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RESUMO
O artigo objetiva analisar os cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, no âmbito da Bolsa-Formação Trabalhador,
como uma das iniciativas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. Pretende
problematizar a democratização da formação profissional do trabalhador, que vem sendo acompanhada de uma
qualificação aligeirada, simplificada e precarizada. A metodologia utilizada no estudo é de natureza bibliográfica e
documental, que combinou estudo teórico, com a análise dos dados, obtidos por meio de sites oficiais do MEC, a partir
do diálogo entre as categorias políticas públicas, educação e Estado capitalista. Busca analisar, criticamente, como vem
ocorrendo, a formação profissional do trabalhador, que, sem opções, submete-se a uma qualificação profissional
mínima, em uma busca infinda, por uma (re)colocação no mundo do trabalho, desestruturado e precarizado.
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública. Educação. Cursos FIC.
 
RESUMEN
El artículo tiene como objetivo discutir la Formación Inicial y Continuación – FIC, en el alcance de la Bolsa-Formación
trabajador, como una de las iniciativas del Programa Nacional para el Acceso a la Educación Técnica y Empleo -
Pronatec. Tiene la intención de problematizar la democratización de la formación profesional del trabajador, que ha sido
acompañado por una, calificación aligerada, simplificada y precaria. La metodología utilizada en el estudio es de
naturaleza bibliográfica y documental, que combinó estudio teórico con el análisis de los datos obtenidos de los sitios
oficiales del MEC, desde el diálogo entre las categorías políticas públicas, educación y Estado capitalista. Busca
analizar críticamente como lo ha hecho, la formación profesional del trabajador, que, sin opciones, se somete a una
cualificación profesional mínima, en una interminable búsqueda de un (re)colocación en el mundo de trabajo sin
estructura e precario.
PALABRAS-CLAVE: Política Pública. Educación. Cursos FIC.
 

1 INTRODUÇÃO
            O presente artigo pretende analisar a formação inicial e continuada, no âmbito da Bolsa-Formação Trabalhador,
no contexto do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec.  Um programa instituído pela
Lei nº 12.513 de 2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional no país. Para responder o objetivo inicial e problematizar o objeto de investigação, questionamo-nos: até
que ponto, a ampliação da educação profissional, por meio dos cursos FIC é produtiva para o trabalhador? Os cursos
FIC, na modalidade Bolsa-Formação Trabalhador dialoga com a elevação da escolaridade? Os trabalhadores,
especialmente os de baixa escolaridade, têm outra opção para sua formação profissional? Em que moldes e
perspectivas estão sendo realizadas a formação dos trabalhadores, no âmbito a partir dos cursos FICs?
            Com o intuito de aprofundar as questões suscitadas, o estudo, de natureza bibliográfica e documental, permitiu
ampliar os conhecimentos e discussões sobre a política de educação profissional, com destaque para os cursos de
Formação Inicial e Formação Continuada do trabalhador. As análises iniciais sinalizam que os cursos de formação e
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formação continuada não estabelecem, efetivamente, uma relação com a educação básica no contexto atual, negando,
assim, um direito constitucional de educação como um direito de todos e de qualificação para o trabalho (BRASIL,
1988).
            Os dados obtidos nas bases de dados do MEC e do IBGE buscam dialogar com o referencial teórico, afeto à
temática em estudo (ARRUDA, 1989; FRIGOTTO, 2013; GENTILI, 1999; KUENZER, 1991; NOSELLA, 1989; PAZ,
2011; SAVIANI, 2010, dentre outros), possibilitando uma discussão crítica acerca da oferta do que é disponibilizado ao
trabalhador, como qualificação profissional, sob a responsabilidade da atual política pública de ensino e emprego – o
Pronatec.
            O artigo, ao longo da sua tessitura, aborda a Lei do Pronatec, com destaque para uma das suas principais
alternativas: a Bolsa-Formação Trabalhador com a oferta dos cursos FIC, apresentado como uma alternativa existente
para os trabalhadores, principalmente, aos de baixa escolaridade; os números expressivos no aumento das vagas da
educação profissional, que tem como principais parceiros o Sistema S; a relação não linear, entre trabalho e educação;
a efetivação de uma articulação entre os cursos formação inicial e formação continuada e a elevação da escolaridade,
além das alterações na educação profissional, presentes na LDB, por intermédio dos Decretos de nº 5.154, de 2004, e
do de nº 8.368, de 2014; São questões discutidas no decorrer deste trabalho que pretende analisar, criticamente, como
vem ocorrendo a formação profissional do trabalhador, que, sem opções, se submete a uma qualificação profissional
mínima, em uma busca infinda por uma (re)colocação no mundo do trabalho desestruturado e precarizado.
2 OS CURSOS FIC NA MODALIDADE BOLSA-FORMAÇÃO TRABALHADOR: identificando ações e intenções
 
            A Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – Pronatec, criado no governo Dilma Rousseff, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta
de cursos de educação profissional, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino médio, e ampliando as
oportunidades educacionais dos trabalhadores (MEC, 2014); contudo, a ampliação da oferta de cursos para qualificação
profissional não diminui as diferenças sociais e econômicas do trabalhador, pois “[...] a ampliação da oferta de educação
não provoca, automaticamente, mudanças nas relações sociais; ao contrário, esta ampliação é produtiva para o capital”
(KUENZER, 1991, p. 42). Para a autora, uma educação que é distribuída desigualmente, não diminui as desigualdades
sociais, ao contrário, aumenta. Essa democratização do acesso à educação profissional vem sendo acompanhada de
um processo de simplificação, aligeiramento e precarização na formação e qualificação do trabalhador brasileiro, que,
majoritariamente, se qualificam e/ou requalificam, na modalidade dos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC. 
            O número de 5 a 6 milhões de novas vagas em educação profissional, divulgado pelo MEC, até 2013 (BRASIL,
2013), a partir do Pronatec foi bem expressivo. Porém uma leitura mais atenta e crítica dos números disponibilizados
demonstram que os quantitativos mencionados dizem respeito a dados de outros programas que antecederam o
Pronatec e ainda estão em vigência, desenvolvidos pelo MEC, como os programas: Programa Brasil Profissionalizado
(2007), Rede E-Tec (2007), Acordo de Gratuidade do Sistema S (2008) e Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica (2003). “Embora tudo o que foi produzido, até agora, esteja sendo denominado de Pronatec,
o que chega, efetivamente com esse programa, é a denominada &39;Bolsa Formação&39;” (MOVATE, 2014, p. 1).
            Como uma das mais destacadas iniciativas do Pronatec, a Bolsa-Formação (regulamentada pela Portaria MEC
nº 168, de 7 de março de 2013), financia a oferta de cursos presenciais de Educação Profissional e Tecnológica – EPT
– e assistência estudantil plena (material didático, alimentação e transporte) para estudantes, trabalhadores e
beneficiários dos programas federais de transferência de renda, “com a finalidade de contribuir de forma direta para a
ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica para grupos em situação de vulnerabilidade” (BRASIL, 2012,
p. 2). A Bolsa-Formação se divide em: Bolsa-Formação Estudante e Bolsa-Formação Trabalhador. Tanto a
Bolsa-Formação estudante, quanto a trabalhador, poderão ser ofertadas por instituições de Educação Profissional e
Tecnológica vinculada à Rede Federal, aos Sistemas Nacionais de Aprendizagem e às Redes Públicas Estaduais.
            A Bolsa-Formação Estudante destina-se a estudantes, regularmente matriculados em instituições públicas de
Ensino Médio. Eles serão beneficiados com Cursos Técnicos de duração mínima de 800 horas que, previstos no
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, editado pelo Ministério da Educação, serão realizados em concomitância e/ou
subsequência com o Ensino Médio (MEC, 2011).
            Já, a Bolsa-Formação Trabalhador destina-se a trabalhadores de diferentes perfis e beneficiários dos programas
federais de transferência de renda. Eles receberão Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) com duração mínima
de 160 horas, também conhecidos como cursos de qualificação, previstos no Guia Pronatec de Cursos FIC, editado
periodicamente pelo Ministério da Educação (MEC, 2011).
            A Bolsa-Formação Trabalhador se estende a um leque amplo e diverso de beneficiários, não se restringindo a
(re)qualificação do trabalhador. Entre os beneficiários encontram-se: trabalhadores, estudantes e/ou concluintes do
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ensino médio da rede pública, beneficiários dos programas federais de transferência de renda, pessoas cadastradas no
CadÚnico, população do campo, povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas com deficiência e adolescentes e
jovens em medida socioeducativa.
            Os grupos acima definidos em documentos oficias do MEC, Manual de Gestão da Bolsa-Formação (2011),
Documento Referência para a Bolsa-Formação Trabalhador no âmbito do Pronatec (2012) e a Lei nº12.513 (2011), são
grupos em situação de vulnerabilidade social, público predominante nesse tipo de formação, na modalidade
Bolsa-Formação trabalhador, grupos que almejam inserção no mundo do trabalho. “Esses futuros trabalhadores seriam
a clientela, por excelência, de cursos de qualificação profissional de duração e intensidade variáveis, que vão, desde os
cursos de aprendizagem aos cursos técnicos” (KUENZER, 1991, p. 6).
            Quanto aos cursos de curta duração, no âmbito do Pronate, predomina a modalidade Bolsa-Formação
trabalhador, que qualifica, por intermédio dos cursos FIC, com duração mínima de 160 horas, com o objetivo de
promover o acesso dos trabalhadores à Educação Profissional e Tecnológica – EPT. Os cursos FIC na modalidade
Bolsa-Formação trabalhador têm como principais parceiros demandantes: O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), O Ministério da Defesa (MD), o Ministério do Turismo
(MTur) e as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação.
Como parceiros ofertantes, destacam-se as instituições de Educação Profissional e Tecnológica, vinculadas à Rede
Federal e aos Sistemas Nacionais de Aprendizagem. Um balanço realizado pela SETEC/MEC (2013) acerca do
Pronatec, no período de 2011 a 2013, registrou um total de 5.451.453 matrículas em cursos do Pronatec no Brasil.
Desse total, 2.171.714 foram para Bolsa-Formação, sendo 1.779.245 cursos de formação inicial e continuada (FIC) e
392.469 cursos técnicos. A maior parte da responsabilidade na oferta e execução de curso no âmbito da
Bolsa-Formação fica a cargo do Sistema S, como demonstra a tabela intitulada “Bolsa-Formação: Matrícula por
ofertantes (2011 a 2013)”.
            TABELA 1: Bolsa-Formação: Matrícula por ofertantes (2011 a 2013)
OFERTANTES               %
   
REDE FEDERAL
REDE
ESTADUAL              
SENAT                    
SENAR
SENAI
SENAC

            15    
              5
              4
              3
            43
            30

   
Total           100
                 Fonte: SETEC/MEC de 25 de novembro de 2013                                                                  
                     
                Uma descoberta que consideramos importante na sistematização dos nossos estudos é que a temática da
qualificação profissional se faz presente desde o século XIX. Um dos primeiros autores da tradição crítica, antes de
Marx, foi Hodgskin – considerado um dos precursores de Marx. Hodgskin compreendeu, já no século XIX, o valor da
qualificação como agregadora de riquezas, pois, segundo ele: “os elementos materiais do capital circulante (roupas,
alimentos e matéria-prima) não estariam preparados até que o trabalhador deles necessitasse”. Não constituiriam um
estoque no sentido restrito do termo. Para Hodgskin, a única coisa que poderia ser estocada ou preparada,
previamente, era a “qualificação do trabalhador” (HODGSKIN, 1986, p. 269).
Apesar de encontrarmos, na história da educação profissional, experiências focalizadas e pouco expressivas, em
relação à participação de instituições sociais e privadas, como os atores ou “novos sujeitos” de qualificação inaugurada
com o PLANFOR (Plano de Formação Profissional), programa criando no governo de Fernando Henrique Cardoso,
como identificamos em estudos anteriores (PAZ, 2011), visto que o empresariado e o Estado eram, até então, os únicos
detentores do monopólio da qualificação da classe que vive do trabalho. No entanto, a participação destes novos
sujeitos foi, ainda, incipiente e pouco representativa, quando observamos o período de execução do PLANFOR, aspecto
que se ampliou, substancialmente, com o PNQ (Plano Nacional de Qualificação), criado no governo Lula da Silva e
mantido no governo de Dilma Rousseff.
Na atualidade, com a análise dos cursos FIC, a tabela evidencia uma predominância de oferta de qualificação, pelo
Sistema S, na formação dos trabalhadores e futuros trabalhadores, em especial o SENAI e o SENAC, aspecto histórico
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que revela que a qualificação dos trabalhadores sempre esteve na tutela do empresariado, como ressaltado nas
análises de Frigotto (2005, p. 4) “do ponto de vista da gestão, o Brasil é um caso singular de controle quase
unidimensional da educação profissional, pelo patronato do Sistema S”. Vale ressaltar que a Bolsa Formação do
Pronatec é um recurso pago às instituições ofertantes de cursos de qualificação profissional ou técnico e tem, como
principais instituições ofertantes, as do “Sistema S” (SENAI, SENAC, SENAT, SENAR).
O sistema S, abarcou, até 2013, 80% das matrículas efetuadas na Bolsa-Formação Trabalhador, para execução dos
cursos FIC; dado que revela como o Estado tem financiando as instituições privadas para ofertar a qualificação dos
trabalhadores. Entretanto, o fato de a qualificação dos trabalhadores estar sob a tutela do Estado e dos capitalistas, já
foi amplamente problematizado por Hodgskin (1986, p. 294), desde o século XIX. Este autor, brilhantemente, percebeu
o perigo de a qualificação dos trabalhadores ser utilizada como ideologia e reprodução social das relações e formas
sociais capitalistas. Ele advertia:
Seria melhor para os trabalhadores ficarem privados de educação do que recebê-la de seus patrões e do Estado,
porque a educação nesse sentido, não é melhor do que o adestramento dos animais que são subjugados pela canga
[...].
A preocupação apontada por Hodgskin se faz presente na contemporaneidade, tendo em vista que a formação dos
trabalhadores foi, até pouco tempo, exclusivamente desenvolvida pelo Sistema “S”,no Brasil, e pelas escolas
profissionais, que, de acordo com Cunha (2000) e Romanelli (1999), contribuem para manter e fortalecer um tipo de
formação adequada à reprodução do capital, alicerçada nas demandas do mercado. Dimensão que parece não mudar
com a emergência dos novos sujeitos da qualificação e oferta de qualificação profissional.
            Os cursos ministrados são de curta duração e de acordo com o MEC (2011) visarão à capacitação, ao
aperfeiçoamento, à especialização, à atualização e à inserção dos beneficiados em um ambiente propício à
aprendizagem. Objetivando, segundo o MEC (2011), o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social,
levarão em conta possíveis itinerários formativos e a possibilidade de continuidade de estudos. Dentre os objetivos da
Bolsa-Formação Trabalhador, encontra-se: I) Ampliar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio da
educação de formação profissional inicial e continuada; II) Incentivar a elevação de escolaridade; III) Integrar ações
entre órgãos da administração pública federal direta ou indireta e entes federados para a formação de trabalhadores
(BRASIL, 2012, p.4).
            Na realidade, esse tipo de formação, implica para os sujeitos uma:
[...] formação numa ótica individualista, fragmentária e sequer habilita o cidadão e lhe dê direito a um emprego, a uma
profissão, tornando-o apenas um mero empregável disponível no mercado de trabalho sob os desígnios do capital em
sua nova configuração (FRIGOTTO, 2001a, p.80).
                Uma formação que, na maioria das vezes, tem como alternativa de sobrevivência para os trabalhadores o
mundo do trabalho informal, ou a procura incerta e infinda por um emprego, pois, “[...] não há política de emprego, nem
perspectiva de uma carreira, mas indivíduos empregáveis ou não requalificáveis” (FRIGOTTO, 2001b, p. 77).
            Entretanto, o desemprego não atinge apenas a parcela da população de menor escolaridade; mesmo os
indivíduos com formação das mais diversas se encontram desempregados ou exercem funções distintas da sua
formação escolar. Diante disto, Saviani (2010, p. 430), nos alerta para o entendimento de que:
O acesso a diferentes graus de escolaridade amplia as condições de empregabilidade dos indivíduos, o que, entanto,
não lhes garante emprego, pelo simples fato de que, na forma atual do desenvolvimento capitalista, não há emprego
para todos: a economia pode crescer convivendo com altas taxas de desemprego e com grandes contingentes
populacionais excluídos do processo.
 
            A não garantia de emprego, independentemente do nível de escolaridade, aumentou consideravelmente com a
política neoliberal. O neoliberalismo age com a estratégia de transferir a dimensão política da educação para uma lógica
de mercado.
            Dados do Instituto Brasileiro de Geografia IBGE (2015) indicam que a parcela da população ocupada, em
relação à população em idade de trabalhar (nível da ocupação), foi estimada em 56,2%, no 1º trimestre de 2015 no
Brasil, apresentando queda de 0,7 ponto percentual, frente ao trimestre anterior (56,9%), e, em relação ao 1º trimestre
do ano passado, (56,8%), com queda de 0,6 ponto percentual. A população ocupada, no 1° trimestre de 2015, estimada
em 92 milhões de pessoas, era composta por 69,0% de empregados, 4,4% de empregadores, 23,7% de trabalhadores
por conta própria e 2,9% de trabalhadores familiares auxiliares.
            Os indicadores do IBGE classificam a população total em: pessoas em idade de trabalhar, (a partir de 14 anos);
pessoas abaixo da idade de trabalhar (menores de 14 anos). As pessoas em idade de trabalhar se dividem entre
aquelas que se encontram na força de trabalho e fora da força de trabalho. As que se encontram na força de trabalho se
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dividem em ocupadas e desocupadas, sendo a taxa crescente e/ou descendente de emprego e desemprego
determinada pela desocupação e ocupação das pessoas. Ocupação que abarca um universo de pessoas: empregados
do setor público e privado com ou sem carteira assinada, trabalhador por conta própria, empregador, trabalhador
doméstico com ou sem carteira assinada e trabalhador familiar auxiliar, com ou sem remuneração. São classificadas
como ocupadas as pessoas que,
[...] trabalham pelo menos uma hora em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios
(moradia, alimentação, roupas, treinamento, etc) ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade
econômica de membro do domicílio ou, ainda, as pessoas que tinham trabalho remunerado do qual estavam
temporariamente afastados [...] (IBGE, 2015, p. 3).
            Os critérios do IBGE consideram a ocupação independente da remuneração, condições e tipos de trabalho,
garantias de direitos trabalhistas, idade e posição social, como, por exemplo, empregador e empregado. Acerca deste
fato, Nosella argumenta:
Erroneamente, pensam que a criança ou o adulto que vende pentes ou cintos nas praças das nossas cidades estão
‘trabalhando’ assim como está trabalhando um operário numa grande fábrica multinacional ou um funcionário de um
grande supermercado. Ledo engano. Se, do ponto de vista subjetivo, qualquer atividade humana é merecedora de
respeito, pois é a forma imediatamente encontrada de sobreviver, do ponto de vista histórico a diferença é essencial
(NOSELLA, 1989, p. 39).
 
            A diferença é essencial, como menciona Nosella, quando se analisa o nível de instrução das pessoas que se
encontram no subemprego e sobrevivendo em condições de vida precarizadas. No 1º trimestre de 2015, a pesquisa do
IBGE (2015) demonstrou que, no Brasil, 30,9% das pessoas não tinham nenhuma instrução; 47,5% com ensino
fundamental incompleto; 53,1% tinham concluído o ensino fundamental; 45,4%, o ensino médio incompleto; 67,1%
tinham o ensino médio; 65,2% com o superior incompleto e 78,6% com superior completo.
            O documento do IBGE (2015) destaca o alto nível de ocupação das pessoas com nível superior (78,6%), o que
precisa ser problematizado, já que o nível total de ocupação é de 56,2% e, apenas 11,8% das pessoas em idade de
trabalhar, possuem nível superior. Como acima mencionado as pessoas são divididas em ocupadas e desocupadas, o
documento também não esclarece que ocupação essas pessoas exercem. Das pessoas desocupadas, 2,9% com
nenhum nível de instrução; 21,3%, ensino fundamental incompleto; 11,3%, ensino fundamental completo; 11,5%, ensino
médio incompleto; 37,4%, ensino médio completo; 6,4%, superior incompleto e, com nível superior completo,
representavam 9,3%. Percebe-se um alto percentual de pessoas com nível superior completo sem ocupação; percentual
alto, se considerarmos o total de pessoas em idade de trabalhar que possuem o nível superior (11,8%).
            A metodologia do IBGE coloca em questão a real taxa de emprego e desemprego no Brasil, bem como a relação
do nível de instrução como garantia de emprego, ou seja, a relação linear entre trabalho e educação. Mesmo que a
ênfase na qualificação profissional, para acesso ao mundo do trabalho moderno, seja cada vez mais propagada pelas
mídias e governos como exigência aos trabalhadores, na realidade,
a automação e a informatização da produção de bens e serviços exige sim, trabalhadores cada vez mais qualificados e
especializados (uma especialização evidentemente unilateral). Por um lado, promove e melhora as condições de
trabalho dessa parcela da força de trabalho; mas, por outro, reduz um número crescente de trabalhadores à condição de
subqualificados ou mesmo desqualificados, sujeitos à insegurança, à instabilidade laboral ou mesmo à marginalidade
(ARRUDA, 1989, p. 65).
 
            Apesar do discurso da qualificação e/ou requalificação profissional, os neoliberais, ao enfatizarem a lógica de
mercado capitalista, com a subordinação da educação ao mercado de trabalho, compreendem que a educação não
garante emprego, nem cria fontes de trabalhos, e sim promove o que eles denominam de empregabilidade (GENTILI,
1999). Empregabilidade concebida como a capacidade de adaptação dos indivíduos ao mercado de trabalho, na
perspectiva da flexibilidade e responsabilização dos indivíduos por sua inserção, ou não, no mundo do trabalho. Alberto
(2005, p. 302), considera que, para um indivíduo ter empregabilidade, é necessário que ele tenha,
[...] flexibilidade, ou seja, que ele possa atuar em situações novas, imprevistas e inusitadas, que ele seja capaz de
trabalhar as diversidades com as quais se depare e que tenha flexibilidade, frente às mudanças. Esta flexibilidade seria
obtida através da educação continuada, da formação ao longo da vida, que possibilitaria também, a construção de
vários itinerários profissionais.
 
            A educação profissional, ofertada pelos cursos FIC, estimulam a flexibilidade, individualidade, competitividade
para um mundo do trabalho inseguro e incerto. Os FIC apresentam uma formação restrita para o trabalhador,
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desvinculada da Educação básica e que não considera a formação integral do sujeito.
            Aspecto contraditório, quando analisamos os documentos que regulam o Pronatec e a Bolsa-Formação, quando
afirmam a importância da articulação entre a oferta de um curso FIC e a possibilidade de elevação da escolaridade
(BRASIL, 2012). Mas, qual a possibilidade dessa elevação ser real, se os cursos, conforme o Guia Pronatec de Cursos
FIC (2013), ofertam cursos entre 160 e 400 horas, em um total de 644 opções diferentes de cursos? Os cursos FIC não
elevam a escolaridade, eles são ofertados e são executados independentes dos sujeitos estarem ou não inseridos em
uma instituição de ensino. O que determina a participação ou não dos sujeitos aos cursos do Pronatec, é estarem
inseridos nos critérios de público prioritário dos cursos FIC, mencionados anteriormente.
            Mesmo para estudantes do ensino médio, os cursos não estabelecem articulação com a educação básica, até
mesmo os cursos técnicos, que possuem uma carga horária mínima de 800 horas, acontecem de maneira concomitante
e/ou subsequente, o que não determina a elevação da escolaridade. Continua, no entanto, prevalecendo, como critério
para elevação da escolaridade, a aprovação e continuidade dos estudantes matriculados na educação básica. Assim, os
cursos ofertados pelo Pronatec, sejam FIC ou técnico, não se relacionam ou dialogam com a educação básica do
trabalhador e/ou estudante, aspecto que parece não contribuir com a elevação da escolaridade. O que se pode talvez
alcançar, seja uma iniciativa para trabalhadores e estudantes continuarem sua educação para além dos cursos FIC.
            A prerrogativa da formação inicial e continuada está presente na Lei 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação – LDB. A referência a esses cursos se encontra no terceiro capítulo, nos artigos 39 a 42 da referida Lei,
com a seguinte redação, acerca dos cursos de formação inicial ou qualificação profissional:
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos
diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a
construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional&894;
II – de educação profissional técnica de nível médio&894;
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação (BRASIL, 1996, p.14).
 
            Com relação à educação profissional, esta é regulamentada pelo Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004, que,
recentemente, passou por algumas alterações, por meio do Decreto nº 8. 368 de 18 de junho de 2014. A redação que
prevalece é a seguinte:
Art. 1o  A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação, será desenvolvida por meio de cursos e programas de:
I - formação inicial e continuada de trabalhadores;
I - qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores;
II - educação profissional técnica de nível médio; e
III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.
§ 1º  Os cursos e programas da educação profissional de que tratam os incisos I e II do caput serão organizados por
regulamentação do Ministério da Educação em trajetórias de formação que favoreçam a continuidade da formação.
Art. 3º  Os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, referidos no inciso I do art. 1o,
incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade,
poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e
social.
§ 1o  Para fins do disposto no caput considera-se itinerário formativo o conjunto de etapas que compõem a organização
da educação profissional em uma determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos.
§ 1º  Quando organizados na forma prevista no § 1º do art. 1º, os cursos mencionados no caput terão carga horária
mínima de cento e sessenta horas para a formação inicial, sem prejuízo de etapas posteriores de formação continuada,
inclusive para os fins da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.
§ 2o  Os cursos mencionados no caput articular-se-ão, preferencialmente, com os cursos de educação de jovens e
adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a
conclusão com aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a certificados de formação inicial ou continuada para o
trabalho (BRASIL, 2014, p. 1).
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            Percebem-se as alterações na redação, não afetando, significativamente, a formação do trabalhador. São
modificações nas nomenclaturas, que mais confundem do que, realmente, contribuem com um avanço substancial nas
políticas públicas educacionais para os trabalhadores, continuando a ‘mudar’, como nos lembra Nosella “a toda hora
sem mudar a realidade” (1989, p. 40). Com tantas “mudanças”, ainda permanece a referência quanto à necessidade de
educação profissional se articular com a educação básica, tanto que no artigo 3º, § 2º explicita que os cursos de
formação inicial e continuada
[...] articular-se-ão, preferencialmente, com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para
o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com aproveitamento dos
referidos cursos, fará jus a certificados de formação inicial ou continuada para o trabalho (BRASIL, 2004, p.1).
 
            Porém essa articulação está bem distante da realidade posta, já que os cursos FIC, no âmbito do Pronatec,
ocorrem majoritariamente no Sistema S, sem nenhum diálogo com a educação básica e/ou elevação da escolaridade. O
Decreto nº 5.154 “não resolveu o problema da integração entre educação básica e educação profissional, bem como a
história dualidade da educação brasileira” (PAZ, 2011, p. 128).
            Aos trabalhadores são disponibilizados cursos de qualificação inicial ou requalificação profissional, que exigem
requisitos mínimos de escolaridade. A baixa escolaridade é predominante, ao se verificar os critérios de exigência (no
Guia Pronatec de Cursos FIC, 2013) para os cursos FIC, que vão desde o fundamental I incompleto até o médio
completo, prevalecendo, como critério de participação nos cursos, a escolaridade: Ensino fundamental incompleto e
fundamental completo. Ou seja, o sujeito com o ensino fundamental I incompleto, poderá participar de um curso FIC de,
até no máximo, 400 horas (a depender do curso disponibilizado), sem alteração na sua escolaridade básica. Essa
exigência mínima pode, até mesmo, ser impedimento para um melhor aproveitamento dos cursos, por parte dos
indivíduos, principalmente se levar em consideração a situação precária da educação pública no Brasil, pois muitos
alunos do ensino fundamental, infelizmente, ainda não se apropriarão de forma competente dos códigos de leitura e
escrita.
            Essa exigência mínima é fruto de uma educação básica deficiente e desigual, o que acaba por refletir na
educação profissional. Assim, não “é possível educação profissional de qualidade sem o suporte de uma educação
básica de qualidade” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 2). Vale ressaltar que a desigualdade social existente
não se explica por meio da educação e/ou formação profissional, mas “pelas relações de poder e de força
historicamente construídas” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 2).
            Contudo, faz-se necessária, a instauração de políticas públicas que gerem emprego ou trabalho digno para uma
vida também digna e segura a todos os indivíduos, que articule a educação básica com a educação profissional, e
priorize a elevação da escolaridade da população, avançando rumo a uma perspectiva mais ampla de uma educação
básica unitária para todos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
            A partir do exposto, foi possível compreender que os cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, no âmbito
da Bolsa-Formação Trabalhador – Pronatec, não estabelecem condições efetivas entre as políticas públicas e os
espaços de formação do trabalhador. Para que possam continuar seus estudos e elevar sua escolaridade, sequer
possibilitam uma real qualificação para o trabalho. Constituem-se em uma modalidade da educação profissional, flexível,
não sujeita a uma regulamentação do poder público, diferentemente de outras modalidades, como a de nível técnico,
por exemplo.
            Os cursos FIC envolvem uma infinidade e diversidade de cursos para qualificação profissional, com uma
exigência mínima de escolaridade, o que possibilita a participação, em massa, da população trabalhadora e jovem do
país. Essa alternativa é preocupante, posto que não se articula com a educação básica, nem garante acesso ao mundo
trabalho; quando muito, possibilita o alcance de um trabalho precário e desestruturado, como nos alerta Paz (2011, p.
128) “seria por demais ingênuo esperar de mudanças jurídicas e normativas transformações radicais na política da
educação profissional brasileira”. 
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