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EIXO TEMÁTICO: 7. A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

RESUMO 

Este estudo buscará estabelecer uma interlocução entre Brasil e Portugal, na área de 

educação profissional e respectivas experiências de formação profissional e validação de 

saberes profissionais não formais voltados para grupos sociais com baixa escolaridade. 

Estes países, historicamente vinculados a um passado de exploração colonial, um na 

posição de colonizador, outro na posição de colonizado, compartilham atualmente a 

posição de nações semiperiféricas (TEODORO, 2003; SANTOS, 1985) em relação à 

divisão internacional do trabalho, aqui entendida como a categorização dos países com 

base na sua situação diante do processo produtivo global e do padrão de acumulação de 

capital. Para tanto, é necessário compreender o papel do Estado, em cada país, no 

processo de formulação e implantação de políticas públicas, identificar sujeitos 

significativos e como eles veem participando na materialização dessas políticas, além de 

procurar perceber os interesses, as intenções e os propósitos no entorno das fases 

processuais que as definiram, dando ênfase aos aspectos estruturais, históricos e 

socioeconômicos. Especialmente na primeira década e meia do século XXI percebe-se 

um conjunto de esforços governamentais orquestrados no sentido de reparação das falhas 

e lacunas identificadas na formação escolar e profissional de vastos segmentos sociais, 

principalmente nos países que, usando a expressão de Wallerstein1, situam-se na 

semiperiferia do capitalismo central, tais como Brasil e Portugal. Num mundo marcado 

pela alta tecnologia, pela flexibilidade das relações laborais, pela substituição do emprego 

a longo termo por contratos temporários, pela precariedade do trabalho e pela profunda 

divisão entre trabalho qualificado e trabalho desqualificado, não é de espantar a dicotomia 

visível entre a formação dos trabalhadores e as qualificações e competências exigidas 

pelo mundo do trabalho. Como pensar a formação e certificação de trabalhadores num 

mundo onde a situação de trabalho, o desemprego e as transformações tecnológicas são 

mutantes e irreversíveis, onde a incerteza predomina? “O que significa preparar para o 

trabalho num mundo como este? Que conhecimentos, para que trabalho”? (FRANCO, 

                                                           
1 WALLERSTEIN, Immanuel. Análisis de sistemas-mundo. Una introducción. Madrid: Siglo  XXI , 

2005. Disponível em: 

<http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/historia_xx_2013_analisis_del_sistema_mundos-

parte1.pdf>. Acesso em: 04 jul. 2017. 
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2005, p.100-101). Há de fato um acréscimo de postos de trabalho no mercado, mas em 

atividades que oferecem baixa remuneração, trabalho precarizado, via contratos por 

tempo limitado, com pouco ou nenhum suporte dos benefícios sociais e, em grande 

medida, realizando tarefas menos qualificadoras. 

Diante desses desafios, o estudo apresenta o problema de pesquisa: Como se 

caracterizam os programas de formação e validação de saberes profissionais que países 

como o Brasil e Portugal veem adotando para enfrentar o desafio estratégico de formação 

profissional para os segmentos sociais que possuem baixa escolaridade? 

Objetivo geral: Analisar o processo de formação profissional e validação de saberes 

profissionais proposto pelos programas PRONATEC (Brasil) e QUALIFICA (Portugal) 

tendo como cenário a internacionalização da educação profissional, subdividido nos 

objetivos específicos: 1. Reconhecer os programas de formação e validação de saberes 

profissionais, tanto no Brasil como em Portugal, formulados para pessoas com 

escolaridade reduzida; 2. Identificar as aproximações e distanciamentos entre os dois 

países no que se refere à formulação e implantação de programas de formação e validação 

de saberes profissionais; 3. Analisar a formulação dos programas de formação e validação 

de saberes profissionais dos dois países sob o viés da avaliação política da política 

(mérito, potencialidades, intencionalidades). 

Referencial teórico: busca-se apoio, entre outros autores histórico-críticos, na visão 

gramsciana de Estado ampliado (GRAMSCI, 1978), no modelo de sistemas-mundo de 

Wallerstein, (WALLERSTEIN, 2005; LIMA, 2007; SANTOS, 1985) na discussão sobre 

acumulação flexível de Harvey (2008), nos estudos sobre políticas educacionais 

apresentados por Teodoro (TEODORO, 2003; TEODORO&JEZINE, 2012) e por Ball 

(2011), e nas avaliações sobre políticas públicas desenvolvidas por Souza (2006) e por 

Silva (2008). Parte-se do princípio de que as políticas de educação profissional, nos dois 

países, articulam-se e são orientadas, em grande medida, conforme definições dos 

organismos supranacionais, uma vez que estes interferem fortemente na construção de 

uma concepção de mundo e de formação profissional (SILVEIRA, 2012).  

Metodologia: A proposta aqui apresentada, de natureza qualitativa, toma a história como 

matriz e a dialética como fundamento e adequa-se aos propósitos de uma avaliação 

política da política (SILVA, 2008) que costuma avaliar o mérito e as potencialidades na 

formulação ou planejamento de uma dada política pública ou programa. Uma vez que se 

pretende analisar os fundamentos desses programas já referenciados, é necessário 

identificar os referenciais ético-políticos, os determinantes de natureza econômica, 

política e sociocultural que os demandaram, as suas fontes de financiamento, além das 

forças políticas e sociais que atuam no seu entorno. Para tal, além da imprescindível 

pesquisa documental, juntar-se-á dados coletados a partir de entrevistas em profundidade 

com informantes privilegiados, a exemplo do que já foi feito em Portugal com a obtenção 

de informações relevantes a partir de personagens que contribuíram na formulação e 

implementação do programa daquele país. Pretende-se realizar entrevistas semelhantes 

com relação ao estudo sobre o PRONATEC no Brasil. Resultados iniciais: O modelo 

português de formação profissional de trabalhadores com baixa escolaridade, adotado 

entre 2005 e 2013, validava e certificava competências adquiridas pelos trabalhadores ao 

longo da vida, nos mais variados espaços e contextos, desde que devidamente 

comprovadas através do Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências - Sistema RVCC, articulado pelo programa Iniciativa Novas 

Oportunidades, que por sua vez, estava subordinado à política nacional de educação 

pública de então. Este programa estava especialmente adaptado para adultos que haviam 
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abandonado a escola formal durante a infância ou adolescência. Atualmente esse sistema 

sofreu várias modificações, tendo sido adotada outra nomenclatura (Programa 

QUALIFICA) e outros parâmetros que serão alvo deste estudo. Já a referência brasileiro 

de formação e certificação profissional vem se apresentando historicamente de forma 

pulverizada e desigual, distribuído em várias ações e organismos com relativa 

independência e autonomia, algumas destas vinculadas a entidades prestadoras de 

serviços de formação profissional de natureza privada, a exemplo do chamado Sistema S, 

ou estruturadas através dos Institutos  Federais de Educação Tecnológica,  de natureza 

pública, além de algumas modalidades básicas, ofertadas por escolas profissionalizantes 

de natureza filantrópica. Acrescente-se, nos últimos anos, o papel desenvolvido pelo 

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

trabalhadores com pouca ou nenhuma qualificação profissional, instituído por meio da 

Lei 12.514, de 26 out. 2011, integralmente financiado pelo Governo Federal (BRASIL, 

2011). O PRONATEC representa uma concentração de esforços no sentido de dar 

ordenamento às experiências de educação profissional brasileira e ampliar a oferta de 

vagas dirigidas a estudantes do ensino médio da rede pública; trabalhadores com pouca 

escolaridade; beneficiários dos programas federais de transferência de renda, além 

de estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou 

em instituições privadas na condição de bolsista integral. Entre os trabalhadores a que a 

Lei se refere incluem-se os agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, 

extrativistas e pescadores. Prevê que as ações do programa contemplem a participação de 

comunidades quilombolas, indígenas e de adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas. Vincula-se também a outros programas sociais como o 

PROJOVEM e articula-se com o Sistema Nacional de Emprego. Prevê oferta de Bolsa-

Formação Trabalhador destinada a trabalhadores e beneficiários dos programas federais 

de transferência de renda, para cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação 

profissional. O PRONATEC é um programa marcadamente contraditório. Por um lado, é 

alvo de críticas de acadêmicos e pesquisadores, tais como aquelas que denunciam a 

apropriação dos recursos públicos por entidades de natureza privada e as que identificam 

que a formação oferecida pouco eleva a real qualificação dos beneficiados, contribuindo 

para aumentar o exército de reserva de trabalhadores com alguma certificação 

profissional, mas sem aumento de chances de ingresso no mundo do trabalho. Por outro 

lado, é valorizado pelos planejadores como sendo um programa que oferece oportunidade 

inédita de acesso a algum tipo de formação e certificação profissional a um público 

historicamente desassistido. 

Palavras-chave: educação profissional; internacionalização da educação; sistemas-

mundo. 
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