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RESUMO 

 

 

 

 

Este estudo trata da Educação Profissional, discutindo sua inserção no campo educacional, 

tendo como estudo de caso o PRONATEC. Trás um panorama histórico da educação 

profissional no Brasil, onde contempla a forma de promover mão de obra qualificada que 

atenda as empresas. No campo político Educacional  revisamos as  transformações a partir  

das leis que regulementam o ensino industrial e as propostas por elas estabelecidas. Também 

verifica-se as propostas do PRONATEC vislumbrado na Portaria de nº168/2013 e conhecer 

um pouco sobre o Sistema S, especialmente o SENAI. Também outras leis, decretos e 

portarias que regulamenta a educação profissional. Revisaram-se autores como Celso S. 

Fonseca(1986), Silvia Manfredi(2002), Mirian Grinspun(1999), Delphino(2010), Freitag 

(2005), Libâneo(1998), Machado&Garcia(2013). Na metododologia o trabalho apoiou-se em  

Antônio Carlos Gil(2008), Lakatos & Marconi(2003), a necessidade de verificar a realidade 

encaminhou para um Estudo de Caso, buscando analizar a comparação entre a relação as 

propostas do PRONATEC em relação a expectativa real dos alunos. Foi demostrado através 

dos resultados obtidos na  pesquisa de campo através da entrevis. Estes resultados estão 

representados por meio de  gráficos e ajudam a refletir sobre as propostas do programa quanto 

a que se aproxima as expectativas  dos alunos. 
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ABSTRAC 

 

 

 

 

This study deals with Professional Education, discussing its insertion in the educational field, 

having as a case study the PRONATEC. It gives a historical overview of professional educa-

tion in Brazil, where it contemplates how to promote skilled labor that attends companies. In 

the educational policy field, we review the transformations based on the laws that regulate 

industrial education and the proposals they establish. Also check the PRONATEC proposals 

envisaged in Ordinance no. 168/138 and get to know a little about System S, especially SE-

NAI. Also other laws, decrees and ordinances that regulate the professional education. We 

reviewed authors such as Celso S. Fonseca (1986), Silvia Manfredi (2002), Mirian Grinspun 

(1999), Delphino (2010), Freitag (2005), Libâneo (1998), Machado & Garcia (2013). In the 

methodology, the work was based on Antônio Carlos Gil (2008), Lakatos & Marconi (2003), 

the need to verify the reality led to a Case Study, seeking to analyze the comparison between 

the PRONATEC proposal's relation in relation to the expectation of the students. It was dem-

onstrated through the results obtained in field research through the interview. These results 

are represented by graphs and help to reflect on the program's proposals as to what students' 

expectations are approaching 
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RESUMEN 

 

 

 

 

Este estudio trata de la educación profesional, discutiendo su inserción en el campo educativo, 

teniendo como caso el estudio el PRONATEC. Trae un panorama histórico de la educación 

profesional en Brasil, donde contempla cómo promover la mano de obra calificada que asiste 

a las empresas. En el campo de la política educativa revisamos las transformaciones de las 

leyes que regulementam la educación industrial y las propuestas establecidas por ellos. Tam-

bién las propuestas del PRONATEC vislumbraron en la puerta del no. 168/2013 y saben un 

poco sobre el sistema S, especialmente el SENAI. También otras leyes, ordenanzas y orde-

nanzas que regulan la educación profesional. Los autores fueron repasados como Celso S. 

Fonseca (1986), Silvia Manfredi (2002), Miriam Grinspun (1999), Delphilo (2010), Freitag 

(2005), Libâneo (1998), Machado & Garcia (2013). En Metododologia el trabajo fue apoyado 

en Antônio Carlos Gil (2008), Lakatos & Marconi (2003), la necesidad de verificar la realidad 

referida a un estudio de caso, buscando analizar la comparación entre la relación las propues-

tas de la PRONATEC en relación con la expectativa real de los estudiantes. Se demostró a 

través de los resultados obtenidos en la investigación de campo a través de la Entrevas. Estos 

resultados están representados mediante gráficas y ayudan a reflexionar sobre las propuestas 

del programa en cuanto a las expectativas de los Estudiantes 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade, sobre o acesso a Educação Profissional no Brasil por parte do 

governo federal, faz com que crescesse cada vez, mais a procura desse tipo de educação, em 

especial com a criação do  Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC. Este programa de certa forma se propoe compensar a classe popular brasileira 

quanto ao ingresso no Ensino Técnico Profissional. Seu objetivo é capacitar mais brasileiros 

para o mercado de trabalho e com isso mais profissionalização para os jovens e adultos em 

faixa etária escolar ou não, trabalhador ou não, obterem um certificado de qualificação básica 

ou técnica dependendo da opção de curso 

O presente trabalho busca identificar o perfil do aluno do PRONATEC, se 

coerentes com a finalidade do programa,  pois a partir de evidencias empiricas sugeria-se 

existir problemas quando a este aspecto. No estudo temos os estudantes dos cursos sujeitos de 

pesquisa.  

O objetivo geral do estudo foi identificar quem são os alunos que frequentam os 

cursos do programa. O objetivo específico do estudo contitui-se em  apontar as propostas do 

programa e comparar com a realidade da pesquisa de campo, verificando a finalidade do 

PRONATEC. Para isso, fez-se necessária uma revisão bibliográfica sobre o contexto histórico 

da Educação Profissional no Brasil, recorrendo a autores que tratam do assunto como Silva 

Manfredi(2002), Celso Suckow da Fonseca(1986), bem como a revisão de Leis, Decretos 

Oficiais que regulamentam o ensino profissional e Portaria de criação do PRONATEC.  

Como justificativa da pesquisa, baseio na minha própria experiência vivenciada 

com os alunos e professores dos cursos. Por ter sido parte integrante do corpo pedagógico da 

instituição de ensino que ofertava os curso do programa, ouvindo relatos sobre a efetividade 

da proposta do PRONATEC em meio as dificuldades apresentadas por alguns alunos durante 

os cursos profissionalizantes, observei empiricamente que o baixo nível de escolaridade de 

alguns alunos interferia diretamente no aprendizado específico que o curso exigia, para uma 

determinada área do conhecimento. Por exemplo a mátematica básica ensinada nos anos 

iniciais do ensino na Educação Básica, era a lacuna que dificultava a conclusão do curso. 

A pesquisa se configura como um Estudo de Caso, partindo das exigencias 

formadoras  do PRONATEC. Seguiu-se a identificação dos alunos e traçar o perfil dos 

mesmos. Coletado os dados, passou-se a relatar a relação das exigências do programa com  os 

respectivos resultados. O instrumento para coleta foi o questionário de fechado de múltipla 

escolha  aplicado para estudantes do período de 2014. 
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Neste registro organizamos o estudo em cinco sessões, na Seção 1 - Educação 

Profissional no Brasil com subtítulo: caracterização do Sistema "S"; Seção 2 -Caracterização 

do PRONATEC; Seção 3 -Procedimentos metodológicos com subtítulo: método, subtítulo: 

pesquisa, subtítulo: técnica; Seção 4- Pesquisa e os resultados: análise e discussão e na Seção 

5 as Considerações finais 

Após esta indrodução tratarei sobre da Educação Profissional no Brasil mostrando 

os principais marcos históricos ocorridos quanto a criação de Leis e Decretos no campo da 

Educação. Também apresentando como se constituiu o PRONATEC e suas propostas. 

Ao final apresentamos o capítulo das conclusões onde mostra os dados coletados e 

com base na pesquisa feita através do questionário aplicado, para seguir as referências, anexos 

e apêndice.  
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2. EDUCAÇAO PROFISSIONAL NO BRASIL: CONTEXTUALIZAÇÃO NO TEMPO E 

NO ESPAÇO. 

 

 

A Educação Profissional no Brasil foi emancipada oficialmente ainda no governo 

Vargas com a criação de escolas técnicas, porém, desde o periodo da colonização do Brasil já 

se fazia exercicio ao ensino profissionalizante. O oficio da profissão ensinado no periodo 

colonial, incorporado pelos jesuitas  necessariamente não era de forma sistematizada, mas de 

acordo com as demandas locais do momento, assim fala Celso Suckow da Fonseca em seu 

livro “História do ensino industrial no Brasil” na primeira edição publicada nos anos de 1961 

e 1962.  

“o ensino elementar das mais necessárias profissões manuais, feito pelos padres da 
Companhia de Jesus, fôra determinado pelas circunstâncias e não tivera caráter sis-
tematizado, nem obedecera a nenhum plano. Tudo conforme a exigência do momen-
to, tudo de acordo com as necessidades imediatas. (pg.21)” 
 

A hierarquia dos ofícios dava-se dos proprietários de terra até aos escravos. A es-

sência do trabalho manual, tais profissionais eram artífices, carpinteiros, mecânicos, e outros.  

A formação desses profissionais era a partir de pessoa que tivesse os conhecimen-

tos específicos das profissões eram transmitidos aos empregados das grandes fazendas com 

improvisadas oficinas construídas nas casas-grandes da época.  

Atualmente a formação existe nas escolas técnicas, que estão estruturadas para a-

tender a demanda que surge de vários setores dentre os quais a indústria, o comércio. Tão 

pouco era para torná-los socialmente prestigiados, pois somente para dar continuidade no pro-

cesso de formação de novos artífices. Com o crescimento econômico houve a necessidade de 

novos profissionais, pois a descoberta de ouro e da cana de açúcar exigiu novo tipo de mão de 

obra mais qualificada. Porém não era escolarizada. 

Como modelo de sociedade importada de Portugal, a sociedade dependia do mo-

delo agroexportador, de produção e exportação de produtos agrários conforme (FREITAG 

2005). 

“ Durante séculos essa economia se assentava em um só produto de exportação (a-

çúcar, ouro, café, borracha) razão pela qual o modelo agroexportador era extrema-

mente vulnerável. Dependia das oscilações do mercado dos países de economia he-

gemônica. Esse modelo perdurou até a crise do café, gerada pela crise econômica 

mundial de 1929” (p.81) 
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Desde a Colônia, os jesuítas eram eles responsáveis por boa parte da educação dos 

escravos e indígenas e incorporaram ao sistema de ensino o exercício da pratica de um oficio, 

pois, contribuindo assim para uma visão sobre trabalho e profissionalização.  

Ao longo da história do Brasil, destacam-se vários acontecimentos e fatos marcan-

tes que influenciaram o ensino profissional. Um desse foi D. João VI, em uma fase conturba-

da com a corte de Portugal fundou no Brasil o “Colégio das Fábricas” sendo primeira institui-

ção que foi criada para atender a demanda de novos artífices. Posteriormente foram criadas 

dez casas de Educandos e Artífices em capitais da província. 

Em meados do seculo XIX, foram criados os Liceus,  espécie de casas que dava 

amparo as crianças órfãos e nelas ensinava-lhes artes e oficios. Mais tarde similar a essa ideia 

o presidente Nilo Peçanha(1906) cria novas escolas no ramo do setor industrial para atender 

as classes da população menos favorecidas denominada de Escolas de Aprendizes Artífices, 

isso já na fase do governo da republica no Brasil que marca definitivamente a instalação do 

ensino profissional no país, as chamadas escolas técnicas.  

 

Posteriormente no ano de 1942, um periodo de instalação de um novo sistema de 

governo, o Estado Novo e logo após o regime militar eclodia no país pondo a baixo toda 

forma de manifestação,  no qual  foram criadas reformas e leis que regulamentasse o ensino 

profissional, foram elas: Reforma  Francisco Campos e Gustavo Capanema,  respectivamente 

uma regulamentava o ensino profissional voltada ao setor comecial e a outra voltada ao  setor 

industrial, ambas instituiram entidades que atualmente ainda são de referência nacional, são 

os chamados Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI. 

Um dos marcos históricos, foi a criação da Lei Orgânica do Ensino Industrial em 

1942 “(...) era composto por quatro elementos: rede federal redes estaduais, rede SENAI e 

escolas isoladas” como descreve  (DELPHINO 2010, p.34). 

O fato de tantos investimentos na educação profissional tem interesse direto  com 

o fato de acesso ao mecado de trabalho visando a mão de obra qualificada ou técnica e não 

uma educação promotora de conhecimentos ao qual o individuo possa ascender 

intelectualmente ao invés de somente estudar para garantir um emprego no comércio ou 

indústria gerando assim uma empregabilidade voltada para um único fim.  

Considerando o que Silvia Manfredi,  aponta o trabalho e o emprego não estão 

efetivamente ligados a Educação Profissional, pois há um processo condicionado e 

determinado de qualificação social (2002).  
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Segundo Manfredi, a economia capitalista tem politicas que regulamentam as 

condições de trabalho e emprego através de seus modelo de produção gerando assim as 

condições de trabalho, fazendo sempre uma reflexão sobre o historico social das reformas da 

Educação Profissional. 

O decreto divulgado ainda no governo de Vargas sob a Lei de Nº 4.073 - de 30 de 

Janeiro de 1942, lei orgânica do ensino industrial do Brasil  conforme o artigo 180 da 

constituição federal estabele: 

“Art. 1º Esta Lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino 
industrial que é o ramo de ensino, de grau secundário, destinado à 
preparação profissional dos trabalhadores da indústria e das atividades 
artesanais e ainda dos trabalhadores dos transportes, das comunicações e da 
pesca.”(BRASIL, 1942, p.01) 

 

Observamos que as condições de trabalho que cada profissional vai exercer já 

estão pré-definidas devido ao campo de atuação, e a preparação profissional depende das 

industrias e comércios por eles mencionados. 

O ensino industrial segundo o decreto citado será realizado conforme ao interesse 

do trabalhador e da empresa, em que no capitulo I  trata dos conceitos fundamentais 

estabelece que: 

“Art. 3º O ensino industrial deverá atender: 
1 - aos interesses do trabalhador, realizando a sua preparação profissional e a sua 
formação humana, 
2 - aos interesses das empresas, nutrindo-as, segundo as suas necessidades 
crescentes e mutáveis, de suficiente e adequada mão-de-obra; 
3 - aos interesses da nação, promovendo continuamente a mobilização de eficientes 
construtores de sua economia e cultura.”(BRASIL, 1942, p.01) 

 

As adequações de ensino vai se moldando conforme a necessidade da classe 

empresarial a fim de mobilizar a economia e cultura da nação. O decreto ainda estabelece em 

parágrafo único, formação, especialização e capacitação de  professores para lecionar nas 

disciplinas especificas do ensino industrial. 

Com o passar dos anos houve necessidade de ter uma política para tratar de forma 

mais democrática já que a demanda ia ser modelando de acordo com governo que atuava na 

época, “No ano de 1974, o governo federal adota uma série de iniciativas para executar uma 

política nacional mais centralizada de qualificação profissional.” (MACHADO &GARCIA, 

2013,p.49.) 

Por um período a Educação Profissional esteve agregada ao ensino médio o antigo 

segundo grau, só após a formulação da LDB de 9394/1996, foi instituído que esse tipo de en-
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sino fosse complementar a educação básica com objetivo geral a profissionalizar os estudan-

tes.  

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais - INEP vem desenvol-

vendo pesquisa na educação profissional com intuído de verificar o quantitativo de certifica-

ção profissional, nos mecanismos de avaliação e competências, nos níveis que estabelece a 

legislação brasileira, promove o ingresso ao curso profissionalizante em qualquer idade e es-

colaridade, desde a preposição seja a profissionalização, podendo ser estudantes da rede bási-

ca de ensino, trabalhadores com nível de escolaridade básico completo ou incompleto, oriun-

dos de vários setores comércio e indústria, sendo o principal foco qualificar, requalificar e 

reprofissionalizar. “Esta formação se caracterizava pela perspectiva do treinamento; o saber-

fazer determinava os objetivos da qualificação dos trabalhadores” (MACHADO &GARCIA, 

2013,p.49.) 

 

Buscando dados da pesquisa, seguem informações do Censo quanto à oferta de 

cursos profissionalizantes em instituições de Educação Profissional: 

Responderam ao primeiro Censo da Educação Profissional, realizado em 1999, 
3.948 instituições que ofereciam cursos de educação profissional de acordo com a 
Lei n.º 9.394/96 e o Decreto n.º 2.208/99. A maioria dos estabelecimentos era de ca-
ráter privado (67%) e, entre os públicos, destacavam-se os estabelecimentos estadu-
ais (20%). A rede municipal era responsável por 9% dos estabelecimentos e a fede-
ral, por 4%. (Censo,1999) 
 

O primeiro censo realizado mostra que os estabelecimentos privados ofertavam mais 

do que outros de rede pública. 

As matriculas de estudantes nos cursos de educação profissional atingiram o equi-

valente de 2,8 milhões de matriculas sendo que 71,5% foram de nível básico mostra dados do 

Censo de 1999.  

A LDB de 9.394/1996 estabelece o reconhecimento da certificação profissional de 

competências fora do sistema escolar de ensino básico, ou seja, instituições que ofertam curso 

tem o amparo legal pra a certificação de pessoas procurarem o ensino profissional. 

No ano de 1997 cria-se o decreto que regulamenta a educação profissional e a cri-

ação do Programa de expansão de Educação Profissional (PROEP). 

Diante de grandes reformas, criação de leis, decretos e pesquisa na educação pro-

fissional, na ampliação em redes de ensino pelo país, observa-se um avanço tanto no em esta-

belecimento privado quanto em público, verifica-se a existência de oferta e procura conforme 

foi apontado pelos dados do censo e continua crescendo pelo território nacional.  

 



13 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA "S" 

 

Dentro desta perspectiva, a Educação Profissional no Brasil foi criada para 

atender  jovens e adultos que viviam à margem da sociedade. As primeiras escolas que 

constituíram a Rede Federal de Educação Profissional tinham a função de instruir tais 

indivíduos através do ensino de um ofício ou profissão.  

A instituições Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, fundada em 

1942, ainda no Governo Getúlio Vargas, criada para atender a necessidade de capacitar 

profissionais na área da indústria, sua meta principal é qualificar trabalhadores que atendam 

as expectativas do mercado.  

Nesse presente ano (2017) a Escola SENAI  completou 75 anos de existência 

nacional e 57 anos fundada no Estado de Rondônia, a primeira Escola SENAI nomeada 

Escola SENAI Marechal Rondon. 

Possui uma metodologia de ensino própria que é a Ensino por competência, a 

proposta pedagógica está fundamentada em um dos pilares da educação: – aprender a 

aprender. 

Sua metodologia de ensino está estruturada no perfil denominado como formação 

profissional com base em competências, que visa a formação de um profissional que atenda os 

pré-requistos exigidos pelo mercado de trabalho no ramo industrial, metodologia esta que 

permite capacitar o aluno nas perspectivas de  autonomia para dirigir e delegar suas 

habilidades a fim de elevar o níveis de profissionais já adquirido ou ainda formar conforme a 

demanda da indústria.  

Criado através do Decreto Lei nº 4.048 de 22 de Janeiro de 1942 – com a denomi-

nação de Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI). 

Art. 1º Fica criado o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários. 

Art. 2°compete ao Seviço Nacional de Aprendizagem dos industriários organizar e 

administrar, em todo país, escolas de aprendizagem para industriarios. (BRASIL, 

Decreto n.4.048/1942) 

Em todas as instituições do SENAI oferta cursos por modalidades são as 

seguintes: Aperfeiçoamento Profissional, Aprendizagem Industrial, Qualificação Profissional 

Básica e Técnico de Nível Médio.  

O SENAI  está vinculado ao Sistema S que é uma rede instituicional de Educação 

Profissional, Manfredi (2002), cita a rede como atividades sócios-recreativas, culturais e 
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assistência e mantida por verba pública, mas sob controle exclusivo das entidades 

empresariais oriundas dos diferentes setores da economia. 

O sistema se constitui assim: Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI); Servi-

ço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Social da Indústria (SESI); Ser-

viço Social do Comércio (SESC); Serviço Social de Transporte (SEST);Serviço Nacional de 

Aprendizagem Agrícola (SENAR); Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP).  

Ainda segundo Manfredi (2002) o Sistema S, funciona, ao mesmo tempo, como 

um mecanismo de racionalização, disciplinamento e controle da mão de obra, e como força 

ideológica de incentivo à paz social entre o capital e o trabalho.  

O Brasil na década de 60 passava por um processo de industrialização e 

consequentemente as empresas de grande poste precisaria de mao de obra qualificada, de 

certa forma o Sistema S iniciou atividades de qualificação de profissionais, porém era sempre 

o Estado que delegava os projetos, planos  e programas que atendesse a classe empresarial.  

A formação profissional baseando nas necessidades das industrias teve por um 

momento alguns impasse quanto ao projeto educacional, pois o político pedagogico exigia 

que a relação de educação e trabalho andassem juntos e não somente para atender interesses 

do mercado de trabalho. 

A Educação Profissional nessa pesperctiva acaba por ancorar um campo de 

disputa de concepções, sobre as novas práticas do saber/fazer operacional e técnico dos 

trabalhadores, pois o capital que gira na empresa visa o trabalho coletivo e as novas 

estrategias vem enfrentar novos desafios para o trabalho desenvolvido. 

Ao longo das tranformações políticas educacionais ocorrido no Brasil o SENAI 

foi referencia em educação profissional em todo o país, independente da escolarização que o 

individuo se encontrassem, não haveria acréscimos no ensino formal, os alunos geralmente 

oriundos da classe trabalhadora como os operários de industrias e/ou de outras empresas 

conforme solicitassem as industrias, ou seja em determinado operário tinha que frequentar um 

curso referente a sua função que ocupasse na empresa, afim de aprimorar ou reciclar os 

conhecimentos técnicos.  

A trajetória, o SENAI sempre adequou a sua ação formativa aos novos perfis 

exigidos pelo mercado, seja revendo diretrizes, programas, projetos e ações, seja 

intensificando a sua presença em ambientes tecnológicos.  
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A visão do SENAI é de implantar cursos em tecnologia no que reflete a 

preocupação da instituição em formar profissionais cada vez mais qualificados e 

especializados.  

Conforme a LDB, as modalidade da educação escolar no Brasil são: a educação 

de jovens e adultos -EJA, a educação especial e a educação profissional, sendo que esta última 

perpassa todos os níveis e modalidades da educação nacional.  

Educação de jovens e adultos – destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Educação especial – 

oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos que apresentem 

necessidades educacionais especiais Educação profissional – que, integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Destina-se ao aluno matriculado ou 

egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem 

ou adulto. 
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3.  CARACTERIZAÇÃO DO PRONATEC NO TEMPO E NO ESPAÇO 

 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015, 

revela que a nossa sociedade está a baixo da linha da pobreza, por ser a maioria da população 

de baixa renda, isso reflete o  alto indice de desemprego no país  e tem assolado os brasileiros 

ultimamente.  

Tentando contornar essa realidade, o governo nos últimos cincos  anos, têm  

lançado vários programas de erradicação da pobreza, tal como Bolsa Família, Bolsa Escola, 

PROJOVEM, Bolsa Formação do Cidadão como parte integrante do PRONATEC – Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e entre outros. 

Tem investido um número considerado em Escolas de Ensino Profissionalizantes, 

bem como na rede Federal, Estadual e Municipal de ensino do pais, isso ampliariae a demana 

local por profissionais qualificados esteja a disposição do mercado de trabalho, porém vale 

frizar que isso não é garantia de empregabilidade e sim uma oportunidade de mão de obra 

qualificada em que jovens e adultos tem a disposição para elevar o grau de escolaridade 

conforme prevê a proposta do programa, passando a integrar ao seu ensino de educação básica 

um complentento que é a educação profissional.  

Dentre os projetos e ações que integram os programas sociais do governo que 

destaca  o PRONATEC, que visa  ampliar a oferta de Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT) à população brasileira por intermédio de uma iniciativa de, projetos e ações de 

assistência técnica e financeira, merece destaque a Bolsa-Formação1, pela qual a União 

financiará a oferta gratuita de cursos presenciais de EPT e assistência estudantil plena a 

diversos públicos.  

Com os ocorridos das transformações no campo educacional, a rede rederal de 

Educação Profissional foi adequando-se às novas demandas apresentadas pela sociedade. A 

realidade que surge, é uma nova oportunidade aos brasileiros têm  para voltar a estudar 

ingressando numa Instituição de Ensino Profissional e consequentemente qualificando-se para 

o mercado de trabalho, uma vez que a modalidade de ensino é complementar a Educação 

Básica.   

                                                 
1 Parte integrante do PRONATEC que garante acesso do aluno trabalhador em permanecia e continuidade do 

curso através de auxílio estudantil.  
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O universo que cerca o objeto de estudo está relacionado diretamente na sua 

trajetória de vida na Educação Básica, sua formação como cidadão que integram parte do 

crescimento econômico do país, onde o governo oferece possibilidades de melhorias de vida 

através dos Programas Sociais2.  

De acordo com as diretrizes que regulamentam o PRONATEC, está em destaque a 

ampliação de ofertas de cursos aos trabalhadores rurais, autônomos, desempregados, pessoas 

de baixa renda, estudante do Ensino Fundamental e Médio concluintes ou não, e ainda 

estudantes da EJA, passaram a aprender uma profissão,  reunidos em uma mesma sala de aula, 

pois independente de suas escolaridades, podem freqüentar um curso de formação 

profissional, de acordo estabelece a LBD 9.293/96 no artigo 42 “As escolas técnicas e 

profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão curso especiais, abertos a 

comunidade, condicionada a matricula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente 

ao nível de escolaridade, outrora o pré-requisito de acesso exige escolaridade mínima como 

subentende-se que o individuo sai ler e escrever .”  

A articulação da oferta do PRONATEC no Estado de Rondônia começou em 2012 

nas instituições SENAI em todo Estado, especificamente na primeira unidade da denominada 

Escola SENAI Marechal Rondon, depois foi-se adequando as demandas expantindo para 

outras unidades conforme a oferta específica e a área de conhecimento nos eixos tecnológicos, 

e por conseguinte em todo sistema S e outras instituições da rede de educação profissional 

 

Figura 1- Metas de vagas PRONATEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Videoconferência PRONATEC- Departamento Regional SENAI/RO, 2013. 

Devido Ao programa abranger todos os estados do país, faz-se necessário  

apresentar essas característica, pois o público alvo dos cursos profissionalizante é variado, a 

                                                 
2 Bolsa Família, Cadastro único, Seguro Desemprego  
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procura por vagas nas Instituições de Ensino Profissional aumentou consideravelmente. 

Segundo estatística do Departamento Regional do SENAI de Rondônia- DR-RO, apresentado 

numa vídeocoferencia em alinhamento com Escola SENAI, aponta dados que fomentam a lei 

da oferta e da procura, a imagem da tabela abaixo. 

 

 

Figura 2 – Oferta de vagas PRONATEC por Estado. 

Fonte: Videoconferência PRONATEC- Departamento Regional SENAI/RO, 2013. 

Diante desses dados, percebemos numericamente, que a ofertas de vagas quase 

atinge a oferta de matriculas confirmadas, pactuaram (total de vagas) atinge 63% dos cursos 

oferecidos, válido para todas as unidades SENAI do Estado de Rondônia, são aspectos rele-

vantes, pois estão incluídos 142 novos cursos, de acordo com a Portaria MEC nº 899, de 20 de 

setembro de 2013. 

Geralmente esse tipo de educação vem permitir a oportunidade aos jovens e adul-

tos a capacitar-se em uma profissão. A Educação Profissional é a grande aposta do governo 

não apenas para qualificar a mão de obra do país, mas para melhorar a qualidade do ensino 

médio. A campanha dos representandos do governo, o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) começou a sair do papel em 2013.  
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Pensado inicialmente como um dos caminhos para melhorar o nível médio de 

ensino, através da formação do aluno para o mundo do trabalho, a iniciativa tem como 

objetivo financiar cursos profissionalizantes no nível médio para pessoas de baixa renda. 

Também poderão participar trabalhadores interessados em qualificação profissional. 

No governo vigente de 2012, foram  investidos para expansão na rede federal de 

escolas técnicas, que inclui apoio às redes estaduais e oferta de bolsas de estudo para alunos 

de escolas públicas em cursos profissionalizantes de instituições privadas. Segundo essas 

ações, o governo prevê a oferta de 8 milhões de oportunidades na educação profissional até 

2014. 

Nesse panorama de oferta dos cursos PRONATEC é válido citar a participação 

de uma das instituições federais de ensino técnico, o IFRO - Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia, segundo a página virtual da instituição no site www.portal 

.ifro.edu.br/pronatec, a instituição é parceira do PRONATEC desde o final de 2011 como re-

presentante da Rede Federal de Educação Profissional, científica e tecnológica (EPCT) res-

ponsável por ministrar os cursos pactuados junto ao Ministério da Educação, exercendo as-

sim, uma grande parceira na oferta de cursos técnicos. 

No ano de 2016 ofertou mais de 1,3 mil vagas pelo programa, com mais de 54  

cursos em áreas diferentes, atenderam público distintos como por exemplo  apenados e assen-

tados, conforme informou o coordenador geral do PRONATEC Jackson Nunes,  em 17 muni-

cípios do Estado são ministrados nos campi diversos cursos nos eixos de desenvolvimento 

educacional e social, quais como  produção alimentícia, gestão de negócios, produção indus-

trial, produção cultural e designer e controle e processos industriais.  

No setor produtivo a proposta foi bem recebida, já que a falta de mão de obra 

qualificada é um dos principais gargalos para o desenvolvimento econômico do país.  Já entre 

os educadores, ainda há dúvidas de que o PRONATEC é a resposta de que o ensino médio 

precisa para superar a crise de identidade que enfrenta desde a expansão das matrículas na 

década de 90.  

A educação profissional tem de ser ampliada, mas o ensino técnico não é a 

panaceia para os problemas educacionais brasileiros. Há um discurso sobre o ensino técnico, 

assumido como marketing eleitoral, que trata a educação como se fosse o passaporte para a 

empregabilidade. 

O ensino médio apresenta  os piores índices de rendimento entre todas as etapas 

da Educação Básica. Atualmente, cerca de 8,3 milhões de alunos estão matriculados no 

segundo grau, cuja taxa de reprovação é de cerca de 12%, e a de abandono, cerca de 11%. As 
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matrículas na educação profissional correspondem a 10% do total de estudantes do ensino 

médio, percentual considerado baixo em relação a outros países. 

Ainda não há estudos objetivos que apontem a demanda real por ensino técnico no 

país. As escolas que oferecem a formação de nível médio integrada à profissional muitas 

vezes são enxergadas pelos jovens como um trampolim para o ensino superior e não como um 

fim em si. Muitos vão para o ensino técnico por conta da qualidade da instituição, no caso das 

redes estadual e federal.  

Na exposição de motivos que acompanha o projeto de lei que criará o 

PRONATEC, o Ministério da Educação (MEC) já sinalizou que a intenção do programa em 

tornar o ensino médio integrado a uma realidade para todos os estudantes.  

O PRONATEC é uma das alternativas para o ensino médio. Nem todos que estão 

nessa etapa tem interesse em formação técnica. Os outros alunos têm outras preocupações, 

como o desenvolvimento tecnológico, cultural ou o científico. 

As novas diretrizes curriculares para o ensino médio aprovadas recentemente pelo 

colegiado apontam o trabalho como um dos eixos norteadores para a etapa, ao lado da cultura, 

ciência e tecnologia. O programa preencheria, portanto, uma das necessidades apontadas pelo 

conselho.  

De qualquer maneira, uma formação que dialogue com a vida profissional pode 

ser um caminho para reduzir a evasão, já que atingirá os jovens que querem uma inserção 

rápida no mercado, alguns estudiosos dizem que o programa "não resolve todos os problemas 

do ensino médio", mas é uma boa aposta. "Achava-se que era ruim associar o ensino à prática, 

mas temos experiências que mostram que é possível manter o currículo do ensino médio, 

reduzir a evasão e aumentar a empregabilidade, segundo fonte da Revista Educação de 2013. 

A qualidade do ensino oferecido pelas escolas técnicas federais é em geral 

superior à das redes estaduais - seja porque os professores são mais bem pagos e contam com 

uma carreira mais atraente ou porque os alunos que lá estudam são selecionados para ter 

acesso a uma das cobiçadas vagas ofertadas. Por isso, a aposta nesse modelo pode ser 

interessante também para incluir cada vez mais jovens em escolas consideradas de excelência. 

Mas como ainda levará tempo para construir novas escolas e reformar as 

existentes para ampliar o número de vagas, o PRONATEC utilizará a rede privada como 

apoio. A previsão em que sejam ofertadas 3,5 milhões de bolsas para trabalhadores e alunos 

da rede pública até 2014 nessas instituições. (Revista Educação, 2013.)  
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A ideia é que o estudante curse em um turno o ensino médio regular e no outro 

faça um curso técnico em escola privada. Essas vagas serão oferecidas essencialmente pelo 

Sistema S (Sesc, Sesi e Senai).  

Para esse mecanismo não deverá ter efeito na qualidade do ensino médio porque 

não interfere na escola: a formação não será integrada, mas concomitante. Pode ser que isso 

agregue conhecimento na formação dos jovens, que abra novas perspectivas, mas o ensino 

regular é que é o problema.  

O importante é um esforço na ampliação desses cursos para que não seja um 

estímulo só do aumento de vagas,  a receita da oferta de bolsas em instituições privadas não 

pode ser replicada no ensino técnico e não apenas pelo tamanho das redes em cada etapa. 

Sequer temos uma clareza de qual é a demanda do ensino técnico.  

O Sistema S apresentar boas referencias na Educação Profissional por conseguinte 

o principal destino à integrar alunos da rede pública. Além do acordo já existente com o 

governo para aumentar o número de vagas gratuitas ofertadas por essas escolas, há previsão 

de que elas sejam ampliadas, inclusive com financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

A portaria de nº168 de 7 de março de 2013 estabelece as ofertas do PRONATEC  

e a Bolsa-formação que é de caracter finaceiro a custera dispesas dos estudantes que 

frequentarem os cursos do programa, como forma de potencializar o acesso as redes de 

ensino. 

As normas estabelecem o acesso a educação profissional dos mais variados 

públicos, no artigo 2º: 

I - ampliar e diversificar a oferta de educação profissional e tecnológica gratuita no 
País; 
II - integrar programas, projetos e ações de formação profissional e tecnológica; e 
III - democratizar as formas de acesso à educação profissional e tecnológica para 
públicos diversos. 
Art. 3o A Bolsa-Formação atenderá prioritariamente: 
I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e 
adultos; 
II - trabalhadores, inclusive agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, 
extrativistas e pescadores; 
III - beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de 
renda entre outros que atenderem a critérios especificados no âmbito do Plano Brasil 
sem Miséria; 
IV - pessoas com deficiência; 
V - povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais 
VI - adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas;  
VII - públicos prioritários dos programas do governo federal que se associem à Bol-
sa-Formação; e  
VIII - estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede 
pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. (BRASIL, Por-
taria nº168) 



22 
 

 

Básicamente, faz um panorama sobre o público alvo para ingressarem no perfil da 

Bolsa-Formação. 

Ainda no paragráfo primeiro estabelece: 

§ 1º Para fins desta Portaria, consideram-se trabalhadores os empregados, 
trabalhadores domésticos, trabalhadores não remunerados, trabalhadores por conta-
própria, trabalhadores na construção para o próprio uso ou para o próprio consumo, 
de acordo com classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), independentemente de exercerem ou não ocupação remunerada, ou de 
estarem ou não ocupados. 

O paragráfo citado integra o capítulo I que fala das disposições gerais, que visa a 

permanência dos estudantes trabalhadores, sendo este possuidores  renda própria ou 

assalariados. 

No capítulo II, trata da organização da Bolsa-Formação, descrevendo as 

modalidades dos cursos oferecidos no artigo 5º. 

I - Bolsa-Formação Estudante, para oferta de cursos de educação profissional técnica 
de nível médio, doravante denominados cursos técnicos; e 
II - Bolsa-Formação Trabalhador, para oferta de cursos de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional, doravante denominados cursos FIC. 

 

Na sequência, as atribuições dos agentes da Bolsa-Formação onde se  estende 

amplas as propostas, organização, regulamentação coordenação e monitoramento dos cursos. 

Já no capítulo VI, fala das disposições gerais da Bolsa-Formação Estudante, abrangendo em 

nível técnico alunos da educação fundamental e médio, atendendo também a modalidade da 

EJA. 

No capítulo V, fala da Bolsa-Formação Trabalhado que atende aos alunos 

trabalhador, com os objetivo e as caracteristicas desse público alvo. 

No artigo 38, dispõe: 

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. 
 

Nesse artigo visa ampliar o acesso de profissionais para atender a demanda no que 

compete ao desenvolvimento socioeconomico e ambiental do Brasil, também cita o incentivo 

de elevar o grau de escolaridade integrando-se aos cursos oferecidos pela rede de educação 

profissional. Em paragráfo único estabelece que o nível de escolaridade é determinada de 
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acordo com o Guia de curso do PRONATEC em Formação Inicial e Continuada –FIC, esses 

cursos seguem as orientações da Lei nº9.9394/1996 e as Diretrizes Curriculares Nacional. 

No capítulo VI, diz sobre a oferta e do preencimento de vagas na Bolsa-Formação, 

onde estabelece a parceria com a rede pública e privada de ensino profissional, seguindo o 

capítulo VII, fala dos repasses de recursos correspondentes à Bolsa-Formação para 

instituições de rede públicas e dos serviços nacionais de aprendizagem, atendendo assim as 

necessidades básicas dos alunos se caracterizando assim uma assitência estudantil, no artigo 

60 e paragráfo 1º: 

§ 1º A assistência estudantil, de que trata o caput deste artigo, deverá ser prestada 
aos beneficiários da Bolsa-Formação de forma a subsidiar alimentação e transporte, 
considerando necessidades específicas de pessoas com deficiência, conforme 
orientações definidas no Manual de Gestão da Bolsa-Formação. 

Fica também estabelecida a vedação de quaisquer cobranças de taxas dos 

estudantes durante o curso. No capítulo VIII é de caracter do pagamento das mensalidades 

correspondente à Bolsa-Formação Estudante para instituições privadas, e por fim os capítulos 

IX e X, respectivamente de disposições transitórias e finais.  
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4  A METODOLOGIA  E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

A metodologia é a descrição detalhada dos métodos, técnicas e processos seguidos 

na pesquisa, explicando como a pressuposição ou hipótese de um determinado assunto, leva a 

melhor conclusão que antes fora analisado.  

Os métodos e as técnicas de uma pesquisa são instrumento que ajudam a comprovar 

uma realidade observada, ou seja o melhor caminho para um determinado fim. Antônio Carlo 

Gil, aponta vários métodos, mas a escolha de um dependera o objetivo da pesquisa. “A ado-

ção de um ou outro método depende de muitos fatores: da natureza, do objeto que se pretende 

pesquisar, dos recursos materiais disponíveis, do nível de abrangência do estudo e sobretudo 

da inspiração filosófica do pesquisador. “(GIL, 2008, p.09) 

A realidade que envolve objeto de estudo é o ponto de partida para as primeiras aná-

lises na escolha da metodologia. 

Diante dos expostos a escolha do objeto de estudo articula com o perfil descrito que 

justifica a escolha tanto de nossa metodologia, o estudo de caso, como  apresentou-se como 

um caso importante a ser estudado, capaz de oferecer dados relevantes para a reflexão sobre 

leitura, formação de leitores e sem perder de vista a inserção dos sujeitos na sociedade. Uma 

vez que o objetivo é traçar um perfil do aluno PRONATEC na modalidade da qualificação 

básica dos alunos ao ingressar em uma Instituição de Ensino Profissional. 

O primeiro momento foi contatar com a escola a possibilidade de se fazer o levan-

tamento de dados e a autorização por parte da coordenadora pedagógica da escola para serem 

coletado os dados.  

Os procedimentos da elaboração do instrumento, bem como a coleta do  dados que é 

o questionário e uma pesquisa documental, levantamento bibliográfico por ultimo a tabulação 

manual utilizando com apoio da planilha Excel. 

Sobre o questionário a definição para este instrumento é segundo Gil (2008) conjun-

to de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre co-

nhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado. (p.121) 

O questionário pode ajudar a definir o objetivo da pesquisa e embora apresente suas 

vantagens e desvantagens poderá apresenta o melhor caminho para descrever as característi-

cas de uma determinada população pesquisada. 

O processo de tabulação e sistematização dos dados será do apoio e suporte do da 

planilha Excel para identificação das respostas mais evidentes e identificação da tendência 
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central das respostas obtidas os resultados serão apresentados em formato de gráficos para 

melhor visualização dos dados, além dos gráficos será apresentada a análise de cada questão 

para então poder apresentar as considerações gerais. 

Já nessa outra tabela mostra que em todo território brasileiro há uma procura 

significativa por cursos de profissionalizantes**.Os referenciados dados apresenta um 

fenômeno estatístico, que se faz necessário evidencia-los. Tomando como base a educação 

profissional ao ingressarem nesses tais cursos ofertados, ali estarão reunidos pessoas de 

gêneros variados, como por exemplo, idade, níveis de escolarização, raça, cor, etnia, jovens, 

adultos, trabalhadores rurais, autônomos, estudantes, homens, mulheres. 

Diante dessas variáveis, faz-se necessário conhecer o perfil dos estudantes desses 

modalidade, independente das opções de cursos estão frequentando uma instituição de 

educação embora voltada para qualificação profissional.  

Expostos o fenômeno, a escolha para coleta de dados do objeto de estudo, foi 

preciso optar por uma Instituição que ofertasse o ensino de Educação Profissional que no caso 

como já citado anteriormente a Escola SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, pois reúne alunos com idades variadas e perfil social diversificado na mesma 

turma, e por ser uma referência nacional. 

O local pesquisado foi na cidade de Porto Velho –RO situado no bairro Areal 

centro.  

 

4.1 MÉTODO 

A realidade que envolve o objeto de estudo é o ponto de partida para as primeiras 

analises na escolha do método. 

 

Segundo Gil (2008)Pode-se definir método como caminho para se chegar a 

determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento.(p.08). O método é a melhor forma de 

investigação que comprova cientificamente  a veracidade diante de vários fatores.  

Escolher um método dependerá muito do objeto que se deseja  alcançar em uma 

pesquisa cientifica. Existem pesquisas que apresentam dois dos métodos mais conhecido no 

meio acadêmico "(...)os métodos são classificados em dois grandes grupos o dos que 

proporcionam as bases lógicas da investigação científica e o dos que esclarecem acerca dos 

procedimentos técnicos que poderão ser utilizados." (Gil,2008,p.9). 
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De acordo com GIL (2008)  como os fatores que motivam a investigação, a 

possibilidade de comprovação cientifica ficará a cargo dos procedimentos tomados. 

“Estes métodos esclarecem acerca dos procedimentos lógicos que deverão ser 
seguidos no processo de investigação científica dos fatos da natureza e da sociedade. 
São, pois, métodos desenvolvidos a partir de (elevado grau de abstração', [ que 
possibilitam ao pesquisador decidir acerca do alcance de sua investigação, das regras 
de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações.” (GIL,2008,p.9) 

Há também métodos do tipo quantitativo, que é o uso de instrumental estatístico, 

de dados numéricos e qualitativos, que se caracteriza pela qualificação dos dados coletados, 

durante a análise do problema. 

 

4.2 PESQUISA 

 

Numa abordagem sobre qual melhor método a ser utiliza o tipo de pesquisa é 

fundamenta para definir esses meios, pois de acordo com o problema o que se busca 

comprovar, GIL(2008) define "O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científico.(p.26)" 

Quando se define uma pesquisa pelo tipo de procedimento a ser adodato temos os 

niveis que orientam para um objetivo especifico. Conforme GIL:  

“Cada pesquisa social, naturalmente, tem um objetivo específico. Contudo, é 
possível agrupar as mais diversas pesquisas em certo número de grupamentos 
amplos. Assim, Duverger (1962) distingue três níveis de pesquisa: descrição, 
classificação e explicação. Selltiz et al. (1967) classificam as pesquisas em três 
grupos: estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses 
causais. Esta última é a classificação mais adotada na atualidade e também o será 
aqui, com uma pequena alteração de nomenclatura: as pesquisas do último grupo 
serão denominadas explicativa. “(GIL,2008,p.27) 

 

Para cada tipo de pesquisa há uma descrição, elas  podem ser de caráter 

exploratórias, descritivas, explicativas. No caso do problema neste trabalho abordado a uma 

delimitação da pesquisa como a forma de investigação ajudará a aproximação com a 

realidade, ainda GIL (2008). 

“O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o 
procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser definidos dois 
grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas fontes de 
"papel" e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No primeiro grupo estão a 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo estão a pesquisa 
experimental, a pesquisa ex-post-facto, o levantamento, o estudo de campo e o 
estudo de caso.” (p.50). 

 

Para melhor investigação da realidade em aproximação do problema de pesquisa, 

foi optado pela pesquisa documental e o estudo de caso. 
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“A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental 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 desenvolvimento da pesquisa documental segue os 
mesmos passos da pesquisa bibliográfica. Apenas há que se considerar que o 
primeiro passo consiste na exploração das fontes documentais, que são em grande 
número. Existem, de um lado, os documentos de primeira mão, que não receberam 
qualquer tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, 
cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. De outro lado, existem 
os documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais 
como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas 
etc.”(GIL,2008,p.51). 
 

No que ser refere a parte documental dos documentos oficiais do PRONATEC 

para checar os tipos de requisitos que emglobam o problema. Para o estudo de caso se define 

como um estudo de caráter empirico que investiga a realidadedo contexto que apresenta o 

problema. GIL (2008, p.58 apud YIN 1981,p.22) cita que o estudo de caso pode ser utilizado 

em várias pesquisas,"O estudo de caso pode, pois, ser utilizado tanto em pesquisas 

exploratórias quanto descritivas e explicativas. Cabe ressaltar, todavia, que existem 

preconceitos contra o estudo de caso, como os que são indicados a seguir (Yin, 1981, p. 22)" 

A finalidade do estudo de caso é testificar se o caso que foi pesquisado gera uma 

generalização ou permanece como um caso único e singular quando se deu o inicio da 

pesquisa.  

Diante dos expostos a escolha do objeto de estudo articula com o perfil descrito 

que justifica a escolha tanto de nossa metodologia, estudo de caso, como apresentou-se como 

um caso importante a ser estudado, capaz de oferecer dados relevantes para a reflexão sobre 

leitura, formação de leitores e sem perder de vista a inserção dos sujeitos na sociedade.  

Uma vez que o objetivo traçar um perfil do aluno PRONATEC  na modalidade da 

qualificação básica dos alunos  ingressos a uma Instituição de Ensino Profissional 

 

4.3 TÉCNICA  

 

Segundo LAKATOS E MARCONI (2003) Técnica é um conjunto de preceitos ou 

processos de que se serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou 

nornas, a parte prática. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus 

propósitos.(p.174). 

O primeiro momento foi contatar com a escola a possibilidade de se fazer o 

levantamento de dados e a autorização por parte da coordenadora pedagógica da escola para 
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serem coletado os dados, dessa forma foi optado por uso do instrumento o questionário. Para 

Lakatos e Marconi o questionário é: 

“Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 
entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo 
correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do 
mesmo modo.”(LAKATOS E MARCONI,2003,p.201) 
 

Também sobre o questionário a definição para este instrumento é segundo Gil 

(2008) conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informa-

ções sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado etc. (p.121.) 

O questionário pode ajudar a definir o objetivo da pesquisa e embora apresente suas 

vantagens e desvantagens poderão apresentar o melhor caminho para descrever as caracterís-

ticas de uma determinada população pesquisada. 

O processo de tabulação e sistematização dos dados será do apoio e suporte da plani-

lha Excel para identificação das respostas mais evidentes e identificação da tendência central 

das respostas obtidas os resultados serão apresentados em formato de gráficos para melhor 

visualização dos dados, além dos gráficos será apresentada a análise de cada questão  para 

então poder apresentar as considerações gerais. 
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5. A PESQUISA E OS RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa em questão, feita entrevista em forma de questionário com 20 perguntas 

fechadas de múltipla escolha e 1 pergunta aberta com livre respostar, foram entrevistadas 2 

turmas de qualificação da instituição de Educação profissional em uma unidade do SENAI de 

Porto Velho.  

 
 
 

GRUPO 1 

1- Qual seu sexo? 

 
Feminino   17% 

Masculino  81% 

 
 

 
GRUPO 2 

1- Qual seu sexo? 

 
Feminino   9% 

Masculino  89% 

 
 

Análise do gráfico do primeiro dos grupos, podemos observar que a maioria dos alunos é 
do sexo masculino, como demostra a porcentagem de 81% no primeiro grupo e 89% no 
segundo grupo. Sendo que apenas 17% e 9% são do sexo feninimo no primeiro e no 
segundo grupo respectivamente. Ou seja a primeira turma pesquisa 29 são alunos do sexo 
masculino e 6 alunas é do sexo feminino. 
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2- Qual sua idade? 

 
entre 14 e 18 anos  44% 

entre 19 a 25 anos  31% 

entre 26 a 35 anos  17% 

entre 36 a 45 anos  3% 

50 anos ou mais   3% 
 

 

2- Qual sua idade? 

 
entre 14 e 18 anos  28% 

entre 19 a 25 anos  23% 

entre 26 a 35 anos  32% 

entre 36 a 45 anos  13% 

50 anos ou mais   4% 
 

De acordo com o gráfico apresenta-se uma turma com público bastante  jovem onde a 
maioria tem entre 14 e 18 anos com 44%, em seguida 19 a 25 anos com 31%, nos demais 
de 26 a 50 anos. Segundo o gráfico o público essa turma tem em maior quantidade a idade 
de 26 e 35 anos com 32% e na seqüência 14 a 28 anos com 28%, e 19 a 25 com 23%. 

 

3- Como você considera sua cor ? 

 

Branco (a)  11% 

Pardo (a)  58% 

Negro(a)  25% 

Amarelo(a)  0% 

Indígena   6% 

 
 

 

3- Como você considera sua cor ? 

 

Branco (a)  19% 

Pardo (a)  53% 

Negro(a)  19% 

Amarelo(a)  2% 

Indígena   4% 
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Levando em consideração quanto a sua cor, foi predominante a opção pardo(a) com 58% e 
em seguida a cor negro(a) com 25% de autodeclaração dos entrevistados. Porcentagem 
bem elevada como no primeiro grupo, assim a cor pardo(a) é a maioria e em seguida com 
a mesma porcentagem 19% para negro(a) e branco(a). 

 
 
 

4- Qual seu estado civil? 

 
solteiro(a)  

casado(a) 

Mora com um(a) companheiro(a) 

separado(a)/divorciado(a)/desquitado(a) 

União Estável  

viúvo(a) 

 
 

 

4- Qual seu estado civil?

 

solteiro(a)   

casado(a)  

Mora com um(a) companheiro(a)  

separado(a)/divorciado(a)/desquitado(a)  

União Estável   

viúvo(a)  

 
 

O estado civil declarado pela maioria foi de 86% de solteiro(a), seguido dos que moram 
com companheiro(a). Predominante como o primeiro grupo a opção solteiro para estado 
civil vem com 66%, na sequencia de casados 19% como segunda maior porcetagem 

 

5- A casa que você mora é? 

Alugada  19% 

própria   67% 

5- A casa que você mora é? 

 
alugada  28% 

própria   60% 

cedida  4% 
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Cedida  11% 

Financiada   0% 

de parentes/amigos/outros  3% 

 
 

Financiada   0% 

de parentes/amigos/outros  9% 

 
 

O primeiro grupo declação de residência 67% declaram que moram em casa própria e em 
seguida com 19% em casa alugada. O segundo predomina a moradia própria 60% assim 
como 28% da moradia alugada. 

 
 

6-Quantas pessoas residem na casa que 
você mora?

 
Duas pessoas  0% 

Três pessoas  17% 

Quatro pessoas  33% 

Cinco pessoas  25% 

Seis ou mais pessoas  22% 

Mora sozinho(a)  0% 

 
 

6-Quantas pessoas residem na casa que 
você mora?

 

 
Duas pessoas 

 9% 

Três pessoas  11% 

Quatro pessoas  34% 

Cinco pessoas  23% 

Seis ou mais pessoas  19% 

Mora sozinho(a)  4% 

 
 

Total de pessoas residente no primeiro grupo apontou 4 pessoas com 33% do total de 
100% e 5 pessoal com 25%. Como no primeiro grupo a maioria residente são de 4 pessoas 
no total de 34% e 5 pessoas com 23%. 
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7- Qual a localidade da sua moradia?

 
Zona Rural   3% 

Zona Norte  19% 

Zona Leste  39% 

Zona Sul  28% 

Zona Oeste   3% 

Zona Central   3% 

Município de Candeias  0% 

Outros  6% 
 

7- Qual a localidade da sua moradia?

 
Zona Rural   0% 

Zona Norte  9% 

Zona Leste  43% 

Zona Sul  30% 

Zona Oeste   0% 

Zona Central   2% 

Município de Candeias  17% 

Outros  0% 
 

Separado por zona a localidade de moradia o primeiro grupo aponta com 39% pela 
maioria dos entrevistados e 28% residem na zona sul. Com 43% que residem na zona leste 
e 30% na zona sul foi declarado no segundo grupo 

 

8-Quantos filhos você tem? 

 
um(a)  8% 

Dois(duas  8% 

Três  3% 

Quatro ou mais  6% 

Não tenho filhos(as)  75% 
 

8-Quantos filhos você tem? 

 
um(a)  23% 

Dois(duas  15% 

Três  6% 

Quatro ou mais  6% 

Não tenho filhos(as)  49% 
 

O primeiro grupo declara a quantidade de filhos 75% dos entrevistados declararam que 
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não tem filhos, e com 8% declararam que tem de 1 a 2 filhos. Assim como apontado no 
primeiro grupo a maioria do grupo dois com 49% dizem que não tem filhos, 23% tem um 
filho e 15% tem dois filhos. 

 
 

9-Você estudou até que série/ano? 

 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)  

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)  

Ensino Médio Completo   

Ensino Médio incompleto  

Ensino Superior completo   

Ensino Superior incompleto  

Outros  
 

 

9-Você estudou até que série/ano? 

 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)  

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)  

Ensino Médio Completo   

Ensino Médio incompleto  

Ensino Superior completo   

Ensino Superior incompleto  

Outros  
 

Na Formação educacional o primeiro grupo declarou que tem Ensino Médio Completo 
com 36% e com Ensino Médio incompleto com 25%. Assim como no primeiro grupo a 
maioria declara Ensino Médio completo com 34 e 23% declaram que tem Ensino Médio 
incompleto.  

 

 

10-Na sua vida escolar você estudou: 

 
Integralmente em escolas públicas. 

Integralmente em escolas particulares. 

Maior parte em escola pública 

 

10-Na sua vida escolar você estudou: 

 
Integralmente em escolas públicas.  

Integralmente em escolas particulares.  

Maior parte em escola pública  
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Maior parte em escola particular.  8% 

 
 

Maior parte em escola particular.  6% 
 

Na opção de modalidade de estudo pública ou privada, a maioria do primeiro gurpo  
declara que estudou interalmente em escola pública com 67% e maior parte em escola 
publica com 25%. O segundo declaram com 70% dos entrevistados que estudaram  
integralmente em escola pública e com 21% dizem que esturam em maior parte em escola 
pública. 

11-Você exercer alguma atividade 
remunerada ? 

 
Formal (carteira assinada) 

 

Informal (não tem carteira assinada)  

Autônomo  

Não exerço nenhuma atividade   

Não sei   
 

11-Você exercer alguma atividade 
remunerada ? 

 
 
Formal (carteira assinada) 

 15%

Informal (não tem carteira assinada)  23%

Autônomo  26%

Não exerço nenhuma atividade   30%

Não sei   
 

Na questão sobre o exercício de alguma atividade remunerada na maioria do primeiro 
grupo dizem que não exercem nenhuma atividade remunerada com 36% da maioria e 22% 
dizem que exercem atividade formal com carteira assinada. A maioria do segundo grupo 
aponta com 30% que não exercem nenhuma atividade remunerada e 23% com atividade 
informação ou seja com sem carteira assinada. 
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12-Você faz parte dos cursos oferecido 
pelo PRONATEC? 

Sim  34 94% 

Não  2 6% 
 

 

12-Você faz parte dos cursos oferecido 
pelo PRONATEC? 

Sim  46 98% 

Não  1 2% 
 

Sobre os cursos frequentado pelos entrevistados, 94% dizem SIM que fazem parte do 
PRONATEC e 6% dizem que NÃO. Como no primeiro grupo o segundo diz com 98% 
dizem que SIM, fazem parte do PRONATEC E 2% dizem que NÃO. 
 

13- O que influenciou na sua opção de 
curso profissionalizando pelo 
PRONATEC? 

Ter uma formação profissional  21

Mudar de Profissão   2 

Beneficio Financeiro/auxilio 
estudantil 

5

Facilidade de acesso aos cursos 
oferecidos  

3

Elevar o grau de escolaridade 4

. 

 

13- O que influenciou na sua opção de 
curso profissionalizando pelo 
PRONATEC? 

 
Ter uma formação profissional  

33 

Mudar de Profissão   5 

Beneficio Financeiro/auxilio 
estudantil 

1 

Facilidade de acesso aos cursos 
oferecidos  

7 15%

Elevar o grau de escolaridade 1 
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A maior influência com 58% da maioria do primeiro grupo foi é ter uma formação 
profissional, a segunda maior influência 14% foi beneficio financeiro/auxilio estudantil e 
com 11% elevar o grau de escolaridade. Como no primeiro grupo 70% da maioria do 
segundo grupo diz que a maior influência e ter uma formação profissional segundo de 
15% pela facilide de acesso aos cursos oferecidos e em terceiro com 11% mudar de 
profissão. 
 

14-Quem ou o quê motivou você a fazer 
o curso pelo PRONATEC? 

 
 
Meus pais/parentes/amigos    19% 

 

Qualificação para o mercado de 
trabalho 

 61%

Diversidade de cursos gratuitos   

Certificação Profissional   11%

Não me sinto motivado   
 

14-Quem ou o quê motivou você a fazer o 
curso pelo PRONATEC?

 

 

Meus pais/parentes/amigos  6%

Qualificação para o mercado de 
trabalho 

 72%

Diversidade de cursos gratuitos   13%

Certificação Profissional   9%

Não me sinto motivado   0%

 
 

A maior motivação do primeiro grupo para frequentar os cursos foi a qualificação para o 
mercado de trabalho com 61% da maioria, 19% como segunda maior motivação de 
pais/parentes/amigos, em seguida com 11% a certificação profissional e com 8% 
diversidade de cursos gratuitos. Comparado ao primeiro grupo  a qualificação para o 
mercado de trabalho foi a mais apontada com 72% e em segunda opção diferente do 
primeiro grupo foi a diversidade de cursos gratuitos com 13%, e a  certificação 
profissional com 9% e por ultimo a motivação de pais/parentes/amigos com 6%. 
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15-Qual horário você faz o curso ? 

Matutino  39% 

Vespertino  31% 

Notuno  31% 
 

15-Qual horário você faz o curso ? 

Matutino  47% 

Vespertino  53% 

Notuno  0% 
 

O horário mais frequentado pela maioria do primeiro grupo é no período matutino com 
39%, seguido do período vespertino e noturno com 31% respectivamente. O horário 
vespertino com 53% e o mais frequentado do segundo grupo ao contrario do primeiro 
grupo, em seguida com 47% o perído matutino. 

16-Os conhecimento de sua escolaridade 
básica, contribuem para sua Formação 
Profissional ? 

Sim   83% 

Nao  8% 

Não sei  8% 

 
 

16-Os conhecimento de sua escolaridade 
básica, contribuem para sua Formação 
Profissional ? 

Sim   89% 

Nao  4% 

Não sei  4% 
 

Quanto a escolaridade básica 83% apontam o primerio grupo, que os conhecimentos 
basicos contribuem SIM para formação profissional e 8% dizem que NÃO contribuem 
para a formação profissional e outros não sabem. Os conhecimentos da formação basica 
contribuem SIM com 89% da maioria para formação profissional e 4% dizem que NÃO 
ou não sabem, para o segundo grupo. 
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17- Em algum momento você sentiu 
dificuldades para assimilar os conteúdos 
ministrado no curso de educação 
profissional? 

sim   19% 

não   25% 

as vezes   53% 

sempre  3% 

não sei   0% 
 

17- Em algum momento você sentiu 
dificuldades para assimilar os conteúdos 
ministrado no curso de educação 
profissional? 

sim   11% 

não   57% 

as vezes   28% 

sempre  2% 

não sei   0% 
 

Diante das dificuldades encontradas nos conteúdos ministrados, o primeiro grupo com 
53% dizem que AS VEZES sentiram dificuldades, outra 25% disseram que NÃO e 19% 
disseram que SIM. Para o segundo grupo a maioria com 57% disseram que NÃO 
encotraram dificuldade em conteúdos ministrados, já 28% disseram que AS VEZES e com 
11% disseram SIM, que sentiram dificuldades. 

18- O Curso que você está 
frequentando, exige um nível de 
escolaridade maior? 

Sim   42% 

Não   44% 

Não sei  14% 
 

18- O Curso que você está frequentando, 
exige um nível de escolaridade maior? 

 
Sim   34% 

Não   49% 

Não sei  17% 
 

O curso frequentado NÃO exige um grau maior de escolaridade conforme apresenta a 
maioria de 44%, já outros 42% dizem que SIM exige um grau maior e 14% não sabem. O 
segundo grupo aponta com 49% que NÃO exige maior nivel de escolaridade, já para os 
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34% dizem que SIM e 17% não sabem. 

19- Você sentiu dificuldades nas 
avaliações aplicadas? 

sim  11% 

não  53% 

as vezes   36% 

sempre  0% 

não sei   0% 
 

19- Você sentiu dificuldades nas 
avaliações aplicadas? 

sim  15% 

não  60% 

as vezes   19% 

sempre  0% 

não sei   4% 
 

Sobre as avaliação aplicadas 53% NÃO sentiram dificuldades e 36% disseram que AS 
VEZES,outros disseram que SIM com 11%. Para o segundo grupo disseram que NÃO 
sentiram dificuldades nas avaliações com 60% da maioria e AS VEZES com 19% seguido 
de 15% sentiram SIM dificuldades. 

 

20- Você acha que poderia melhorar seu 
rendimento se tivesse um reforço 
escolar? 

Sim  75% 

Não  14% 

Não sei  11% 
 

 

20- Você acha que poderia melhorar seu 
rendimento se tivesse um reforço escolar? 

Sim  68% 

Não  26% 

Não sei  6% 
 

Na sugestão de um reforço escolar para melhorar o rendimento no curso 75% disseram 



41 
 

que SIM e 14% disseram que NÃO seguido de 11% que não sabem. Igualmente o 
primeiro grupo, 68%do segundo grupo dissem que SIM e 26% dizem que NÃO, seguindo 
de 6% que dizem que não sabem. 

21- Qual sua sugestão de melhoria ou que falta no PRONATEC? 

Em uma questão aberta sobre uma possível melhoria para o PRONATEC, foram citadas  
as seguintes situações pelos dois grupos entrevistados e listadas a seguir. 

1. Primeiro: aumento do beneficio do PRONATEC 
2. Segundo: disponibiliar transporte e alimentação na instituição que oferece os 

cursos do PRONATEC. 
3. Terceiro: aumentar a carga horária dos curso oferecidos. 
4. Quarto: melhoria da infraestrutura da instituição. 

 
 

 
Diante dos dados expostos da pesquisa, fazendo análise da criação do PRONA-

TEC, representa o referendo do governo no sentido de colocar com maior destaque a educa-

ção profissional como ponte entre governo e sociedade através do trabalho de construção, 

para assim resgate de cidadania e transformação social. 

Apoiado em (LIBÂNEO 1998) esse perfil do trabalhador já atente uma 

intencionalidade quando se buscar ampliar as relações do trabalho na perspectiva da 

economia, “(...) O novo paradigma produtivo que acompanha o processo de 

internacionalização da economia provoca modificações no processo de produção, no perfil 

dos trabalhadores, nas relações de trabalho (...)” (, p.8).  

A autonomia que lhe é reafirmada e ampliada poderia soar contraditória quando 

conjugada com o traçado de seu horizonte de atuação não fosse a decisão já firmada por essas 

instituições como sua identidade por toda a trajetória de um século de trabalho, “(...) num 

mundo de intensas transformações cientificas e tecnológicas, precisam de uma formação geral 

sólida, capaz de ajudá-los na sua capacidade de pensar (...) ( LIBÂNEO, p.3)” toda a 

formação tem suas exigências principalmente quando direcionado para um fim como é o caso 

da educação profissional, a base que sustenta essa formação vem desde os primeiros anos 

inciais onde se constroi a capacidade de intelecual do cidadão, quando há lacunas nessa base 

vem as dificuldades por muitas vezes prejudicando o aprendizado em outras áreas do 

conhecimento. 

O fato da educação profissional ser atrativo para a população como meio de elevar 

o nível de escolaridade, porém, perpassa as expectativas mostrada da realidade pesquisada na 

Educação Profissional como apoio de (DELPHINO 2010) e relevante citar que: 
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“O problema vai além da introdução ou não de cursos integrados e de taxas altas de 

evasão e repetência, e esbarra em vários problemas que estão sendo ingnorados 

como a própria Educação Profissional e o despreparo dos alunos decorrentes da 

Educação Básica. Outra questão relevante é o financiamento da antiga Qualificação 

Profissional Básica, hoje representada por programas de Formação Profissional 

Inicial usados como instrumentos político, apenas acrescentando números em 

estatísticas falaciosas, pouco contribuindo para a educação integral de nossos alunos  

e para sua real colocação no mercado de trabalho.”(p.16) 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“ (...) a escola que sonhamos é aquela que assegura a todos a formação cultural e 

cientifica para a vida profissional cidadã, possibilitando uma relação autônoma, crítica e cons-

trutiva com a cultura em várias manifestações (...)” (LIBÂNEO, p. 3), com a referência citada 

apoio a causa de que para uma vida profissional bem desenvolvida sem dúvida, vem de uma 

educação para a vida. Levando em consideração a vida produtiva dos cidadãos que buscam se 

qualificar profissionalmente, é necessário que estabeleça uma imbricação entre oferta de tra-

balho e a formação profissional.  

Mas a realidade pesquisada demonstrou, algumas falhas quanto a questão da pro-

posta do projeto como PRONATEC, mesmo que sejam das melhores intenções, a acessibili-

dade de forma volátil fez-se necessário um olhar minucioso para o público alvo, por se depa-

rarem com a ampliação deste naipe de possibilidades, não seria possível um ensino profissio-

nal de qualidade ao trabalho sem estruturar de forma bastante delineada para o perfil final dos 

concluinte dos cursos, mesmo com o comprometimento com a inovação tecnológica, como 

forma de garantir a propriedade de suas ações e elevar significativamente o nível do trabalho 

na produção e democratização do conhecimento, daí a rever o posicionamento quanto elevar o 

grau de escolaridade, pois ainda há falhas na formação básica do cidadão, principalmente das 

classes mais baixas financeiramente falando, quando estes percebem, a possibilidade de me-

lhoria de vida através da formação profissional agregada com algum incentivo de valor, não 

que isso não seja necessário, digo que sim, porém por vezes o foco pode ficar destorcido, vi-

sando apenas as necessidades básica e o que verdadeiramente era pra ser focado passa a ser o 

segundo plano. 

Verificando ainda os dados obtidos na pesquisa, a proposta do PRONATEC, 

quando é citado na portaria de nº168, bem como no artigo 38 e inciso III que propõe 

incentivar a elevação de escolaridade, observou-se no questionário aplicado com os alunos, 

específicamente com na questão 20, que pergunta se um reforço escolar melhoraria o 

rendimento escolar no curso, apresentou-se uma porcentagem de 75% das respostas sim, 

considerando as proposta do PRONATEC e comparando as resposta dos alunos, vimos que a 

proposta é bem desenvolvida, com tudo que foi decretado na portaria, tivemos a percepção 

que eventualmente as necessidades da população que ingressa nos cursos do PRONATEC, 

são maiores dos que prevêm as metas, isto é, incluindo o incentivo de oferta, auxílio e 

permanência de acordo com o perfil dos alunos quando estão frequentando as instituições de 

ensino profissional.  
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Podemos traça o perfil do aluno do programa como foi o objetivo da pesquisa, 

podemos apontar basicamente é um aluno oriundo da classe de renda baixa, maioria do sexo 

masculino, variação da idade de 14 a 35 anos, se autodeclaram cor parda, declaram-se solteiro 

no estado civil, possuem residência própria com 4 ou 5 pessoas morando junto localizado na 

zona leste, declaram que não tem filhos, ensino médico completo cursado em escola pública, 

declaram ainda não possuir uma renda remunerada. 

É importante ressaltar que da diversidade de seu público, cria-se o mosaico que 

constitui a diversidade da sociedade brasileira, essas instituições extraem elementos para 

construir seu projeto de educação profissional e tecnológica, sua identidade, pois reconhecem 

que congregam, em tom de esperança, vozes que lutam por um mundo mais digno e ético, 

vendo assim a formação profissional ainda que por inicial, estes cidadãos merecem bem mais 

de que incentivo para frequentarem temporariamente essas instituições de ensino profissional 

faz-se necessário à ampliação de uma educação básica bem solidificada com aponta a pesqui-

sa feita, com indicadores para preencher as lacunas, causado pelo baixo rendimento escolar ao 

longo da formação básica de ensino. O PRONATEC foi bem intencionado com propostas 

bem estruturadas no papel, pois a realidade demostrou outras variáveis que efetivamente não 

condiz com a intenção do programa.  
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Lei Orgânica do Ensino Industrial 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria Nº 168/2013  PRONATEC 
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Questionário de pesquisa 


