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RESUMO 

 

 

O presente trabalho trata dos fatores determinantes na evasão escolar dos cursos 

do Pronatec, ou seja, pelo abandono definitivo e sem motivo aparente do aluno no 

seu curso de escolha, em qualquer etapa, sem concluí-lo. Portanto, diante de uma 

avaliação por meio de uma proposta de intervenção empreendedora este trabalho 

visa desenvolver um instrumento online que permita avaliar as aptidões e anseios 

apresentados pelos jovens participantes dos cursos do PRONATEC/BA, buscando 

conhecê-los melhor para assim podemos contribuir com a redução da evasão dos 

mesmos. Para além deste objetivo geral desenvolvemos um formulário online 

informando aos jovens participantes dos cursos do PRONATEC/BA sobre as 

atribuições de cada profissão e as ocupações que poderão ser desempenhadas ao 

final destes. Neste instrumento buscamos realizar uma avaliação por parte dos 

estudantes sobre o curso. Neste sentido, intencionamos analisar a empregabilidade 

dos jovens após o Pronatec, realizando o estudo dos egressos, tendo em vista que 

o programa em sua concepção prevê como um dos seus resultados a 

empregabilidade como funcionário com carteira assinada ou como 

Microempreendedor Individual (MEI), melhorando a qualidade de vida das 

pessoas que participam deste programa. 
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INTRODUÇÃO 

A prática do Empreendedorismo vem se desenvolvendo em diversos segmentos, 

estando presente em pequenas, médias e grandes empresas bem como em 

empreendimentos de grupos ou mesmo individuais. Este tema tem se tornado uma 

necessidade no mundo globalizado, tendo em vista que por meio deste é possível 

realizar dentre outas ações uma análise do mercado o empreendedor também 

reconhecido como agente de mudanças é uma pessoa que consegue ter uma visão de 

diversos pontos essenciais à manutenção e crescimento do empreendimento. 

Segundo Menezes (2003) o empreendedor é uma pessoa que toma a iniciativa e 

por meio desta ação promove o empreendimento também pode-se notar um 

comportamento criativo e inovador, transformando contextos, estimulando a 

colaboração, com isso gerando resultados diferenciados, mas para empreender com 

sucesso é necessário ter afinidade, entusiasmo, dedicação, autoconfiança, e necessidade 

de realização. 

Neste contexto, Freitas (2009) diz que dentre os vários motivos que estão 

relacionados à evasão e também ao fracasso educacional, pode-se destacar os aspectos 

que estão relacionados à dificuldade da vida familiar, pessoal, laboral e financeira. 

Desse modo os jovens muitas vezes iniciam os cursos por impulso para atender a sua 

necessidade momentânea, mas no decorrer do mesmo descobrem que este não atende a 

suas necessidades e com isso abandonam gerando a evasão.  

Com o processo de democratização da educação profissional o direito de acesso 

e permanência dos estudantes na escola passa a vigorar. A própria Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, decreta a igualdade de condições 

para o acesso e a permanência na escola. Neste contexto podemos destacar a iniciativa 

por parte do governo de resgatar e melhorar as condições das unidades que ofertam 

cursos de educação profissional como as escolas Técnicas e os Centros de Educação 

Profissional no estado da Bahia. Com estas ações busca-se ampliar vagas e, por 

conseguinte o acesso a estes cursos, tendo como um de seus principais objetivos 

executá-los de forma gratuita e com qualidade para que assim as pessoas tenham iguais 

condições no momento em que forem concorrer a oferta de vagas no local onde residem 

ou mesmo em outras cidades ou Estados. 
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Diante do exposto, o presente trabalho objetiva desenvolver um instrumento 

online que permita avaliar as aptidões e anseios apresentados pelos jovens participantes 

dos cursos do PRONATEC/BA, visando conhecê-los melhor e contribuir na redução da 

evasão dos mesmos. Vale ressaltar que além deste objetivo geral, faz-se necessário 

desenvolver um formulário online com o objetivo de informar aos jovens participantes 

dos cursos do PRONATEC/BA sobre as atribuições de cada profissão e as ocupações 

que poderão ser desempenhadas ao final do curso, como também realizar uma avaliação 

por parte dos estudantes sobre o curso. Neste sentido, visamos também a análise da 

empregabilidade dos jovens após o Pronatec, realizando o estudo dos egressos, tendo 

em vista que o programa em sua concepção prevê como um dos seus resultados a 

empregabilidade como funcionário com carteira assinada ou como Microempreendedor 

Individual (MEI), melhorando a qualidade de vida das pessoas que participam deste 

programa. 

No entanto, ainda faltam projetos no sentindo a identificar e propor mudanças no 

que se refere à questão da permanência. Sendo assim, a evasão consiste num problema 

de ordem democrática em que o direito a permanência do aluno na escola pode não está 

sendo garantido, tendo como principais fatores de evasão a falta de transporte urbano 

regular e gratuito, pois estes jovens em sua maioria não têm condições para custear seu 

transporte, tendo em vista que as despesas básicas com alimentação e remédios já 

consomem grande parte do ganho familiar. 

Diante disto, faz-se necessário desenvolver um instrumento online que permita 

ao jovem no início do curso por meio de perguntas objetivas e subjetivas, expressar sua 

opinião acerca dos pontos positivos e negativos do curso, levando em consideração 

principalmente se o curso atendeu a suas expectativas e se, ao concluir o mesmo, 

visualiza empregabilidade no mercado formal ou informal como microempreendedor 

individual (MEI). Com base nestas informações pretende-se subsidiar a Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia e outras instituições envolvidas, com informações 

relevantes quanto a execução do Pronatec, analisando os pontos elencados pelos 

estudantes e transmitindo as informações para que se possa analisar se estes necessitam 

ser aprimorados com base na análise do público beneficiado, contribuindo no sentido de 

reduzir a evasão, revisando uma melhor execução deste programa na Bahia e em todo 

território nacional.  
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CAPITULO 1 

 

1.  Um Breve Histórico da Educação Profissional no Brasil 

 

Levando em consideração que grande parte da população não se dá conta disso, 

a forma como é organizado os meios de produção. Em cada momento histórico, reflete 

na organização dos processos educativos, pois a forma como estes estão organizados 

repercute na melhoria dos processos produtivos.  

O próprio marco inicial da educação no Brasil é um exemplo disso. No 

momento do crescimento do mercado externo, com as grandes navegações a Europa foi 

tomando posse de novas terras e assim alcançando novas fontes de matéria prima e 

buscando consumidores para os produtos. 

A educação formal foi trazida ao Brasil pelos jesuítas, ainda no século XVI. 

Historicamente, as práticas escolares ligadas à Igreja Católica fizeram parte da história 

da escolarização brasileira, de acordo com Manfredi (2002). É importante mencionar o 

papel que o sistema jesuítico de educação desempenhou durante o período colonial, 

pois, além de catequizar os índios, os jesuítas também foram os primeiros a construírem 

escolas para os colonizadores, sendo que, em muitas delas, prevaleciam às práticas 

educativas informais de qualificação para o trabalho: 

Nas oficinas existentes nos colégios espalhados pelos pontos do Brasil, os 

irmãos-oficiais exerciam e ensinavam ofícios ligados a atividade de 

carpintaria, de ferraria, de construção de edifícios, embarcações, de pintura, 

de produção de tijolos, telhas, louças, etc., de fabricação de medicamentos, 

de fiação e de tecelagem (MANFREDI, 2002, p. 69). 

 

Assim, é possível verificar a intensa atividade dos jesuítas no ensino dos 

diversos ofícios no Brasil colonial: “em meados do século XVIII, os jesuítas mantinham 

no Brasil 25 residências, 36 missões, 17 colégios e seminários” (CUNHA apud 

MANFREDI, 2002, p. 74).  

Segundo Saviani (2008), os jesuítas estenderam suas ações praticamente ao 

longo de todo o território conquistado pelos portugueses, fazendo que a educação por 

eles organizada viesse a ser considerada como um sistema de ensino. 

Os registros que se tem do que pode ser considerado por Educação Profissional 

no Brasil são relativamente recentes, pois até o século XIX não existem registros de 

iniciativas que possam se caracterizar por Educação Profissional o que existia era a 
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educação propedêutica voltada para as elites, tendo como objetivo a formação dos 

futuros dirigentes. 

Em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil. Pressionada pela iminente invasão 

de Portugal pelo Imperador Napoleão Bonaparte, a família real instala-se na cidade do 

Rio de Janeiro e, a partir desse momento histórico, ocorrem importantes transformações 

econômicas, políticas e sociais, entre as quais se podem destacar:  

 

[...] a abertura dos portos para comércio com os países amigos, o nascimento 

da Imprensa Régia e a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 

1808, nasceu o Curso de Cirurgia na Bahia e o Curso de Cirurgia e Anatomia 

no Rio de Janeiro. No decorrer, nasceu o Curso de Medicina no Rio de 

Janeiro e, em seguida, 1910, a Academia Real Militar [...] (GHIRALDELLI 

JR. 2008, p. 28).  

 

 

Para Ghiraldelli Jr. (2008), é decorrente da chegada da Corte Portuguesa no 

Brasil o fato de que o ensino passou a sofrer profundas mudanças, no intuito de adaptar 

mão de obra, tornando-a mais qualificada para atender as necessidades da nobreza.  

Os primeiros indícios do que hoje pode caracterizar por Educação Profissional 

surgem a partir de 1809, com a criação do Colégio das Fábricas, pelo Príncipe Regente, 

futuro D. João VI (BRASIL, 1999). Deste momento em diante, várias instituições sendo 

predominantes as da sociedade civil, voltadas para iniciação em ofícios cujos 

destinatários eram: as crianças pobres, os órfãos e os abandonados que se encontravam 

nos asilos. Em seguida no início do século XX, iniciou-se no Brasil um esforço público 

voltado para a preparação de operários no exercício profissional, exemplo deste 

contexto está na criação das Escolas de Aprendizes Artífices e no ensino das Técnicas 

Agrícolas de produção, pois neste contexto existia uma demanda nestas áreas de 

atuação. 

 Com esse novo direcionamento na formação dos operários ampliou-se o 

horizonte de atuação para possibilitar atender as necessidades emergentes dos 

empreendimentos nos campos da agricultura e da indústria. Neste cenário se fortalece a 

nova burguesia industrial em substituição a burguesia cafeeira, que neste momento 

encontrava-se afetada pela crise da agricultura do café dos anos 20 e pela quebra da 

bolsa de Nova Iorque em 1929, sendo que os investimentos antes direcionados 

exclusivamente para monocultura do café começam a ser diversificados em outras 

culturas, na pecuária e na indústria. 
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Nas décadas de 30 e 40, o Brasil passa por grandes transformações políticas, 

econômicas e educacionais. Inicia-se um processo de industrialização sendo necessária 

uma modernização nas relações de produção, com a crescente demanda por pessoas que 

tivessem o conhecimento nestas áreas de produção, foi-se necessário normatizar a 

educação nacional. 

Mas este processo de profissionalização foi decaindo, de modo que ao final dos 

anos 1980 e primeira metade dos anos 1990, após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, ocorre no Congresso Nacional o processo que culmina com a entrada 

em vigor de uma nova LDB, a Lei nº 9.394/1996, já quase não há mais 2º grau 

profissionalizante no país, ficando estes cursos direcionados para as Escolas Técnicas 

Federais – ETF, Escolas Agro-técnicas Federais – EAF e em poucos sistemas estaduais 

de ensino. 

A Educação Profissional volta a ser destaque quando é lançado o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, que traz o apoio para a educação profissional 

técnica de nível médio integrada ao ensino médio, o PDE foi desenvolvido com base na 

LDB, mas traz uma seção dedicada à articulação entre educação profissional e o ensino 

médio, que foi denominada “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, neste 

contexto deixa claro a importância de financiamento para a melhoria da qualidade do 

ensino médio integrado, que na prática é a integração do ensino médio mais a educação 

profissional sendo realizado concomitante. Também deixa claro a importância da 

ampliação da oferta desta modalidade por meio do Programa Brasil Profissionalizado, 

instituído pelo Decreto nº 6.032, de 12 de dezembro de 2007.  

Diante do exposto, vale ressaltar que a prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), a Educação 

Profissional se define como uma modalidade de ensino complementada pelo Decreto 

2.208, de 17 de abril de 1997 (BRASIL, 1997), reformulado pelo Decreto 5.154, de 23 

de julho de 2004 (BRASIL, 2004). 

Conceituada como uma das modalidades da Educação Profissional, o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, foi criado pelo 

Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica no Brasil e com isso expandir, interiorizar e democratizar a 

oferta os cursos são divididos em duas categorias: os cursos de Formação Inicial e 
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Continuada (FIC), de curta duração para jovens que necessitam de um resultado breve e 

cursos Técnicos para jovens que tem maior disponibilidade de tempo, nos dois casos os 

cursos são gratuitos e de qualidade. Com o advento tecnológico, faz-se necessário uma 

constante atualização, prioritariamente com relação às novas tecnologias, a fim de, 

preparar e instrumentalizar os jovens atendidos pelo programa, visando às novas 

demandas de um mercado de trabalho altamente tecnológico e cada vez mais 

competitivo. 

Após concluir os cursos os jovens desenvolverão aptidões para lidar com novos 

desafios, garantindo-lhes: formação, inserção, permanência e novas oportunidades, 

trazendo como consequência uma considerável melhoria econômica e social, refletindo 

a nova realidade brasileira. 

Com o processo de expansão da oferta de cursos de educação profissional no 

Brasil, foi-se necessário em alguns casos remodelar a matriz dos cursos e em outros a 

área de atuação modificando assim sua concepção inicial, mas permitindo que estes não 

ficassem defasados ou mesmo sem demanda, com essas atualizações permitiu-se que 

continuassem a ser executados por programas do Governo Federal tendo sua 

administração realizada pelo Ministério da Educação (MEC).  

Conforme é previsto na própria Lei de diretrizes e bases da educação nacional, 

Lei nº 9.394/96 que decreta a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. Existem diversas propostas de ampliar as vagas em cursos de formação inicial e 

continuada, cursos técnicos, seja ampliando as escolas técnicas, seja abrindo cursos que 

atendam a demanda regional, promovendo prioritariamente ao jovem ou mesmo ao 

adulto à escola técnica de qualidade. No entanto ao que se refere à questão da 

permanência ainda existem poucos projetos, um dos grandes obstáculos é conseguir 

manter estes estudantes. Sendo assim a evasão consiste num problema de ordem 

democrática, necessitando de soluções a serem desenvolvidas e aplicadas. 

 

 1.1 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec no 

Estado da Bahia 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

é um programa criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a 
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oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no Brasil e com isso expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível 

médio e cursos de formação inicial e continuada principalmente na forma presencial. Os 

cursos do Pronatec são gratuitos e no estado da Bahia são realizados pelos Centros de 

Educação Profissional, Escolas Estaduais e compartilhadas e por ofertantes como: 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Instituto Federal 

da Bahia (IFBA) e pelo Instituto Federal Baiano (IF Baiano), com recursos do Governo 

Estadual e do Governo Federal. 

Para os Estados aderirem ao Pronatec é realizada uma pactuação por meio das 

Instituições envolvidas com o Ministério da Educação (MEC). Depois de definidas as 

ofertas é repassado pelo MEC, recursos para a execução dos cursos e contratação de 

pessoal que irá trabalhar no Programa, e no âmbito deste trabalho na Secretaria da 

Educação – Bahia. Após a formalização é realizado o processo de mobilização dos 

estudantes nos municípios contemplados através do Mediotec -  novo programa do 

Governo Federal, ligado ao Pronatec, que foi iniciado em 2017 por orientação do 

Ministério da Educação (MEC). Estão sendo desenvolvidos instrumentos que irão 

subsidiar o seminário de profissões de forma didática e técnica por meio de 

profissionais que irão agregar conhecimento técnico ao momento de divulgação inicial 

do programa, tendo em vista que estes levarão aos jovens, informações de cunho laboral 

dos cursos técnicos.  

Posteriormente é realizada a inscrição e o sorteio eletrônico onde por meio do 

ranking, onde serão definidos os estudantes contemplados e os que ficarão no cadastro 

de reserva que poderão ser convocados caso ocorra desistências dos contemplados até a 

execução de 20% da carga horária. No Mediotec esse quantitativo se refere ao primeiro 

módulo, nos cursos FIC esse quantitativo se refere ao total do curso. Neste processo 

inicial o acompanhamento do dia-a-dia das turmas é essencial para possibilitar a 

realização das substituições no tempo/ período estipulado pelo MEC. Este processo de 

substituição é realizado diretamente no Sistec, onde é realizada a matricula do estudante 

com a geração do termo de compromisso que deve ser assinado pelo estudante, caso 

este seja menor de 18 anos, os pais ou responsáveis devem assinar também, validando a 

participação no curso.  



16 
 

 

No Pronatec existe uma evasão considerável, pois no momento em que o jovem 

é selecionado para fazer o curso nem sempre tem clareza acerca das atividades que 

poderá desempenhar ao seu final ou nem mesmo onde poderá trabalhar.  Este é um dos 

fatores da evasão e que poderá ser minimizado utilizando um instrumento de análise 

acerca da realidade local, dos anseios e das expectativas dos participantes e que poderão 

ser afetadas no decorrer do curso ou mesmo prevenidas. Acreditamos que conseguindo 

separar estes fatores para que possam ser analisados separadamente uma parcela da 

evasão poderá ser evitada. 

De acordo com dados divulgados
1
 , desde o ano de 2011 até junho de 2014 foi 

registrada o abandono de quase 1 milhão de vagas dos cursos Pronatec, como medida 

para reduzir o abandono, o MEC estará aprimorando a base de dados do Sistec, 

permitindo que os estudantes matriculados tenham acesso ao sistema para realizarem a 

confirmação da frequência mensal, com isso as instituições ofertantes, terão de manter 

os lançamentos de frequência atualizados. Como medida para reduzir os custos, o valor 

repassado levará em conta o índice institucional de conclusão (IC) - este indicador é 

avaliado semestralmente com todas as unidades que executam o Pronatec, com a 

atualização do sistema e com as confirmações por parte dos estudantes o MEC terá 

como fonte de informações as duas bases: as repassadas pela unidade executora e dos 

estudantes mediante a confirmação das frequências.     

Portanto, existem jovens que ao se matricularem nos cursos do PRONATEC, 

possuem inúmeras dúvidas referentes ao curso escolhido e se este trará como retorno a 

empregabilidade no futuro. Neste sentido, a maioria dos jovens inseguros da sua escolha 

acabam desmotivados e evadindo do curso selecionado. 

Neste sentido, faz-se necessário desenvolver um instrumento online que permita 

avaliar as aptidões e anseios apresentados pelos candidatos dos cursos do 

PRONATEC/BA, visando conhece-los melhor e contribuir para redução da evasão dos 

mesmos. Ao criar um formulário online com o objetivo de informar aos jovens 

participantes dos cursos do PRONATEC/BA sobre as atribuições de cada profissão e as 

ocupações que poderão ser desempenhadas ao final do curso. Vale ressaltar, que é 

preciso analisar a empregabilidade dos jovens após o Pronatec, tendo em vista que o 

programa em sua concepção prevê como um dos seus resultados a empregabilidade 

                                                           
1
 Dados publicação do site uol.com.br em 30/06/2014. Acessado em 02/05/2017 
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como funcionário com carteira assinada ou como Microempreendedor Individual (MEI), 

melhorando a qualidade de vida das pessoas que participam deste programa. 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 2. O Estado da Bahia X Educação Profissional: Um Panorama Geral  

O estado da Bahia com 417 municípios, é o quarto em população conforme 

informações do IBGE com 15,28 milhões de habitantes, a capital Salvador é onde fica 

localizada a sede da Secretaria Estadual de Educação que por meio da Superintendência 

de Educação Profissional (SUPROT), participa do processo de Pactuação com o MEC 

das turmas do Pronatec desde 2011. Em 2017 foram pactuadas 13.895 vagas de cursos 

FIC, atendendo 118 municípios, em 11 eixos e 124 cursos diferentes que constam no 

catálogo de cursos do MEC.  

O sistema responsável por gerenciar as turmas do Pronatec é o Sistema Nacional 

de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec). Neste sistema são 

realizados os lançamentos de frequência dos estudantes por mês e ao final de cada 

período dos cursos são disponibilizadas as relações com os estudantes que concluíram e 

serão certificados e os estudantes que desistiram ou não alcançaram os requisitos 

mínimos para certificação, após a conclusão dos lançamentos o sistema gera as relações 

com os estudantes aptos a receberem o certificado. 

Também ofertam Pronatec no estado da Bahia os Institutos Federais, o Sistema S 

e instituições particulares que necessitam estar devidamente autorizadas pelo MEC, para 

assim poder realizar a oferta dos cursos. 

Com vistas ao desenvolvimento profissional de estudantes e trabalhadores, por 

meio da inserção destes no mundo do trabalho, o Pronatec viabiliza cursos técnicos e 

cursos de curta duração FIC. Estes têm como principal objetivo aprimorar a força de 

trabalho existente no Brasil, qualificando jovens e adultos para que no decorrer destes 

cursos se inicie um processo de redução das desigualdades sociais, tendo em vista que 

muitas vezes apenas a classe social com poder aquisitivo tem acesso a cursos técnicos 
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ou de curta duração devido ao custo dos mesmos. Visa também suprir o mercado de 

trabalho com mão de obra qualificada proporcionando uma melhoria na vida aos 

participes.  

Devido às constantes mudanças e atualizações nos setores produtivos existentes 

e a falta de profissionais preparados para assumir estes postos de trabalho, para Araújo 

(2009, p.68), "o mercado de trabalho brasileiro sofre com a escassez de profissionais 

qualificados". O profissional necessita estar em constante atualização para acompanhar 

os avanços tecnológicos e assim não ficar “a margem” do mercado de trabalho na 

atualidade, este mercado por ser extremamente competitivo somente apresenta às 

oportunidades as pessoas que comprovem o conhecimento para atuar em determinada 

área. 

Com o desenvolvimento do instrumento online para levantamento de 

informações gerais do Pronatec será possível mensurar os pontos positivos e negativos 

que levam os estudantes a realizarem a seleção dos cursos e posteriormente, concluírem 

ou desistirem destes. Com base nestas informações será possível separar as informações 

colhidas em grandes temas: estrutura, equipamentos, pessoal ou mesmo benefícios 

disponibilizados aos estudantes que são, sendo estes o auxílio alimentação e auxilio 

transporte, analisando se os mesmos são suficientes para atender as necessidades básicas 

de deslocamento e alimentação na visão dos estudantes. 

Para Schargel e Smink (2002) com a definição do(s) problema(s) inicia-se o 

processo para encontrar possíveis soluções, devido à complexidade da análise por se 

tratarem de diversos fatores de cunho pessoal ou mesmo social, tendo em vista que 

existem inúmeros fatores que levam a evasão e causas atreladas ao fenômeno do 

abandono escolar.  

 Queiroz (2010) relata que a evasão escolar não é um problema restrito 

apenas a algumas unidades escolares, mas é uma questão que deve ser analisada 

nacionalmente tendo em vista que vem ocupando relevante papel em discussões e 

pesquisas educacionais em todo cenário brasileiro. Devido à relevância deste assunto o 

mesmo tem que permear como pauta nas reuniões com estudantes, pais, professores e as 

instituições de ensino como um todo, levando em consideração o número elevado de 

matriculas e o baixo quantitativo de estudantes que permanecem nas instituições de 

ensino. 
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CAPITULO 3 

3. A Educação Profissional e sua parceria com o Pronatec 

 

A Educação Profissional por meio do Pronatec vem atendendo a uma grande 

parcela da população que não tem condições financeiras para arcar com um curso de 

educação profissional. Este é gratuito, de qualidade e está acessível a grande parte dos 

jovens tanto na zona urbana quanto na zona rural, pois este programa vê a importância 

de chegar a todos e todas e por isso une-se a parceiros como o SENAR, que tem sua 

atuação prioritariamente na zona rural. Com o suporte do Pronatec este parceiro 

consegue a cada dia atender mais jovens nos mais diversos locais do estado da Bahia. O 

que se espera como retorno desses jovens é que aproveitem a oportunidade, pois com 

isso estarão cada vez mais capacitados para atuar neste universo capitalista e 

tecnológico, com os diversos avanços por que tem passado este programa, visando se 

transformar numa política pública, pois assim poderá entrar no calendário e fincar raízes 

por todos os Estados do Brasil.  

 A importância de analisar a execução dos programas federais e suas 

especificidades no Brasil consiste no fato que cada Estado apresenta suas 

potencialidades e fragilidades, na maioria das vezes são diferentes entre si, um mesmo 

programa social pode ter sucesso em um Estado e fracasso em outros devido inúmeros 

fatores dentre eles: a cultura regional, econômica e o objetivo traçado por seus 

governantes. 

 As pessoas que são público alvo destes programas muitas vezes estão imersas 

nesta rede de oportunidades, mais muitas vezes por não conseguirem visualizar as 

conexões, perdem oportunidade que em alguns casos seriam vitais nas suas carreiras ou 

mesmo na sua vida pessoal/social, ficando a margem num mundo globalizado. A 

internet é uma rede mundial de comunicação e de processamento de dados e 
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informações, cujo suporte material são redes de conexões digitais entre diversos 

computadores espalhados pelo mundo inteiro. A cada dia mais pessoas se conectam a 

internet e por meio desta tem acesso aos mais diversos conteúdos possibilitando assim 

ampliar o conhecimento pessoal sobre os mais diversos temas. 

 A evasão na Educação Profissional, aqui tratada especificamente pelo Pronatec é 

um fenômeno que traz consigo indicadores de alta complexidade tendo em vista que não 

podemos analisa-la separadamente por se tratar de um conjunto que envolve, mundo do 

trabalho, projeto de vida e empreendedorismo, que muitas vezes, por não estarem 

alinhados resultam em insucesso por parte dos estudantes e público geral que iniciam os 

cursos com diversas expectativas e no decorrer destes, por motivos adversos acabam 

tomando o caminho contrário e abandonam esta oportunidade.  

Algumas questões favorecem o abandono dos estudantes, dentre estas podemos 

citar: motivação pessoal, dificuldades de aprendizagem podendo estar relacionadas com 

o processo pelo qual o estudante passou anteriormente, família e a situação financeira, 

também impactam nestes resultados. 

Neste sentido pode-se afirmar a importância em se analisar as causas que levam 

a evasão, pois somente quando estas causas forem enfrentadas de forma articulada, 

resolvendo questões relacionadas ao emocional, acadêmicas e de investimentos com 

vistas ao fortalecimento da comunidade escolar buscando a erradicação da evasão e da 

repetência no ensino do país, garantindo melhores condições aos cidadãos que 

participam deste programa e contribuindo para uma sociedade mais igualitária.  

 
A evasão é, certamente, um dos problemas que afligem 

as instituições de ensino em geral. A busca de suas 

causas tem sido objeto de muitos trabalhos e pesquisas 

educacionais. [...] As perdas de estudantes que iniciam, 

mas não terminam seus cursos são desperdícios sociais, 

acadêmicos e econômicos (LOBO et al.,2007, p.642). 

 

Analisando os cursos e a estrutura em si, podemos identificar que existem causas 

que são internas das instituições, dentre estas podemos citar: gestão administrativa, 

acadêmica, infraestrutura, motivação e compromisso dos docentes, rígido controle na 

aquisição de insumos, neste podemos citar que para as secretarias estaduais de educação 

dos Estados o recurso do Pronatec somente pode ser utilizado para custeio, não sendo 

possível com este adquirir equipamentos para otimizar os laboratórios que em alguns 
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casos por se encontrarem em  situação precária, não podem ser utilizados em sua 

plenitude pelos estudantes. 

 Existem também causas externas aos anseios individuais e a estrutura da rede 

ofertante, que neste caso estão ligadas ao mundo do trabalho, como empregabilidade, 

reconhecimento do curso perante os conselhos e a sociedade, a conjuntura econômica e 

política em que se encontra o País em dado momento, são causas que impactam 

diretamente nos objetivos de construir uma sociedade mais justa e equânime. 

3.1. Análise dos Dados 

 

A proposta é que os estudantes contemplados nos cursos a partir do momento 

que realizarem a confirmação da matricula participem da pesquisa que consiste em 

responder questões básicas de caráter socioeconômico e os motivos que levaram a 

escolha do curso, se os estudantes têm afinidades com a área do curso ou com o eixo 

tecnológico escolhido, visando identificar o perfil dos partícipes do Pronatec no estado 

da Bahia. 

Quanto a análise dos dados, a pesquisa pode se classificar como qualitativa e 

quantitativa. Na pesquisa quantitativa é realizada de forma geral a análise das respostas 

nas fichas que foram respondidas identificando questões de forma numérica para 

embasar a tomada de decisões, já a pesquisa qualitativa abordará as respostas de uma 

forma geral, possibilitando a realização de uma projeção com base nos dados colhidos, 

por se tratar de uma modalidade de pesquisa exploratória.    

   O objetivo do presente trabalho é desenvolver um instrumento que possa 

realizar o monitoramento e avaliação da execução deste programa é possibilitar o 

aprimoramento das iniciativas e programas conectados pelo Pronatec. Com esse 

instrumento espera-se oferecer uma base com informações relevantes dos pontos 

positivos e negativos e a partir destes resultados promover um diagnóstico das 

fragilidades encontradas e quais meios poderão ser utilizados para dirimi-los.     
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CONCLUSÕES 
 

Desta maneira espera-se avaliar o Pronatec em sua atuação nas modalidades 

presencial e a distância, permitindo que por meio de computador, notebook, tablet, ou 

outro equipamento eletrônico que permita o acesso ao formulário digital. Na 

impossibilidade destes, poderá ser executado por meio de formulário impresso com os 

dados a serem colhidos dos participes e tabulados posteriormente, não prejudicando a 

pesquisa dos cursos técnicos e de qualificação profissional Estes dados poderão 

apresentar os motivos que ocasionam a evasão escolar, espera-se que com o 

conhecimento destas causas, a escola possa tomar as medidas que estejam ao seu 

alcance visando a permanência do estudante no sistema educacional.  

O Pronatec inicia sua atuação em 2011, atendendo 1.026 municípios com 

776.937 matrículas e tem seu auge em 2014, quando conforme quadro abaixo, quase 

que quadruplicou seu atendimento a nível nacional no que diz respeito aos municípios 

atendidos e oferta de vagas.  
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Fonte:http://painel.mec.gov.br/painel.php?modulo=principal/detalhamentoIndicador&acao=A&detalhes=

pais&indid=2577. Acessado em: 19/06/2017. 

 

Conforme dados do portal.mec.gov.br, de 2011 à 2016 foram executadas pelo 

Pronatec a nível nacional 9.503.063 matriculas, o Estado da Bahia realizou 534.147 

matrículas, estando em 4º lugar no ranking nacional. O quantitativo de pessoas 

beneficiadas é imenso, tendo em vista que o Pronatec ainda não se tornou uma política 

pública, estando com status de programa até o presente momento, neste contexto 

entende-se a importância de conhecer melhor os beneficiários que têm a oportunidade 

de ampliar seus horizontes por meio de cursos de educação profissional gratuitos e com 

qualidade.   
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Fonte:http://painel.mec.gov.br/painel.php?modulo=principal/detalhamentoIndicador&acao=A&d

etalhes=pais&indid=2577. Acessado em: 19/06/2017. 

A articulação das escolas e do sistema educacional como um todo geram 

parcerias para estágio com empresas, que podem desenvolver uma futura possibilidade 

de inserção no mercado de trabalho por meio do vínculo criado, esta proposta prevê o 

acompanhamento dos participes no início dos cursos e dos egressos no momento em 

que os estudantes concluem os cursos e estão aptos a inserção no mercado de trabalho, 

com os conhecimentos adquiridos por meio dos cursos.  
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ANEXO 01 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO PRONATEC 

INÍCIO DO CURSO  

 

 

Nome (opcional):________________________________ 

Município: ______________________________________ 

Curso: __________________________________________ 

 

1) Identificação 

 

http://www.pronatec.mec.gov.br/
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a) Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

b) Faixa etária: 

(  ) 15 a 23 anos 

(  ) 24 a 32 anos 

(  ) 33 a 41 anos 

(  ) 42 a 50 anos 

(  ) acima de 51 anos 

 

2) Composição Familiar  

 

a) Quantas pessoas moram em sua casa? 

(  ) até 3 pessoas. 

(  ) até 5 pessoas. 

(  ) mais de 6 pessoas 

(  ) moro sozinho(a) 

 

3) Situação Socioeconômica 

a) Situação do imóvel 

(  ) Próprio 

(   ) Alugado  

(   ) Emprestado 

 

b) Você ou sua família são beneficiários de algum Programa Social do Governo? 

(    ) Bolsa Família 

(    ) não sou beneficiário(a) 

(    ) Outro(s). Qual_______________________________ 

 



27 
 

 

4) Características educacionais  

a) Está estudando 

(     ) sim 

(     ) não  

 

b) Até onde estudou ou está estudando 

(   ) Ensino fundamental (1ª a 9º ano) 

(   ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Superior 

 

c) Já fez curso técnico de curta duração ou de longa duração 

(  ) sim                     (   ) não 

 

d) Como conheceu o curso do Pronatec que está matriculado? 

(    ) jornais, revistas e panfletos. 

(    ) internet, e-mail, zap, facebook. 

(    ) colegas, amigos, familiares 

(    ) outros.__________________________ 

 

e) Conhece o mercado de trabalho deste curso, ou seja, as atividades que poderá 

desempenhar após concluí-lo? 

(    ) sim(    ) não(    ) outros. __________________________ 

 

f) Se identifica com o curso, gosta do mercado de trabalho relacionado ao curso? 

(   ) sim          (    ) não           (    ) outros. ___________________________ 

 

g) O que motivou a fazer o curso? 

(    ) aumentar o conhecimento nesta área 

(    ) ganhar dinheiro trabalhando após o curso 

(    ) falta de opção em outros cursos 

(    ) ter uma profissão  
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h) Tem interesse em fazer outro curso do Pronatec? 

(    ) sim            (    ) não  (     ) outros.________________ 

 

i) Tem interesse em mudar de curso? 

(    ) sim          (    ) não (    ) outros.________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02  

 

ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES EGRESSOS - PRONATEC 

 

 

Nome (opcional):________________________________ 

Município: ______________________________________ 

Curso: __________________________________________ 

 

1) Identificação 

 

a) Sexo: 
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(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

 

b) Faixa etária: 

(    ) 15 a 23 anos 

(    ) 24 a 32 anos 

(    ) 33 a 41 anos 

(    ) 42 a 50 anos 

(    ) acima de 51 anos 

 

2) Características educacionais 

 

a) Você indicaria os cursos do PRONATEC para algum familiar ou amigo? 

(     ) sim            (     ) não        

 

b) Tem interesse em fazer outro curso do Pronatec? 

(     ) sim          (     ) não  (     ) outros.________________ 

 

 

c) O auxílio alimentação e transporte disponibilizado foram suficientes para suprir as 

necessidades em seu município? 

(     ) sim              (     ) não   

 

d) O curso oferecido pelo PRONATEC atendeu às suas expectativas? 

(     ) sim            (     ) não        

 

Justifique suas respostas: 

 

e) Sobre sua satisfação: 

 

O que mais gostou? ______________________________________ 
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O que modificaria? _______________________________________ 

 

f) Após o início deste curso, recebeu alguma proposta de emprego na área do curso? 

(     ) sim              (      ) não 

 

g) Avaliação geral do curso. 

(       ) bom 

(       ) regular 

(       ) ótimo 

(       ) outros: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


