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especialmente na região do Nordeste brasileiro. Essa efetividade do ingresso de
alunos no mercado pode ser verificada entre os alunos que concluem o Ensino
Técnico e Superior, no Ensino Médio e no EJA. O Pronatec tem sido um programa
incentivador na busca pela continuidade do ensino profissional e por uma melhor
inserção no mercado de trabalho.

Na Tabela 10, apresenta-se o número de inscritos no Pronatec pelas diferentes
regiões do Brasil.

Tabela 10
Percentual de alunos matriculados no Pronatec pelas diversas regiões -2011/2014
Inscritos no CadÚnico
Percentual
23%
22%
20%
22%
29%

Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro–Oeste

Beneficiários do PBF
Percentual
80%
92%
83%
65%
79%

Fonte: Adaptado de Ministério da Educação (2015c, p. 6). Avaliação do Pronatec: aspectos
relacionados à eficiência, eficácia e efetividade do programa entre 2011 e 2014. Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view
=download&alias=22051-24092015lancamento-estudos-Pronatec-mds-pdf&categor yslug=abril-2010-pdf & Itemid=30192

Pelos

dados

apresentados,

constata-se

que

o

Pronatec

potencializa

a

empregabilidade formal em vários setores da economia com destaque para as áreas
de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação.

A Tabela 11 apresenta a distribuição dos alunos por curso, de 2001 a 2014, e os
percentuais de inscritos no CadÚnico e de beneficiários do PBF.
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Tabela 11
Distribuição dos alunos matriculados no Pronatec- 2011/2014
Curso
Gestão e negócios
Informação e Comunicação
Produção Industrial
Produção Cultural e Design
Turismo, Hospitalidade e Lazer

Inscritos no CadÚnico
Percentual
24%
28%
23%
29%
19%

Beneficiários do PBF
Percentual
94%
93%
91%
89%
88%

Fonte: Adaptado de Ministério da Educação (2015c, p. 6). Avaliação do Pronatec: aspectos
relacionados à eficiência, eficácia e efetividade do programa entre 2011 e 2014. Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view
=download&alias=22051-24092015lancamento-estudos-Pronatec-mds-pdf&categor yslug=abril-2010-pdf & Itemid=30192

Quando se avalia o Pronatec Bolsa-Formação na perspectiva da reinserção de
brasileiros no mercado de trabalho formal, o programa,segundo o MEC (2015c),
alcançou uma boa expansão em âmbito nacional e no atendimento aos indivíduos
menos favorecidos. Estar inserido no Pronatec favoreceu a conquista de um novo
emprego formal e com melhoramento salarial aos trabalhadores e estudantes.
O Pronatec, com objetivo de 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, continuada ou de qualificação profissional,
alcançou bons resultados no ponto de vista da interiorização,atingindo 72% dos
municípios brasileiros, conforme pode-se observar na Figura 9,no período
compreendido entre os anos de 2011 a 2014, conforme dados do MEC (2015c).
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2011

2012

2013

2014

Figura 9- Cobertura da oferta dos cursos no Brasil no período de 2011 a 2014
Fonte: Adaptado de Ministério da Educação (2015c, p. 6). Avaliação do Pronatec: aspectos
relacionados à eficiência, eficácia e efetividade do programa entre 2011 e 2014. Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view
=download&alias=22051
=download&alias=22051-24092015lancamento-estudos-Pronatec
Pronatec-mds-pdf&categor yslug=abril-2010-pdf & Itemid=30192

Pela figura 09 é possível observar uma expressiva expansão e uma distribuição pelo
programa pelo território nacional do Pronatec Bolsa-Formação. Na região Nordeste,
registrou-se 31,0% do total das matrículas.
matrí
Nas regiões Sudeste e Sul,
Sul o número de
matrículas foi de 25,3% e 23,7%,respectivamente.
23,7%
Nas regiões
egiões Norte e Centro-Oeste
Cen
o percentual foi de 8,3% e 11,4% nas matrículas. Do ponto de vista da cobertura
municipal,essas
essas regiões registraram os índices mais elevados de matrículas no
programa em âmbito nacional,
nacional com 61,2% e 80,7%, respectivamente.
A seção seguinte descreve o histórico de desenvolvimento do Senac nacional e de
Minas Gerais, com dados de sua constituição,
constituição, eixos de cursos, programas
educacionais,
acionais, quantificação de matrículas
matrí
e sua relevância para a sociedade.
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4.3 A Parceria Pronatec/Senac
O Senac é uma instituição de direito privado, com sede e foro jurídico na Capital da
República. Foi criado em 10 de janeiro de 1946 pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), responsável por sua organização e
direção, por meio do Decreto-Lei 8.621, de 10 de Janeiro de 1946. A partir do ano
seguinte, o Senac passou a desenvolver um trabalho inovador no país: oferecer, em
larga escala, educação profissional destinada à formação e à preparação de
trabalhadores para o comércio. O portfólio de seus cursos registra 219 opções nos
mais variáveis segmentos produtivos: Artes, Beleza, Gestão e Comércio,
Comunicação,

Conservação

e

Zeladoria,

Design,

Educacional,

Gestão,

Hospitalidade, Idiomas, Informática, Meio Ambiente, Moda, Produção de Alimentos,
Saúde, Segurança, Turismo e Gastronomia.
Entre as inovações promovidas pelo Senac na educação profissional, destaca-se a
implantação das empresas pedagógicas a partir da década de 1960, também
conhecidas como empresas-escola. O diferencial dessas empresas consiste em
ofertar aos alunos a oportunidade de vivenciarem o trabalho em ambiente próprio.
Estas vivências aproximamos alunos da realidade e das rotinas que irão encontrar
no âmbito das empresas. Até hoje, essas empresas continuam sendo destaque no
conjunto da programação e ação do Senac com seus hotéis-escola, restaurantesescola e salões-escola.
O Senac começou a levar a educação profissional aos locais mais distantes dos
grandes centros a partir do ano de 1940. Foi o pioneiro na educação sobre rodas
com a utilização de caminhões e carretas adaptadas ao ambiente acadêmico, por
meio de cursos volantes e, posteriormente, de unidades móveis. Já na década de
2000, a Instituição iniciou um programa de educação a distância (EAD), com os
cursos da Universidade do Ar.
A tabela 12 apresenta-nos as modalidades de cursos do Senac, seus objetivos e
competências.
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Tabela12
Objetivos e competências dos programas das modalidades dos cursos ofertados
pelo Senac com abrangência nacional
Cursos
Formação Inicial
Continuada (FIC)

e

Técnicos

Graduação

Pós-Graduação

Educação
Distância (EAD)

a

Modalidade de Cursos Senac
Objetivos
Competências
Capacitar, aperfeiçoar e atualizar o Conhecimentos técnicos, para que o
aluno que tem pressa para entrar estudante aprenda a trabalhar em
ou reingressar no mercado de grupo e desenvolver capacidade
trabalho.
crítica
para
acompanhar
as
mudanças tecnológicas.
Empreendedorismo,
iniciativa, Conhecimentos
teóricos,
criatividade e habilidade para experiências
práticas
e
trabalhar em equipe para o comportamento
ético
para
profissional se destacar em um desempenhar bem suas funções.
mercado
em
constante
transformação.
Promover educação profissional de Articular as dimensões do trabalho,
qualidade da Formação Inicial da tecnologia e do conhecimento
Continuada até o Nível Superior.
científico, para aproximar os alunos
da realidade prática da sua futura
ocupação.
Crescer
profissionalmente, Aperfeiçoar em sala de aula alguns
reposicionar no mercado de aspectos técnico-profissionais de
trabalho ou simplesmente ter sua rotina de trabalho, além de
maior reconhecimento salarial.
identificar tendências que o deixam
mais preparado para os desafios do
mercado.
Levar
conhecimento
e Explorar os diversos recursos da
capacitação profissional a um tecnologia, com interface moderna
número
ainda
maior
de e conteúdo atualizado.
brasileiros.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Ensino a Distância– EAD, recebeu grande impulso na década de 1990, com o
intuito de ampliar e diversificar a programação do Senac. Por isto, foi criada a Rede
EAD Senac, que recebeu credenciamento especial do MEC para oferecer cursos de
pós-graduação lato sem sua distância. Já nos anos 2000, a Rede transformou-se no
Senac EAD, que oferece, além de pós-graduação, cursos livres e técnicos, de
extensão universitária e de graduação em todo o país.
Aliando a tecnologia à disseminação de conhecimento, no início dos anos 2000, foi
implantada a Rede Sesc-Senac de Teleconferência, promovendo debates sobre
assuntos relevantes entre especialistas e o público, em tempo real, por e-mail, fax e
telefone.
A educação profissional é um instrumento de cidadania e justiça social, e o Senac
cumpre um papel importante no desenvolvimento do país ao contribuir com a
qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros, pela inclusão social de jovens
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e adultos no mercado de trabalho. Nesse sentido, por meio de parceria com o poder
público, empresas e organizações e da sociedade civil, o Senac participa de projetos
que apresentem potencial para reduzir as desigualdades sociais e garantir o
exercício pleno da cidadania (Senac, 2015a).
O Senac foi um grande parceiro na implementação do Pronatec em âmbito nacional
bem como todo o sistema S, desde 2011, quando o programa foi criado pelo
Governo Federal. No fim de 2011, quando o Pronatec começou a ser oficialmente
operacionalizado, o Senac contabilizou 9.231 matrículas em cursos presenciais de
capacitação com um mínimo de 160 horas (Senac, 2015a). Esses cursos foram
ofertados a brasileiros jovens e adultos assistidos por bolsas-formação em duas
modalidades. A primeira é a bolsa-formação estudante,que se destina a alunos da
rede pública de ensino médio e da rede privada na condição de bolsistas integrais
para participação em cursos técnicos com 800 horas ou mais. A segunda é a
destinada a pessoas de baixo poder aquisitivo e a trabalhadores em geral para
participarem de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).
O Senac passou a atender também aos beneficiários do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies)Técnico, com linhas de crédito direto aos que tenham concluído o
ensino médio em caráter individual (Fies Estudante) ou por meio de empresas que
queiram qualificar seus empregados (Fies Empresa).

Na Tabela 13 registra-se o quantitativo de alunos matriculados nos programas
educacionais do Senac, incluídos os participantes do Pronatec no período de 2011 a
2014. Destaca-se um relevante crescimento médio de 82% do número de matrículas
entre os anos de 2011 a 2014.
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Tabela 13
Distribuição de Matrículas em Programas Educacionais de Gratuidade Senac
Nacional - 2011 a 2014
Matrículas Programas Educacionais Gratuidade
Participação
Senac Nacional 2011 A 2014
Ano
PSG
Pronatec
Total
(%)
2011
249.776
9.231
259.007
100
2012
213.644
131.241
344.885
33
2013
289.437
337.187
626.624
82
2014
634.125
511.180
1.145.305
83
Fonte: elaborado pelo autor com base no Sistema de Gestão da Produção (SGP) do Relatório Geral
Senac/2011 a 2014.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Minas Gerais, fundado em 1946,
atua como principal agente da educação profissional voltada para o Setor do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Milhões de atendimentos já foram prestados
pelo Senac - MG/Centro de Educação Profissional(CEP) BH. São oferecidos cursos
livres, técnicos, graduação (bacharelado e tecnólogo) e de pós-graduação, nas
modalidades presenciais e a distância oferecidos pelo Senac Nacional. A instituição
oferece ainda atividades de extensão, como palestras, oficinas e workshops.
No relatório de gestão do Senac Minas de 2014, consta que a instituição se fez
presente

em

556

municípios

mineiros

e

realizou

parcerias

com

órgãos

governamentais, empresas públicas e privadas e organizações de sociedade civil
sem fins lucrativos – ONGs, promovendo a inserção profissional e inclusão de
milhares de pessoas e dessa forma contribuindo para a geração de emprego.
A pesquisa no Senac demonstra que a maioria dos gestores do Senac residem em
Belo Horizonte, são do sexo feminino, tem entre 40 e 49 anos, possuem
escolaridade em nível de pós-graduação latu-sensu concluída entre 1 a 5 anos,
dedicam mais de 40 horas para a gestão e trabalham em dois turnos na Instituição
pesquisada. Por outro lado, metade dos gestores são casados, com filhos, possuem
mais de 10 anos de experiência na gestão da Instituição pesquisada, possuem
rendimento individual e familiar superior a 5 salários mínimos. Observa-se que
metade dos gestores tem larga experiência na gestão da Instituição pesquisada,
pois se encontram na posição de gerência há mais de uma década. A outra metade
apresenta experiência superior a dois anos, o que lhes permite possuir nível de
conhecimento razoável a respeito da gestão da Instituição.
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Em relação aos instrutores do Senac, a maioria reside em Belo Horizonte e são do
sexo masculino, possuem mais de 50 anos, são casados, com filhos, escolaridade
em nível de pós-graduação latu-sensu concluída entre 1 e 4 anos e são servidores
efetivos. A análise de tais dados nos permite concluir que, analogamente aos
gestores, a escolaridade dos instrutores é muito superior ao nível educacional da
população brasileira, dado que 77,8% deles possuem algum tipo de pós-graduação,
contra apenas 1,54% da população brasileira (IBGE, 2010). O fato de os instrutores
possuírem escolaridade em nível de pós-graduação é um indicativo de que tal
contingente profissional possui conhecimentos adequados para a prática docente.
Além disso, para a maioria dos avaliados, o fato de que tal pós-graduação foi
realizada há no máximo 4 anos, indica a busca de tais profissionais por atualização e
capacitação profissional.

Os dados também apontam que a maioria dos instrutores possui de 18 a 23 anos de
magistério, dos quais de 6 a 11 anos foram exercidos na própria Instituição
pesquisada; são horistas; possuem rendimento individual e familiar acima de 5
salários mínimos; e, por fim, trabalham em 2 turnos na Instituição. Essas
informações trazem maior relevância para os dados coletados nesta pesquisa, pois,
uma vez que os instrutores já possuem vasta experiência na atividade docente e na
Instituição, percebe-se que tais profissionais se encontram aptos a falar sobre ela de
forma consistente e coesa.

4.4. Impacto do Pronatec/Senac em Minas Gerais

Este capítulo tem por objetivo apresentar e analisar os resultados da presente
pesquisa. Está estruturado em três partes: a primeira tem por objetivo caracterizar a
amostra em termos ocupacionais e sociais dos alunos; a segunda almeja responder
ao primeiro e ao segundo objetivos específicos dessa pesquisa em descrever o
programa e a parceria Pronatec/Senac e avaliar o desempenho dos cursos de
qualificação profissional resultante da parceria Pronatec/Senac em termos
quantitativos e qualitativos. A terceira seção almeja descrever e avaliar a entrada
dos alunos no programa, sua inserção no mercado de trabalho e seu desempenho
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profissional depois de concluído o curso. As respostas dos participantes da pesquisa
foram analisadas em termos de frequência, conforme se observa a seguir.

4.4.1 Dados ocupacionais e sociais dos alunos

Pelos dados da pesquisa, pode-se concluir que a maioria dos alunos e ex-alunos
reside em Belo Horizonte, são do sexo feminino, possuem idade entre 14 e 25 anos,
são solteiros, sem filhos. Esse dado vai ao encontro dos índices IBGE (2010), que
informam que as mulheres, em relação aos homens, frequentam por mais tempo
estabelecimentos de ensino.

A Tabela 14 apresenta os dados ocupacionais e sociais dos alunos e ex-alunos
pesquisados.

Tabela 14
Distribuição dos alunos e ex-alunos segundo dados ocupacionais – 2016
Variável demográfica e ocupacional

Município de residência

Sexo

Idade

Estado Civil

Filhos
Quantidade de filhos
* Refere-se a dados válidos.
Fonte: Dados da pesquisa.

Belo Horizonte
Contagem
Sabará
Santa Luiza
Ibirité
Ribeirão das Neves
Masculino
Feminino
De 14 a 19 anos
De 20 a 25 anos
De 26 a 31 anos
De 32 a 37 anos
Mais de 37 anos
Solteiro (a)
Casado (a)
Outro (não especificado)
Sim
Não
1
2

Frequência*
Absoluta
Relativa (%)
25
72
3
9
2
6
2
6
1
3
1
3
11
33
24
67
10
29
12
34
6
17
4
11
3
9
25
78
6
19
1
3
5
15
28
85
2
40
3
60
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A Tabela15 apresenta os dados de renda e escolaridade dos alunos e ex-alunos
pesquisados.
Tabela15
Distribuição dos alunos e ex-alunos segundo dados de renda e escolaridade – 2016
Variável demográfica e ocupacional
Renda individual

Renda familiar

Escolaridade

Ensino médio cursado em

Não possuo renda
1 salário mínimo
2 salários mínimos
Até 1 salário mínimo
Até 2 salários mínimos
Até 3 salários mínimos
Até 4 salários mínimos
Acima de 4 salários mínimos
Ensino médio em curso
Ensino médio completo
Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Escola estadual
Escola municipal
Escola particular
Escola municipal e estadual

Frequência*
Absoluta
Relativa (%)
14
42
16
49
3
9
7
23
11
36
6
19
3
10
4
13
1
3
19
58
9
28
4
12
24
73
4
12
3
9
2
6

* Refere-se a dados válidos.
Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação aos dados da Tabela15, a maioria dos pesquisados possuem renda
individual e familiar, respectivamente, entre um e dois salários mínimos, possuem
ensino médio completo, cursado em escola estadual. Especificamente em relação
ao ensino médio (que contempla cursos técnicos, como o Pronatec), na faixa de 15 a
17 anos, a taxa de frequência escolar dos homens chega a 42,0%, enquanto a das
mulheres sobe para 52,0%. Um dado relevante diz respeito ao fato de que a maioria
dos alunos (73,0%) cursou o ensino médio em escola estadual. Esse dado corrobora
os objetivos do Programa Brasil Profissionalizado (uma das cinco iniciativas que
integram as ações do Pronatec), considerando que ele se destina à ampliação da
oferta e ao fortalecimento da educação profissional integrada ao ensino médio nas
redes estaduais.

Os dados indicam que um percentual significativo dos pesquisados não conseguiu
colocação ou recolocação profissional (não possuem renda), apesar da participação
no Programa. Esse último dado é preocupante, pois um dos objetivos principais do
Pronatec é estimular a geração de trabalho, emprego e renda. Demonstra que tal
objetivo não foi alcançado em sua plenitude, divergindo dos resultados apresentados
pelo MEC, e ratificados pela entrevista da Revista Veja com o Ministro da Educação
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Mendonça Filho em 2016,o qual faz a crítica de que o Pronatec não foi efetivo na
missão de colocar no mercado os técnicos com aptidões necessárias às demandas,
conforme prometido pelo Governo Federal.
Na Tabela 16 registra-se o quantitativo de alunos matriculados participantes em
Programas Educacionais Gratuidade e Pronatec do Senac/MG, de 2011 a 2014.
Tabela16
Distribuição de Matrículas em Programas Educacionais Gratuidade PSG e
Pronatec/Senac 2011 a 2014 em Minas Gerais
Matrículas Programas Educacionais Senac Minas 2011 A 2014
Ano
PSG
Pronatec
Total
2011
41.328
41.328
2012
34.303
3.588
37.891
2013
49.721
34.504
84.225
2014
61.383
45.060
106.443

(%)
Evolução
100
-8
122
26

Fonte: elaborado pelo autor com base no Sistema de Gestão da Produção (SGP) do Relatório Geral
Senac/2011 a 2014.

Os dados da Tabela 16indicam que houve um crescimento de 122% de matrículas
dos programas educacionais do Senac do ano de 2012 para o de 2013. Pode-se
concluir que este aumento ocorreu em virtude de uma maior divulgação do Pronatec
como prioridade na educação para o Governo Federal. Houve também uma retração
das matrículas do Programa Senac de Gratuidade para priorizar os cursos do
Pronatec em 2014.

4.4.2 Forma de ingresso e descrição da evasão dos alunos

Esta seção tem por objetivo avaliar a forma de ingresso e motivos que levaram os
alunos a realizarem o curso do Pronatec; avaliação das razões da evasão;
dificuldades enfrentadas durante o curso e desejo de abandoná-lo; dificuldades do
desenvolvimento do curso e, por fim, a avaliação das condições de infraestrutura
para capacitação profissional.

A Tabela 17 apresenta dados a respeito da forma como os alunos ingressaram no
Pronatec.
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Tabela17
Forma de ingresso dos alunos no Pronatec – 2016
Freq. Abs.

Ex-aluno do ensino médio, ligado à rede pública
Estudante do ensino médio, ligado à rede pública

12
9

% de exalunos que
marcaram a
alternativa
36
27

Estudante da educação de jovens e adultos (EJA)
Trabalhador com carteira assinada
Outros (não especificado)
Ex-aluno do ens. médio, ligado à rede particular (com bolsa de
estudos)
Trabalhador sem carteira assinada
Ex-aluno de ens. médio, ligado à rede partic. (com bolsa de estudo)
e outros
Não respondeu
Fonte: Dados da pesquisa.

3
2
2
1

9
6
6
3

1
1

3
3

2

6

Forma de ingresso dos alunos no Pronatec

Observa-se, pela Tabela17, que a maioria dos alunos avaliados é oriunda de
escolas da rede pública, enquanto minoria é procedente da rede particular. Esta
análise demonstra que o Pronatec atende prioritariamente alunos oriundos da rede
pública, uma vez que é objetivo precípuo do Programa promover a geração de
trabalho, emprego e renda entre aqueles que se encontram em situação de
vulnerabilidade social.

A Tabela 18 traz informações a respeito dos motivos que levaram os ex-alunos a
cursar Pronatec.

Tabela18
Motivos que levaram os ex-alunos a cursar o Pronatec – 2016
Motivos para cursar o Pronatec

Freq.
Abs*

% de ex-alunos
que marcaram a
alternativa
91
64
58
55
46
39
18
12
9

Gratuidade do curso
30
Capacitação profissional, teórico e prática
21
Qualidade dos cursos ofertado
19
Possibilidade de obter melhores condições salariais e de trabalho
18
Oportunidade de ter uma habilitação, qualificação profissional
15
Identificação com o curso escolhido
13
Curso demandado pelo mercado de trabalho
6
Rápida inserção no mercado de trabalho
4
Oferta de bolsa-formação (vale transp., material didático e
3
alimentação)
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao respondente a
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.
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De acordo com a análise da Tabela18, as justificativas para que os ex-alunos
realizassem o Pronatec são variadas; no entanto, quatro delas foram mencionadas
por mais da metade dos alunos avaliados. São elas: gratuidade do curso (91,0%), ou
seja, tem-se a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional; capacitação
profissional (64,0%), para atender a demanda econômica e ampliar as oportunidade
de inserção no mercado de trabalho; qualidade dos cursos (58,0%),possibilidade de
obter melhores condições salariais e de trabalho (55%), como mecanismo para
expansão da empresa e renda. Portanto, para a maioria dos ex-alunos, o ingresso
no Pronatec somente foi possível considerando a gratuidade do curso, sendo ela a
principal razão para a escolha.

Outro elemento que motivou o ingresso dos ex-alunos no Programa é a possibilidade
de melhores condições salariais e de trabalho. Essa ideia é compartilhada, conforme
números já divulgados nesta pesquisa, por metade dos gestores, e por 78% dos
instrutores, que acreditam que o Pronatec possa gerar incrementos salariais e de
trabalho para aqueles que concluem os cursos.

Ainda em consideração aos dados constantes na Tabela18, outros motivos foram
citados pelos ex-alunos como motivadores para seu ingresso no Pronatec. São eles:
oportunidade de ter uma habilitação (46,0%), identificação com o curso escolhido
(39,0%), demanda do curso no mercado de trabalho (18,0%), rápida inserção no
mercado de trabalho (12,0%) e ofertada de bolsa-formação (9,0%). A análise desses
dados nos permite concluir que apenas (39,0%) dos avaliados possuem
identificação com o curso escolhido, ou seja, escolhem o curso e fazem a matrícula;
isso compõe apenas números para o MEC, e os alunos, em sua maioria, não
conseguem concluir os cursos e entrar no mercado de trabalho. Talvez em função
dessa falta de afinidade, grande parte dos ex-alunos opte por não trabalhar na área
do curso por ele realizado; menos de (19,0%) dos avaliados escolheram o curso em
função de questões de mercado (demanda e rápida inserção). Cumpre ressaltar,
ainda, que para nenhum dos avaliados o adentramento no ensino superior foi
elemento motivador para ingresso no Programa.
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Na Tabela 19 destaca-se o quantitativo geral dos participantes em Programas
Educacionais do Senac/MG dos anos 2011 a 2014, pois não foram disponibilizados
para pesquisa os dados específicos do Pronatec.
Tabela 19
Distribuição de matrículas e a proporção da evasão, reprovação e aprovação do
Senac/MG 2011 a 2014

Ano

Formação
inicial e
continuada

Educação
profissional
técnica de
nível médio

2011

Matrículas
64.527

Matrículas
5.527

Evasão

(%)

Reprov.

(%)

Aprovaç.

(%)

7.031

10

3.615

5

59.408

85

Matrículas
70.054

2012

85.926

7.004

92.930

10.302

11

6.368

7

76.260

82

2013

108.866

7.643

116.509

16.686

14

5.688

5

94.135

81

2014

96.356

7.688

104.044

17.976

17

4.265

4

81.983
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Fonte: elaborado pelo autor com base no Sistema de Gestão da Produção (SGP) do Relatório Geral
Senac/2011 a 2014.

Os dados da Tabela 19 demonstram que a evasão dos cursos no Senac está dentro
da média nacional oficial apresentada por Pernet e Ritto (2015), com a taxa de 16%
no Pronatec nacional, o que contradiz a taxa 12,8% de evasão apresentado pelo
MEC (2015). As maiores causas de evasão dos alunos são as deficiências básicas
do ensino médio ou por pelo fato de os alunos estarem há muito tempo fora da
escola, ou por terem dificuldade em conciliar o curso com o trabalho, e a falta de
comprometimento com os estudos.
A Tabela 20 traz informações a respeito do desejo dos ex-alunos em abandonar o
curso Pronatec e, em caso de resposta positiva, os motivos que os levaram a tal
motivação.
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Tabela20
Percepção dos ex-alunos em relação ao desejo e aos motivos para evasão escolar –
2016
Desejo e motivos para evasão escolar
Sim
Não
Necessidade de trabalhar para auto sustento e/ou da
família
Desmotivação e pouca dedicação ao estudo
Dificuldade de conciliar trabalho e estudo
Tempo
de
deslocamento
casa/trabalho
e/ou
trabalho/escola
Carência de recursos financeiros
Filhos pequenos
Doença, estresse e cansaço
Demora do Gov. Fed. no repasse da verba de transporte
Fonte: Dados da pesquisa.

Freq.
Abs.
6
27
2
2
1
1
1
1
1
1

% de ex-alunos que
marcaram a
alternativa
18,0
82,0
33,0
33,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0

Pela Tabela 20, nota-se que a grande maioria, 82,0% dos avaliados, não quer
abandonar o programa porque almejam a qualificação profissional, inclusão no
mercado de trabalho e melhorar as condições financeiras familiares. Apenas 18,0%,
pensa em desistir por necessidade de trabalhar para sustento próprio e/ou da
família, desmotivação, dificuldade de conciliar trabalho e estudo e por pouca
dedicação ao estudo. Observa-se que por vontade própria os alunos não tendem a
abandonar os cursos, e sim o fazem por limitações externas, como conciliação com
o trabalho, falta de embasamento, entre outros.

Para 17,0% dos ex-alunos que manifestaram desejo em retirar-se do Programa, tal
vontade baseou-se em questões múltiplas relacionadas à dificuldade em conciliar
trabalho e estudo, tempo de deslocamento casa/trabalho/escola, carência de
recursos financeiros, filhos pequenos, doença/estresse/cansaço e demora do
Governo Federal no repasse da verba destinada ao transporte dos ex-alunos.

A Tabela 21 apresenta os motivos de evasão dos alunos do Pronatec na visão dos
gestores.
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Tabela 21
Motivos de evasão dos alunos do Pronatec na visão dos gestores – 2016
Evasão escolar na percepção dos gestores

Frequência
Absoluta*

% de gestores
que marcaram
a alternativa
100,0
75,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
25,0
25,0

Sim
4
Necessidade de trabalhar para auto sustento e/ou da família
3
Pouco embasamento, no âmbito da educação básica
2
Dificuldade de acompanhar os conteúdos da ed. Profissional
2
Dificuldade de conciliar trabalho e estudo
2
Desmotivação e pouca dedicação ao estudo
2
Filhos pequenos
2
Carência de recursos financeiros
1
Doença, estresse, cansaço
1
Demora do Gov. Fed. no repasse da verba de transporte do
1
25,0
aluno
Tempo de deslocamento casa/trabalho e/ou trabalho/escola
0
0,0
Inadequação da metodologia e da avaliação usada pelos
0
0,0
instrutores
Falta de apoio da escola e dos professores
0
0,0
*O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao respondente a
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

Para 75,0% dos gestores avaliados, a evasão está ligada à necessidade do aluno de
trabalhar para promover o sustento próprio e/ou o de sua família. Para 50,0%, a
evasão ocorre em função da defasagem de aprendizagem, que culmina no pouco
embasamento em relação à educação básica e na dificuldade de acompanhamento
dos conteúdos da educação profissional. Metade dos respondentes acredita também
que a evasão tenha sustentação em questões ligadas à dificuldade de conciliação
do trabalho e do estudo, a desmotivação, que gera pouca dedicação ao estudo e a
existência de filhos pequenos para cuidar. Para 25,0% dos pesquisados, todavia, a
evasão assenta-se na carência de recursos financeiros e na existência de doença,
estresse ou cansaço por parte dos alunos. Para nenhum dos avaliados, o tempo de
deslocamento casa/trabalho/escola, a inadequação da metodologia e da avaliação
utilizada pelos instrutores e a falta de apoio da escola e dos professores revelaramse fatores motivadores da evasão escolar no Pronatec.
A Tabela 22 apresenta a percepção dos instrutores a respeito da evasão dos alunos
do Pronatec.
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Tabela22
Evasão de alunos do Pronatec e seus motivos,na visão dos instrutores– 2016
Evasão escolar

9

% de
instrutores que
marcaram a
alternativa
100,0

8

89,0

6
5
4
3

67,0
56,0
44,0
33,0
33,0

Frequência
Absoluta*

Sim
Dificuldade de acompanhar os conteúdos da educação
profissional
Desmotivação e pouca dedicação ao estudo
Necessidade de trabalhar para auto sustento e/ou da família
Pouco embasamento, no âmbito da educação básica
Tempo de deslocamento casa/trabalho e/ou trabalho/escola
Carência de recursos financeiros

3

Demora do Gov. Fed. no repasse da verba de transporte do
2
aluno
Dificuldade de conciliar trabalho e estudo
1
Outros (não especificados)
1
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

22,0
11,0
11,0
respondente a

Segundo a tabela 22, para a maioria dos instrutores pesquisados, a evasão está
associada aos seguintes elementos: dificuldade dos alunos para acompanhar os
conteúdos da educação profissional, desmotivação e pouca dedicação ao estudo e a
necessidade de trabalhar para promover sustento próprio e/ou da família. Observase que as dificuldades atreladas à condução dos cursos Pronatec referem-se à falta
de embasamento dos alunos, o que gera dificuldade em acompanhar os conteúdos
da educação profissional; e a situação financeira precária desses, que necessitam
trabalhar para promover o sustento próprio e/ou da família.Outras razões
motivadoras da evasão são o pouco embasamento no âmbito da educação básica, o
tempo de deslocamento casa/trabalho/escola, a carência de recursos financeiros, a
demora do Governo Federal no repasse da verba de transporte do aluno, e a
dificuldade em conciliar trabalho e estudo.
A Tabela 23 traz informações sobre as principais dificuldades dos ex-alunos no
decorrer da realização do curso Pronatec.
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Tabela23
Percepção dos ex-alunos das dificuldades para realização dos cursos Pronatec –
2016
Dificuldade para realização do Pronatec

Freq.
Abs.*

% de ex-alunos que
marcaram a
alternativa
27,0
15,0
9,0
9,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
3,0

Dificuldades financeiras
9
Distância entre casa/escola e/ou escola/trabalho
5
Dificuldade em conciliar o ensino médio e o técnico
3
Doenças, estresse, cansaço
3
Dificuldade de conciliar estudo com trabalho
2
Demora no repasse da verba do Pronatec (transporte)
2
Falta de laboratórios
2
Deficiência no processo de formação (educação básica)
2
Falta de motivação
2
Falta de tempo para estudar
2
Outro (não especificado)
2
Dificuldade de acompanhar as disciplinas do curso
1
técnico
Precariedade dos laboratórios
1
3,0
Excesso de disciplinas/conteúdo
1
3,0
Processo de avaliação muito rígido
1
3,0
Filhos pequenos
1
3,0
Não respondeu
1
3,0
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao respondente a
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na Tabela 23, tem-se que as dificuldades mais citadas para realização do curso
Pronatec foram aquelas ligadas a questões financeiras (27,0%) e a distância entre
casa/escola/trabalho (15,0%). Esses dados encontram-se em contradição com a
pesquisa junto aos gestores, no qual destacam que a dificuldade em conciliar estudo
e trabalho (75,0%), a falta de embasamento dos alunos (50,0%) e a demora no
repasse da verba federal (50,0%) apresentam-se como os principais obstáculos para
condução do Programa. Pela pesquisa pode-se destacar que um dos maiores
motivos da evasão é a precária situação financeira e a falta de embasamento dos
alunos, com a qual o Senac tem demonstrado preocupação e realizado um trabalho
de acolhimento e nivelamento do conhecimento teórico dos ex-alunos pesquisados,
por ser a maior dificuldade para condução do Programa.

A Tabela 24 apresenta a percepção dos instrutores a respeito das dificuldades para
o desenvolvimento dos cursos Pronatec.
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Tabela24
A respeito das dificuldades para condução dos cursos Pronatec – 2016

6
5
4

% de
instrutores
que
marcaram a
alternativa
67,0
56,0
44,0

4

44,0

3
3

33,0
33,0

Freq.
Abs.*

Dificuldades para desenvolvimento dos cursos Pronatec

Falta de embasamento dos alunos
Precária situação financeira dos alunos
Infraestrutura inadequada (cantina, sala de aula, biblioteca,
auditório)
Dificuldades dos alunos acompanharem as disciplinas da ed.
Profissional
Precariedade do laboratório
Insatisfatórias condições salariais e de trabalho dos
docentes/instrutores
Dificuldade dos alunos conciliarem estudo e trabalho
Demora no repasse da verba federal
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

2
22,0
1
11,0
foi dada ao respondente a

Pela Tabela 24 pode-se reforçar que os principais dificultadores referem-se às
questões ligadas à falta de embasamento e à precária situação financeira dos
alunos. A falta de embasamento, conforme já discutido, pode estar relacionada ao
fato de que a maioria dos ex-alunos é oriunda de escola pública e a qualidade do
ensino carece de melhorias significativas. Para suprir esta necessidade,as soluções
implementadas são as aulas de nivelamento e de reforço. Outros fatores também
foram destacados pelos pesquisados, e indicam que para 44,0% deles, a
infraestrutura inadequada e as dificuldades dos alunos em acompanhar as
disciplinas da educação profissional também se revelam elementos dificultadores
importantes; para 33,0%, a dificuldade está relacionada à precariedade do
laboratório

e

às

insatisfatórias

condições

salariais

e

de

trabalho

dos

docentes/instrutores.

Outro fator importante que gera dificuldades e possível incentivo às evasões diz
respeito à demora no repasse da verba federal, um obstáculo para o devido
andamento do Pronatec, ao passo que o programa depende do recurso para
manutenção da estrutura, aquisição de material didático, repasse da alimentação e
pagamento de salários dos profissionais envolvidos. Entre gestores e instrutores
pesquisados, houve discordância em relação à infraestrutura (cantina, sala de aula,
biblioteca e auditório). Para 44,0% dos instrutores, tal infraestrutura é inadequada e
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revela-se como dificultador para o andamento do Programa; já para 100,0% dos
gestores, a infraestrutura é adequada ao Programa. A instituição realizou um grande
esforço para ofertar um grande número de matrículas no Pronatec, o qual foi
alcançado. Isto gerou problemas com a infraestrutura inadequada para atender à
demanda, gerando uma necessidade de agregar novas instalações que, muitas
vezes, eram inadequadas, gerando desconforto aos alunos e que podem ter sido um
fator motivador de evasão. Cumpre ressaltar que, tanto para os instrutores quanto
para os ex-alunos,os locais com pior infraestrutura são as salas de aula e a cantina
terceirizada, sendo que tais locais recebem avaliação em nível de regular ou
precário.
Essas razões podem impactar diretamente na decisão dos alunos em abandonar o
Pronatec, e contribuir com o aumento da evasão. Presume-se que pelo pato de o
curso ser gratuito, os alunos se empenhariam mais, mas na realidade, é o contrário;
por não haver nenhum tipo de custo, muitos realizam a inscrição sem imaginar o
tempo e esforço que terão de empenhar para acompanhar as aulas.
4.4.3 Avaliação do desempenho do curso e dos alunos Pronatec/Senac
Pela Tabela 25 percebe-se que para a maioria dos ex-alunos avaliados dos dados
da pesquisa, os professores demonstram domínio dos conteúdos (79,0%), sabem
explicá-los por meio de linguagem acessível e usando de recursos didáticos
eficientes (70,0%), demonstram interesse pela aprendizagem dos alunos (61,0%) e
preocupam-se em solucionar ou minimizar as dificuldades apresentadas pelos
discentes (52%). A análise dos referidos dados permite concluir que os ex-alunos
pesquisados avaliam de forma satisfatória o conhecimento que o professor possui e
passa em sala de aula; e também sua disposição para ensinar e para ajudar a
resolver as dificuldades encontradas pelos discentes no decorrer do Programa.
Esses dados vão ao encontro do objetivo do Pronatec, em que a qualificação
profissional para os ex-alunos apresenta suporte por parte dos docentes.

A Tabela 25 apresenta dados a respeito da avaliação dos alunos em relação ao
desempenho dos professores dos cursos Pronatec.
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Tabela25
Avaliação do desempenho dos docentes do Pronatec pelos ex-alunos– 2016
Freq.
Abs.*

Avaliação do desempenho dos professores

% de ex-alunos que
marcaram a
alternativa

Demonstram domínio dos conteúdos das disciplinas que
26
ministram
Sabem explicar os conteúdos, usando linguagem acessível e
23
recursos didáticos eficientes
Demonstram interesse pela aprendizagem dos alunos
20
Preocupam-se em solucionar ou minimizar as dificuldades
17
apresentadas pelos alunos
Sabem fazer a ligação da teoria e da prática
14
Preocupam-se em adequar a linguagem técnica ao nível dos
13
alunos
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

79,0
70,0
61,0
52,0
42,0
39,0
respondente a

A Tabela 26 apresenta dados a respeito da avaliação dos alunos dos cursos
Pronatec/Senac.

Tabela26
Avaliação dos ex-alunos em relação aos cursos Pronatec oferecidos pela Instituição
– 2016
Avaliação dos cursos Pronatec
Muito bom
Bom
Regular
Não respondeu
Fonte: Dados da pesquisa.

Frequência
absoluta
23
8
1
1

% de ex-alunos que
marcaram a
alternativa
70,0
24,0
3,0
3,0

De acordo com a Tabela26, para 70,0% dos ex-alunos pesquisados, os cursos são
classificados na categoria muito bom; 24,0%, bom; e apenas 3,0%, regular. De modo
agregado, portanto, para 94,0% dos respondentes os cursos são muito bons ou
bons. Esse percentual é muito relevante, pois quase a totalidade dos avaliados tem
uma percepção positiva a respeito do que está sendo avaliado. Apenas 1 aluno
avaliou os cursos como regular e outro não indicou resposta para esta questão.

A Tabela 27 apresenta dados a respeito da avaliação dos alunos em relação às
aulas teóricas ministradas nos cursos do Pronatec.
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Tabela27
Avaliação do ex-aluno em relação às aulas teóricas – 2016
Avaliação das aulas teóricas
Muito bom
Bom
Ruim
Fonte: Dados da pesquisa.

Frequência
absoluta
23
9
1

% de ex-alunos que
marcaram a
alternativa
70,0
27,0
3,0

De acordo com o que se observa na Tabela27, para 70% dos ex-alunos avaliados,
as aulas teóricas são classificadas na categoria muito bom; 27,3%, bom; e 3,0%,
ruim. De modo agregado, portanto, para 97,0% dos respondentes as aulas teóricas
são muito boas ou boas. Esse percentual é muito relevante, pois quase a totalidade
dos avaliados tem uma percepção positiva a respeito do que está sendo avaliado.
Para os ex-alunos pesquisados, a avaliação do curso e as aulas teóricas foram
classificadas em muito boas, ou seja, a teoria aplicada atende aos objetivos
propostos pelo Pronatec/Senac.

A Tabela 28 apresenta dados a respeito da avaliação dos alunos em relação às
aulas práticas.
Tabela28
Avaliação do ex-aluno em relação às aulas práticas – 2016
Avaliação das aulas teóricas
Muito bom
Bom
Regular
Ruim
Não sabe avaliar
Não respondeu
Fonte: Dados da pesquisa.

Frequência
absoluta
14
10
4
1
3
1

% de ex-alunos que
marcaram a
alternativa
42,0
30,0
12,0
3,0
9,0
3,0

Percebe-se, por meio da Tabela28, que, para 42,0% dos ex-alunos pesquisados, as
aulas práticas são classificadas na categoria muito bom; 30,0%, bom; 12,0%,
regular; e 3,0%, ruim. Esse percentual apresenta-se bem abaixo das avaliações
apresentadas pelo curso e pelas aulas teóricas, conforme dados já mencionados
nesta pesquisa. Deste modo,as aulas práticas foram reavaliadas para identificar o
motivo da baixa avaliação pelos ex-alunos,pois as aulas práticas são relevantes para
a integração com a teoria e a aproximação do curso com o mercado de trabalho.
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A Tabela 29 apresenta dados da percepção dos alunos em relação às técnicas e
aos recursos didáticos utilizados pelos instrutores/professores.

Tabela29
Percepção dos alunos ao uso de técnicas e recursos didáticos utilizados pelos
instrutores– 2016

Técnicas didáticas

Técnicas e recursos utilizados
Aula expositiva
Trabalho em grupo
Discussão e debate
Estudo dirigido
Estudo de texto
Seminário
Painel
Outro (não especificado)
Nao respondeu

Frequência
Absoluta*
18
17
6
6
4
2
1
1
2

% de ex-alunos que
marcaram a alternativa
55,0
52,0
18,0
18,0
12,0
6,0
3,0
3,0
6,0

Recurso
didáticos

Quadro branco
29
88,0
Data show
14
42,0
Computador
6
18,0
DVD
3
9,0
Retroprojetor
2
6,0
Não utiliza
1
3,0
Outro (não especificado)
1
3,0
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao respondente a
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

Por meio da Tabela 29, percebe-se que, em relação às técnicas didáticas, 54,5%
dos respondentes afirmam que os instrutores utilizam aula expositiva; 51,5%,
trabalho em grupo; 18,2%, discussão e debate e estudo dirigido; 12,1%, estudo de
texto; 6,1% seminário; e 3,0% painel. Estes dados mencionados nesta pesquisa a
respeito das técnicas didáticas utilizadas em sala de aula, correspondem ao fato de
que as metodologias aplicadas no curso podem ser consideradas muito boas, pois
demonstram a utilização de técnicas e recursos didáticos bastante variados, para
que o aprendizado não seja mecanizado, e sim, faça o aluno pensar e utilizar a
criatividade para desenvolver habilidades profissionais.

A Tabela 30 apresenta dados a respeito da percepção dos ex-alunos em relação ao
treinamento das atividades ligadas á prática profissional.
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Tabela30
Percepção dos ex-alunos a respeito ao treinamento das atividades ligadas a prática
profissional – 2016
Treinamento de atividades ligadas a prática profissional

Frequência
Absoluta*

% de exalunos que
marcaram a
alternativa
52,0
9,0
9,0
9,0

Laboratório de Instituição
17
Oficinas da Instituição
3
Empresa simulada ou empresa júnior
3
Ações de extensão desenvolvidas na comunidade ou em
3
organizações
Palestras, seminários, congressos, visitas técnicas
3
9,0
Outras formas (não específicas)
5
15,0
Não respondeu
6
18,0
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao respondente a
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

Pelo que se pode notar na Tabela 30, os dados indicam que, para 51,5% dos
pesquisados, as atividades ligadas à prática profissional ocorrem no laboratório da
Instituição. Para 9,1% dos respondentes, tal atividade ocorre nas oficinas da
Instituição, na empresa simulada, nas ações de extensão e em palestras,
seminários, congressos e visitas técnicas. Para 15,2% dos avaliados, as atividades
de prática profissional ocorrem via outras modalidades não especificadas.

A Tabela 31 apresenta dados sobre o acompanhamento e a avaliação dos cursos
Pronatec pelos gestores.

Tabela31
Acompanhamento e avaliação dos cursos Pronatec e os responsáveis por tais
atividades – 2016
Acompanhamento e avaliação dos cursos
Pronatec e seus respectivos responsáveis

Frequência
Absoluta*

% de gestores que
marcaram a
alternativa
Sim
4
100,0
MEC/SETEC
4
100,0
Gestores da própria Instituição
3
75,0
Sistema S
1
25,0
Algum outro órgão de fomento
0
0,0
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao respondente a
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

O percentual de 100,0% dos gestores e instrutores pesquisa dos indica que há
acompanhamento e avaliação dos cursos. Tais atividades são realizadas pelo
MEC/Setec anualmente nos sistemas digitais de informações via internet. Para
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75,0% e 25,0% dos pesquisados, todavia, as mesmas atividades são realizadas,
respectivamente, também pelos próprios gestores da Instituição e pelo Sistema S. O
acompanhamento e avaliação dos cursos do Pronatec são de competência do MEC
e da própria instituição. Destaca-se que o Senac realiza o acompanhamento e a
avaliação do curso em todos os módulos dos cursos técnicos, no meio e final dos
cursos de Formação Inicial e Continuada, e seu controle é feito via gestores do
Pronatec da própria Instituição, e do Sistema S. Entretanto, o acompanhamento e
avaliação presencial pelo MEC/Setec foi realizada apenas em uma única
oportunidade durante o período de 2011 a 2014, contrariando a legislação que
determina que seja realizada anualmente.
A Tabela32apresenta o desempenho dos alunos nos cursos Pronatec.

Tabela32
Desempenho dos alunos nos cursos Pronatec – 2016
Frequência
Absoluta

% de instrutores que
marcaram a
alternativa

Regular

5

56,0

Bom

3

33,0

Muito bom

1

11,0

Desempenho dos alunos nos cursos
Pronatec oferecidos pela Instituição

Fonte: Dados da pesquisa.

Para 55,5% dos instrutores, o desempenho dos estudantes no curso mostra-se em
nível regular; para 33,3%, bom; e para 11,1%, muito bom. Esse desempenho revelase inadequado, e pode comprometer a formação profissional. Tal dado pode estar
alicerçado na falta de embasamento dos alunos e na sua precária situação
financeira, já mencionadas neste trabalho. Entretanto, para 44,4% dos pesquisados,
o desempenho dos alunos encontra-se em nível bom ou muito bom. Esse percentual
demonstra que o nível de desempenho dos alunos não é bom, pois está muito
abaixo de uma média aceitável, que é de 70% de competência para aprovação no
curso. Para tais indivíduos, portanto, as dificuldades encontradas para a condução
do Pronatec são elementos que impedem o bom desempenho profissional. Essa
situação pode ser justificada porque os instrutores estão mais qualificados a
perceber o desempenho dos alunos, pois estão em contato direto com eles.
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A Tabela 33 apresenta dados a respeito da percepção dos ex-alunos em relação aos
tipos e às formas de avaliação mais utilizados pelos instrutores.
Tabela33
Tipos e formas de avaliação utilizados pelos instrutores – 2016
Tipos de formas de avaliação

Freq.
Abs.*

% de exalunos que
marcaram a
alternativa
52,0

Valorização da frequência, da pontualidade e da particip.do aluno
17
Vários instrumentos de avaliação: provas, trab. Individ.e em grupo,
13
relatórios técnicos e autoavaliação
39,0
Prova prática
11
33,0
Avaliação diagnóstica, para identif.o conhecimento prévio do aluno
10
30,0
Avaliação formativa aplicada, durante o desenvolv.da disciplina
10
30,0
Avaliação final/somativa
9
27,0
Prova aberta/dissertativa
7
21,0
Prova objetiva/múltipla escolha
7
21,0
* O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao respondente a
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com os dados da Tabela 33, para a maioria dos alunos pesquisados
(52,0%), a avaliação é realizada na forma de valorização da frequência, da
pontualidade e da participação. Outras modalidades também foram citadas pelos exalunos:por meio instrumentos de avaliação em grupo (39,0%) prova prática (33,0%),
avaliação diagnóstica e avaliação formativa aplicada (30,0%); avaliação final (27,0%)
e, por fim, prova aberta e objetiva (21,0%). Esses dados revelam a multiplicidade de
formas de avaliação utilizadas pelos docentes, o que reflete sua preocupação em
avaliar de forma global e holística as habilidades dos alunos. O Senac utiliza a
avaliação por competência para aprovação dos alunos, em que são priorizados os
resultados qualitativos em relação aos conhecimentos teóricos e de formação
humana adquiridos no curso, habilidades desenvolvidas e os valores e atitudes. Ou
seja, a avaliação não está centrada na quantidade de saber acumulado, mas sim no
desempenho do aluno, na articulação feita entre conhecimentos, habilidades e
valores.
4.4.4Avaliação do ingresso no mercado de trabalho
De acordo com os dados da pesquisa expostos na Tabela34, observa-se que 75,0%
dos respondentes acredita que o Programa possibilita ao aluno inserção no mercado
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de trabalho e capacitação teórica e prática. Esse dado é relevante, pois confirma o
alcance de um dos objetivos centrais do Pronatec, que é “ampliar as oportunidades
educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e qualificação
profissional”1. Por outro lado, apenas metade dos pesquisados acredita que o
Programa possa trazer melhoria das condições salariais e de mercado; e apenas um
baixo percentual de pesquisados concordam que o Pronatec é capaz de gerar
mobilidade social e adentramento no ensino superior. Esses dados revelam-se
preocupantes, pois apresentam um percentual baixo em relação ao interesse na
continuidade do ensino profissional de nível superior.
A Tabela 34 apresenta a percepção dos gestores a respeito das perspectivas e das
possibilidades ofertadas aos alunos pelos cursos Pronatec.

Tabela34
Perspectivas/possibilidades ofertadas pelos cursos Pronatec – 2016
Perspectivas e possibilidades ofertadas aos
alunos pelo Pronatec

Frequência
Absoluta*

% de gestores que
marcaram a
alternativa
Inserção no mercado de trabalho
3
75,0
Possibilidade de capacitação teórica e prática
3
75,0
Melhoria das condições salariais e de trabalho
2
50,0
Busca de mobilidade social
1
25,0
Adentramento no ensino superior
1
25,0
*O número de respostas ultrapassa o número de pesquisados, pois foi dada ao respondente a
possibilidade de marcar mais de uma opção.
Fonte: Dados da pesquisa.

O Pronatec/Senac tem sido incentivador na busca pela continuidade do ensino
profissional e por uma melhor inserção no mercado de trabalho, aliada a
possibilidade de capacitação teórica e prática visando mobilidade social e melhora
das condições de trabalho e renda.

A Tabela 35 traz informações a respeito do exercício de atividade laboral por parte
dos alunos ex-alunos avaliados.

1

Ministério da Educação. Recuperado de<http://portal.mec.gov.br/Pronatec>
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Tabela35
Exercício de atividade laboral por parte dos alunos depois de formados – 2016
Frequência
absoluta

Exercício de atividade laboral
Trabalho com carteira assinada
Trabalho informal (sem carteira assinada)
Trabalho por conta própria
Estágio extracurricular
Trabalho com e sem carteira assinada
Trabalho por conta própria e outra
especificada)
Não respondeu
Fonte: Dados da pesquisa.

(não

8
3
2
1
1
1

% de ex-alunos que
marcaram a
alternativa
24,0
9,0
6,0
3,0
3,0
3,0

3

9,0

Na pesquisa, identifica-se que maioria dos ex-alunos não possui renda e, que
apenas para 24,0% e 9,0% dos pesquisados, a atividade laboral é exercida com e
sem carteira assinada. Outros 6,0% afirmam que trabalham por conta própria; e
3,0% indicam que exercem estágio curricular, trabalho com e sem carteira assinada
ou trabalho por conta própria. A análise dos referidos dados indica que apenas
24,0% dos ex-alunos pesquisados trabalham com carteira assinada. Esse dado é
conflitante com o Pronatec, e seu objetivo não foi alcançado de forma significativa
em estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e
as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. Tal informação contradiz as
informações do MEC, pois a maioria dos ex-alunos não alcança o emprego em
virtude dos cursos não atenderem às reais necessidades do mercado.

A Tabela 36 traz informações a respeito da relação entre a atividade laboral do exaluno(exercida ou a exercer) e o Pronatec.

Tabela36
Ex-aluno trabalha ou pretende trabalhar na mesma área do curso Pronatec por ele
realizado – 2016
Ex-aluno trabalha ou pretende trabalhar na
mesma área do curso Pronatec por ele
realizado
Sim
Não
Fonte: Dados da pesquisa.

Frequência
absoluta
19
14

% de ex-alunos que
marcaram a
alternativa
57,6
42,4

Pelos dados da Tabela36, a maioria dos respondentes, 57,6%informam que
trabalham ou pretende trabalhar na área do curso realizado.Esse dado demonstra
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que alguns dos alunos ex-alunos não pretende exercer atividade laboral na área de
conhecimento cursada no Programa, pelo fato de a maioria dos respondentes serem
jovens e propensos à indecisão sobre o futuro. Em outras palavras, para quase
metade dos avaliados, os conhecimentos aprendidos no Pronatec não serão
utilizados para promover atividade laboral e, portanto, nem para a promoção de
trabalho e renda.

Em síntese, tem-se, por meio desses dados, a resposta aos objetivos específicos da
presente pesquisa, que são, respectivamente, descrever o programa e a parceria
Pronatec/Senac; avaliar o desempenho dos cursos de qualificação profissional
resultante da parceria Pronatec/Senac em termos quantitativos e qualitativos; e
descrever e avaliar a entrada dos alunos no programa, bem como sua inserção no
mercado de trabalho e seu desempenho profissional depois de concluído o curso.

Pode-se concluir que alunos e ex-alunos avaliados nesta pesquisa ingressaram no
Pronatec via ensino médio (rede pública), tiveram conhecimento do Programa por
meio de colegas e amigos; exercem atividade laboral; pretendem trabalhar na área
do curso Pronatec por eles realizado; optou por participar do Programa em função
da gratuidade e da qualidade deste e da possibilidade de conseguir capacitação
profissional, teórica e prática. Não observaram grandes dificuldades para realização
do Pronatec, não manifestaram desejo de abandonar o curso; avaliam o corpo
docente, o curso, as aulas teóricas e práticas de forma positiva; observam que os
instrutores fazem uso de aula expositiva, trabalho em grupo e quadro branco;
percebem que o professor utiliza da valorização da frequência, da pontualidade e da
participação do aluno como critério de avaliação;avaliam as condições da
infraestrutura como positivas; e, por fim, indicam que as atividades práticas são
realizadas no laboratório da Instituição.
No próximo e último capítulo, apresentam-se as considerações finais com sugestões
de novas pesquisas com abrangência de um período maior, incluindo a nova etapa
do Pronatec 2016.
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5 Considerações Finais
O presente estudo teve como objetivo geral avaliar o resultado da parceria
Pronatec/Senac em termos de qualificação profissional nas áreas dos cursos
técnicos de gestão no período de 2011 a 2014. Os objetivos específicos buscaram
descrever o programa e a parceria Pronatec/Senac; avaliar o desempenho dos
cursos de qualificação profissional resultante da parceria Pronatec/Senac em termos
quantitativos e qualitativos e descrever e avaliar a entrada dos alunos no programa,
bem como sua inserção no mercado de trabalho e seu desempenho profissional
depois de concluídos o curso.
A grande desigualdade social no país tem sido um fator gerador do aumento da
violência social com reflexos na instabilidade política. Há, além disso, uma
preocupação com a redução da miséria com a promoção da inclusão social por meio
de políticas públicas de caráter social e educacional. Com este objetivo o governo
federal criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), com objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de Cursos
de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), visando promover a capacitação de
jovens e adultos de baixa renda e melhorar seu ingresso no mercado de trabalho.
Para viabilizar a pesquisa, foi realizada uma revisão da literatura sobre política
pública, social e educacional. As políticas públicas vêm ganhando espaço importante
no Brasil, e expressam uma integração maior entre o Estado, Organizações,
Terceiro Setor e Sociedade, objetivando a inserção do indivíduo na educação e no
mercado de trabalho. Um dos propósitos da política social é reduzir as
desigualdades sociais e, associada à política econômica, visa à expansão do
emprego e da renda. A fundamentação teórica do trabalho abrange ainda a atuação
do governo no desenvolvimento no campo de programas de educação profissional e
avaliação de programas sociais profissionalizantes, em especial ao Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Quanto à metodologia, há várias modalidades de avaliação de programas sociais
segundo Cohen e Franco (2012). Nesta pesquisa, foi utilizada a avaliação ex-post
centrando-se no exame dos resultados e impactos da parceria Pronatec/Senac no
sentido da qualificação profissional de jovens e adultos nas modalidades previstas. A

99

metodologia da pesquisa pode ser caracterizada como descritiva. Os dados
quantitativos e qualitativos foram obtidos de fontes documentais do MEC e Senac
pelo acesso a portais e nos sites dos respectivos órgãos. Além disso, foram
aplicados três questionários semiestruturados aos respondentes pelo programa aos
gestores, sendo quatro coordenadores e supervisores, nove professores, e a 36
alunos e ex-alunos dos cursos técnicos de gestão da unidade Senac Belo Horizonte.
A pesquisa foi qualitativa, pois observou a análise do desempenho dos cursos de
qualificação profissional da parceria Pronatec/Senac, mediante os resultados do
MEC e dos questionários aplicados aos participantes, e quantitativa pois analisou os
resultados obtidos por meio do balanço dos resultados Pronatec publicados pelo
MEC e pelo resultado da avaliação resultante da parceria Pronatec/Senac.

A análise dos resultados foi relatada em duas partes. A primeira descreve o
Pronatec, a parceria com o Senac e alguns resultados a nível nacional. A segunda
descreve o resultado da parceria do Pronatec/Senac no sentido da formação
profissional em Minas Gerais.

Quanto à avaliação nacional, segundo dados do MEC os estudos demonstram que,
dentro dos aspectos relativos à eficácia, o programa conseguiu ofertar cursos entre
os mais pobres e grupos com inserção laboral mais precária, com uma média de
63% das matrículas totais no programa. Ainda em relação aos aspectos relativos à
eficácia, o programa ofertou 66% dos cursos para jovens de 18 a 29 anos, e 60%
para mulheres.

O Pronatec contribui no acesso à educação profissional, e no início de sua vigência,
em 2011, houve uma considerável ampliação da oferta de cursos profissionais,
sendo que as matrículas realizadas em 2012 foram quase o dobro das vagas
ofertadas em 2011, ano de sua implementação. Portanto, o programa demonstrou
um grande desafio em atrair e manter o público-alvo nos cursos oferecidos
inicialmente ao Sistema S, em particular ao Senac e Senai.

O Pronatec faz diferença para quem tem acesso a ele e finaliza os cursos, pois
houve um aumento da formalização de inserção no mercado de trabalho em 11,8%,
considerado o dobro em relação aos não participantes com o mesmo perfil, cujo
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percentual de inserção no mercado de trabalho foi de apenas 4,9%. Já para os
beneficiários

da

Bolsa-Família

participantes

do

programa,

o

aumento

na

formalização no mercado de trabalho é de 10,5%, e entre os inscritos no Cadastro
Único, o aumento foi maior, chegando a 13,2%no período de 2011/2014.

O Ministro da Educação Mendonça Filho, critica o fato de que o Pronatec,
considerado uma das grandes bandeiras do Governo Dilma, não foi efetivo em sua
missão em colocar no mercado de trabalho a grande quantidade de técnicos com
aptidões demandadas pela economia conforme meta prometida, pois faltou integrar
os cursos às reais necessidades do mercado, acompanhar os resultados dos
investimentos e analisar se os participantes do Pronatec conseguiriam inserção no
mercado de trabalho.

Em relação à situação ocupacional dos alunos, identificou-se o perfil por meio de
dados como município de residência, sexo, idade, estado civil e se possuem filhos.
Observou-se que a maioria deles (72%) reside em Belo Horizonte e os outros estão
distribuídos nos municípios de Contagem, Sabará, Santa Luzia, Ibirité e Ribeirão das
Neves. A maioria é do sexo feminino (67%), possui idade entre 14 e 25 anos, (78%)
declaram-se solteiros, (85%) sem filhos.

Na questão de renda e escolaridade, a maioria dos pesquisados possuem renda
individual e familiar, entre um e dois salários mínimos, possuem ensino médio
completo; 73% dos alunos estudou em escola estadual, e a taxa de frequência
escolar dos homens chega a 42,0%, enquanto a das mulheres chega a 52,0%. Esse
dado é considerado como positivo em relação ao Programa Brasil Profissionalizado,
uma das cinco iniciativas que integram as ações do Pronatec, considerando que ele
se destina à ampliação da oferta e ao fortalecimento da educação profissional
integrada ao ensino médio nas redes estaduais.

O estudo fornece evidências positivas na região do Nordeste brasileiro,atingindo
72% de interiorização de municípios brasileiros do período de 2011 a 2014, na
avaliação do Pronatec pelo MEC. Com relação ao aumento da empregabilidade
formal dos alunos, destaca-se a intensidade com que ela ocorre entre os
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beneficiários do Programa Bolsa-Família na reinserção no Mercado de Trabalho
Formal. Porém, nas demais regiões, o programa não obteve o mesmo êxito.

Além dos aspectos positivos, o programa possui falhas. A primeira diz a respeito ao
total de matriculados, que teria chegado a oito milhões. Na verdade, esse dado
refere-se aos inscritos e não aos efetivamente matriculados. A matrícula não garante
a conclusão do curso. Nesse contexto, na realidade,parte dos inscritos abandonam o
curso no início ou no meio da jornada.

Além disso, as modalidades de gratuidade e acessibilidade favorecem uma enorme
evasão, com uma taxa oficial de 16%, com maior incidência nas instituições
particulares, que oferecem cursos de maior duração. A evasão no Senac está dentro
da média nacional, que contradiz a taxa de 12,8% de evasão apresentada pelo MEC
(2015). Essa situação destaca-se pela desconexão entre o curso ofertado e a
verdadeira demanda do mercado, ou o despreparo dos alunos para enfrentar um
novo ciclo de estudos, em virtude de deficiências básicas do ensino fundamental
e/ou médio. Entre as razões negativas da pesquisa, identifica-se que a maioria dos
cursos não condiz com a realidade dos jovens em relação à região onde os cursos
são ofertados, pois os cursos oferecidos são os mesmos há muitos anos e estão
vinculados ao portfólio nacional, sem a devida regionalização das demandas.

Outra crítica negativa refere-se ao fato de que a evasão está ligada, ainda, à
necessidade do aluno em trabalhar para promover o sustento próprio e/ou o de sua
família, à defasagem de aprendizagem, a dificuldade de acompanhamento dos
conteúdos da educação profissional,e a carência de recursos financeiros e na
existência de doença, estresse ou cansaço por parte dos alunos. Presume-se, que
pelo curso ser gratuito e por não haver nenhum tipo de custo, realizam a inscrição
sem imaginar no tempo e esforço que terão que empenhar para acompanhar as
aulas e concluir o curso.

O Senac ofertou um grande número de matrículas no Pronatec, e isto gerou
problemas com a infraestrutura inadequada para atender a demanda, gerando uma
necessidade de criar novas instalações, que em muitas vezes eram inadequadas,
gerando desconforto aos alunos e esse pode ter sido um fator motivador de evasão.
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Na avaliação dos cursos, os alunos entrevistados indicam satisfatoriamente o
conhecimento que o professor possui e sua disposição para ensinar e para ajudar a
resolver as dificuldades encontradas no decorrer do Programa. Indicam que o curso
e as aulas teóricas são muito bons, atendendo aos objetivos propostos pelo
Pronatec/Senac. Entretanto, para a maioria dos ex-alunos as aulas práticas
apresentam-se bem abaixo das avaliações apresentadas pelo curso e pelas aulas
teóricas, conforme dados já mencionados nesta pesquisa. A instituição informa que
as aulas práticas foram reavaliadas para identificar o motivo da baixa avaliação
pelos ex-alunos para atender seus objetivos.

O desempenho dos estudantes no curso mostra-se em nível regular; para (33%),
bom; e para (11,1%), muito bom, sendo um desempenho inadequado e que
compromete a formação profissional. Esses dados encontram-se correlacionados
com falta de embasamento, e para suprir esta necessidade à entidade implantou
aulas de nivelamento e de reforço.

Em relação ao Pronatec, apenas metade dos pesquisados acredita que possa trazer
melhoria das condições salariais e de mercado, gerar mobilidade social e
adentramento no ensino superior. Esses dados revelam-se preocupantes, pois
contrapõem o proposto pelo MEC, em que o Pronatec se compromete em ampliar as
oportunidades educacionais dos trabalhadores e estimular a articulação entre a
política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de
emprego.

A pesquisa identifica que maioria dos ex-alunos não possui renda e, que apenas
24,0% e 9,0% dos pesquisados exercem, respectivamente,atividade laboral com e
sem carteira assinada. Tal informação contradiz as informações do MEC, pois
maioria dos ex-alunos não alcança o mercado de trabalho pelo fato de os cursos não
atenderem às reais necessidades do mercado.

A respeito da relação entre a atividade laboral do ex-aluno e o Pronatec para o
ingresso no mercado de trabalho, a maioria dos respondentes, 57,6%, afirmam que
trabalham ou pretendem trabalhar na área do curso por eles realizado. O Pronatec
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atende de forma ineficiente a esse quesito, pois esses dados demonstram que
maioria dos ex-alunos não pretende exercer atividade laboral na área de
conhecimento cursado no Programa ou enfrentam problemas para inserção
profissional. Ou seja, para quase metade dos avaliados, os conhecimentos
adquiridos no Pronatec não serão utilizados para promover atividade laboral e,
portanto, para promoção de trabalho e renda. Assim, torna-se necessário que o
programa possibilite aos estudantes uma conscientização sobre a contribuição para
a melhoria da qualidade do ensino médio público, da articulação com a educação
profissional, e do incremento da formação e da qualificação profissional.

Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para os estudos sobre a formação
profissional de jovens e adultos, ampliando o conhecimento sobre a educação
profissional, Pronatec e inserção profissional. No entanto, este estudo não teve
como pretensão esgotar todos os aspectos relacionados à formação profissional do
Pronatec, tendo em vista que programas sociais educacionais são motivadores para
um estudo mais abrangente a ser desenvolvido no ambiente acadêmico, com vistas
à formação social e profissional do indivíduo.

Sugere-se, portanto, a continuidade dos estudos, investigando o sistema S de
Educação (Sesc, Sesi, Senai, Senac, Senar e Senat) em relação ao Pronatec,
dentro de um período mais longo, por se tratar de um Programa de grande
importância para a sociedade. Sugere-se também o estudo de outras instituições
privadas, até mesmo em função do lançamento da nova etapa do Pronatec 2016,
que avançará no atendimento ao público da educação de jovens e adultos, por meio
do Pronatec EJA, e na oferta de cursos à distância, com o uso de tecnologias
educacionais para a autoaprendizagem, por meio do e-Pronatec.

104

Referências
Albagli, S. (2006). Conhecimento, inclusão social e desenvolvimento local.
Recuperado em 07 abril, 2015, de http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusão
/article/view/27/46
Boschetti, I. (2009). Avaliação de políticas, programas e projetos sociais.
Recuperado
de
http://www.cressrn.org.br/files/arquivos/V6W3K9PDvT66jNs6Ne91.pdf
Bucci, M. P. D. (2001). Buscando um conceito de políticas públicas para a
concretização
dos
direitos
humanos.
Recuperado
de
http://www.comitepaz.org.br/download/Direitos%20Humanos%20e%20Pol%C3%
ADticas%20P%C3%BAblicas.pdf
Carvalho, A. M., Salles, F., Guimarães, M., Cunha, E. da P., Cunha, E. S. M., Costa,
B. L. D., & et al.Políticas públicas. Belo Horizonte: Editora UFMG.
Chianca, T . (2001). Desenvolvendo a cultura de avaliação em organizações da
sociedade civil. São Paulo: Global.
Chianca, T., Marino, E.,& Schiesari, L. (2001). Desenvolvendo a cultura de avaliação
em organizações da sociedade civil. São Paulo: Global.
Cohen, E.,& Franco, R. (1995). Avaliação de programas sociais. Rio de Janeiro:
Vozes.
Cohen, E.,& Franco, R. (2012). Avaliação de programas sociais. Rio de Janeiro:
Vozes.
Cohen, A. (1995).Políticas sociais e pobreza no Brasil.
https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/138

Recuperado de

Collis, J.C., & Hussey, R. (2005).Pesquisa em Administração (2a ed.). Porto Alegre:
Bookman.
Contarine, M. L. M. (2014). Políticas Públicas para a educação profissional: um
estudo em um curso técnico de nível médio, ofertado pelo PRONATEC.
(Dissertação de Mestrado.Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG, Brasil).
Contarine, M. L. M., & Oliveira, M. A. M. (2014). Pronatec: estudo de caso realizado
em um curso técnico de nível médio, em Belo Horizonte. Boletim Técnico do
Senac, Revista da Educação Profissional, 40(1), 109-127.
Costa, M. M. M., Leal, Gesta R., Leal Hennig, M. C., &Reis, S. Silva, (2011). As
políticas públicas no constitucionalismo contemporâneo – Tomo 3. Recuperado de
http://www.unisc.br/portal/upload/com_editora_livro/e_bookt3.pdf

105

Cotta, T. C (1998). Metodologias de avaliação de programas e projetos sociais:
análise
de
resultados
e
de
impacto.
Recuperado
de
http://seer.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/368/374
Cruz, E. C. (2011). Escola Técnica de Santa Rita de Sapucaí: formação do jovem
para o mercado de trabalho e desenvolvimento regional. (Dissertação de
Mestrado. Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil).
Decreto Nº 7.566. (199, 23 de Setembro). Créa nas capitais dos Estados da Escolas
de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primário e gratuito. Disponível
em https://www.planalto.gov.br/ccivil _03/decreto/19501969/D61843.htm
Decreto No 61.843. (1967, 5 de Dezembro). Aprova o Regulamento do Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e dá outras providências.
Disponível
em
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19501969/D61843.htm
Delors, J. (2000). Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: UNESCO.
Demo, P. (1995). Metodologia científica em ciências sociais (3a ed.). São Paulo:
Atlas.
Demo, P. (2002). Desafios modernos da educação(12a ed.). Rio de Janeiro: Editora
Vozes.
Filho, A. S., Guimarães, M. C. L., Melo, C.,&Santos, S. M. C., (2004). Avaliação da
capacidade de gestão de organizações sociais: uma proposta metodológica em
desenvolvimento. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n6/23.pdf
Filho, M. (2016, julho, 30). O Ensino médio vai mudar. Revista Veja, 2488, 15-17.
Grabowski, G. e Kuenzer, A. Z (2006). Educação Profissional: desafios para a
construção de um projeto para os que vivem do trabalho. Recuperado de
http://professor.cee.ce.gov.br/index.php/espacodaaula/modalidades-deensino/file/845-educacao- profissional-desafios- para-a-construcao-de- umprojeto-para-os- que-vivem- do-trabalho
Gil, A. C. (2008). Como elaborar projetos de pesquisa(6a ed.). São Paulo: Atlas
Giroletti, D. A. (2002). Fábrica: convento e disciplina (2a ed.). Brasília: Editora UnB.
Hair, J. F., Anderson, R. E.,Tatham, R. L., &Black, W. C. (2005). Análise multivariada
de Dados (5a ed.). Porto Alegre: Bookman.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). Censo Demográfico:
Brasil, 2010. Rio de Janeiro: IBGE.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea(2014). Pronatec: múltiplos arranjos
e ações para ampliar o acesso à educação profissional. Recuperado de

106

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2111
0
Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRGS (2015). Documento referência para
concomitância
no
Pronatec.
Recuperado
de
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201261617140625201222913311962doc
umento _ referencia_para_a_concomitancia_no_Pronatec.pdf
Jannuzzi, P. M. (2011). Avaliação de programas sociais no Brasil: Repensando
práticas e metodologias das pesquisas avaliativas. Recuperado de
http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/228/212
Jeunon, E. E, & Santos, L. M. (2014). Indicadores de desempenho na gestão de
programas sociais sustentáveis: proposição de modelo para os centros
Recuperado
de
vocacionais
tecnológico.
http://revistagt.fpl.edu.br/get/article/view/667/542
Lei
n.
12.513.
(2011,
26
de
Outubro).
Dispõe
sobre
a
Instituição do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec); altera as Leis no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o
Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, no 10.260, de 12 de
julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências. Brasília,
DF.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/l12513.htm
Lei Nº 12.816. (2013, de 5 de Junho).Altera as Leis nos 12.513, de 26 de Outubro de
2011, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação
Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - Pronatec; 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para estabelecer que as
bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de educação profissional,
científica e tecnológica, no âmbito do Pronatec, não caracterizam contraprestação
de serviços nem vantagem para o doador, para efeito do imposto sobre a renda;
8.212, de 24 de julho de 1991, para alterar as condições de incidência da
contribuição previdenciária sobre planos educacionais e bolsas de estudo; e
6.687, de 17 de setembro de 1979, para permitir que a Fundação Joaquim
Nabuco ofereça bolsas de estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da União às
redes públicas de educação básica na aquisição de veículos para o transporte
escolar; e permite que os entes federados usem o registro de preços para a
aquisição de bens e contratação de serviços em ações e projetos educacionais.
Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/Lei/L12816.htm
Lory, N. (2016, março, 22). Governo infla número de vagas no Pronatec com cursos de curta
Último
segundo.
Recuperado
de
http://ultimosegundo.ig.com.br
duração.
/educacao/2016-03-22/governo-infla-numero-de-vagas-no-Pronatec-com-cursosde-curta-duracao.html

107

Marino, E. (2003). Manual de avaliação de projetos sociais (2a ed.). São Paulo:
Saraiva.
Minayo, M. C. S. (2009). Construção de indicadores qualitativos para avaliação de
mudanças. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rbem/v33s1/ a09v33s1.pdf
Ministério da Educação (2012). Documento Referência para Concomitância no
Pronatec.
Recuperado
de
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201261617140625201222913311962do
cumento_referencia_para_a_concomitancia_no_pronatec.pdf
Ministério da Educação (2012b). PRONATEC: cursos gratuitos. Brasília,
DF.Recuperado
de
http://PRONATEC.mec.gov.br/institucional/cursosgratuitos&gt;.Acesso em: 29 Nov. 2014.
Ministério da Educação (2012e).Pronatec: cursos gratuitos. Brasília, DF. Recuperado
de http://Pronatec.mec.gov.br/ institucional/cursos-gratuitos>.
Ministério
da
Educação
(2014).Pronatec.
dehttp://slideplayer.com.br/slide/10230360/

2011-2014.

Recuperado

Ministério da Educação (2015a). Estudo Pronatec Bolsa-Formação: Uma Avaliação
Inicial sobre Reinserção no Mercado de Trabalho Formal. Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&
alias=22051-24092015-lancamento-estudos-Pronatec-ministerio-fazendapdf&catego r y_slug=abril-2010-pdf&Itemid=30192
Ministério
da
Educação
(2015b).
Pronatec.
Recuperado
de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
24
631-audiencia-pública-camara-dep-Pronatec-pdf&category_slug=Outubro2015-pdf &Itemid =30192
Ministério da Educação (2015c). Avaliação do Pronatec: aspectos relacionados à
eficiência, eficácia e efetividade do programa entre 2011 e 2014. Recuperado
dehttp://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view
=download&alias=22051-24092015-lancamento-estudos-Pronatec-mdspdf&categor yslug=abril-2010-pdf&Itemid=30192
Ministério da Educação (2015d). Pronatec Lançamento de Estudos.Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?Option=com_docman&view=
download&alias=22071-24092015-lancamento-estudos-Pronatec-setecpdf&category _slug=abril-2010-pdf & Itemid=30192
Ministério da Educação (2015f). Portaria n 1.152, de 22 de dezembro de
2015.Dispõe sobre a Rede e-Tec Brasil e sobre a oferta de cursos a distância por
meio da Bolsa-Formação, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – Pronatec, de que trata a Lei n o 12.513, de 26 de Outubro
de 2011, e dá outras providências. Disponível em http://Pronatec.mec.gov.br

108

/images/stories/pdf/portaria_mec_1152_2015_dispe_sobre_a_Rede_e_Tec_Brasil
.pdf
Ministério da Educação (2016). Pronatec: Iniciativas. Recuperado de
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view =download& alias =
22051-24092015-lancamento-estudos-Pronatec-mds-pdf&categoryslug=abril2010-pdf&Itemid=30192
Ministério da Educação. Portaria Nº 168. (2013, 7 de março). Dispõe sobre a oferta
da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - Pronatec, de que trata a Lei nº 12.513, de 26 de Outubro de
2011, e dá outras providências. Recuperado em 26 março, 2016 de
http://Pronatec.mec.gov.br/images/stories/pdf/port_168_070313.pdf
Morin, E. (2006). Os sete saberes necessários a educação do futuro. Rio de
Janeiro:UNESCO.
Morin, E. (2013). A via para o futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Pernet, H., & Ritto, C. (2015, abril, 15). O que Falta ao Pronatec. Revista Veja, 2421,
84-86.
Puga,F., & Boça Junior,G. (2011). Perspectivadeinvestimentoseminfraestrutura20112014.
BNDES.
Recuperado
de
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquiv
os/conhecimento/visao/Visao_92.pdf
Ramalho, W. (2007). Questões Epistemológicas. InGarcia, F. C, & Honório, L.
C.(Coord.). Administração, Metodologia, Organizações, Estratégia (2a. ed.). pp.
15-40). Curitiba: Juruá.
Rezende, F., & Tafner, P. (2005). Brasil, o estado de uma nação. Rio de Janeiro:
Ipea
Rocha Junior, V. M. (2015). Terceiro Setor, Cidadania e Educação Integral:
Avaliação do Projeto Ser Criança “Educação pelo Brinquedo”. (Dissertação de
Mestrado em Administração. Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro
Leopoldo, Minas Gerais, Brasil).
Schmidt, J. P. (2008). Para entender as Políticas públicas: aspectos conceituais e
metodológicos. In: Reis, J. R. &Leal, R. G. (Org.). Direitos sociais e políticas
públicas. Desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC.
Sen, A., & Kliksberg, B. (2010). As pessoas em primeiro lugar: a ética do
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. São Paulo: Companhia
das Letras.
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac (2012). DN. Relatório geral,
2011. 114 p. Recuperado de http://www.psg.al.senac.br/rel_Senac/2011.pdf

109

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac(2013). DN. Relatório geral,
2012. 101 p. Recuperado de http://www.senac.br/media/6862/geral2012.pdf
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac(2014). DN. Relatório geral,
2013. 96 p. Recuperado dehttp://www.psg.al.senac.br/rel_Senac/2013.pdf
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac (2015a). Recuperado de
http://www.Senac.br/institucional/Senac/historia.aspx
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac(2015b). DN. Relatório geral,
2014.
97
p.Recuperado
de
http://www.senac.br/media/90388/relat_departamento_nacional_2014.pdf
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac(2016).
http://www.mg.senac.br/internet

Recuperado de

Silva, O. S. C. S. (2013). Atuação da Cruz Vermelha Brasileira e da UFMG na
promoção social de jovens e adolescentes. (Dissertação de Mestrado. Fundação
Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil).
Varelli, L. (1999). Indicadores de resultados de programas sociais. Recuperado de
http://www.fcm.unicamp.br/
fcm/sites/default/files/
valarelli_
indicadores_
de_resultados_de_projetos_sociais.pdf.
Veloso, Larissa. (2016, Janeiro, 06). O ano em que o Brasil parou. O Tempo.
Recuperado de http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/o-ano-em-que-obrasil-parou-1.1207120
Wittaczik,L. S. (2008). Educação profissional no Brasil:histórico.Recuperado de
http://revista.ctai.senai.br/index.php/edicao01/article/viewDownloa
dInterstitial/26/21
Yin, R. K. (2005). Estudo de Caso: planejamento e métodos (3a ed.). Porto
Alegre:Bookman.

110

Apêndice A –Roteiro da Entrevista Semiestruturada Aplicada aos Alunos
Roteiros de entrevista semiestruturada aluno do Pronatec
•Decisão para candidatar-se à uma vaga no Pronatec.
•Motivos da escolha do curso,em que está matriculado.
•Processo de seleção para o curso matriculado.
•Dificuldade/facilidades identificadas,no decorrer do curso.
•Importância da Bolsa-Formação.
•Avaliação do material didático do curso.
•Avaliação das disciplinas teóricas do curso.
•Avaliação das disciplinas praticas do curso.
•Posição a respeito do processo de avaliação discente.
•Considerações/avaliação sobre a infraestrutura da escola.
•Avaliação do estagio profissional ou outra(s)atividade(s) que o substituem.
•Avaliação das aulas ministradas pelos docentes/instrutores.
•Avaliação do currículo do curso.
•

Conhecimento do trabalho de assistência social, desenvolvidas
pela instituição.

•Avaliação do curso e do Pronatec.
•Desejo de abandonar o curso.
•

Oportunidades dadas pelo Pronatec,em termos de inserção no mercado de
trabalho e/ou melhorias salariais.

• Perspectivas após o curso.
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Apêndice B – Questionário aplicado aos alunos egressos do curso Pronatec
Pesquisa: Avaliação de Resultados do Programa Educacional: O PRONATEC/Senac
no Período de 2011 a 2014
Mestrando: Elias Wagner Silva
Orientador: Domingos Antônio Giroletti
Prezado (a) Aluno (a)
Sua participação é muito importante para mim e para o desenvolvimento da
pesquisa!
Os dados coletados são CONFIDENCIAIS, não serão divulgados como respostas
individuais. Esclareço, também, que o nome da unidade da instituição não será
divulgado.
PERFIL DOS ALUNOS
1. Município de residência
2. Sexo
___________________________

3. Idade
a.
b.
c.
d.
e.

 De 14 a 19 anos
 De 20 a 25 anos
 De 26 a 31 anos
 De 32 a 37 anos
 Mais de 37 anos

5. Você tem filhos?
a.  Sim
b. Não

7 .Qual sua renda individual?
a.
b.
c.
d.

Não possuo renda
1 salário mínimo
2 salários mínimos
Mais de 2 salários mínimos

a.  Feminino
b.  Masculino

4. Estado Civil
a.  Solteiro (a)
b.  Casado (a)
c. Viúvo (a)
d.  Separado (a)
e.  Divorciado (a)
f.  Outros
6. Se têm filhos, quantos?
a. 1
b. 2
c. 3 ou mais
d.  Não se aplica
8.Qual é a sua renda familiar?
a.  Até 1 salário mínimo
b.  Até 2 salários mínimos
c.  Até 3 salários mínimos
d.  Até 4 salários mínimos
e.  Acima de 4 salários mínimos
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9. Qual é o seu nível de escolaridade?
a.
b.
c.
d.

Ensino Médio em curso
Ensino Médio completo
Ensino Superior incompleto
Ensino Superior completo

10. Você cursou o Ensino Médio em:
(Marque mais de uma alternativa,
se for o caso)
a. Escola
b. Escola
c. Escola
d. Escola
e. Outra.

Municipal
Estadual
Federal
Particular

Especifique:_________________
11.
Como você ingressou no
PRONATEC:
(Marque mais de uma alternativa, se
for o caso)
a.  Estudante do Ensino Médio, ligado
a Rede Pública
b. Estudante da Educação de Jovens e
Adultos (EJA)
c.  Egresso do Ensino Médio, ligado a
Rede Publica
d.  Egresso do Ensino Médio da
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
e.  Egresso do Ensino Médio, ligado à
Rede Particular (com bolsa de
estudos)
f.  Trabalhador com Carteira Assinada
g.  Trabalhador sem Carteira Assinada
h. Beneficiário dos Programas de
Transferência de Renda .
a.  Outros.
Especifique___________________

12. Como ficou sabendo do
PRONATEC?(Marque mais de uma
alternativa, se for o caso)
b.  Pela televisão
c.  Pelo rádio
d. Através de panfletos, cartazes,
outdoors
e. Através de jornais e revistas
f.  Pela internet
g. Através de colegas/amigos
h. Através de parentes
i. Divulgação da escola
j.  Outros. Espeficifique:
____________________

13.Você exerce alguma destas atividades? (Marque mais de uma alternativa,
se for o caso)
a.
b.
c.
d.
e.

 Trabalho com Carteira Assinada
 Trabalho Informal – Sem Carteira Assinada
 Trabalho por conta própria (autônomo)
 Estagio extracurricular
 Não se aplica
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14.
Você trabalha, ou pretende trabalhar na mesma área do curso que fez
no PRONATEC?
a.  Sim

b.  Não

CURSOS DO PRONATEC
15.
Porque você optou em fazer um curso pelo PRONATEC? (Marque mais
de uma alternativa, se for o caso)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

 Gratuidade do curso
 Oferta de bolsa formação (vale transporte, material didático e alimentação)
Identificação com o curso escolhido
 Qualidade dos cursos oferecidos
Rápida inserção no mercado de trabalho
 Possibilidade de obter melhores condições salariais e de trabalho
 Curso demandado pelo mercado de trabalho
Capacitação profissional, teórica e pratica
 Oportunidade de ter uma habilitação, qualificação profissional
Adentramento no Ensino Superior
 Outros Motivos. Especifique___________________

16.
Quais as principais dificuldades identificadas, no decorrer do Curso
ofertado pelo PRONATEC: (Marque mais de uma alternativa, se for o caso)
a.  Dificuldade de conciliar o ensino médio com o técnico
b.  Dificuldade de conciliar o curso técnico com estagio
c.  Dificuldade de conciliar estudo com trabalho
d.  Dificuldade de acompanhar as disciplinas do Curso Técnico
e. Deficiência no processo de formação (educação básica)
f.  Distância entre casa/escola e/ou escola/trabalho
g.  Demora no repasse da verba do PRONATEC (transporte)
h.  Falta de oficinas
i.  Precariedade das oficinas
j.  Falta de laboratórios
k.  Precariedade dos laboratórios
l.  Falta de apoio dos instrutores/professores
m.  Falta de apoio dos gestores
n.  Excesso de disciplinas/conteúdos
o.  Processo de Avaliação, muito rígida
p.  Dificuldades financeiras
q.  Falta de tempo para estudar
r.  Filhos pequenos
s.  Falta de motivação
t.  Doenças, estresse, cansaço
u.  Deficiente formação teórica e didática dos professores
v.  Não tive dificuldade
w.  Outros. Especifique__________________________
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17.

Você teve vontade de abandonar o curso?

a.  Sim (Passe para a questão 13.1) b.  Não. (Passe para a questão 14)
18.
Se a resposta for positiva, por qual (is) motivo (s) você teve vontade de
abandonar o Curso ofertado pelo PRONATEC? (Marque mais de uma
alternativa, se for o caso)
 Pouco embasamento, no âmbito da educação básica
 Dificuldade de acompanhar os conteúdos da educação profissional
Dificuldade de conciliar trabalho e estudo
Tempo de deslocamento casa/trabalho e/ou trabalho/escola
 Necessidade de trabalhar para auto sustento e/ou da família
Desmotivação e pouca dedicação ao estudo
Carência de recursos financeiros
 Filhos pequenos
 Doença, estresses, cansaço
 Demora do Governo Federal, no repasse da verba, destinada ao transporte do
aluno
k. Inadequação da metodologia e da avaliação usada pelos instrutores
l.  Falta de apoio da escola e dos professores
m.  Outros/especifique___________________________
n.  Não se aplica
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

19.
Como avalia os professores do
Curso: (Marque mais de uma
alternativa, se for o caso)

20. Qual a sua avaliação sobre o curso
ofertado pelo PRONATEC que esta
matriculado:

a.  Demonstraram domínio dos
conteúdos das disciplinas que
ministram
b.  Sabem explicar os conteúdos,
usando linguagem acessível e
recursos didáticos eficientes
c.  Sabem fazer a ligação da teoria
com a pratica
d.  Preocupam-se em adequar a
linguagem técnica ao nível dos alunos
e.  Demonstram interesses pela
aprendizagem dos alunos
f.  Preocupam-se em solucionar ou
minimizar as dificuldades,
apresentadas pelos alunos
g.  Nenhuma das alternativas
anteriores
h.  Outros. Especifique:
_________________

a.
b.
c.
d.
e.
f.

 Muito bom
 Bom
 Regular
 Ruim
 Muito Ruim
 Não sei avaliar
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21. Como você avalia as aulas
teóricas do curso que realizou?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

 Muito boas
 Boas
 Regulares
 Ruins
 Muito Ruins
 Não sei avaliar

22. Como você avalia as aulas práticas
do curso que realiza?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

 Muito boas
 Boas
 Regulares
 Ruins
 Muito Ruins
 Não sei avaliar

23. Quais foram às técnicas didáticas, 24. Quais foram os recursos didáticos,
mais utilizadas, pelos
mais utilizados, em sala de aula?
instrutores/docentes? (Marque
(Marque mais de uma alternativa,
mais de uma alternativa, se for o
se for o caso)
caso)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

 Aula Expositiva
Discussão e Debate
Seminário
 Trabalho em grupo
 Estudo de texto
 Estudo dirigido
 Painel
 Outro. Especifique
_______________

25. Tipos e formas de avaliação mais
usados: (Marque mais de uma
alternativa, se for o caso)
a. Avaliação diagnostica, para
identificar o conhecimento prévio do
(s) aluno (s)
b. Avaliação formativa aplicada,
durante o desenvolvimento da
disciplina
c. Avaliação final/somativa
d.  Uso de Prova Aberta/Dissertativa
e.  Uso de Prova objetiva/Múltipla
Escolha
f.  Uso de Prova Pratica
g.  Uso de vários instrumentos de
avaliação: provas, trabalhos
individuais e em grupo, relatórios
técnicos e auto avaliação
h. Valorização da frequência, da
pontualidade e da participação do
aluno.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

 Quadro branco/verde
 Datashow
 Retroprojetor
 DVD
 Lousa digital
 Computador
Não utiliza
 Outro.
Especifique_______________
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26.
Avalie as Condições Infraestruturas para a Capacitação Profissional,
ofertadas para os Cursos, nesta instituição:
a. Laboratórios de informática
Ótimas Condições Boas CondiçõesCondições regulares Condições
Precárias
b. Salas de aula
Ótimas Condições Boas CondiçõesCondições regulares Condições
Precárias
c. Biblioteca com acervo para atender a demanda dos cursos específicos
Ótimas Condições Boas CondiçõesCondições regulares Condições
Precárias
d. Cantina
Ótimas Condições Boas CondiçõesCondições regulares Condições
Precárias
e. Auditório
Ótimas Condições Boas CondiçõesCondições regulares Condições
Precárias
27.
As atividades ligadas a Pratica Profissional foram trabalhadas, na
instituição, através de: (Marque mais de uma alternativa, se for o caso)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Laboratório da instituição
 Oficinas da instituição
 Empresa Simulada ou Empresa Júnior
Ações de extensão desenvolvidas na comunidade ou em organizações
 Palestras, seminários, congressos, visitas técnicas
 Outras formas. Especifique ________________

Serão realizadas entrevistas na 2ª desta Pesquisa. Por favor, informe os seguintes
dados:
Nome: ______________________________________
E-mail: ______________________________________
Antecipadamente, agradeço sua participação.
Elias Wagner Silva

