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Resumo

Este trabalho apresenta uma análise sobre a gestão do Pronatec, no âmbito da Bolsa-Formação. O
objetivo geral da pesquisa foi identificar, estudar e analisar as principais relações estabelecidas entre
Estado, Política e Sociedade para definir as estratégias governamentais para a concepção e a gestão
da Bolsa-Formação. Metodologicamente, optou-se pelo método etnográfico, tendo como universo a
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), e
instrumentos de pesquisa e análise: a pesquisa bibliográfica e documental – livros, revistas científicas,
documentos jurídicos e publicações institucionais que regimentam a Bolsa-Formação.
Preliminarmente, estes foram os resultados: a Bolsa-Formação foi concebida em um momento de
crises política e socioeconômica; a principal finalidade da Bolsa-Formação era fomentar a formação
de mão de obra especializada para reduzir o desemprego e movimentar a economia por meio da
Educação Profissional; e a implantação e execução do Programa se deu por técnicos-políticos e
técnicos-militantes.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Pronatec/Bolsa-Formação. Gestão.

Abstract

This work presents an analysis about the management of Pronatec, within the scope of the
Bolsa-Formação. The general objective of the research was to identify, studying and analyzing the
main relations established between State, Politics and Society to define the governmental strategies
for the design and management of the Bolsa-Formação. Methodologically, the ethnographic method
was chosen, having as a universe the Secretariat of Professional and Technological Education of the
Ministry of Education (Setec/MEC), and instruments of research and analysis: bibliographic and
documentary research – books, scientific journals, institutional publications that govern the
Bolsa-Formação. Preliminarily, these were the results: Bolsa-Formação was conceived at a time of
political and socioeconomic crises; the main purpose of Bolsa-Formação was to foster the training of
skilled labor to reduce unemployment and to move the economy through Professional Education; and
the implantation and execution of the Program was given by political technicians and militant
technicians.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo consiste em uma análise sobre a concepção e a gestão de uma Política Pública de
Estado voltada para a Educação Profissional no Brasil, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). Este foi concebido no primeiro mandato da presidenta da república
Dilma Rousseff, a priori, como Projeto de Lei nº 78, em 6 de setembro de 2011 e, posteriormente,
sancionado pelo Senado Federal como Lei nº 12.513, em 26 de outubro de 2011. O Pronatec passou
a ser executado pelo poder executivo brasileiro como Política Pública de Educação Profissional,
relacionada a uma Política Social. Salienta-se que a implantação e gestão é de responsabilidade da
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica (Setec), pertencente ao Ministério da Educação
(MEC) – órgão do governo federal do Brasil, fundado por meio do Decreto nº 19.402, de 14 de
novembro de 1930.

De acordo com a lei supracitada, a Bolsa-Formação é uma das ações estratégicas para a execução
do Pronatec que – por meio da transferência direta de recursos financeiros da União para as
instituições de Educação Profissional ofertantes de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), e
de Cursos Técnicos – visa o financiamento integral de cursos profissionalizantes em níveis de
escolaridade fundamental e médio, nas redes de ensino pública e privada de todo o território
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brasileiro.

De acordo com a Portaria MEC nº 168, de 7 de março de 2013, a Bolsa-Formação tem como
propósito potencializar, ampliar e interiorizar a oferta de formação e qualificação profissional de
estudantes de baixa renda familiar, bem como a requalificação de trabalhadores – empregados ou
desempregados, já beneficiados ou não por programas federais de transferência de renda. A
Bolsa-Formação também tem como estratégia priorizar os estudantes e trabalhadores residentes nas
Regiões Norte e Nordeste do Brasil como maiores beneficiários do Programa a fim de contribuir para
o aumento das oportunidades e redução das desigualdades sociais.

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo geral revelar, analisar e desvendar as principais
relações estabelecidas entre Estado, Política e Sociedade para definir as estratégias de gestão
governamental do Pronatec/Bolsa-Formação, usando como pressuposto o perfil dos
parlamentares/gestores da política brasileira e as representações sociais nesta última década.

Para se alcançar o objetivo proposto por este estudo, metodologicamente, optou-se pela abordagem
etnográfica. Segundo Costa (2015), ela se refere à análise descritiva e qualitativa acerca dos
aspectos culturais que dizem respeito ao fenômeno sob investigação. Como universo da pesquisa,
elegeu-se a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
(Setec/MEC), por ser o órgão governamental responsável pela gestão do Pronatec/Bolsa-Formação.
Como sujeitos da pesquisa, selecionou-se aqueles que trabalharam diretamente na Gestão da
Bolsa-Formação, isto é, os Secretários de Educação Profissional e Tecnológica, os Diretores, os
Coordenadores e os Técnicos Administrativos da referida secretaria. O percurso metodológico
desenvolvido utilizou como instrumentos de pesquisa e análise livros, documentos oficiais,
publicações específicas, sites eletrônicos, entrevistas e as próprias experiências vivenciadas por um
dos autores pelo fato de ele ter participado de algumas ações diretamente ligadas à gestão da
Bolsa-Formação. Em relação ao marco temporal de estudo, estrategicamente, delimitou-se o período
de 2011 a 2016, período em que se deu a primeira gestão política da presidenta representante do
Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Rousseff, governo responsável pela concepção e gestão do
Pronatec/Bolsa-Formação no Brasil.

A motivação para a realização deste estudo surgiu em consequência de o autor ter cursado a
disciplina “Estado, Sociedade Civil e Democracia no Brasil”, ministrada pelo professor Dr. Wilson José
Ferreira de Oliveira, no semestre letivo de 2017.1, no Programa de Pós-graduação em Sociologia da
Universidade Federal de Sergipe (PPGS/UFS). Ressalta-se que, ao longo daquele semestre, foi
possível estudar referências teóricas, analíticas e empíricas sobre as transformações do Estado
brasileiro com aportes no prisma das “dinâmicas de configuração do Estado no Brasil e de sua
relação com a sociedade e com transformações nas relações internacionais”, “mutações dos modos e
regimes de dominação política”[1], bem como da “emergência de novas causas sociais” e dos
“mecanismos e dispositivos de participação política”[2].

Nesse contexto, este artigo é fruto da referida disciplina que, além de fornecer um rico referencial
teórico, teve como um dos procedimentos de avaliação da aprendizagem, a produção de um artigo
científico que contemplasse a bibliografia estudada, as reflexões proferidas pelo professor em sala de
aula, e as discussões e incursões decorrentes destas. Vale ressaltar que, muito embora a disciplina
tenha sido ofertada e cursada pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia, o supracitado autor é
doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma universidade, cujo objeto de
pesquisa versa sobre as Políticas Públicas para a Educação Profissional no Brasil. Por tal motivo, o
pesquisador tem a pretensão de transformar este estudo em parte integrante de um dos capítulos da
sua tese de doutoramento.

A organização deste artigo encontra-se dividida em cinco partes sequenciadas e integradas, sendo a
primeira delas a Introdução, que é exposta com a descrição de uma visão global sobre o título do
trabalho, os objetivos delineados, a motivação que levou um dos autores a referida produção, a
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metodologia e o percurso metodológico adotados, e a relevância do estudo para a comunidade
acadêmica. A segunda, terceira e quarta partes equivalem a três sessões teórico-metodológicas de
suporte para o desenvolvimento da temática central do estudo, sendo a primeira delas “Políticas
Públicas para a Educação no Brasil” em que se busca situar, cronologicamente, a história da
institucionalização política da Educação Geral e Profissional no Brasil, bem como resgatar algumas
Políticas Públicas, outrora criadas, com o objetivo de fomentar a Educação Profissional no Brasil. A
segunda, “Concepção do Pronatec/Bolsa-Formação”, procura examinar a base legal para da
concepção política do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no âmbito da
Bolsa-Formação. A terceira “Gestão do Pronatec/Bolsa-Formação” caracteriza as estratégias
utilizadas pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação para o
funcionamento do Programa (recrutamento, seleção, reprodução e consagração) no atendimento dos
anseios da sociedade brasileira. Por fim, a última parte, reserva-se às Considerações Finais, em que
se pretende expor os resultados preliminares do estudo realizado.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO NO BRASIL

A Educação é um fenômeno sociocultural desenvolvido universalmente e aprimorado ao longo do
tempo pela humanidade. É por meio dos processos educacionais que a espécie humana se
reconhece como ser pensante, criativo e inovador, capaz de desenvolver as capacidades cognitivas
para aprender e ensinar, aprimorando habilidades intelectuais de reflexão, criticidade e visão de
mundo. Ela é o único meio eficiente e eficaz para transformar a ignorância da espécie humana em
esclarecimento universal, pois é a principal ferramenta contra a exclusão intelectual, a exploração
econômica e a injustiça social. Em outras palavras: a Educação possibilita o crescimento individual, a
produção e reprodução social, cultural, política e econômica.

As tratativas políticas para a Educação transcendem os continentes em um esforço conjunto e
universal para que ela seja reconhecida como condição de sobrevivência da humanidade.
Como exemplo desse esforço, pode-se citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH), criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ela se tornou mundialmente
referendada o documento mais importante e relevante – com bases ideológicas estruturadas por meio
de vertentes sociais, culturais, políticas e econômicas – para a promoção da soberania entre os
países que constituem o planeta. Portanto, evidencia-se como principal finalidade a promoção da paz
mundial por meio da democracia e do fortalecimento dos Direitos Humanos.

Consoante exposto subsequentemente, faz-se mister destacar que a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, no Artigo 26 (composto por três parágrafos), destaca a Educação como uma
das premissas para que as nações possam promover o respeito, a igualdade e a soberania nacional.

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo
menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado;
o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena
igualdade, em função do seu mérito.

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao
reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das
actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escholher o género de
educação a dar aos filhos.
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Embora não se trate de um documento com obrigatoriedade legal/universal, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos serve de referência social, acadêmica, jurídica, política e econômica para
embasar teses e tomada de decisão em todo o mundo. Portanto, deve-se levar em consideração que
o documento em pleito reconhece e recomenda a Educação como mérito humano – ao mesmo tempo
que consiste em um direito – é, também, um dever elementar da pessoa humana e, ao acessá-la, os
indivíduos usufruirão dos benefícios que ela oferece. Da mesma forma, o documento a concebe como
uma obrigação do Estado, ou seja, deve haver oferta gratuita em diferentes níveis de escolaridade, e
modalidades de formação, para a sociedade, sem distinção de raça, religião, classe social, etc. De
forma complementar, o documento recomenda que concluído o nível elementar fundamental, a
decisão de continuidade ou não dos estudos – ingressar no ensino médio (profissionalizante ou não)
bem como no ensino superior, seja um direito atribuído aos pais dos cidadãos e/ou aos próprios
cidadãos, ou seja, não cabe ao Estado.

Similarmente, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), promulgada em 1988 como
lei fundamental e suprema da nação brasileira e parâmetro de validade ou nulidade a todas as demais
leis e normativas jurídicas dela derivada, dedica o Capítulo III à Educação, à Cultura e ao Desporto,
como um dos princípios constitucionais. Com ênfase, o Artigo 205 desse capítulo preconiza: “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Em suma, coadunando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira
prevê que todos os brasileiros têm direito à Educação, responsabilizando a família, o governo e a
sociedade como propulsoras desse direito. A Constituição reconhece a Educação como meio para o
desenvolvimento da espécie humana como ser social e produtivo. Nessa perspectiva, salienta-se que
tanto a Declaração dos Direitos Humanos quanto a Constituição Brasileira asseguram a Educação
como condição elementar para o exercício da cidadania, mencionando a formação e a qualificação
profissional como elementos da Educação.

Outro esforço relevante para que a Educação seja reconhecida e tratada como prioridade universal
são as teorias científicas dos mais renomados intelectuais – internacionais e brasileiros –, que se
dedicam ao estudo e à pesquisa sobre a Educação. Kober (2004), por exemplo, afirma que os
processos educacionais conduzem ao desenvolvimento da capacidade intelectual, moral e produtiva
do ser humano, não apenas como uma exigência da vida em sociedade, mas também como processo
de prover aos indivíduos “competências”, “habilidades” e “atitudes” que os tornem capazes de
reproduzir a vida, a sobrevivência e a liberdade, e, com isso, o próprio desenvolvimento pessoal e
social. A título de outro exemplo, mencionamos Libâneo (1994, p. 22) com esta enunciação: “a
educação compreende os processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos
estão envolvidos de modo necessário e inevitável pelo simples fato de existirem socialmente”. Dessa
forma, pode-se observar que diferentes espaços e processos sociais conduzem à Educação.
Sintetizando: em casa, na rua, na igreja ou na escola, de alguma forma, há experiências com
momentos de aprendizagem, quer seja para aprender, ensinar ou simplesmente para conviver.

No âmbito da legislação brasileira que trata especificamente da Educação, dentre outros documentos
jurídicos, destaca-se a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ela estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, uma das mais relevantes Políticas Públicas já formulada em prol da Educação
no Brasil. No Artigo 1º, esta lei prevê que:

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.
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§1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições culturais.

§2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social.

Nessa perspectiva, ao se refletir sobre essa citação, é possível afirmar isto: a legislação brasileira
reconhece que os processos formativos cuja finalidade é a Educação podem ser desenvolvidos tanto
em instituições de ensino quanto nos mais diversos ambientes os quais comprendem a vida cotidiana
do indivíduo. Contudo, restringe a competência e aplicação, especialmente, para os processos
formativos que ocorrem por meio do ensino – com aportes pedagógicos, em instituições de cultura, a
exemplo da escola. Além disso, o parágrafo 2º condiciona a educação escolar como um prelúdio
necessário para o indivíduo desenvolver-se socialmente e adquirir aptidões, competências e
habilidades para o mundo do trabalho.

Em se tratando da formação do indivíduo – simplesmente – para o mundo do trabalho, a supracitada
lei ainda dedica estes artigos como primeiras tratativas políticas/jurídicas para institucionalização da
Educação:

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação,
ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento
de aptidões para a vida produtiva.

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos cursos regulares,
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula
à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de
escolaridade.

Nesse viés, o sistema educacional brasileiro passa a reconhecer e institucionalizar a Educação
Profissional. Entende-se por Educação Profissional aquela voltada para a formação do trabalhador, ou
seja, a que instrumentaliza o cidadão com teorias, técnicas e tecnologias específicas para serem
aplicadas nos meios de produção pertencentes ao mundo do trabalho. Então, promover e desenvolver
a Educação Profissional é uma das premissas do poder público, que deverá agir por meio das
Políticas Públicas Educacionais. (BEZERRA, 2017).

Todavia, no Brasil, as Políticas Públicas voltadas, especificamente, para a Educação Profissional
receberam maior respaldo legal quando a Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, incorporou a
Educação Profissional e Tecnológica ao sistema educacional brasileiro, abrangendo todos os níveis
de estudo e estabelecendo modalidades de formação profissional. Nesse contexto, essa lei dedica o
Capítulo III (Da Educação Profissional) à organização e institucionalização da Educação Profissional e
prevê, no Artigo nº 39, que:

A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de
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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;

II - de educação profissional técnica de nível médio;

III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.

§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e
duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Educação”.

Desse modo, a Educação Profissional pode ser desenvolvida por meio de cursos de três níveis:
básico, técnico e tecnológico. Os cursos básicos são abertos a qualquer pessoa interessada,
independente da escolaridade prévia; os técnicos são oferecidos simultaneamente ao ensino médio
ou após a sua conclusão, e têm organização curricular própria; e os tecnológicos são cursos de nível
superior.

Levando-se em conta os argumentos apresentados, Kuenzer (2000) corrobora com a temática em
pleito, ao destacar a Educação Profissional como um seguimento estratégico de competitividade e
desenvolvimento humano na nova ordem econômica mundial. Dessa forma, a Educação Profissional
passou a assumir um importante papel para o desenvolvimento socioeconômico do país, pois é
responsável por preparar “mão de obra” qualificada para atuar nos diversos segmentos de produção e
sustentação da economia capitalista.

Nessa direção, Manfrendi (2002) alerta que:

No imagiário popular, acredita-se que os mais altos níveis de escolaridade
estão sempre associados a melhores empregos e a profissões mais
requisitadas. As relações entre trabalho, emprego, escola e profissão são
muito mais complexas do que se possa imaginar, por isso requerem um
esforço de reflexão mais aprofundada. (MANFRENDI, 2002, p. 31)

Em vista desses aspectos, cabe um estudo sistêmico sobre a efetividade das ações governamentais
em relação à Educação Profissional, pois elas sempre estiveram excluídas ou pouco reconhecidas do
sistema educacional brasileiro e, consequentemente, das Políticas Públicas, uma vez que,
historicamente, a Educação Profissional sempre foi tida como subalterna às afeições das classes
dominantes (BERS; TATAGIBA, 2014).

No Brasil, as Políticas Públicas para a Educação Profissional têm a história marcada por planos e
programas descontínuos e desarticulados entre si, como por exemplo: o Programa Intensivo de
Preparação da Mão de Obra (PIPMO), proposto no período da Ditadura Militar; o Plano Nacional de
Educação Profissional (PLANFOR), criado no governo de Fernando Henrique Cardoso; e o Plano
Nacional de Qualificação (PNQ), desenvolvido no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Destaca-se que nenhum desses prosperou e, por conseguinte, todos foram extintos do contexto
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educacional em relação às Políticas Públicas para a Educação Profissional.

3. CONCEPÇÃO DO PRONATEC/BOLSA-FORMAÇÃO

Por meio da Lei Federal nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, a presidenta Dilma Rousseff criou o
que se convencionou como a maior Política Pública de Educação Profissional do Brasil: o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Essa lei, no Artigo 1º, estabelece a
finalidade do Programa, que é “ampliar a oferta da educação profissional e tecnológica, por meio de
programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira”. Em suma, é possível afirmar que o
Pronatec foi criado com a proposta de ser uma Política Pública voltada especificamente para a
promoção da Educação Profissional em todo território nacional. No Parágrafo único desse artigo são
estabelecidos os objetivos do Programa:

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação
profissional e tecnológica;

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio
da articulação com a educação profissional;

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do
incremento da formação e qualificação profissional;

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica.

Com efeito, pode-se afirmar então que os objetivos circunscritos ao Programa, encontram-se
diretamente associados a: questões sociais – quando prevê a ampliação da oferta de cursos de
formação profissional em todo território nacional, tanto na modalidade presencial quanto a distância,
e, estabelece que tal ampliação deverá ocorrer por meio da expansão do número de escolas
profissionalizantes no interior dos estados brasileiros; questões econômicas – quando propõe a
melhoria da qualidade do ensino médio ofertado pela rede pública tendo como estratégia a articulação
do referido nível educacional com a Educação Profissional como mecanismo de difusão e estímulo
para o uso dos recursos pedagógicos de formação profissional, a fim de contribuir para o aumento da
competitividade e do desenvolvimento econômico do país; e questões políticas – quando o Governo
se compromete a democratizar, ou seja, adotar critérios mais justos e igualitários, para a oferta de
cursos de formação e qualificação profissional, bem como para o acesso de estudantes e
trabalhadores a estes cursos.

O Artigo 3º da Lei nº 12.513/2011, inclusive, define que o Pronatec cumprirá suas finalidades e
objetivos em regime de colaboração entre “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”
com a participação voluntária “dos serviços nacionais de aprendizagem”, “de instituições privadas e
públicas de ensino superior”, “de instituições de educação profissional e tecnológica” e “das
fundações públicas de direito privado precipuamente dedicadas à Educação Profissional e
tecnológica” devidamente habilitadas dentro do que prevê a referida lei.

Segundo o Ministério da Educação (MEC, 2011), o Pronatec é um Programa que envolve cinco
iniciativas governamentais para a promoção da Educação Profissional no Brasil, que serão
subsequentemente mencionadas.
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A primeira delas é a Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, que consiste em promover a interiorização da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica. Nesse sentido, segundo dados do MEC, entre 1909 e 2002, ou seja, em 93
anos, foram construídas apenas 140 escolas técnicas no país. Com o plano de expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnólogica promovido pelo Pronatec, de 2011 a 2013, foram
contruídas e entregues à população brasileira 214 novas escolas técnicas federais, (Setec/MEC,
2015).

A segunda iniciativa desenvolvida pelo Pronatec é o Programa Brasil Profissionalizado, por meio
do qual o governo federal repassa recursos aos governos estaduais para a ampliação da oferta e do
fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica integrada ao ensino médio nas escolas da
rede estadual de todos os estados da federação brasileira (Setec/MEC, 2015).

A terceira iniciativa criada e implementada pelo Pronatec é a Rede e-Tec Brasil, a qual consiste na
oferta gratuita de cursos técnicos e de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional,
na modalidade a distância pelas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, bem como pelas instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas
estaduais de ensino e pelas unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem
(Setec/MEC, 2015).

A quarta iniciativa do Pronatec é o Acordo de Gratuidade, cujo objetivo é redirecionar recursos
provenientes da contribuição compulsória para os Serviços Nacionais da Indústria e do Comércio
(Senai e Senac) – ambos pertencentes ao Sistema “S” de formação e qualificação profissional – para
a ampliação de vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio para estudantes e trabalhadores
de baixa renda de todo o país (Setec/MEC, 2015).

Por fim, a quinta e mais ousada iniciativa do Pronatec é a Bolsa-Formação, conforme já anunciado
anteriormente, consiste na transferência direta de recursos financeiros da União para todas as
instituições de Educação Profissional de todo o território brasileiro, a fim de financiar matrículas em
cursos profissionalizantes para a formação, qualificação e/ou requalificação de estudantes,
trabalhadores – empregados ou desempregados – e aos já beneficiados por programas federais de
transferência de renda, com prioridade para os residentes nas Regiões Norte e Nordeste (Setec/MEC,
2015).

De acordo com a Lei nº 12.513/2011, o valor do benefício financeiro da Bolsa-Formação deverá cobrir
as despesas totais do beneficiado em cada curso ofertado por meio do Pronatec/Bolsa-Formação,
incluindo, quando for o caso, as taxas de matrícula e mensalidades e todos os encargos
educacionais, a exemplo de material didático, insumos e demais serviços. A Bolsa-Formação também
prevê auxílio financeiro para despesas de transporte e alimentação dos beneficiados.

É ponderoso informar que o Artigo 4º da lei supracitada estabelece duas modalidades de oferta para a
Bolsa-Formação, sendo elas: a Bolsa-Formação Estudante – destinada a todos os estudantes da rede
pública, ou que nela tenha cursado o ensino médio completo, inclusive, aos já beneficiários pelos
programas federais de transferência de renda, que desejem participar de cursos de formação
profissional técnica de nível médio nas formas concomitante, integrada ou subsequente, nos termos
definidos em ato do Ministro de Estado da Educação; e a Bolsa-Formação Trabalhador – proposta
para trabalhadores, independentemente de serem ou terem sido estudantes da rede pública, estarem
ou não empregados, ou, ainda, de já serem ou não beneficiários de programas federais de
transferência de renda, mas que queiram participar de cursos de formação inicial e continuada,
qualificação ou requalificação profissional (MONTAGNER; MULLER, 2015).

A Resolução nº 03, de 16 de março de 2012, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação (CD/FNDE/MEC), determina estes órgãos
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como agentes responsáveis pela implementação e execução da Bolsa-Formação: a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC); o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio das Secretarias de Educação dos Estados e do
Distrito Federal e das instituições de ensino profissionalizantes.

Segundo o Ministério da Educação[3], a Bolsa-Formação teve a primeira etapa desenvolvida no
quadriênio de 2011 a 2014, chamado de Pronatec 1.0, em que foram realizadas mais de 8,1 milhões
de matrículas de estudantes em cursos técnicos e de qualificação profissional em mais de 4.300
municípios brasileiros. Na segunda etapa, que corresponde ao quadriênio de 2015 a 2018, chamada
de Pronatec 2.0, somente no ano de 2015, já foram efetivadas mais de 1,3 milhão de matrículas e
para 2016 a estimativa era de 2 milhões de matrículas, sendo mais de 350 mil vagas em cursos
técnicos e 1,6 milhão de vagas em cursos de qualificação profissional.

4. GESTÃO DO PRONATEC/BOLSA-FORMAÇÃO

A Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica (Setec) é uma das sete secretarias vinculadas
ao Ministério da Educação e está sediada na Esplanada dos Ministérios – Brasília/Distrito Federal. A
Setec é a coordenadora nacional das políticas, programas e demais ações voltadas para a Educação
profissional e tecnológica no país. Dentre as atribuições, está a de elaborar e gerir políticas voltadas
para todos os níveis e modalidades da Educação Profissional. Por esses motivos, a Setec é a
responsável direta pela gestão (implementação, monitoramento e avaliação) do
Pronatec/Bolsa-Formação em todo território brasileiro.

Para a gestão da Política Nacional da Educação Profissional e Tecnológica brasileira, a Setec está
diretamente subordinada ao Ministério da Educação (MEC) que, por sua vez, é subordinado à
Presidência da República. As ações da Setec estão diretamente vinculadas ao Secretário da
Educação Profissional e Tecnológica, que trabalha articuladamente com três (03) diretorias e oito (08)
coordenações administrativas, que serão sucintamente descritas a seguir (GALLINDO; FERES;
SCHROEDER, 2015).

A primeira é a Diretoria de Articulação e Expansão de Educação Profissional e Tecnológica (DAE),
que conta com estas três (03) coordenações: Coordenação-Geral de Articulação e Execução de
Programas de Educação Profissional e Tecnológica (CGAP), Coordenação-Geral de Educação
Profissional e Tecnológica a Distância e Tecnologia Educacionais (CGED), e Coordenação-Geral de
Articulação e Integração dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica (CGAI).

A segunda é a Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (DDR), que também possui três (03) coordenações. São elas: Coordenação-Geral de
Planejamento, Orçamento e Gestão da Rede Federal (CGPOG), Coordenação-Geral de Infraestrutura
e Inovação da Rede Federal (CGII), e Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Pessoas da Rede
Federal (CGDP).

A terceira é a Diretoria de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica (DPR), que
tem duas (02) coordenações: Coordenação-Geral de Políticas da Educação Profissional e
Tecnológica (CGPE), e Coordenação-Geral de Regulação e Supervisão de Educação Profissional e
Tecnológica (CGRS).

• Representatividades

Ao analisar o perfil dos parlamentares que assumiram a pasta do Ministério da Educação, no decorrer
dos seis anos da gestão presidencial de Dilma Rousseff, pode-se identificar que o Ministério da
Educação passou pela gestão de três (03) ministros. Primeiramente, no período compreendido entre
2011 e 2012, a pasta foi ocupada por Fernando Haddad – acadêmico graduado em Direito, mestre em
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Economia, doutor em Filosofia e professor bacharel da Universidade de São Paulo (USP), e político
filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em momento posterior, de 2012 a 2014, bem como entre
os meses de janeiro a março e outubro a dezembro de 2015 e, também, durante a o ano de 2016, até
o mês de agosto – afastamento da presidente Dilma Rousseff, esteve frente à pasta Aloízio
Mercadante Oliva – acadêmico graduado em Economia, mestre em Ciência Econômica, doutor em
Teoria Econômica e professor licenciado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
e político filiado e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT). Finalmente, entre os meses
de abril e setembro de 2015, a pasta foi ocupada por Renato Janine Ribeiro – acadêmico graduado,
mestre e doutor em Filosofia e professor da Universidade de São Paulo (USP), e político filiado ao
Partido dos Trabalhadores (PT).

Ao observar a trajetória dos parlamentares que ocuparam a pasta do Ministério da Educação, no
período de 2011 a 2016, é possível constatar que ela foi ocupada por políticos cuja trajetória
profissional abrange o mais alto patamar do universo acadêmico, pois todos possuíam graduação,
mestrado e doutorado.

Com efeito, nesse mesmo período, ou seja, entre os anos de 2011 a 2016, marco temporal deste
estudo, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) passou pelas mãos de diversos
gestores, não exatamente parlamentares, mas gestores selecionados e recrutados para executar
políticas governamentais. Assim sendo, na perspectiva de se identificar o perfil dos gestores que
exerceram cargos de diretoria e coordenação na Setec, cujas funções/atribuições ou parte delas
desrespeitavam a implantação e execução do Pronatec/Bolsa-Formação, apresenta-se a seguir
quadro demonstrativo do perfil dos gestores da Setec/Pronatec/Bolsa-Formação no período de 2011 a
2016.

Quadro 1: Caracterização dos Gestores da Setec (2011-2016)

Servidor Período de
Gestão

Funções na Gestão da Setec
Pronatec/Bolsa-Formação Trajetória Profissional

Aléssio
Trindade

2013-2015 Secretário da Educação
Profissional e Tecnológica. Professor com experiência em

gestão educacional no Instituto
Federal da Paraíba - IFPB2012-2013

Coordenador-Geral de
Supervisão da Educação
Profissional e Tecnológica.

Andréa
Andrade 2011

Diretor de Regulação e
Supervisão da Educação
Profissional e Tecnológica.

Professora com experiência em
gestão educacional no Instituto
Federal da Paraíba – IFPN

Marcelo Feres

2008-2010
Coordenador-Geral de
Regulação da Educação
Profissional e Tecnológica

Professor com experiência em
gestão educacional no Instituto
Federal Fluminense - IFF

2011

Coordenador-Geral de
Planejamento e Gestão da Rede
Federal de Educação
Profissional, Científica e
Tecnológica

2012-2014

Diretor da Diretoria de
Integração das Redes de
Educação Profissional,
Científica e Tecnológica

2015-2016 Secretário da Educação
Profissional e Tecnológica.

Érica Gallindo

2011-2012
Diretora de Políticas da
Educação Profissional e
Tecnológica;

Professora com experiência em
gestão educacional no Instituto
Federal do Rio Grande do Norte –Coordenadora-Geral de
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IFRN2012-2012 Políticas de Pesquisa, Inovação e
Certificação.

Anna
Catharina

2012-2014
Diretora de Políticas da
Educação Profissional e
Tecnológica;

Professora com experiência em
gestão educacional no Instituto
Federal do Rio Grande do Norte –
IFRN2014-2015

Coordenadora-Geral de
Políticas de Pesquisa, Inovação e
Certificação.

Cleber Caldana 2013-2014
Coordenador Geral de Políticas
de Pesquisa, Inovação e
Certificação.

Professor com experiência em
gestão educacional no Instituto
Federal de Pernambuco - IFPE

Nilva
Schroeder

2011-2014 Coordenadora Geral do
Pronatec/Bolsa-Formação. Professora com experiência em

gestão educacional no Instituto
Federal de Santa Catarina – IFSC2014-2016

Diretora de Políticas da
Educação Profissional e
Tecnológica.

Cristiano
Santana Santos 2013-2016 Coordenador Geral de Relações

Institucionais.

Professor com experiência em
gestão educacional no Instituto
Federal de Pernambuco - IFPE

Márcia Maria
Santos 2014-2016

Coordenadora-Geral de Políticas
de Pesquisa, Inovação e
Certificação.

Professora com experiência em
gestão educacional no Instituto
Federal de Brasília – IFB

Fontes: Setec/MEC/Plataforma lattes (2017)

Organização: CARVALHO, A.B; OLIVEIRA, V.A. (2017).

Ao analisar o quadro acima, é possível identificar que os critérios adotados para a seleção e o
recrutamento dos gestores (diretores e coordenadores) da Setec, no período estudado, prestigiaram a
trajetória profissional, bem como a competência técnica, intelectual e a audiência dos recrutados em
relação às finalidades e objetivos da Bolsa-Formação. Portanto, fica perceptível que, durante o
período de 2011 a 2016, o Programa foi desenvolvido por uma equipe técnica de professores
militantes da Educação Profissional e integrantes da rede pública de ensino do Estado brasileiro, com
atuação na educação básica, técnica e tecnológica e experiência na gestão educacional. (VIDAL,
2003).

Para além dos gestores (secretários, diretores e coordenadores), a Setec também conta com um
quadro efetivo de servidores técnicos pertencentes à própria secretaria e com professores dos
quadros da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) para
subsidiar atividades pertencentes às rotinas administrativas da Setec. Desse modo, Gallindo; Feres e
Schroeder, 2015, ressaltam que com o intuito de cumprir uma das estratégias para execução do
Pronatec/Bolsa-Formação (realizar visitas de avaliação em instituições de ensino, a fim de subsidiar
processos de habilitação, monitoramento e regulação da Bolsa-Formação), em 2012, a Setec
selecionou/recrutou um grupo de professores de diversos estados brasileiros, tendo como critério
fazer parte da RFEPCT e ter participado de alguma ação de avaliação educacional.

Nessa perspectiva, nesse mesmo ano, a Setec realizou uma Oficina de Capacitação para a formação
de Avaliadores do Pronatec/Bolsa-Formação. Ao final da oficina e Secretaria compôs o Banco de
Avaliadores Pronatec/Bolsa-Formação com todos os professores participantes que declararam
interesse e disponibilidade. Evidencia-se que a adesão dos professores ao banco exigia a assinatura
de um Termo de Responsabilidade no qual os professores se comprometiam a, dentre outros
critérios, serem responsáveis e imparciais nos processos de avaliação. Dessa forma, nascia o Banco
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de Especialistas em Educação Profissional constituído pela Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação.

• Rotinas Administrativas

De acordo com a Portaria n° 168, de 7 de março de 2013, que dispõe sobre a oferta da
Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), todas as instituições mencionadas no Artigo 3º da Lei nº 12.513/2011, que ofertam ou
desejam ofertar vagas em cursos profissionalizantes, por meio da Bolsa-Formação, solicitaram ou
poderão solicitar ao Ministério da Educação (MEC) adesão ao Programa/Bolsa-Formação com a
abertura de processo para habilitação.

A Portaria MEC nº 185, de 12 de março de 2012, que “fixa as diretrizes para a execução da
Bolsa-Formação”, estabeleceu que a oferta de cursos seja realizada por meio de parcerias com
instituições da educação profissional e tecnológicas”. Estas são denominadas de “parceiros
ofertantes” já que os processos de seleção e recrutamento dos estudantes a serem beneficiados
pela bolsa acontece em parceria com os órgãos da administração pública federal direta e indireta,
bem como entes federados habilitados pelo Ministério da Educação, os quais são chamados de
“parceiros demandantes”.

Segundo Montagner e Muller, 2015, no primeiro ano da implantação, em 2012, além das secretarias
de educação dos Estados e do Distrito Federal, a Bolsa-Formação contava com o apoio de quatro
(04) Ministérios como “parceiros demandantes”. Com o passar do tempo, a bolsa foi conquistando
novos parceiros. Assim, a Bolsa-Formação passou a contar com a participação de mais nove (09)
Ministérios e duas (02) Secretarias Federais, perfazendo um total de mais onze (11) “parceiros
demandantes”. Hoje, além das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, a
Bolsa-Formação conta com estes quatorze (14) “parceiros demandantes”, entre Ministérios e
Secretarias:

Quadro 2: Parceiros Demandantes e Ofertantes da Bolsa-Formação

Parceiros demandantes em 2016 Parceiros ofertantes em 2016
Secretarias de educação dos estados e do
Distrito Federal

• Instituições da Rede Federal de EPCT;

• Redes estaduais e distrital de
Educação Profissional;

• Redes municipais de Educação
Profissional;

• Serviços Nacionais de Aprendizagem;

• Universidades e fundações públicas;

• Instituições privadas de ensino
superior e de Educação Profissional e
Tecnológica.

Ministério do Trabalho e Previdência
Social
Ministério do Desenvolvimento Comercial
e Combate à Fome
Ministério da Defesa
Ministério do Turismo
Ministério da Educação
Ministério da Cultura
Ministério da Justiça
Secretaria de Direitos Humanos
Ministério das Comunicações
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério do Meio ambiente
Ministério do Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior
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Ministério da Saúde
Total: 05 Total: 15

Fonte: Manual de Gestão da Bolsa-Formação (2017).

Organização: CARVALHO, A.B; OLIVEIRA, V.A. (2017).

A adesão das instituições de ensino interessadas em ofertar cursos, por meio da Bolsa-Formação do
Pronatec, ocorre mediante a abertura de processo eletrônico com o preenchimento de um Termo de
Adesão, no qual as instituições interessadas se comprometem a cumprir todos os compromissos e
diretrizes estabelecidos na legislação específica do Programa, bem como no Manual de Gestão da
Bolsa-Formação, após o preenchimento e envio eletrônico do referido termo por meio do Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec[4]). Esse sistema pode ser
acessado no endereço (www.sistec.mec.gov.br) e, assim, dá-se início a primeira fase de análise do
processo, em que os técnicos da Setec verificam todos os dados informados. Caso o preenchimento
esteja correto, inicia-se a segunda fase de análise concernente à visita da comissão de avaliação do
Pronatec, que é formada por uma dupla de aviadores integrantes do Banco de Avaliadores –
aleatoriamente selecionada pela Setec –, nas instalações físicas da instituição solicitante.

Para auxiliar as visitas de avaliação, uma das primeiras providências implementadas pela Setec foi
reunir parte dos professores integrantes do Banco de Avaliadores para – juntamente com a Diretora
de Políticas da Educação Profissional e Tecnológica, e as respectivas coordenações – elaborar um
modelo de questionário (Instrumento de Avaliação) contendo as dimensões e os aspectos a serem
avaliados nas instituições de ensino visitadas para adesão da Bolsa-Formação (GALLINDO; FERES;
SCHROEDER, 2015).

Durante as visitas, os avaliadores coletam informações para responder aos questionamentos do
referido instrumento de avaliação que contempla os aspectos pedagógicos e de infraestrutura e os
requisitos normativos e documentais do Programa. Após a visita, os avaliadores emitem um parecer
técnico “Deferindo” ou “Indeferindo” a habilitação da instituição solicitante do processo. Se o parecer
for satisfatório, a Setec emite Portaria de Habilitação em nome da mantenedora e da instituição
(MONTAGNER; MULLER, 2015).

Para melhor ilustrar o universo das instituições de ensino habilitadas até o ano de 2016, em todo o
território brasileiro, apresenta-se a seguir quadro demonstrativo contendo o tipo de dependência
administrativa e de rede ofertante das instituições habilitadas, bem como o número de instituições
habilitadas por tipo de rede ofertante. Por fim, apresenta-se também o número total de instituições por
dependência administrativa e o total geral de instituições habilitadas.

Quadro 3: Instituições Habilitadas no Brasil.

Dependência

Administrativa

Rede

Ofertante
Número de
Instituições Total

Pública

Federal

Estadual

Municipal

54

32

5
91

Sistema S

SENAC

SENAI

SENAR

27

27

26 107
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SENAT 27

Privada
EPTNM

IES

348

302
650

Total: 848

Fonte: Sistec/MEC (2017).

Organização: CARVALHO, A.B; OLIVEIRA, V.A. (2017).

Conforme ilustração do Quadro 3, das 91 instituições públicas habilitadas a oferecerem cursos por
meio do Pronatec/Bolsa-Formação, 54 delas pertencem ao sistema federal, enquanto que 32 ao
sistema estadual e apenas 5 ao sistema municipal de oferta da Educação Profissional.
Concernentemente às pertencentes ao Sistema S, o Serviço Social do Comércio, bem como o de
Aprendizagem Industrial e o de Aprendizagem do Transporte, cada um possui 27 unidades
habilitadas, enquanto que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, possui 26 unidades habilitadas.
Por fim, das 650 instituições privadas, 348 pertencem a Instituições Privadas de Ensino Profissional
Técnico de Nível Médio e 302 às Instituições de Educação Superior.

Pondera-se que, para oferta de cursos financiados pela Bolsa-Formação, além de estarem
habilitadas, as instituições necessitam participar da “pactuação”, o momento no qual os
demandantes apresentam os cursos, o número de vagas e o turno para a oferta que foram
demandados por cada estado e município da federação brasileira e os ofertantes dos respectivos
estados e municípios se oferecem ou não para fazer a oferta dos referidos cursos.

Após a pactuação, a Setec acompanha a gestão dos procedimentos de matrícula, frequência e
aproveitamento discente por meio do Sistec, observando indicadores de gestão e execução do
Programa tais como: relação entre vagas pactuadas e matrículas realizadas, data de início e
conclusão dos cursos, frequência e evasão dos beneficiados para cálculo e repasse dos recursos
públicos para as instituições ofertantes, bem como monitora a qualidade da oferta do curso/instituição
por meio de visitas de monitoramento e supervisão, realizadas seguindo a mesma metodologia das
visitas de habilitação (GALLINDO; FERES; SCHROEDER, 2015).

As instituições de ensino visitadas são orientadas pela Setec para disponibilizar aos avaliadores toda
a documentação solicitada quando da notificação da visita, tais como: documentos institucionais,
projetos pedagógicos dos cursos, diários de classe, material didático e recursos pedagógico.
Adicionalmente, são realizadas visitas nos ambientes administrativos e de ensino, como:
coordenações de cursos, salas dos professores, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, refeitórios,
banheiros e áreas de convivência. Também são realizadas entrevistas com estudantes, docentes,
gestores e demais profissionais envolvidos com a gestão do Programa na instituição. Isso acontece
para auxiliar os avaliadores na consolidação do relatório de monitoramento e/ou supervisão
(GALLINDO; FERES; SCHROEDER, 2015).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado do estudo sobre como se estabeleceram as relações entre Estado, Política e
Sociedade que resultaram na concepção e nas estratégias desenvolvidas pelo Governo Brasileiro
para a Gestão do Pronatec, no âmbito da Bolsa-Formação, foi possível revelar que o Pronatec foi
concebido em um momento de crise socioeconômica e política do Brasil, no qual as instituições
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brasileiras passavam por uma fase de desacreditação social, pois a população começou a enfrentar
taxas altas de desemprego, e a economia amargava uma desaceleração comercial.

Nesse sentido, o Pronatec criou a Bolsa-Formação como uma ação estratégica do Programa cuja
finalidade é financiar a oferta de cursos profissionalizantes nas redes pública e privada para fomentar
a formação de mão de obra qualificada a fim de reduzir o índice de desemprego e contribuir para o
imediato reaquecimento da economia brasileira. O estudo revelou que, com o passar do tempo, a
Bolsa-Formação se transformou na principal Política de Educação da Presidente Dilma Rousseff, uma
vez que atendeu determinados anseios da população brasileira, especialmente, aquela composta
pelas classes menos favorecidas, a classe trabalhadora do país. Dessa forma, o
Pronatec/Bolsa-Formação se transformou em uma política afirmativa da gestão governamental.

Por outro lado, o estudo também revelou que, ao menos no período temporal de sua realização, ou
seja, de 2011 a 2016, as estratégias adotadas para a seleção e o recrutamento dos gestores
(diretores e coordenadores) da Setec, diretamente ligados à Gestão da Bolsa-Formação, bem como
de pessoal para desenvolver funções auxiliares internas e externas da referida gestão, prestigiaram a
competência técnica de cada gestor/colaborador e suas respectivas audiências em relação às
finalidades e aos objetivos da Bolsa-Formação. Assim, pôde-se desvendar que, durante o período
estudado, o Programa foi desenvolvido por uma equipe de professores militantes da Educação
Profissional e integrantes da rede pública de ensino do Estado brasileiro, com atuação na educação
básica, técnica e tecnológica, e com ampla experiência em Gestão Educacional. É válido ressaltar
que a estratégia da Setec de selecionar e recrutar professores da educação básica, técnica e
tecnológica, integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
(servidores públicos federais), a fim de capacitá-los para transformá-los em Avaliadores Especialistas
em Educação Profissional e, com isso, criar um banco de avaliadores para atender demandas
externas de rotinas administrativas para a efetiva Gestão – implantação, monitoramento e supervisão
da Bolsa-Formação foi, no mínimo, uma demonstração de valorização do professor da rede pública e
poder da força simbólica que a categoria tem para as possíveis transformações políticas que o Brasil
pode e deve implementar.

Por fim, como entusiastas da Educação Profissional pública, e pesquisadores das Políticas Públicas
voltadas para a Educação Profissional no Brasil, nós (autor e coautor) deste este estudo podemos
afirmar que a análise etnográfica sobre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação em relação à Implementação e à Gestão do Pronatec, no âmbito da
Bolsa-Formação, foi de grande valia para nos reconhecermos como partícipes de uma política capaz
de enfrentar ou negar a lógica interna e perpetuada ao longo da história no sistema político brasileiro
de usar a máquina pública para atender aos interesses particulares dos parlamentares ou dos
partidos políticos em nome de coligações e/ou coalisões partidárias.
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