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Prefácio

Autor: Reynaldo Fernandes, Professor da Universidade de São Paulo

O Brasil está investindo maciçamente em expandir educação profissional e tec-
nológica (EPT), em especial por meio do PRONATEC. Este relatório avalia ins-
tituições e políticas de EPT, utilizando uma visão profundamente crítica a 
respeito das oportunidades disponíveis. Nele estão sendo compartilhadas uma 
seleção das melhores práticas internacionais em determinadas questões que são 
identificadas como gargalos para a oferta de ensino técnico. O relatório explora 
diversas fontes incluindo uma análise documental de relatórios e artigos científi-
cos existentes, dados e insumos fornecidos pelo Ministério da Educação e entre-
vistas com vários atores e profissionais nos níveis estaduais e federal. 

O relatório destaca a necessidade de promover um melhor alinhamento entre 
a oferta e a procura por formações específicas de âmbito local e na promoção de 
um melhor sistema de monitoramento e avaliação, incluindo do aprendizado dos 
alunos e suas trajetórias no mercado de trabalho ou em níveis de ensino mais 
elevados. Questões como orientação de carreira dos estudantes e qualidade dos 
professores também surgem como áreas de importância estratégica para o sis-
tema de EPT brasileiro nos próximos anos. Concluímos com recomendações de 
políticas específicas para o PRONATEC.
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Sumário Executivo 

Introdução 

Apesar do enorme progresso no atendimento educacional durante a última 
década, o Brasil continua a ter obstáculos importantes quanto à taxa de conclusão 
no ensino médio e, de forma geral, quanto à qualidade do sistema de ensino. 
Entre 1980 e 2010, a taxa de atendimento dos sete aos quatorze anos aumentou 
de 80,9% para 96,7%, e durante a última década também ocorreram maiores 
investimentos em educação básica. Apesar de a economia brasileira ser uma das 
maiores do mundo, grande parte da força de trabalho continua a ser pouco qua-
lificada. A escolaridade média no Brasil é de apenas 8,4 anos completos de 
estudo, o que corresponde a completar apenas o ensino fundamental. Mas 
nenhum segmento da educação brasileira representa tão claramente a desigual-
dade de qualidade em relação aos países da OCDE e do Leste Asiático como o 
nível médio (ver Bruns, Evans e Luque, 2012). Um alto percentual dos estudan-
tes está matriculado no período da noite, que oferece carga horária de apenas 
quatro horas de ensino por dia, comparado com as 7 ou mais horas-aula/dia em 
países da OCDE e até mesmo maiores em países líderes no Leste Asiático. A falta 
de infraestrutura adequada pode ser exemplificada pela falta, em um grande 
número de escolas, de bibliotecas, laboratórios de ciência, e instalações para 
ensino de informática e de idiomas, facilidades estas que grande parte dos alunos 
na OCDE pode desfrutar. Os currículos são sobrecarregados e orientados, em 
grande parte, para a memorização, e quase todos os sistemas do ensino médio 
público enfrentam a insuficiência de professores qualificados de matemática e 
ciências (ver Bruns, Evans e Luque, 2012).

Dentro deste contexto, a educação profissional e tecnológica (EPT) desponta 
como uma opção para a integração rápida dos estudantes à força de trabalho e 
direcionada a atender às necessidades do mercado de trabalho. Esse foco elevado 
no EPT surge por diferentes razões. Em primeiro lugar, o ensino profissional 
envolve a aprendizagem de um conjunto diversificado de técnicas aplicadas e 
pode ser uma boa maneira de manter na escola, até o fim do nível médio, jovens 
desmotivados com a escola tradicional. Em segundo lugar, embora a oferta de 
ensino superior esteja crescendo, o progresso não foi rápido o suficiente para 
absorver todos os alunos que estão interessados na obtenção de maior qualifica-
ção profissional. E o ensino superior também não é necessariamente a melhor 
forma de fazê-lo. Em terceiro lugar, programas de EPT são uma maneira de qua-
lificar a força de trabalho de pouca ou nenhuma qualificação e de preparar os 
trabalhadores para novas oportunidades em setores novos ou em rápida expan-
são. Finalmente, há evidências de que parte do desafio da produtividade da mão-
de-obra no Brasil esteja relacionado às habilidades encontradas na força de 
trabalho, ou a falta delas (ver Almeida e Jesus Filho, 2011, para evidências quanto 
ao tempo de preenchimento de vagas de emprego).
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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 
um programa federal, criado em 2011 e coordenador pelo Ministério da 
Educação (MEC), pretende expandir a oferta de EPT. O PRONATEC é um 
programa guarda-chuva para reorganizar uma variedade de políticas de oferta de 
EPT, existentes e novas, incluindo cursos técnicos (TEC) e de formação inicial e 
continuada (FIC). No âmbito deste programa, o MEC estabeleceu parcerias com 
outros ministérios (Desenvolvimento Social, Turismo e Comunicação entre 
outros) para identificar e selecionar potenciais alunos para estes cursos. 
Inicialmente, planejava-se investir no programa um total de R $ 24 bilhões (ou 
seja, cerca de 10,8 bilhões dólares EUA, à época), entre 2011 e 2014, para atingir 
um total de quase 8 milhões de matrículas: 2,4 milhões no ensino técnico e 5,6 
milhões em cursos FIC. Dados de 2014 demonstram que PRONATEC já conta-
biliza aproximadamente 7,2 milhões de matrículas, o que significa que está pró-
ximo de atingir a meta. Enquanto o MEC financia os programas, sua execução é 
feita pelos municípios (como é o caso do Bolsa Formação e Bolsa Trabalho), pelos 
Estados (como no caso do Brasil Profissionalizado), por meio do Sistema S e da 
rede federal de EPT. O PRONATEC pretende, ainda, expandir os programas de 
EPT que financia para que sejam executados também pelo setor privado.

Objetivos deste Estudo e Resultados Encontrados 
Este relatório mapeia instituições e políticas de EPT no Brasil e avalia os avanços 
recentes e os desafios que se colocam. O relatório é baseado em entrevistas com 
atores selecionados, incluindo a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
/ Ministérios da Educação (SETEC/MEC), e uma revisão de bibliografia e dados 
secundários. São dois os objetivos principais: o primeiro é descrever o sistema de 
educação profissional e tecnológica do Brasil, apresentando as políticas e as insti-
tuições relacionadas com sua oferta, com um foco especial nos cursos técnicos 
(profissionalizante de nível médio).1 Em segundo lugar, identifica os desafios 
operacionais que limitam a prestação eficaz dos serviços de educação profissio-
nal, e sugere práticas internacionais relevantes e adequadas para a superação de 
determinadas questões. Ele conclui com as recomendações específicas para o 
PRONATEC. Este relatório compõem uma série com outros 3, que analisam (1) 
a matrícula na EPT ao longo do tempo (Almeida et al, 2015); (2) o retorno sala-
rial à EPT no Brasil (Almeida, Anazawa e Menezes-Filho, 2014b) e; (3) o mapea-
mento dos programas de curta duração (FIC), tipicamente voltados aos mais 
vulneráveis (Gukovas, Silva e Monteiro Luz, 2013).

É importante notar que atualmente existem apenas algumas evidências sobre 
descasamento entre qualificação da mão de obra e necessidades do mercado de 
trabalho no Brasil. Consequentemente, os formuladores de políticas devem antes 
de tudo investir na melhoria da qualidade da educação em geral. Apesar de haver 
alguns indícios de que os empregadores não estão encontrando na força de traba-
lho as habilidades que atendam suas necessidades de forma satisfatória, estudos 
ainda são necessários para compreender a profundidade e a amplitude da ques-
tão. Assim, os formuladores de políticas devem primeiro, e principalmente, 
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investir em elevar a qualidade da educação acadêmica, que define a base do 
conhecimento, sobre a qual os alunos de ensino técnico devem se desenvolver.

Ao longo da última década, o ensino técnico no Brasil tem experimentado um 
crescimento importante. Entre 2007 e 2011, as matrículas nessa modalidade 
cresceram 60%, de 780 mil para 1,25 milhão de alunos. No entanto, em 2011, o 
ensino técnico ainda representava apenas 16% do total de matrículas no ensino 
médio, que atingia cerca de 8 milhões de alunos em 2011.2 Esse número ainda é 
consideravelmente menor do que os níveis de matrícula no ensino técnico em 
países como França, Alemanha, Portugal e Espanha, onde as matrículas no ensino 
técnico chegam a representar 40% do número total de alunos do ensino médio.

Este relatório mostra que o sistema de educação profissional e tecnológica do 
Brasil é complexo, com uma combinação de ensino de curta e longa duração, 
formação esta que é oferecida em várias modalidades, por diversos ofertantes. O 
sistema global de educação profissional e tecnológica (EPT) no Brasil é dividido 
em três categorias: (i) Educação Tecnológica, em nível superior; (ii) Ensino 
Técnico – TEC, de nível médio; e (iii) Formação Inicial e Continuada - FICs, que 
são cursos de curta duração, não diretamente ligado a um determinado nível de 
educação formal. O ensino técnico pode ser oferecido simultaneamente com 
disciplinas comuns de ensino médio (acadêmico) (modalidades Concomitante 
ou Integrado), ou após a conclusão do nível médio tradicional (modalidade 
Subsequente). Os cursos profissionalizantes de curta duração (FICs) são geral-
mente destinados a pessoas com baixa qualificação que já estão fora da faixa de 
idade adequada à educação básica acadêmica. Há oferta de EPT no Brasil em 
cursos presenciais e a distância e muitos programas também fornecem treina-
mento no ambiente de trabalho, por meio de estágios.3 A exigência ou não do 
estágio como etapa obrigatória para conclusão do programa fica a critério do 
ofertante e das oportunidades de estágio existentes no local.

Instituições privadas de ensino têm papel de destaque na oferta de cursos de 
curta duração (FIC), enquanto as redes públicas federais e estaduais destacam-se 
na oferta do ensino técnico, no nível médio. Os principais ofertantes de EPT 
incluem o Sistema S, a rede de Institutos Federais e as redes públicas estaduais. 
Escolas privadas também são atores importantes, especialmente na oferta de 
cursos FIC. Embora a Lei de Diretrizes e Bases, que descreve as responsabilidades 
pela oferta de educação, atribua aos Governos Estaduais a responsabilidade prin-
cipal pela educação profissional de nível médio, também existem algumas escolas 
municipais que oferecem ensino profissionalizante. No entanto, elas têm uma 
parcela muito pequena de matrículas. Instituições de todas estas dependências 
administrativas podem oferecer tanto programas FIC quanto TEC.

Recomendações
Neste contexto, este relatório identifica cinco importantes áreas a serem fortale-
cidas, para tornar mais eficiente a oferta do ensino técnico no Brasil. Primeiro, 
alinhar a oferta de cursos de EPT com a quantidade e a qualidade de habilidades 
exigidas pelo mercado de trabalho e com as preferências dos estudantes. Este é 
atualmente um desafio em muitas regiões, dada a diversidade das necessidades do 
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mercado de trabalho no nível subnacional e até mesmo a grande diversidade 
dentro de cada estado. Neste relatório argumenta-se que, para abordar esta ques-
tão, inovações nos arranjos de governança devem ser consideradas dentro de uma 
abordagem setorial. Por exemplo, a utilização de conselhos de qualificação ou 
outros sistemas similares. No nível estadual, os ofertantes de EPT poderiam con-
vidar representantes locais de diferentes setores da economia (por exemplo, 
indústria, comércio, turismo, serviços) para apresentar suas posições sobre que 
tipo de ocupação e de profissional está sendo mais demandado. Essas contribui-
ções de representantes locais poderiam ser complementadas por informações 
quantitativa e qualitativa a respeito das taxas de colocação dos estudantes de 
diferentes tipos de EPT. Os programas que mais facilmente empregam os alunos, 
especialmente empregos de alta qualidade, deveriam ter seu financiamento e o 
seu número de vagas ampliados. Fomentar esta coordenação é especialmente 
importante quando consideramos que a maior parte dos cursos técnicos exige o 
cumprimento de período de estágio. Adicionalmente, evidências recentes suge-
rem que os empregadores têm aumentado a demanda por habilidades socioemo-
cionais (incluindo a persistência e o autocontrole), que podem ser fortalecidas 
pela aprendizagem em ambiente de trabalho. Aparentemente, poucos programas 
de EPT no Brasil dão ênfase a esse tipo de habilidade.

Em segundo lugar, melhorar o sistema de monitoramento e avaliação, focados 
na qualidade e na relevância da EPT para o mercado de trabalho. Atualmente, 
apesar da boa qualidade dos dados disponíveis, o Brasil continua privado de um 
sistema sólido de monitoramento e avaliação que (1) acompanhe a qualidade do 
ofertante e do programa de EPT, (2) inclua medidas objetivas do desempenho 
dos estudantes (capturadas por medidas padronizadas nacionalmente), (3) inclua 
as taxas de transição dos estudantes para o ensino superior ou para o mercado de 
trabalho. Por meio do SISTEC - o sistema de monitoramento Federal para EPT– o 
MEC acompanha um conjunto de características dos estudantes que cursam ou 
concluíram cursos técnicos.4 Entretanto, o SISTEC não cobre sistematicamente 
os estudantes de cursos FIC, já que são cadastrados apenas aqueles que estudam 
em instituições que ofertam também cursos TEC, e não acompanha os alunos 
egressos para conhecer a trajetória no mercado de trabalho ou para um nível 
superior. Adicionalmente, enquanto modalidade de ensino acadêmico (regular) 
tem um moderno sistema de avaliação (Ferrão et al. 2001), exames nacionais 
como o Enem não são compulsórios para todos os concluintes do ensino médio.5 
Assim, não há resultados nacionais suficientes para avaliar a aprendizagem e a 
qualidade individual das escolas técnicas. Adicionalmente, poucas escolas técnicas 
estaduais e federais usam a taxa de inserção de seus estudantes no mercado de 
trabalho como forma de medir a sua performance e como orientador de 
políticas. 

Em terceiro, é preciso desenvolver um modelo estratégico de orientação de 
carreira baseado em um sistema de informações sólido para auxiliar na orientação 
de estudantes e suas famílias no momento de tomarem decisões relativas à edu-
cação e à carreira. Essas intervenções são importantes para ajudar a reverter o 
estigma que existe a respeito da educação profissional. A ausência de um trabalho 
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de aconselhamento de carreira é uma lacuna crítica no ensino médio. A experiên-
cia internacional mostra que esses serviços são essenciais para auxiliar os estudan-
tes desenvolver seus interesses profissionais, focando nas diferenças entre as 
formações, carreiras e taxas de retorno. Porém, o desenvolvimento de um modelo 
de orientação de carreira, que reúna especialistas em orientação profissional e um 
sistema de informações atualizado em um portal para estudantes e suas famílias, 
deve estar respaldado por um forte e periódico sistema de monitoramento e 
avaliação, que forneça dados confiáveis e atualizados. 

Em quarto lugar, elevar a qualidade e relevância da EPT a partir de professores 
mais bem preparados. O desafio da qualidade está profundamente relacionado 
com a dificuldade em contratar e manter professores altamente qualificados de 
forma que permaneçam atualizados, dominando conhecimento técnico sobre as 
inovações existentes em sua área de atuação. Embora a qualidade dos professores 
da EPT em Institutos Federais e no Sistema S seja geralmente considerada boa, 
as políticas de contratação de professores no setor público ainda deixam poucas 
oportunidades para que eles transitem entre as experiências de ensino e outras 
ocupações em seu ramo de atividade. Esta mobilidade entre a academia e o mer-
cado de trabalho mais amplo é de fundamental importância para manter atuali-
zados os currículos dos programas de formação profissional de forma que seja 
relevante para o mercado de trabalho. Este desafio já se tornou uma restrição 
efetiva em muitos estados, especialmente nas áreas mais remotas onde é difícil 
recrutar professores. É também um entrave para aumentar, reduzir ou modificar 
programas de formação profissional existentes já que as habilidades específicas 
necessárias evoluem enquanto os professores passam pouco tempo na indústria. 
Contratar novos professores e realocar os professores existentes onde seria neces-
sário pode ser difícil. Ao mesmo tempo, a ausência de estabilidade de emprego e 
outros benefícios experimentados pelos professores do setor privado de EPT – 
que não atrai os candidatos mais fortes – deixa desigual a qualidade da oferta de 
EPT na rede privada. Neste relatório, argumenta-se que a promoção de contratos 
mais flexíveis é fundamental para permitir que os professores estejam bem pre-
parados para o ensino, mas também mantenham a experiência no mercado de 
trabalho, especialmente na rede pública. Este último pode ser alcançado garan-
tindo que os formadores das instituições de EPT usem parte do seu tempo de 
trabalho na indústria ou promovendo sistemas mais flexíveis de recrutamento, 
permitindo que aqueles com experiência prática no setor também façam parte 
de instituições da EPT. Alguns estados, como o Ceará, já têm experiência em um 
modelo intermediário e encontraram formas de manter professores de EPT de 
alta qualidade, ao mesmo tempo em que permitem a flexibilidade necessária para 
desenvolver seus programas de ensino profissionalizante. Por fim, elevar a quali-
dade e a relevância não significam necessariamente construir um modelo único, 
nacional, de qualificação no Brasil – país de muita diversidade e que, em muitas 
regiões, depara-se com baixa capacidade administrativa. Elevar a qualidade e a 
consistência nos diferentes níveis e qualificações da EPT, porém, exige uma 
melhor e padronizada organização das competências, das qualificações, e das 
ocupações mapeadas para tais habilidades
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Em quinto lugar, inovar na educação técnica por meio de pedagogias inovado-
ras e de baixo custo de infraestrutura. Com base na experiência da OCDE, suge-
rem-se neste relatório duas intervenções para ajudar o sistema de formação 
profissional a tornar-se mais inovador. De um lado, uma reorientação da linha 
pedagógica da EPT para resolução de desafios do mundo real, apresentados por 
empresas parceiras, é uma forma de garantir que os alunos apliquem sua apren-
dizagem da forma que será necessária no local de trabalho. Isso também pode ser 
uma maneira de ajudar a resolver a falta de oportunidades de estágio para todos 
os alunos de EPT. Aprendizagem baseada em estudos de caso e projetos também 
pode ser complementada por concursos estudantis, onde os alunos competem 
para resolver os desafios apresentados por diferentes setores, utilizando o conhe-
cimento e as habilidades que estão sendo desenvolvidos em sala de aula. Por 
outro lado, o ensino técnico deve incorporar as mais recentes tecnologias e ofere-
cer um conjunto de ferramentas para que os alunos tenham espaço para aplicar 
a sua aprendizagem de maneiras novas e inovadoras. Embora reproduzir, em cada 
instituição de EPT, os diversos tipos de infraestrutura e tecnologia encontrados 
nos diferentes setores da economia seja caro e pouco realista (especialmente nas 
regiões mais remotas do Brasil), modelos inovadores de relativo baixo custo e 
múltiplos propósitos, e de alta tecnologia (como o Fab Labs, desenvolvido no 
Massachusetts Institute of Technology - MIT), podem ser uma maneira de dar 
aos alunos as ferramentas necessárias para inovar dentro e fora da sala de aula.

Levando em consideração o rápido crescimento do investimento do Brasil em 
EPT, por meio do PRONATEC, o relatório conclui com recomendações específi-
cas para este programa. Primeiro, salienta a importância de promover oportuni-
dades de novos estudos, especialmente com avaliações de impacto rigorosas para 
verificar a relação custo-eficácia das intervenções desse programas, bem como 
para identificar as formas mais eficazes de oferta-las. Isso já tem sido feito com 
várias outras políticas no Brasil.6 Enquanto isso, há pelo menos duas questões 
muito importantes e gerais cujas respostas são fundamentais para o sucesso da 
implementação de políticas de EPT e do PRONATEC. A primeira, diz respeito 
às evidências do retorno ao ensino técnico do mercado de trabalho (relativos à 
carreira - salários, progressão) relativamente ao ensino médio acadêmico. A 
segunda refere-se a como a oferta desses programas deve ser implementada. 
Quão eficazes são os componentes de aprendizagem no ambiente de trabalho 
comparativamente ao aprendizado acadêmico? Quão importante é complemen-
tar o aprendizado cognitivo com as habilidades não-cognitivas em diferentes 
faixas etárias? Qual é a eficácia de um sistema de orientação de carreira na pro-
moção da integração entre estudantes e mercado de trabalho? Entre estas ques-
tões, em especial para duas políticas específicas promovidas sob o PRONATEC, 
pode haver espaço para uma avaliação de impacto com base em um programa 
piloto. Em primeiro lugar, uma avaliação sobre a relação custo-eficácia do ensino 
à distância para estudantes de EPT (também conhecido como E-TEC Brasil) para 
a produção de formados com alta qualificação e com habilidades relevantes para 
o mercado de trabalho. Isto é especialmente relevante para os estados mais 
pobres e os locais mais remotos, onde é um desafio recrutar professores de alta 
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qualidade e proporcionar aos alunos mais diversos programas de EPT, quando o 
mercado de trabalho para algumas habilidades não é forte. Em segundo lugar, 
vem a avaliação do Bolsa Formação, um programa destinado a estudantes de 
baixa renda e a trabalhadores com baixas qualificações, que financia cursos TEC 
para estudantes da rede pública e cursos FIC para os beneficiários do seguro-
desemprego ou de programas de assistência social.7 É importante entender se 
conceder este tipo de bolsa é um método eficaz para a colocação dos alunos no 
mercado de trabalho, gerando novas oportunidades de carreira.

Notas

1.   Este relatório centra-se mais especificamente na educação técnica (curso profissiona-
lizante de nível médio), uma vez que este está integrado ao sistema de educação for-
mal no Brasil nos níveis médio e superior. No relatório de Gunkovas, Solva, Marra and 
Monteiro, 2014) foram examinadas as diferentes políticas ativas no Brasil, incluindo 
treinamentos de curto prazo prestados, como cursos de Formação Inicial e Continuada, 
fora do sistema formal de ensino, com maior profundidade. 

2.   Censo Escolar - Inep / MEC, dados de 2007 e 2011.

3.   A maioria dos cursos técnicos têm um período de estágio obrigatório, mas este requi-
sito, de modo geral, está a critério do ofertante do curso. A carga horária dedicada ao 
estágio não pode ser contabilizada para compor a carga horária mínima de cada curso, 
determinada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos ou pelo Conselho Nacional de 
Educação, mas pode ser adicional ao total de horas de aula exigidas.

4.   SISTEC é um sistema que coleta informações sobre os cursos (incluindo o nome do 
curso, a área tecnológica, carga de trabalho), tipo de prestador (público, privado, 
Sistema S, localização regional) e sobre os alunos (incluindo nome, ID, status da ins-
crição - ativo, inativo ou concluída e se o aluno recebe uma bolsa de estudos).

5.   ENEM é um exame nacional que avalia o desempenho nas disciplinas acadêmicas do 
ensino médio, como matemática, português, ciências, humanidades.

6.   Por exemplo, o Banco Mundial apoiou muitas iniciativas no Brasil, incluindo as recen-
tes avaliações do Programa de Bônus para Professor de Pernambuco, realizado por 
Ferraz e Bruns (a ser divulgado), uma avaliação de impacto ‘Prova de Promoção’ do 
Estado de São Paulo, e o Banco Mundial apoia a avaliação do programa de Creches do 
Rio de Janeiro nos resultados das crianças e suas famílias (a ser divulgado por Paes de 
Barros et al).

7.   Bolsa-Formação oferece vagas livres para a educação profissional e tecnológica. Ele tem 
dois modos: a Bolsa-Formação, que vai oferecer cursos inicial e continuada (cursos de 
curta duração, com 160 horas-aula ou mais) aos beneficiários do seguro-desemprego 
e programas de inclusão produtiva do Governo Federal; e Bolsa-Formação Estudante, 
que oferece cursos técnicos (mais tempo de duração, no mínimo, 800 horas em sala de 
aula) para estudantes das redes públicas.
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Abreviações e Siglas 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CBO Classificação Brasileira de Ocupações

CEE Conselho Estadual de Educação

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica

CENTEC Instituto Centro de Ensino Tecnológico 

CERTIFIC Rede de Certificação Profissional em Formação Inicial e 
Continuada

CNC Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

CNCT Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

CNE Conselho Nacional de Educação

CNI Confederação Nacional da Indústria

CPS Centro Paula Souza

CVT Centro Vocacional Tecnológico

CVTecs Centro Vocacional Técnico

EJA Educação de Jovens e Adultos
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EMI Ensino Médio Integrado

Enem Exame Nacional do Ensino Médio

EPT Educação profissional e tecnológica

FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador

FIC Cursos de formação Inicial e Continuada

FIES-TEC Fundo de Financiamento Estudantil – Ensino Técnico, de 
Formação Inicial e Continuada ou de Qualificação Profissional

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de 
Valorização dos Profissionais da Educação

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Ideb Índice de Desenvolvimento Educacional

IFSP Instituto Federal de São Paulo

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais ‘Anísio 
Teixeira’

ISCED Padrão Internacional de Definições para a Educação – UNESCO 
(International Standard for Education Definition)

LDB Lei de Diretrizes e Bases

MEC Ministério da Educação

TEM Ministério do Trabalho e do Emprego

OCDE Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico

PISA Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (OCDE)

PLPNE Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação

PME Pequenas e Médias Empresas

Pnad Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

PROUNI Programa Universidade para Todos

SABER Abordagem Sistêmica para Melhores Resultados Educacionais 
(Systems Approach for Better Education Results)

Saeb Sistema Nacional de Avaliação Educacional

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEE Secretaria Estadual de Educação

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

SESI Serviço Social da Indústria

SESC Serviço Social do Comércio

SESCOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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SEST Serviço Social do Transporte

SIOPE Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação

SISTEC Sistema Nacional de Informações da Educação profissional e 
tecnológica

SISTEMA S Conjunto de entidades ligadas à indústria (SESI e SENAI), ao 
comércio (SESC e SENAC), ao transporte (SEST e SENAT), à 
agricultura (SENAR), às cooperativas (SESCOOP) e às micro e 
pequenas empresas (SEBRAE)

UNESCO Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura
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Introdução

O sistema educacional brasileiro tem uma estrutura complexa, com entidades 
que se sobrepõem, tanto públicas quanto privadas, das esferas federal, estaduais 
e municipais. O sistema de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) está inte-
grado tanto à educação tradicional (acadêmica), no ensino médio e superior, 
como pode ser oferecido de forma desvinculada da educação acadêmica (cursos 
de curta duração), e também pode ser oferecida por diferentes provedores, seja 
de instituição pública ou privada, para aqueles que já estão fora do sistema edu-
cacional tradicional. Devido à essa complexidade do sistema de EPT e à decisão 
do governo federal de alcançar uma forte expansão da EPT, o governo federal 
instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), em 2011. Coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), 
PRONATEC visa ampliar drasticamente o número de vagas de educação profis-
sional e tecnológica criando um programa guarda-chuva para diversas políticas de 
EPT federais.

Para alguns, no entanto, essa expansão parece não ter respaldo já que não há 
ainda uma forte evidência sobre a carência de profissionais com qualificações 
específicas no Brasil. No entanto, embora não haja fortes evidências que haja 
escassez de trabalhadores qualificados, há indícios de que os empregadores não 
estão satisfeitos com as habilidades desenvolvidas para a força de trabalho (veja 
a Figura I.1).8

Figura I.1  Desafios na Contratação de Trabalhadores Qualificados, Reportados por Empregadores

 
Mais pesquisas são necessárias, no entanto, para quantificar e qualificar esta 

evidência preliminar de modo a orientar a política educacional. Consequentemente, 
os debates políticos de curto e médio prazos devem se concentrar em melhorar 
a qualidade da educação acadêmica, que fornece a base sobre a qual os alunos de 
ensino técnico iram se desenvolver, e que pode permitir a melhoria e expansão 
do ensino profissionalizante.
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No contexto da grande expansão sob o PRONATEC e da complexidade do 
sistema de EPT brasileiro, neste relatório pretende-se (1) apresentar uma visão 
geral do sistema de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil, no âmbito do 
sistema educacional brasileiro; (2) mapear as políticas e as instituições envolvidas 
na oferta de EPT, especialmente no nível médio (cursos técnicos) e; (3) identifi-
car os principais avanços e os desafios que estão dificultando a prestação de ser-
viços educacional de forma eficiente, em particular do ensino técnico. No 
relatório também são apresentados exemplos internacionais relevantes em que 
países superam alguns desses mesmos desafios. O Brasil pode considerar algumas 
delas em sua própria expansão da EPT. De modo geral, o relatório busca contri-
buir com sugestões para melhorar a operacionalização e implementação do pro-
grama PRONATEC.

Este relatório foi construído principalmente a partir de uma revisão de mate-
riais coletados e divulgados pelo MEC-SETEC, bem como de entrevistas com 
representantes do governo federal e de governos estaduais, incluindo os Estados 
de São Paulo, Ceará, Piauí e Minas Gerais. Este exercício de coleta de dados 
baseou-se livremente nos questionários e no modelo analítico do SABER 
Workforce Development (WfD) elaborados pelo Banco Mundial.9 Este relatório, 
no entanto, não pretende ser um relatório que atenda plenamente ao SABER 
WfD. Em vez disso, vamos explorar algumas classificações da Abordagem 
Sistêmica para Melhoria da Educação (SABER) (ver Box I.1), para coletar infor-
mações de múltiplas dimensões do sistema O modelo analítico proposto por 
Almeida, Behrmen e Robalino (2011) também subsidiam este trabalho. Este 
modelo faz o mapeamento de falhas de mercado com respostas políticas, e des-
taca diferentes falhas de mercado e da gestão pública na oferta de EPT. Além 
disso, foi realizada uma revisão detalhada sobre as melhores práticas internacio-
nais em programas de educação técnica em países relevantes e no contexto da 
OCDE.

O relatório está estruturado como apresentado a seguir. O Capítulo 1 apre-
senta uma visão geral do sistema educacional no Brasil e contextualiza a EPT 
dentro desse sistema. O Capítulo 2 descreve com mais detalhes o sistema de EPT: 
aborda as diferentes modalidades e formas em que são oferecidos programas de 
EPT; traz uma tipologia de cursos técnicos; apresenta os principais ofertantes de 
EPT; especificidades de cada tipo de instituição ofertante de ensino técnico; cri-
térios de elegibilidade, o marco regulatório referente à EPT incluindo a certifica-
ção de competências; seleção de professores e remuneração; financiamento do 
ensino técnico; monitoramento e avaliação do sistema de ensino técnico; bem 
como da expansão resultante do PRONATEC. Ao longo desta discussão, o rela-
tório foca especialmente em ensino técnico. 
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Box I.1 Sistema Abordagem para Melhores Resultados Educacionais do Banco 
Mundial

A ferramenta SABER, do Banco Mundial, é utilizada para coletar e analisar dados de sistema 
educacionais em todo o mundo, usando um modelo baseado em evidências para ressaltar as 
políticas e instituições que mais influenciam na promoção da aprendizagem das crianças. O 
SABER avalia a qualidade das políticas educacionais, relativamente aos padrões globais, utili-
zando novas ferramentas de diagnóstico e dados para fornecer uma fotografia de quão bem 
as políticas para o sistema educacional de seu país estão orientadas para garantir a aprendiza-
gem. A ferramenta SABER-Workforce Development (WfD – Desenvolvimento da Força de 
Trabalho) concentra-se em três dimensões funcionais principais das políticas e das instituições 
para o desenvolvimento da força de trabalho: 

(i) Estratégia: o alinhamento entre o desenvolvimento da força de trabalho e as metas nacio-
nais para o desenvolvimento econômico e social do país;

(ii) Supervisão do sistema: os arranjos de governança que moldam o comportamento dos 
principais atores envolvidos, incluindo os indivíduos, empregadores e ofertantes de trei-
namento; e 

(iii) Prestação de serviços: mecanismos para gerir a prestação de serviços, a fim de alcançar os 
resultados na prática.

A Ferramenta SABER WfD também identifica nove metas de políticas que foram utilizadas 
como guia para a coleta de dados neste relatório, incluindo: 1) Definir um direcionamento 
estratégico para o desenvolvimento da força de trabalho; 2) Promover uma abordagem de 
desenvolvimento da força de trabalho direcionada pela demanda de mão de obra; 3) Fortalecer 
da coordenação para implementação; 4) Assegurar a eficiência e equidade no financiamento; 
5) Garantir padrões relevantes e confiáveis; 6)Diversificar caminhos para aquisição de habilida-
des; 7) Permitir a diversidade e a excelência na oferta de formação; 8) Promover a relevância 
nos programas de treinamento público; 9) Reforçar a responsabilização por resultados baseada 
em evidências.

Fonte: SABER – Workforce Development Methodology: Strengthening Education Systems to Achieve Learning for All, 
disponível no site do Banco Mundial (2013).

 
O Capítulo 3 identifica 5 áreas estratégicas em que existe grande potencial 

para melhoria do ensino técnico, no curto e médio prazos. Discute a importância 
do alinhamento entre o ensino técnico e as necessidades do mercado de trabalho; 
explora os pontos fortes e fracos do monitoramento e avaliação da EPT no Brasil; 
trata da importância do monitoramento e avaliação e destaca o estado atual da 
disseminação de informação para estudantes, pais e outros atores, e da orientação 
profissional para os estudantes; discute a qualidade e relevância da EPT no Brasil, 
incluindo um modelo de qualificações, bem como caminhos para melhorar o 
quadro de professores e formadores de EPT; avalia como EPT pode contribuir 
para inovação, crescimento e produtividade no país; e, finalmente, discute as 
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implicações para o PRONATEC, focando particularmente no alcance dos mais 
vulneráveis. 

Conclui-se oferecendo recomendações de políticas baseadas nas análises e 
resultados deste relatório.

É importante notar que um desafio central para o desenvolvimento deste 
relatório foi, de fato, a pouca disponibilidade de dados sobre EPT. Este fato tam-
bém constitui uma das principais conclusões e recomendações políticas do rela-
tório: a importância do monitoramento e avaliação sistematizadas de coleta de 
dados sobre a quantidade, qualidade e resultados da EPT. Este tipo de informação 
é fundamental para subsidiar a tomada de decisão pelos formuladores de política, 
ofertantes de EPT, e estudantes no contexto de grande ampliação do ensino pro-
fissionalizante no Brasil por meio do PRONATEC.

Notas

8.   Maciente e Araujo (2011) mostram que, como resultado da recente expansão do 
ensino superior, o fluxo de novos profissionais graduados em Engenharia, Produção e 
Construção será insuficiente para atender a demanda por estas profissões se o Brasil 
crescer acima de 4% ao ano até 2020. Gusso e Nascimento (2011) da mesma forma, 
demonstram que a demanda continua alta, como é o caso da formação de ensino 
superior em Engenharia, Produção e construção que estão expandindo mais rápido do 
que a média de outros programas.

9.   Para mais informações sobre o questionário ver SABER – System Approach for Better 
Education Results: Stregthening Education Systems to Achieve Learning fo All, dispo-
nível no site do Banco Mundial (2013).
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Introdução

Este capítulo fornece uma visão geral sobre o estado atual da educação no Brasil. 
O objetivo é contextualizar os próximos capítulos deste relatório, que estão foca-
dos na EPT de nível médio, conhecido como ensino técnico. Este capítulo apre-
senta um resumo das melhorias recentes e dos desafios atuais da educação no 
Brasil, bem como uma descrição da estrutura geral do sistema educacional, uma 
visão geral da estrutura da EPT e, mais especificamente do ensino técnico inse-
rido nesse sistema, e ainda relaciona o sistema brasileiro com o padrão 
internacional.

Melhorias Recentes e Desafios na Educação
A economia brasileira é a oitava maior do mundo, mas a produtividade do traba-
lho ainda é baixa. Sendo assim, a melhoria da qualidade da educação é de funda-
mental importância. Melhorar a produtividade do trabalho e da qualidade da 
educação acadêmica e profissionalizante foi identificado por muitos economistas 
como uma das principais abordagens para lidar com a questão da produtividade. 
De fato, o sistema educacional do Brasil tem visto grandes melhorias ao longo dos 
últimos 20 anos. A taxa de atendimento para jovens entre 7 e 14 anos aumentou 
de 80,9% em 1980 para 89% em 1991 e para 98,5% em 2010. Isso resultou em 
um grande aumento na escolaridade média da população adulta, que agora está 
em 8,4 anos, o que corresponde a pouco mais que a conclusão do ensino 
fundamental.

Um investimento maior em educação foi realizado nos últimos dez anos no 
Brasil: a despesa pública em educação, em termos de percentual do Produto 
Interno Bruto (PIB), aumentou 47% ao longo de um período de nove anos, pas-
sando de 4,5% do PIB em 2005 para 6,6% do PIB em 2013.10 Uma parte impor-
tante do aumento de gastos com educação deu-se nos anos finais do ensino 

C A P Í T U L O  1

Sistema de Educação Acadêmica e de 
EPT no Brasil: Uma Visão Geral
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fundamental e no ensino médio. Entre 2005 e 2013, a despesa pública no pri-
meiro aumentou de 1,3% para 1,7% do PIB (variação de 31%), e o gasto com 
ensino médio aumentou de 0,5% para 1,2% do PIB no mesmo período (variação 
de 140%). Possíveis resultados deste aumento nos gastos já podem ser vistos nos 
dados recentes; a média de escolaridade para a população de 25 a 35 anos de 
idade cresceu para 9,3 anos em 2011. Além disso, para as coortes com idades 
entre 21 a 25 anos, apenas 42% tinham concluído ensino médio em 2002. Esse 
número aumentou para 60% em 2011.

Tabela 1.1      Gasto Público em Educação (como percentual do PIB) entre 2002 e 2010, por 
Nível Educacional

Ano

Todos os 
Níveis 

de 
Escola-
ridade

Níveis de Ensino

Educação 
Básica

Pré-Escola

Ensino Fundamental
Ensino 

Médio

Ensino 
Supe-

rior
Anos 
Iniciais

Anos 
Finais

2002 4.8 3.8 0.4 1.7 1.3 0.5 1.0

2003 4.6 3.7 0.4 1.5 1.2 0.6 0.9

2004 4.5 3.7 0.4 1.5 1.3 0.5 0.8

2005 4.5 3.7 0.4 1.5 1.3 0.5 0.9

2006 5.0 4.1 0.4 1.6 1.5 0.6 0.8

2007 5.2 4.3 0.4 1.6 1.5 0.7 0.9

2008 5.4 4.5 0.4 1.7 1.7 0.8 0.9

2009 5.7 4.8 0.4 1.8 1.8 0.8 0.9

2010 5.8 4.9 0.4 1.8 1.7 0.9 0.9

2011 6.1 5.0 0.5 1.8 1.7 1.1 1.0

2012 6.4 5.3 0.6 1.8 1.7 1.2 1.1

2013 6.6 5.4 0.7 1.8 1.7 1.2 1.2

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP, National Institute of Studies and Research), 2013, http://www.inep.gov.
br/. 

Este aumento dos gastos foi acompanhado não só por uma expansão das 
matrículas, mas também por melhorias na qualidade. Os resultados de 2009 para 
o Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes (PISA), que mede os 
resultados do ensino médio de aprendizagem dos estudantes em mais de 70 paí-
ses, confirmou o progresso do Brasil, com um aumento de 52 pontos em mate-
mática, comparado ao ano 2000, que indica que os estudantes ganharam o 
equivalente a um ano letivo completo na disciplina de matemática ao longo da 
década. O aumento da pontuação geral, de 368 para 401, é o terceiro maior já 
registrado. Nas avaliações nacionais, o avanço mais significativo foi registrado 
entre 2005 e 2013 nos anos iniciais do ensino fundamental (5º ano), em que a 
nota do Saeb aumentou 16% em Matemática (Figura I.1). Os resultados dos 
testes de Matemática e Português, nos anos finais do ensino fundamental (9º ano) 
tiveram pequenas melhorias durante este período (4,2% em Matemática e 5,8% 
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em Português). O ensino médio (3º ano) teve uma pequena melhora nos resul-
tados de Português e ficou praticamente estável em Matemática (variação de 
-0,4% em Matemática e 2,5% em Português). 11

No entanto, o desenvolvimento de uma força de trabalho competitiva no 
Brasil durante a próxima década vai exigir mais do que elevar a conclusão do 
ensino médio. Por um lado, o Brasil deve continuar investindo em proporcionar 
maior acesso ao ensino superior. Em 2013, a porcentagem de jovens entre 26 e 
35 anos que haviam completado o ensino superior foi de apenas 15%.12 Por outro 
lado, é importante preparar todos os estudantes nas habilidades adequadas para 
o mercado de trabalho, inclusive no nível médio regular (Almeida, Behrman e 
Robalino, 2011). Construir um sistema de ensino médio de nível mundial (ver 
Bruns et al (2012)) com as competências adequadas para o século 21 continua a 
ser um desafio. Há indícios de que cada vez mais essas habilidades precisam ser 
cognitivas e também não cognitivas. Evidências empíricas sugerem que o retorno 
está decrescendo para o trabalhador com formação de nível médio. Entre 1995 e 
2009, aqueles que tinham concluído o ensino médio sofreram uma diminuição 
dos salários reais de 10%, enquanto aqueles com ensino superior (sem pós-gra-
duação) experimentaram um aumento dos salários reais de apenas 3%.13

Figura 1.1    Qualidade da Educação no Brasil – Ideb e Saeb (Matemática)  Médias Nacionais 
(2005-2011)14  

Fonte: Inep/MEC

Além disso, há também evidências de que o mercado de trabalho no Brasil tem 
se tornado cada vez mais polarizado durante este período. Nos extremos da dis-
tribuição, pós-graduados e trabalhadores não qualificados obtiveram os maiores 
aumentos de salários reais (cerca de 36%). Essa polarização é consistente com um 
padrão global de demanda por trabalhadores altamente qualificados, com fortes 
habilidades analíticas, e demanda por trabalho não qualificado que exige a inte-
rações entre pessoas, por exemplo, o trabalho doméstico.15 Dados do mercado de 
trabalho no Brasil também sinalizam que as habilidades do século 21 são impor-
tantes para a próxima geração de trabalhadores. Produzir graduados com essas 
habilidades será um desafio crítico para o sistema de ensino na próxima década 
- graduados com a capacidade de pensar analiticamente, fazer perguntas críticas, 
dominar novas habilidades e conteúdos de forma rápida, e trabalhar com alto 
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nível de capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, incluindo 
domínio de idioma estrangeiro e a capacidade de trabalhar efetivamente em 
equipes.

Ao mesmo tempo, existem desafios importantes para continuar a melhorar a 
qualidade do ensino fundamental e médio acadêmicos, que fornecem a base 
sobre a qual os alunos de ensino técnico irão se desenvolver. Bruns, Evans e 
Luque (2012) identificam quatro principais desafios para o sistema de educação 
básica brasileira: 
•	 Aumentar a qualidade dos professores; 
•	 Proteger o desenvolvimento na primeira infância das crianças mais vulneráveis;
•	 Construção de um sistema de ensino médio de nível mundial; 
•	 Maximizar o impacto das políticas federais na educação básica.

De fato, nenhum outro segmento do sistema educacional brasileiro representa 
tão claramente a diferença de qualidade relativamente à OCDE e aos países do 
Leste Asiático como o ensino médio. Uma elevada percentagem de alunos do 
ensino médio está matriculada no turno noturno, que proporciona apenas quatro 
horas de instrução por dia, em comparação com sete horas ou mais na maioria 
dos países da OCDE, e com dias de aula ainda mais longos nos principais países 
do Leste Asiático. A falta de infraestrutura adequada pode ser exemplificada pela 
falta, em um grande número de escolas, de bibliotecas, laboratórios de ciência, e 
instalações de informática e de idiomas, das quais grande parte dos alunos da 
OCDE pode desfrutar. O currículo, que é sobrecarregado, está orientado em 
grande parte para a memorização, e quase todos os sistemas do ensino médio 
público enfrentam uma grave escassez de professores de matemática e ciências 
qualificados (Bruns, Evans e Luque, 2012).

Estrutura do Sistema de Educação Brasileiro
O sistema educacional brasileiro é dividido em educação básica e ensino superior. 
A educação básica consiste em creche (0 a 3 anos de idade), pré-escola (4 e 5 
anos); anos iniciais do ensino fundamental (6 a 10 anos); anos finais do ensino 
fundamental (11 a 14 anos); e ensino médio (15 a 17 anos), que inclui o ensino 
técnico.16 O ensino superior é composto de graduação, mestrado, doutorado e 
programas de pós-doutorado. Os programas de graduação podem ou não ter um 
foco tecnológico. Na Tabela 1.2 estão mapeados esses diferentes níveis, compa-
rando-os ao Padrão Internacional de Classificação da Educação, da UNESCO, 
(ISCED 2011). 17

Até 2009, a frequência escolar no Brasil era obrigatória entre as idades de 7 e 
14, faixa adequada ao ensino fundamental, então com 8 séries. Em 2006, a 
Emenda Constitucional No. 59 reduziu a idade para ingresso no ensino funda-
mental para 6 anos e o ensino fundamental passou a ter 9 séries (1º ao 9º ano), 
tendo o período entre 2006 e 2009 como período de adequação das redes de 
ensino e tornando-se obrigatória em todo o país a partir de 2010. Em 2013, a Lei 
12.796/13 mais uma vez alterou a LDB (Lei no 9.394/1996) e definiu que a 
educação pública e gratuita deve ser ofertada aos brasileiros de 4 a 17 anos (faixa 
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adequada à pré-escola, ensino fundamental e médio, como mostrado na Tabela 
1.2) e essa frequência entre os 4 e 5 anos e entre 15 e 17 anos passa a ser com-
pulsória a partir de 2016, como já é para os que têm entre e 14 anos. 

Tabela 1.2      Padrão Internacional de Classificação da Educação (ISCED 2011), e o Sistema 
Brasileiro de Educação

Níveis do ISCED 11
 (Definições)

Sistema Brasileiro de Educação
(Público alvo ou faixa de idade)

Não se aplica ao ISCED Creche (de 0 a 3 anos)

ISCED 0 (Educação pré-primária)
Desde os 3 anos

Creche (3 anos)
 e Pré-escola (de 4 a 5 anos)

Ed
uc

aç
ão

 B
ás

ic
a 

(fr
eq

uê
nc

ia
 o

br
ig

at
ór

ia
)

ISCED 1 (Educação primária) Ensino fundamental de 1o a 5o ano 
(6 a 10 anos)

ISCED 2 (1a etapa da educação secundária)
(Subcategorias: 2A prepara os estudantes para 
continuidade da educação acadêmica, 3A;
2B tem foco profissionalizante, prepara para 3B;
2C oferece preparação para entrar no mercado 
de trabalho)

Ensino fundamental - 6o ao 9o ano 
(11 a 14 anos) – Tipo 2A
Tipo 2B e 2C não são usuais no 
Brasil.

ISCED 3 (2a etapa da educação secundária)
(Subcategorias: 3A prepara os estudantes para o 
ensino superior Tipo 5A;
3B para entrar no ensino superior orientado para 
o profissionalizante, Tipo 5B;
3C prepara estudantes para mercado de trabalho 
ou para o pós-secundário, (não ensino superior) 
- nível ISCED 4)

Ensino médio (15 a 17 anos) – Tipo 
3A;
Ensino Médio Profissionalizante: 
Integrado e Concomitante – Tipo 
3C
Ambos 3A e 3C preparam 
estudantes para ensino superior 
(5A ou 5B).

ISCED 4 (pós secundário, não nível superior)
(Subcategorias: 4A pode preparar estudantes 
para entrar no ensino superior - tecnológico, 
bacharelado ou licenciatura; 
4B prepara estudantes para entrar no mercado 
de trabalho)

(Não se aplica ao Brasil)
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ISCED 5 (1a etapa do ensino superior) - 
(Subcategorias: 5A prepara estudantes para 
profissões que exigem alta qualificação. Inclui 
mestrado;
5B cursos tecnológicos – mais curtos que os 
demais de nível superior (mínimo de 2 anos) e 
têm foco na prática, técnica, ou habilidades 
ocupacionais para entrada direta no Mercado de 
trabalho, embora fundamentos teóricos possam 
ser incluídos nos respectivos programas)

Cursos Tecnológicos (18 a 24 
anos) – Ensino superior Tipo 5B
Cursos de Graduação bacharelado 
e Licenciatura (18 a 24 anos), 
Mestrado e Mestrado 
Profissionalizante – Ensino supe-
rior Tipo 5ª

En
si

no
 S

up
er

io
r (

nã
o 

ob
rig

at
ór

io
)

ISCED 6 (2a etapa do ensino superior preparando 
para qualificações de pesquisa avançada) 
– doutorado e pós-doutorado

Doutorado e Pós-Doutorado

Fonte: OECD 2012.

Como resultado das altas taxas de reprovação e abandono, há uma modalidade 
de ensino projetada especificamente para jovens e adultos com baixo nível de 
escolaridade chamada Educação de Jovens e Adultos - EJA. Apesar do progresso 
na educação, o Brasil continua a ter uma alta taxa de distorção idade-série, ou 
seja, a idade adequada para o nível de ensino frequentado não corresponde à 
idade média real dos estudantes matriculados, que é bem mais elevada. Em 2014, 
o percentual de estudantes com atraso no ensino fundamental era de 20%, e no 
ensino médio, a distorção idade-série era de 28,2%. O sistema educacional tem 
altas taxas de reprovação (8,5% e 11,8% para o ensino fundamental e médio, 
respectivamente, em 2013), e a alta reprovação determina boa parte dos altos 
índices de distorção idade-série, bem como altas taxas de abandono escolar (2% 
e 8,1% para o ensino fundamental e médio, respectivamente, em 2013).18 Estes 
altos níveis de reprovação e abandono implicam em muitos brasileiros deixando 
a escola antes de completar o ensino médio, e muitas vezes até mesmo antes de 
completar ensino fundamental. Em 2013, cerca de 40% dos brasileiros entre 25 
e 34 anos não tinham completado o nível médio. 

A Estrutura do Sistema de ETP no Brasil em um Contexto Internacional 
Nas últimas décadas, muitos países aumentaram seus esforços para oferecer pro-
gramas mais abrangentes para o ensino médio, incluindo melhorias para o currí-
culo tradicional de ensino médio, também conhecido como acadêmico, bem 
como a reformulação da educação profissional. De acordo com o relatório da 
OCDE Education at a Glance 2012, a expansão do ensino médio nos países da 
OCDE é impulsionada pela modernização de ambos os programas acadêmicos e 
profissionalizante, que aumentaram a demanda, e os esforços para universalizar o 
acesso à educação. O ensino profissional de nível médio ou Subsequente (que 
não seja nível superior) é o nível mais alto de escolaridade frequentado por mais 
de 50% da faixa etária de 25-64 anos, na Áustria, República Checa, Alemanha, 
Hungria, Eslováquia e Eslovênia (Education at a Glance - OCDE, 2012).
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O ensino profissional pode ter vários arranjos. Apesar de não existir uma clas-
sificação internacional para os programas de educação profissional e tecnológica 
(EPT), a maioria dos programas apresenta a seguinte combinação de 
características:

(i) A EPT abrange diferentes níveis de ensino (anos finais do ensino fundamental, ensino médio, 
ensino Subsequente (pós-médio, não superior), e superior);

(ii) Programas acadêmicos e EPT podem ter um núcleo de disciplinas comum a ambos ou 
podem existir independentemente uns dos outros; 

(iii) Em alguns programas, parte dos cursos de educação profissional é realizada na escola (em 
sala de aula), enquanto a outra parte pode acontecer em ambiente de trabalho. 
Alternativamente, os programas também podem ser exclusivamente baseados na escola 
ou exclusivamente no ambiente de trabalho; 

(iv) Dependendo do tipo de EPT, os alunos que concluem um programa podem ser certificados 
como tendo concluído um nível de educação formal, e a conclusão de um programa de 
educação profissionalizante pode permitir-lhes cursar um próximo nível educacional; e,

(v) A EPT pode ou não incluir programas de estágio/ aprendizagem em ambiente de trabalho.

Em alguns países, como a Suécia, programas acadêmicos e profissionalizantes 
têm disciplinas comuns. Em outros, como na Alemanha, frequenta-se a educação 
profissional e a acadêmica simultaneamente. No caso alemão, uma parte do pro-
grama é ministrada em instituições educacionais (em sala de aula) e é comple-
mentado por uma parte baseada no trabalho. Em outros casos, como na França e 
na Itália, o ensino profissional é realizado de forma totalmente independente de 
programas acadêmicos.

No Brasil, a educação profissional e tecnológica de nível médio – chamada de 
ensino técnico, tem um papel especial no processo de melhoria dos níveis de 
qualificação da força de trabalho brasileira. A EPT é definida como a modalidade 
de ensino que proporciona aos alunos habilidades relevantes para o mercado de 
trabalho para uma ocupação ou setor específico e é reconhecida pelas autorida-
des competentes do país. No entanto, alguns dos desafios para a educação profis-
sional e tecnológica, especialmente no nível médio, incluem encontrar o 
equilíbrio correto entre o conteúdo escolar acadêmico e o profissional, bem 
como garantir uma transição natural para o mercado de trabalho dos concluintes 
do ensino médio que não seguem para o ensino superior. As parcerias entre setor 
público e privado podem ser úteis para orientar o conteúdo profissional do cur-
rículo para as habilidades que estão sendo demandas (Bruns, Evans e Luque, 
2012). Vários estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará têm 
liderado novos modelos de EPT, mas esses modelos ainda não são padrão e não 
são realizados em grande escala em todo o país.

A EPT no Brasil tem experimentado um crescimento importante nos últimos 
anos. De 2007 a 2014 apenas, as matrículas no ensino técnico (nível médio) cresce-
ram 123%, de 780 mil para 1,74 milhão de alunos (ver Figura 1.2). No entanto, o 
ensino técnico (integrado, concomitante e subsequente) representava apenas 21,5% 
das matrículas totais no ensino médio (cerca de 8,3 milhões de alunos em 2014)19. 
Essa proporção é uma das menores entre os países da OCDE e G20. Em alguns 
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países, a matrícula no ensino técnico é de cerca de 40% das matrículas no ensino 
médio, como em Portugal, Espanha, França e Alemanha. Na Eslováquia, Áustria e 
República Checa matrículas no ensino técnico alcançam mais de 60% do número 
total de alunos do ensino médio. Na OCDE, a média é de 46%20 (Ver Figura 1.3).

Figura 1.2 Número de matrículas no Educação Vocacional por dependência administrativa, 
2015

Fonte: MEC/INEP 2015

Figura 1.3 Percentual de Estudantes do Ensino Médio Matriculados no Ensino Técnico: Países 
Selecionados, 2011

Fonte: OECD 2011.
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Ensino Técnico no Brasil: EPT no ensino médio 
O Brasil oferece diversos tipos de ensino profissional a partir do ensino médio. A 
Figura 1.4 ilustra o fluxo do sistema com as opções de ensino técnico à disposição 
dos estudantes no Brasil, depois de completar o ensino fundamental. No ensino 
médio oferece ensino técnico. No nível superior, o Brasil oferece a educação tec-
nológica. Os cursos FIC (Formação Inicial e Continuada), no entanto, são geral-
mente oferecidos independentemente de nível de ensino acadêmico. A realização 
de cursos FIC não conta para a conclusão de um nível formal de educação aca-
dêmica, e, portanto, não qualificam o aluno a fazer cursos no próximo nível, por 
exemplo, como passar do nível médio para o ensino superior, como ocorre com 
o ensino técnico. Embora em alguns programas, como os ofertados pelo Sistema 
S, os alunos possam acumular disciplinas FIC para a conclusão de determinados 
cursos.

Figura 1.4 Caminhos Possíveis no Sistema Educacional Brasileiro – Educação Acadêmica e 
Profissionalizante, Brasil

 

Fonte: Autoras, baseado na LEI Nº 9.394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996)

Este relatório se concentra principalmente na EPT do nível médio, o ensino 
técnico, que faz parte do sistema formal de ensino no Brasil. A educação profis-
sional é ofertada em três modalidades alternativas no nível médio: (1) disciplinas 
acadêmicas e profissionalizantes oferecidas em um mesmo programa, na mesma 
escola - Integrado; (2) um programa complementar com apenas disciplinas pro-
fissionalizante, oferecido para os alunos que estão frequentando um programa de 
ensino médio acadêmico, e estes cursos podem ser realizados em duas escolas 
distintas - Concomitante;21 ou (3) um programa exclusivamente de disciplinas 
profissionalizantes para estudantes que já concluíram o ensino médio acadêmico 
- Subsequente. A Figura 1.5 também traz os percentuais de matrícula em cada 
um.
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Figure 1.5 Matrículas por Nível Educacional (número de estudantes matriculados na 
Educação Básica 2013) 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP, National Institute of Studies and Research), 2013, http://www.inep.gov.
br/.
Nota: EJA = educação jovens e adultos (youth and adult education).

As Figuras 1.5 e 1.6 também mostram que quase todas as matrículas do ensino 
técnico Integrado são combinadas com um programa de ensino médio acadêmico 
regular (ver Figura 6); apenas uma pequena parte do Integrado é composta de 
EPT combinada com Educação de Jovens e Adultos (EJA + EPT) (uma variação 
do médio integrado projetada especificamente para jovens e adultos com atraso 
escolar ou que abandonaram a escola antes de completar o ensino fundamental). 
A modalidade Subsequente é cursada após o ensino médio acadêmico ter sido 
concluído em um programa de formação tradicional ou EJA.

Os alunos que estão matriculados ou completaram o ensino técnico têm um 
perfil um pouco diferente daqueles que do ensino médio acadêmico na rede 
pública. De acordo com Almeida, Anazawa e Menezes-Filho (2014), utilizando 
dados da PNAD 2007, a maioria dos estudantes de ensino técnico vive em áreas 
urbanas (96,4%), onde está localizada a maioria das escolas de ensino médio, 
incluindo aquelas que oferecem ensino técnico. Aqueles que concluíram o ensino 
técnico têm, em média, 35 anos de idade, quase metade é do sexo masculino 
(52%) e são predominantemente brancos, tendo em média 12,25 anos de escola-
ridade. Curiosamente, as taxas de abandono entre os alunos do ensino técnico são 
inferiores aos registrados no médio acadêmico (24,7% versus 37,3%, 
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respectivamente). Almeida, Anazawa e Menezes-Filho (2014) também encon-
tram que os estudantes do ensino técnico têm em média melhor origem socioe-
conômica e, de modo geral, seguem para o ensino superior.

Por fim, a oferta de ensino técnico também varia muito entre os estados bra-
sileiros, e até mesmo dentro dos estados. A Figura 1.7 ilustra a variação em todo 
o país na percentagem da população com 15 anos ou mais de idade que já cursou 
o ensino técnico. 

Figure 1.6 Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Profissionalizante: Brasil, 2013

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP, National Institute of Studies and Research), 2013, http://www.inep.gov.br/.
Nota: EJA = educação jovens e adultos (youth and adult education).



26 Sumário Executivo 

Avaliando os Progressos e Desafios do Ensino Técnico no Brasil

Figure 1.7 Percentual da População (15 anos ou mais) que já cursou a Educação Profissional: 
Estados brasileiros, 2013

Fonte: Censo Escolar 2013

.

Notas

10.   Veja PNAD (2011) para dados de escolaridade.

11.   Veja Inep / Ministério da Educação (2005-2013) para os dados de gastos públicos e 
de desempenho nos exames nacionais e internacionais.

12.   Dados de escolaridade extraídos da PNAD (2002 e 2013). 

13.   Menezes Filho, N. A. (2012). Apagão de Mão de obra qualificada: as Profissões e o 
Mercado de Trabalho Brasileiro Entre 2000 e 2010 São Paulo. Centro de Políticas 
Públicas do Insper.

14.   Médias Nacionais do Saeb em Português seguem tendências semelhantes.

15.   Menezes Filho, N. A. (2012).

16.   Educação Especial (Educação especial) para as pessoas com deficiência e “educação 
de jovens e adultos” (Educação de Jovens e adultos - EJA), que é destinado a pessoas 
que pararam de estudar antes de terminar o Programa Básico, são duas modalidades 
dentro da Educação Básica.

17.   Para obter informações sobre a CITE 2011 consulte OCDE (2012) Education at a 
Glance.
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18.   INEP 2013.

19.   Veja Censo Escolar / Inep (2007 e 2014)

20.   Schwartzman e Castro (2013) comparam o sistema brasileiro, com diferentes siste-
mas nacionais.

21.   Esses cursos técnicos tendem a ser majoritariamente oferecidos no período da tarde. 
Já a modalidade Subsequente tende a ser oferecida à noite para permitir aos alunos 
trabalhar durante o dia.
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C A P Í T U L O  2

Algumas Características do Desenho e 
dos Arranjos de Implementação da EPT 
no Brasil

Introdução

Este capítulo apresenta uma análise mais detalhada do desenho e da estrutura do 
sistema de educação profissional e tecnológica no Brasil, com foco especial no 
ensino técnico. Em particular, apresenta-se uma descrição das diferentes modali-
dades e caminhos em que são oferecidos programas de formação profissionali-
zante no Brasil; uma tipologia dos cursos de ensino técnico; tipos ofertados; os 
principais prestadores de EPT; critérios de elegibilidade; o quadro regulamentar 
EPT incluindo a certificação de competências e seleção e compensação de pro-
fessores; gastos e financiamento do ensino técnico; e o monitoramento e avaliação 
do sistema de ensino técnico. Por fim, este capítulo irá fornecer uma descrição 
detalhada do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC). Essa descrição é complementada com uma breve descrição dos 
programas das estaduais (como em Minas Gerais e São Paulo), que têm imple-
mentado reformas bem sucedidas na EPT, assim como um exemplo de parceria 
bem sucedida entre governos de Estado e Ministério da Educação (MEC).

Trajetórias da EPT e Modalidades dos Programas
No Brasil, os prestadores públicos e privados oferecem programas de EPT com 
uma enorme variedade de modalidades e duração. Geralmente, no entanto, esses 
programas podem ser separados em três grupos diferentes com base principal-
mente no nível de escolaridade dos alunos, duração do programa e a sequência 
de programas acadêmicos e técnicos, conforme descrito abaixo:

•	 Educação Tecnológica, nível de ensino superior, com duração de 2 a 3 anos.
•	 Ensino Técnico, nível médio, geralmente concluído entre 2 e 4 anos.
•	 Formação Inicial e Continuada - FICs, que são programas de curta duração que não confe-

rem uma certificação de nível acadêmico e, em geral, não têm exigência de escolaridade 
mínima ou a exigência é baixa.
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Almeida et al. (2015) usam a PNAD 2007 para mostrar que aproximada-
mente 79% dos estudantes em programas de EPT de todo o país estão matricu-
lados em cursos classificados como FICs (formação inicial e continuada). Como 
foi dito, FICs são programas de curta duração, a maioria dos quais são pensados 
para pessoas que abandonaram a escolaridade formal, que estão desempregados 
ou trabalham em ocupações que exigem pouca ou nenhuma qualificação. Eles 
são desenhados para atender às necessidades imediatas de empregadores por 
qualificações e para responder rapidamente às mudanças no mercado de trabalho. 
Conforme mostrado na Figura 2.1, em 2007 (último ano para o qual há esta 
informação) a quantidade de matrículas FIC era quatro vezes a de matrículas do 
ensino técnico.

Figura 2.1 Composição da Educação profissional e tecnológica (ditribuição das matrículas 
em 2007)

Fonte: Almeida et al. 2015, based on Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, Household Sample National 
Survey), 2007.

O Ensino Técnico consiste em programas de EPT que complementam o 
ensino médio acadêmico. Estes programas são oferecidos em três modalidades e 
são classificados com base em sua relação com o programa acadêmico e a forma 
como um estudante se matricula:

•	 Técnico Integrado: o ensino profissionalizante combinado com o ensino acadêmico, em que 
o aluno cursa apenas um programa de nível médio que inclui as disciplinas de ambos os 
cursos - acadêmico e técnico;

•	  Técnico Concomitante: o ensino profissionalizante é ofertado simultaneamente ao ensino 
médio acadêmico, mas o programa acadêmico é tomado independentemente do técnico 
(note que o inverso não é válido porque o estudante deve completar o nível médio para ser 
capaz de obter a certificação profissional como resultado da conclusão do programa de 
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ensino técnico) e muitas vezes em instituições diferentes; em outras palavras, o aluno tem 
duas matrículas independentes.

•	 Técnico Subsequente: o ensino profissionalizante é cursado após um programa de ensino 
médio ter sido concluído, embora não necessariamente imediatamente após, já que este é 
pré-requisito para cursá-lo.

As modalidades Integrado e o Concomitante são concluídas simultaneamente 
com um programa de ensino médio acadêmico. Em ambas as modalidades, os 
cursos técnicos costumam ser frequentados no período da tarde, enquanto na 
modalidade Subsequente eles são frequentemente oferecidos à noite para permi-
tir que os estudantes trabalhem durante o dia.

Como ilustrado na Figura 2.1, programas técnicos, nas três modalidades cita-
das, são responsáveis por 19% do total de matrículas de EPT. Programas técnicos 
costumam durar dois anos, quando tomado nas modalidades concomitante e 
Subsequente, ou um total de 4 anos na modalidade Integrado. Os 2% restantes 
das matrículas correspondem à educação tecnológica. Educação tecnológica é 
considerada escolaridade de nível superior e pode ser cursada após completar 
qualquer tipo de programa de ensino médio. Ele normalmente tem a duração de 
2 a 3 anos e muitas vezes exige que um estudante passe por um exame de admis-
são para se qualificar.

Em 2013, a modalidade Subsequente era responsável por 53% das matrículas 
no ensino técnico. No Brasil, as modalidades Concomitante e Integrado represen-
tam apenas 21% e 23%, respectivamente. A prevalência do Subsequente indica 
que estudantes brasileiros em cursos técnicos são, em média, tipicamente mais 
velhos do que o esperado para o nível médio.22

A Tipologia dos Cursos Técnicos 
Dentre os diferentes tipos de EPT - FICs, ensino técnico e educação tecnológica 
– as matrículas podem variar bastante. A desagregação dos trabalhadores por tipo 
de formação profissional, além de revelar que a maioria dos formados na EPT 
estejam na indústria automotiva, mostram que a maioria deles fez cursos FIC, de 
qualificação profissional. Entre os concluintes de ensino técnico, no entanto, o 
setor em que estão mais representados é de comércio e serviços, seguidos pelo 
setor de gás e petróleo. E os formados na educação tecnológica estão predomi-
nantemente no setor de Finanças (ver Figura 2.2).
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Figure 2.2 Setores da Economia com Maior Percentual de Trabalhadores Formados em 
Educação profissional e tecnológica, segundo área de atuação: Brasil, 2007

 Fontes: Autoras, baseado em Neri (2010) e PNAD (2010)

Em contraste, como apresentado na Figura 2.3, os programas de ensino técnico 
com o maior número de matrículas em 2010, através do Bolsa Formação-
Estudante (o programa de bolsas Federal do PRONATEC para estudantes de 
baixa renda do ensino técnico) foram os de Segurança do Trabalho, Informática/
Ciência da Computação, seguidos por Administração, Mecânica, Eletrotécnica, 
Contabilidade, Logística, Eletromecânica, Enfermagem e Automação Industrial.

Figure 2.3 Cursos Técnicos com Maior Quantidade de Matrículas de Bolsa Formação: Brazil, 2010

Fonte: Autoras, baseado no Sistec (2010) / SETEC-MEC

Tipos de oferta: em sala de aula, a distância e aprendizagem no local de 
trabalho
A maior parte dos cursos técnicos no Brasil é presencial, mas as matrículas no 
ensino à distância estão crescendo no Brasil para todas as formas de ensino, 
incluindo o ensino técnico, e em todos os tipos de provedores (escolas públicas e 
privadas, incluindo os programas federais e estaduais). O ensino a distância está 
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emergindo como uma das melhores opções para oferecer educação profissional 
em muitas regiões do Brasil que têm baixa densidade populacional, como no 
norte do Brasil, onde as longas distâncias até a escola podem tornar difícil para os 
alunos frequentar a escola diariamente. O ensino a distância pode facilitar a for-
mação profissional tanto para ofertantes como para alunos. Os estudantes podem 
aprender estando em casa, ou em ambiente que não o da escola, e os provedores 
conseguem atingir essas populações mesmo tendo poucas unidades de ensino em 
locais de baixa densidade demográfica ou de difícil locomoção.23

Dada a rápida expansão prevista no âmbito do PRONATEC, o programa 
inclui um importante componente de ensino a distância semelhante às experiên-
cias deste tipo existentes em todo o país. Sob o PRONATEC, o programa E- TEC 
Brasil poderá expandir a rede de educação profissional e tecnológica para as 
regiões mais remotas do país. Centros de e-learning do E-TEC, localizados nos 
Institutos Federais e Universidades, SENAI, SENAC, SENAR e SENAT, são mos-
trados no Mapa 2.1.

Mapa 2.1  Distribuição Regional dos Centros E-TEC Brasil

Fonte: website do Pronatec/MEC.

Aprendizagem no local de trabalho, bem como o estágio, é um complemento 
à aprendizagem do ensino presencial da sala de aula oferta de ensino técnico. O 
estágio, no entanto, não é uniformemente oferecido em toda EPT no Brasil, nem 
obrigatório para todos os cursos para que o aluno possa completar a educação 
técnica e receber a certificação. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos indica 
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que o estágio e a aprendizagem no local de trabalho podem ser realizados, porém 
sua carga horária deve ser acrescida à carga horária mínima do curso - além do 
número necessário de horas de instrução em sala de aula, mas não é contabilizado 
para a carga-horária mínima do curso. Os dados sobre a frequência e disponibili-
dade de estágio não estão disponíveis nacionalmente. A decisão de exigir um 
período de estágio para a conclusão do ensino técnico é deixada ao critério do 
ofertante de EPT. A decisão de exigir estágio muitas vezes é determinada pela 
disponibilidade de tais oportunidades no local em que a EPT está sendo ofere-
cida. Enquanto a Lei de Aprendizagem, de 2000, exige que todas as empresas de 
médio e grande porte incluam entre 5-15% de estudantes, relativamente ao total 
de funcionários, por um período de até dois anos cada, e pague a eles pelo menos 
um salário mínimo em forma de auxílio, essas oportunidades não são exclusiva-
mente para os alunos de ensino técnico ou estão disponíveis em todas as regiões 
e municípios.24 O Sistema S tem geralmente o estágio incluído como uma parte 
obrigatória dos programas de ensino técnico. Recentemente, no entanto, uma 
série de instituições no Sistema S retirou a exigência de seus programas de ensino 
técnico devido à falta de disponibilidade de tais oportunidades para todos os 
alunos.

Principais ofertantes de EPT
Os principais ofertantes de programas de educação profissional e tecnológica no 
Brasil são ofertantes públicos (como MEC, via Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia e governos estaduais), o Serviço Nacional de Aprendizagem, 
conhecido como Sistema S (que têm SENAI, SENAC como os principais repre-
sentantes). Os municípios também podem oferecer educação profissional, mas 
representam uma porcentagem muito pequena de matrículas de EPT. A Figura 
2.4 ilustra que estes três grandes ofertantes, em conjunto, representam cerca de 
40% das matrículas na educação profissional e tecnológica. Apesar de quase 60% 
das matrículas no ensino e formação profissionais em todos os níveis ser de esco-
las privadas (excluindo Sistema S), a matrícula privada é distribuída entre mais 
de 2.000 diferentes estabelecimentos privados. Assim, a concentração de alunos 
em qualquer provedor privado é muito pequena relativamente aos principais 
provedores públicos e Sistema S.25 Cada um desses principais fornecedores, 
governos federal, estaduais e programas do Sistema S, podem ofertar vagas nos 
três diferentes níveis de duração e qualificação: FICs; Ensino Técnica; Educação 
Tecnológica. 
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Figura 2.4 Total e Distribuição de Matrículas em Educação Profissional e Tecnológica, por 
Dependência Administrativa: Brazil, 2007

Fonte: Autoras, baseado na PNAD (2007).

O setor privado também é responsável por uma parte substancial da oferta de 
ensino técnico. A Figura 2.5 apresenta a distribuição de matrículas entre os dife-
rentes ofertantes em 2014. É importante notar que a Figura 2.5, em contraste 
com a Figura 2.4, inclui o Sistema S entre os ofertantes privados e os dados são 
de anos de referência diferentes, devido à falta de atualização para algumas fon-
tes.26 De acordo com a Figura 2.5 as matrículas privadas respondiam por 50% do 
total de matrículas, enquanto os sistemas estaduais eram responsáveis por 37% e 
o sistema federal por 11% da matrícula. Os municípios ofertavam apenas 2% das 
matrículas. Todos os prestadores de EPT têm de ser credenciado pelo MEC ou 
por um agente de acreditação no nível estadual (mais detalhes sobre esta questão 
no capítulo seguinte).



36 Sumário Executivo 

Avaliando os Progressos e Desafios do Ensino Técnico no Brasil

Figura 2.5 Total e Distribuição de Matrículas em Ensino Técnico, por Dependência 
Administrativa: Brazil, 2014 

 

Fonte: Autoras, baseado no Censo Escolar/ Inep (2014)

No caso dos cursos FIC, além dos treinamentos fornecidos pelo MEC e pelas 
Secretarias da Educação de redes estaduais, o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) e as Secretarias de Estado do Trabalho também têm os seus próprios 
programas de treinamento de curta duração. Estes programas são considerados 
programas de qualificação, que consistem em treinamento para uma ocupação 
pré-definida. Eles são projetados para atender a uma indústria muito específica 
ou uma demanda local. Estes tipos de cursos de curta duração não são regulados 
pelo MEC ou agentes reguladores locais, uma vez que não há demanda suficiente 
por aquele tipo de mão de obra que justifique a oferta regular de programas com 
a mesma finalidade e, portanto, não justificaria incluí-los no Catálogo Nacional 
de Cursos. Como resultado, esses programas de curta duração muitas vezes não 
têm certificações de competências aprovadas pelo MEC ou outro agente educa-
cional estadual. Instituições de ensino são, geralmente, contratadas para realizar 
essas qualificações, organizadas e financiadas pelo Ministério ou Secretarias do 
Trabalho dos Estados. Atualmente, há poucos dados sistematizados disponíveis 
sobre esses programas de treinamento FIC e sobre cursos promovidos pelos 
ministérios ou secretarias, com foco em necessidades locais/setoriais muito 
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específicas. É, portanto, muito difícil fazer uma avaliação sobre o quão grande ou 
quão importante eles são para o sistema de formação profissional como um 
todo.27 

A cobrança pela oferta dos cursos de EPT também varia de acordo com pro-
vedor, estados, municípios, e pelo perfil do aluno (por exemplo, se o aluno é 
beneficiário de um programa social federal ou estadual, que oferece formação 
profissional gratuita). Em qualquer instituição pública que faz parte das redes 
federal ou estaduais, os programas de ensino e formação profissional são sempre 
gratuitos para o aluno. No Sistema S, no entanto, o pagamento pode variar. Alguns 
alunos podem estudar gratuitamente, porque eles são subsidiados por programas 
sociais públicos, como o Bolsa Trabalhador, ou se qualificam para receberem bol-
sas do próprio Sistema S por se declararem de baixa renda, no âmbito do Acordo 
de Gratuidade de Vagas, firmado com o MEC, entre outras formas. Se um empre-
gador paga por cursos de formação profissional, tipicamente FICs, tomados atra-
vés do Sistema S, os alunos também não serão cobrados diretamente. Neste caso, 
o pagamento é de responsabilidade do empregador solicitante dos cursos. Os 
alunos que não se enquadram em nenhuma destas categorias beneficiadas e dese-
jam fazer cursos através de Sistema S podem ter que pagar por seus cursos, 
porém, o valor a ser pago pode variar de acordo com o programa e o estado. 
Também existe uma nova política de financiamento para o ensino profissionali-
zante no âmbito do PRONATEC, o FIES-Tec – Fundo de Financiamento ao 
Estudantes, para alunos do ensino técnico, sob o PRONATEC.

Sistema Federal de Educação Profissional
Desde 2003, o Sistema Federal de Educação vem passando por uma grande 
expansão. Desde o início do século passado até 2002, 140 Institutos Federais 
foram construídos, e entre 2003 e 2010, 214 novos Institutos foram criados. 
Atualmente, existem 527 unidades federais que oferecem formação profissional, 
pelo menos uma unidade por estado, e representam mais de 400 mil vagas fede-
rais em todo o Brasil (Fonte: website do MEC).

No entanto, a rede Federal de Educação continua a ser concentrada em poucas 
regiões, deixando o Centro-Oeste e Norte, com poucas unidades. Isto parece 
consistente com a distribuição da população nas regiões do país. A Região Norte 
tem baixa densidade demográfica e a locomoção é bastante difícil em boa parte 
da região. Como resultado, a população do Norte encontra sérias dificuldades em 
frequentar estes Institutos Federais. Lá, a educação a distância, provavelmente, 
teria um importante papel a desempenhar, oferecendo acesso à educação profis-
sionalizante (lembrando que as dificuldades com conectividade e a falta de pres-
tígio da educação a distância precisam ser considerados). O Mapa 2.2 ilustra, com 
dados de 2010, a concentração do Sistema Federal de Educação Profissional, que 
inclui Institutos Federais de Educação Profissional, Universidades Tecnológicas, 
Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e escolas técnicas que são 
financeiramente e administrativamente dependentes das universidades federais. 
Cada ponto ou quadrado na figura representa uma dessas instituições.
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Mapa 2.2 Ditribuição Regional do Sistema Federal de Educação profissional e tecnológica 
2010

Fonte: website MEC (2010)

Sistema S
O Serviço Nacional de Aprendizagem, mais comumente chamado de Sistema S, 
foi criado na década de 1940 em resposta a uma mobilização de entidades 
empresariais, associações industriais e representantes de diferentes setores da 
economia, com o intuito de formar profissionais que eram necessários, mas 
encontravam-se com qualidade e quantidade insuficiente no mercado. Entre as 
principais instituições que compõem Sistema S, vários foram criados em meados 
dos anos 1940. Estes incluem SESI e SENAI (ligados à Confederação Nacional 
da Indústria) e SENAC e SESC (ligados à Confederação Nacional do Comércio). 
Na década de 1980, o Sebrae foi criado para atender às necessidades das Pequenas 
e Médias Empresas e o INCRA foi criado e vinculado ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária. As demais instituições que compõem o Sistema 
S foram criadas na década de 1990 e incluem SEST e SENAT (ligados à 
Confederação Nacional do Transporte), SESCOOP (ligada ao Sistema Nacional 
de Cooperativa) e SENAR (ligado à Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil). Hoje, os objetivos do Sistema S são melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores, através da oferta de educação profissional e técnica, bem como 
cuidados de saúde e lazer. Cada instituição do Sistema S é financiada, principal-
mente, por taxas recolhidas compulsoriamente sobre os salários dos trabalhadores 
das respectivas indústrias e setores econômicos que representam. Como já men-
cionado, se os alunos pagam ou não pela educação ofertada pelo Sistema S, 
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depende de uma série de fatores. Alguns alunos vão estudar gratuitamente por 
meio de subsídios fornecidos por programas sociais públicos, como o Bolsa 
Trabalhador ou se qualificam a uma vaga gratuita no âmbito no Acordo de 
Gratuidade de Vagas - firmado entre Sistema S e MEC. Se um empregador con-
trata o Sistema S para oferecer cursos de formação profissional, os alunos tam-
bém não serão cobrados.28 Os alunos que não se enquadram em alguma destas 
categorias beneficiadas e desejam fazer cursos através de Sistema S podem pre-
cisar pagar por ele, e o custo varia de acordo com o programa e o estado. Embora 
Sistema S esteja ligado a associações industriais específicas, os programas de for-
mação profissional oferecidos são geralmente abertos a todos, com exceção de 
certos programas de treinamento patrocinados por empregadores ou os progra-
mas de EPT com alta demanda, que são sujeitos a seleção ou critérios de 
elegibilidade. 

Entre essas instituições, o SENAI e o SENAC se destacam por serem os pres-
tadores de EPT mais importantes. Em 2010, foram responsáveis por cerca de 1,7 
milhão de vagas (excluindo as matrículas de nível superior), de acordo com 
informações fornecidas por essas instituições. 29

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
O SENAI, membro da Confederação Nacional da Indústria - CNI, oferta vinte e 
nove diferentes áreas tecnológicas, através da formação de recursos humanos e da 
prestação de serviços, como suporte ao setor produtivo, serviços de laboratório, 
pesquisa e tecnologia da informação aplicada. O SENAI dedica ao EPT um total 
de 797 unidades operacionais. Destes, 471 são unidades fixas, que oferecem cur-
sos mantidos por seus 27 Departamentos Regionais. Os restantes 326 são unida-
des móveis de serviços de educação profissional que respondem a setores 
produtivos localizados nas regiões do país mais distantes e de difícil acesso.

Em 2010, o SENAI oferecia 1.623 cursos de treinamento e 1.069 cursos téc-
nicos, organizados em 26 áreas profissionais diferentes. Também ofertava 76 
cursos superiores adicionais e 119 cursos de pós-graduação. SENAI também tem 
o seu próprio sistema de educação à distância, e oferecia 220 cursos no mesmo 
ano.

As matrículas em educação profissional oferecidas pelo SENAI atingiram 
2.362.312 estudantes, em 2010, das quais 346.100 estudaram de forma gratuita. 
A matrícula total por tipo de programa foi a seguinte: Iniciação Profissional - 
561.364 alunos, Aprendizagem Industrial Básico para a indústria - 135.760 estu-
dantes, Qualificação Profissional Básico - 377.298 alunos, Cursos Técnicos 
- 147.997 alunos, Ensino Superior de Graduação- 11.713 estudantes, Ensino 
Superior- pós-graduação - 6.572 estudantes e de Aperfeiçoamento profissional - 
1.121.608 estudantes.

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
O SENAC, membro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo - CNC, é a principal referência na produção de educação e conheci-
mento profissional para o mercado de comércio de bens, o setor de serviços e do 
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turismo no Brasil. Sua estrutura física, em 2010, era constituída por 573 unida-
des, das quais 527 unidades estavam envolvidas com educação em oito eixos 
tecnológicos, a saber: Ambiente, Saúde e Segurança, Apoio Educacional, Gestão 
e Negócios, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação, Infraestrutura, 
Produção Cultural e Design, e Recursos Naturais.

O SENAC oferece cursos de EPT nas modalidades presencial, semipresencial 
e a distância, divididos em Formação Inicial e Continuada, Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio e Educação Superior. Em 2010, o total de matrículas do 
SENAC foi 1.150.948, o número total de matrículas concluídas era 923.951, e o 
número total de vagas foi de 1.112.414.

Escolas estaduais
Conforme descrito na Lei de Diretrizes de Base, os Estados têm a responsabi-

lidade primária pela oferta do ensino médio, que inclui o ensino técnico. Como 
resultado, 85% do total de matrículas do ensino médio no Brasil está nas escolas 
estaduais. No entanto, há diferenças entre os estados  na oferta e a gestão da EPT. 
Em alguns deles, o ensino técnico é gerido pela Secretaria de Estado da Educação. 
Em outros, como em São Paulo e no Ceará, o ensino técnico está sob a adminis-
tração da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.

O Error! Not a valid bookmark self-reference. descreve o caso de São Paulo, 
em que a oferta de EPT está expandindo na esfera estadual sob a gestão da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, no 
âmbito do Centro Estadual de Educação Técnica e Tecnológica Paulo Souza. 

Box 2.1 A Experiência de São Paulo: Centro Estadual de Educação Técnica e 
Tecnológica Paulo Souza

O Centro Paulo Souza (CPS) é a maior instituição dedicada à EPT no Brasil. Ela é composta por 
211 escolas técnicas com 216 mil estudantes e 56 institutos tecnológicos de nível superior 
com 65 mil estudantes distribuídos em 161 municípios no Estado de São Paulo. O CPS oferece 
programas de qualidade em 22 áreas técnicas, sendo 62% de suas matrículas concentradas em 
construção, produção, matemática e computação. Os estudantes são selecionados em um 
competitivo processo seletivo, mas políticas afirmativas também asseguram que estudantes 
de famílias de baixa renda e minorias também tenham acesso aos programas oferecidos na 
rede. No ano de 2012, o Centro Paula Souza era responsável por 42% das matrículas de ensino 
técnico do Estado.
Além disso, o CPS trabalha muito alinhado com o setor privado, o que gera benefícios tanto 
para seus estudantes quanto para os empregadores e a economia paulista como um todo. 
Estudos têm mostrado que um número significativo de estudantes do Centro Paula Souza 
segue para o nível superior de ensino e aqueles que optam por ir direto para o mercado de 
trabalho têm facilidade de encontrar emprego. Em 2012, 62% dos graduados de 2010 estavam 
trabalhando em suas áreas de estudo e 7,8% estavam desempregados. A qualidade de seus 
programas e cursos aparece em resultados de testes padronizados. No Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), que avalia competências gerais dos estudantes de ensino médio, 
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incluindo o ensino técnico, 12 das 50 instituições de melhor desempenho pertenciam ao 
Centro Paula Souza. 

Fonte: Schwartzman et al 2014. 

Critérios de Elegibilidade: Mérito, Ordem de Inscrição e Critérios de 
Prioridade
Conforme descrito anteriormente, muitos cursos ofertados pela rede pública, 
como as escolas federais e estaduais, e parte do Sistema S, são gratuitos. Entre eles 
há excesso de demanda por determinados programas, especialmente pelo ensino 
técnico. Nestes casos, as instituições aplicam critérios de elegibilidade e de sele-
ção, que diferem entre as redes públicas e privadas. Esta seção descreve breve-
mente essas diferenças.

Instituições de EPT Públicas, das redes federais e estaduais, geralmente usam 
critérios de mérito, ou seja, os interessados em concorrer a uma vaga em institui-
ção pública de EPT precisam fazer um exame de entrada (conhecido como 
Vestibulinho), realizado por cada instituição, e precisam atingir uma nota mínima 
para serem elegíveis. Os candidatos mais bem classificados recebem preferência 
para a inscrição final. No Sistema S são utilizados tanto critérios de mérito, 
quanto de ordem de inscrição (ou seja, todos os interessados inscrevem-se para 
um programa e a preferência é dada por ordem de inscrição).30

Tanto a Rede Federal quanto o Sistema S também usam critérios de prioridade 
(ou cotas) para estudantes oriundos de escolas públicas e para assegurar a diver-
sidade étnica e socioeconômica. Por exemplo, depois de organizar os candidatos 
em ordem de preferência (por mérito ou em ordem de inscrição), as escolas 
federais impõem uma quota de 50% de vagas atribuídas a alunos de escolas 
públicas e, além disso, exigem que esses 50% das vagas sejam alocadas entre afro-
descendentes e povos indígenas na mesma distribuição encontrados na população 
do estado em que operam.31

Muitas das redes estaduais e municipais de educação, no entanto, têm os seus 
próprios critérios de prioridade ou Cotas. No caso do Centro Paula Souza, insti-
tuição do estado de São Paulo que atende quase um terço das matrículas públicas 
nacionais em cursos técnicos, os alunos provenientes de escolas públicas recebem 
um bônus de 10% em suas notas no exame de entrada, e os candidatos que se 
autodeclaram como afrodescendentes recebem um bônus de 3% em suas notas. 
Estes bônus podem ser cumulativos (totalizando 13% para afrodescendentes 
oriundos de escola pública) (veja Tabela 2.1 para obter detalhes sobre os critérios 
de elegibilidade).

Dentro do Sistema S, há também vagas reservadas para estudantes de baixa 
renda. De acordo com o Acordo de Gratuidade de Vagas, firmado entre MEC e 
Sistema S, em 2009, as vagas reservadas para estudantes de baixa renda deveriam 
crescer até 2014, de forma que os recursos alocados para essas vagas cheguem a 
um terço do total do fundo composto por arrecadação compulsória sobre a folha 
de pagamentos, dos respectivos setores do Sistema S.
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Tabela 2.1 Critérios de Elegibilidade para a Educação Profissional (Nível Secundário), Estado 
de São Paulo 

Critérios de Elegibilidade para Educação Profissionalizante de Ensino Médio

  Critério de Mérito
Critério de ordem 
ou aleatorização

Critérios de prioridade/ Cotas/ 
Bônus

Si
st

em
as

 P
úb

lic
os

Institutos Federais Exame de seleção 
(Vestibulinho)

Não tem Cotas: 50% reservado para 
estudantes de escolas 
públicas, distribuídas 
conforme composição 
de afrodescendentes e 
população indígena, no 
respectivo estado

Agentes Estaduais Exame de seleção 
(Vestibulinho)

Não tem SP-Centro Paula Souza: bônus 
sobre o resultado do exame 
para estudantes de escolas 
públicas (10% a mais) e 
para afrodescendentes (3% 
a mais)

Si
st

em
a 

S SENAI/ SP Exame de seleção  Idade (em casos especiais), 
baixa renda, PRONATEC

SENAC/ SP Não tem Ordem de 
inscrição

Idade (em casos especiais), 
baixa renda, PRONATEC

N
ov

os
 P

ro
gr

am
as

Pronatec Não tem SIM Beneficiários de programas 
de parceiros: MDS, MTE, 
MinTur

Vence / SP Vence Integrado 
(parceria com 
Centro Paula 
Souza): exame 
de seleção

VENCE Integrado 
(parceria 
com IFSP) e 
Concomitante: 
aleatorização

Vence Integrado - Estudante 
que mora mais próximo da 
escola

Fonte: Autoras, baseado em informações das fontes citadas: SEESP, Centro Paula Souza, SENAI/SP SENAC/SP, Instituto Federal 
de São Paulo.
Note: PRONATEC =  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (National Program for Access to Technical 
Education and Employment); MDS = Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Ministry of Social 
Development and Fight against Hunger); MTE = Ministério do Trabalho e Emprego (Ministry of Labor and Employment);  
MinTur = Ministério de Turismo (Ministry of Tourism).

A seleção para o programa federal PRONATEC e para o Vence, da rede esta-
dual de São Paulo, ilustram outras maneiras de selecionar e priorizar os alunos. 
PRONATEC e Vence adotaram critérios adicionais para a alocação de estudantes 
em programas de formação profissional. O PRONATEC, no Bolsa Formação e do 
Bolsa Trabalhador, tem cursos de formação profissional oferecidos pelos Institutos 
Federais e pelo Sistema S que são planejados e reservados para empresas privadas 
ou para um ministério parceiro (por exemplo, Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e 
o Ministério de Turismo (MinTur)). As vagas podem ser reservadas exclusiva-
mente para esses estudantes PRONATEC e vagas excedentes podem ser preen-
chidas por outros interessados.
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O programa Vence oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo, por outro lado, tem foco no ensino técnico e é dividido em Vence Integrado 
e Vence Concomitante. O Vence Integrado usa duas variações de métodos de 
seleção de alunos. Na parceria com o Instituto Federal de São Paulo, os alunos são 
selecionados aleatoriamente quando há excesso de demanda para um programa, 
enquanto na parceria com o Centro Paula Souza aplica-se critérios de mérito 
através de um exame de admissão. Para participar do Vence Concomitante, 
jovens matriculados no ensino médio se candidatam a um programa de formação 
profissional em uma instituição que oferece o programa desejado. Nos casos em 
que há excesso de demanda, os estudantes são selecionados aleatoriamente.

Regulamentação da EPT: relacionando Ocupações e Cursos
A EPT tem uma base legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 
LDB, de 1996, e no Decreto n º 5.154 de 2004, que regulamenta a LDB quanto 
à formação profissional.32 Essas leis e decretos estabelecem que o Conselho 
Nacional de Educação - CNE, seja o principal agente regulador responsável pela 
EPT. No entanto, cada estado brasileiro também tem sua própria regulamentação, 
em conformidade e sujeitas às decisões do CNE. No nível estadual, os Conselhos 
Estaduais de Educação (CEE) são os agentes responsáveis pela regulação da EPT. 
O MEC é o responsável pela concepção da política educacional nacional, 
incluindo a educação profissional e tecnológica e o seu monitoramento e avalia-
ção. As Secretarias Estaduais de Educação ou de Ciência e Tecnologia têm fun-
ções semelhantes ao MEC, com validade para seus respectivos estados.

O MEC também é responsável pela organização e divulgação do Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). O CNCT lista o conjunto de cursos exis-
tentes nacionalmente e os requisitos mínimos acadêmicos que devem ser ofere-
cidos pelos ofertantes em cada um. No entanto, ainda há uma variação 
considerável na qualidade dos prestadores de serviços e programas de EPT em 
todo o país. O Catálogo define as principais atividades que os graduados a partir 
de um desses programas devem ser capazes de executar; o mercado ou campo 
que oferece oportunidades para essa profissão; a Infraestrutura necessária para 
ministrar cursos em áreas específicas; e a duração recomendada para o programa. 
Os conteúdos detalhados dos programas, incluindo se é necessário um compo-
nente de aprendizagem no ambiente de trabalho (estágio), no entanto, ficam a 
critério das instituições ofertantes.33

É importante destacar, no entanto, que o catálogo não está bem ligado à 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), criada em 2002 e gerida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. A CBO identifica e classifica ocupações exis-
tentes no mercado de trabalho do Brasil, conforme a Classificação Estatística de 
Ocupações Internacionais (International Statistical Classification of Occupations) 
- ISCO-88. Olhando para o futuro, seria fundamental identificar, dentro das ocu-
pações existentes, as competências de que necessitam e, posteriormente, que elas 
pudessem coincidir com os cursos de formação profissional para que estivessem 
aptos a desenvolver essas mesmas competências, conforme a(s) ocupação(ões) a 
que se destinam. Isto implica uma maior articulação entre a CBO e o CNCT. O 



44 Sumário Executivo 

Avaliando os Progressos e Desafios do Ensino Técnico no Brasil

Ministério do Trabalho e Emprego e MEC já começaram a discutir a ligação entre 
os dois, mas o processo ainda é incipiente e dificultado por várias críticas à lista 
de ocupações da CBO. Os críticos dizem que é bastante restrita e que o processo 
de criação e eliminação de ocupações impede o dinamismo do setor privado.

Certificação de Competências na Educação Técnica
No Brasil, não há um sistema de certificação formal, mas os Institutos Federais e 
a rede de ofertantes de EPT desempenham um papel importante nesse sentido. 
O Artigo 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, afirma que “O 
conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá 
ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para continuidade ou con-
clusão de estudos”. Esta definição legal foi criada em 1996, mas foi só em 2004 
que o Conselho Nacional de Educação atribuiu aos Institutos Federais a respon-
sabilidade por avaliar e reconhecer as competências previamente adquiridas em 
formação ou exercício prático da uma ocupação.

Em 2007, a Rede CERTIFIC (Certificação Profissional e Formação Inicial e 
Continuada) foi criada por um decreto ministerial proveniente do MEC e do 
MTE. O objetivo era executar a decisão do CNE e melhorar o sistema de certi-
ficação existente. A Rede CERTIFIC é composta pelas seguintes instituições:

•	 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais). Desenvolvem e 
implementam programas de certificação e são responsáveis por realizar o credenciamento 
de instituições para as mesmas atividades;

•	 As instituições públicas de ensino e formação profissionais, o Sistema S, escolas de EPT ligadas 
a sindicatos ou organizações não governamentais. Devem implantar e desenvolver progra-
mas de certificação e treinamento para a Rede CERTIFIC; e

•	 As agências governamentais e organizações não governamentais. Têm responsabilidades rela-
cionadas com a educação, certificação, metrologia, normalização, inspeção da prática pro-
fissional e apoiar o funcionamento da Rede CERTIFIC.

A certificação CERTIFIC está disponível em uma grande variedade de cam-
pos, tais como a pesca e a aquicultura, música, construção civil, turismo e hospi-
talidade, e eletrônica, entre outros. Embora os participantes do programa devam 
ter mais de 18 anos de idade, eles não precisam ter comprovação de experiência 
profissional anterior e não há restrição quanto ao nível de escolaridade. A parti-
cipação neste programa é gratuita e há um número ilimitado de vagas. Interessados 
simplesmente têm que se candidatar a uma avaliação de conhecimentos. Aqueles 
que são imediatamente aprovados na avaliação de conhecimentos recebem um 
diploma que certifica o nível de conhecimentos / competências que adquiriram 
nesse campo específico. Aqueles que não são imediatamente aprovados poderão 
participar de um curso adicional oferecido pelo programa CERTIFIC para 
melhorar o seu conjunto de habilidades, a fim de receberem a certificação. Este 
curso de qualificação pode durar até 160 horas para aqueles que já tenham con-
cluído a Educação Básica e de 2 a 3 anos para aqueles que ainda não concluíram 
o Ensino Fundamental. Neste último caso, o programa vai incluir as disciplinas 
acadêmicas, além de disciplinas de educação profissional.



Sumário Executivo  45

Avaliando os Progressos e Desafios do Ensino Técnico no Brasil 

Seleção de Professores, Carreira e Remuneração na EPT
De acordo com o Censo Escolar (2012), o ensino técnico brasileiro tem quase 72 
mil funções docentes. Mais da metade dessas posições (58%) são na modalidade 
Subsequente, 33% no Integrado, e 8% no Concomitante. Em geral, os professores 
de EPT têm nível superior (91%). 53% lecionam em instituições privadas, 30% 
em redes estaduais e 13% na rede Federal.

Embora a educação técnica faça parte do sistema de educação básica, o ensino 
ofertado no sistema público de EPT é muito diferente daquele ofertado em uma 
escola pública tradicional. Por exemplo, a qualificação do corpo docente nas duas 
principais redes de escolas de ensino técnico – rede pública e Sistema S - é nor-
malmente mais elevada que a dos docentes do ensino médio acadêmico público 
e também é maior se comparado aos professores de EPT no setor privado. A 
seleção de professores também é realizada de forma diferente na rede pública e 
no sistema privado, inclusive no Sistema S. Nós explicamos brevemente, abaixo, 
as principais semelhanças e diferenças.

Escolas da Rede Pública
No sistema público de ensino técnico (nível federal e estadual), os salários dos 
professores e o plano de carreira tendem a ser melhores do que no sistema de 
ensino médio acadêmico. Em geral, os salários são maiores, mesmo quando com-
parado com os prestadores privados de EPT, e há também estabilidade no 
emprego. Por exemplo, professores dos Institutos Federais têm um plano de car-
reira e salários que lhes proporciona um nível de estabilidade e prestígio que atrai 
candidatos relativamente bem qualificados para a função docente em EPT.

Nos Institutos Federais, e em quase todas as escolas dos sistemas estaduais que 
oferecem ensino técnico, o número de vagas de professores é determinado de 
acordo com as necessidades de determinados cursos de formação profissional e 
no campo correspondente de estudo. Em geral as vagas podem ser classificadas 
em três regimes de dedicação: 20 horas por semana, 40 horas por semana, ou 
dedicação exclusiva.

Os professores são geralmente selecionados por um concurso público, que leva 
em conta os níveis de formação acadêmica, os resultados das avaliações de conhe-
cimentos específicos e experiência docente anterior.34 O profissional selecionado 
pelo concurso deve, ainda, cumprir um período probatório. Após a conclusão 
deste período, o professor recebe a estabilidade no emprego, ou seja, seu contrato 
não pode ser rescindido, exceto em um caso extremo, onde haja evidência signi-
ficativa e grave que subsidie a rescisão.

A progressão na carreira e salário de professores de EPT é baseada principal-
mente em graus acadêmicos e tempo de experiência. Além disso, os professores 
podem ser eleitos pelos seus colegas para preencherem cargos de gestão, que são 
cargos temporários com duração entre dois e quatro anos. Há um incentivo 
monetário para assumir posições gerenciais como forma de bônus, que pode ser 
incorporado no salário regular do professor, mesmo depois de deixar o cargo, a 
depender do tempo de exercício da função.



46 Sumário Executivo 

Avaliando os Progressos e Desafios do Ensino Técnico no Brasil

Prestadores privados e Sistema S
Nas redes de EPT privadas e no Sistema S, a contratação de professores funciona 
de forma semelhante ao processo de contratação de qualquer outra empresa 
privada. Normalmente, os prestadores de EPT privada têm flexibilidade para 
contratar e demitir professores conforme a necessidade. Além disso, os professo-
res geralmente têm um contrato que estabelece um salário mensal com base em 
horas trabalhadas. As escolas particulares também diferem das instituições públi-
cas na estrutura organizacional. As posições administrativas são ocupadas por 
pessoas contratadas especificamente para essas posições, e esta nomeação não 
tem uma duração pré-definida. Isso contrasta com a situação temporária de pro-
fessores eleitos para cargos de gestão no âmbito da rede pública. Talvez com 
exceção do Sistema S, a qualidade dos professores em instituições privadas de 
educação profissional varia muito. Em geral, os professores têm qualificações 
mais baixas. Não tem estabilidade no emprego e os salários, muitas vezes, são 
mais baixos no setor privado, por esse motivo atraem candidatos menos qualifi-
cados do que os prestadores de serviços públicos que podem oferecer um plano 
mais atraente.

Gastos e Financiamento da Educação Técnico
Este capítulo descreve brevemente as despesas totais recentes com o financia-
mento da educação técnica e tecnológica nas duas principais redes, a rede pública 
(incluindo a Federal e as escolas estaduais)35 e o Sistema S.36

Financiamento da Educação Básica - FUNDEB 
O ensino técnico público, como parte do ensino médio é coberto pelo sistema 

de financiamento do ensino da Educação Básica - FUNDEB (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos 
Profissionais da Educação). O FUNDEB determina que 20% do total das receitas 
municipais e estaduais  componha um fundo estadual e seja alocado na 
educação.  

Por lei, o governo federal contribui com mais 10% do total dos Fundos em 
todo o país. Como existe um gasto mínimo obrigatório por aluno, esse recurso 
federal contribui com os fundos dos estados em que as receitas estaduais e muni-
cipais não são suficientes para atender a esse mínimo. Esta contribuição é, natu-
ralmente, na intenção de reduzir as desigualdades nacionais37. A Figura 2.6 
descreve os principais componentes do FUNDEB e como os recursos são distri-
buídos dentro dos estados, entre os sistemas estaduais e municipais de 
educação.
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Figure 2.6 Sistema de Financimanto da Educação Básica Education, desde 2007 – FUNDEB

Fonte: Created by author, Fabiana de Felicio with information from FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)

Na prática, os recursos financeiros do FUNDEB são distribuídos no âmbito das 
redes municipais e estaduais, dependendo das quantidades de matrícula existen-
tes em cada nível da educação básica. Esta distribuição leva em conta fatores de 
ponderação que definem o valor por matrícula em cada nível de ensino / moda-
lidade (desde a creche até o ensino médio). Esses fatores são definidos em função 
do valor dos anos iniciais do ensino fundamental (que tem, portanto, sempre 
fator igual a 1). Por exemplo, em 2012, o valor mínimo transferido pelo Fundeb 
por aluno do ensino médio, na modalidade ensino técnico Integrado, foi de R$ 
2,726. Isso corresponde ao valor mínimo nacional em 2012, R$ 2.096,68, multi-
plicado pelo fator de 1,30 (o fator de ponderação atribuído a modalidade ensino 
médio Integrado, relativamente ao valor dos anos iniciais do ensino 
fundamental).38

No entanto, o sistema de ponderação não reflete totalmente os gastos reais por 
aluno, particularmente no ensino técnico. Por exemplo, os 30% de recursos adi-
cionais alocados para o ensino técnico Integrado não correspondem à verdadeira 
diferença de custos entre o ensino fundamental acadêmico tradicional e ensino 
técnico, bem como as respectivas matrículas. A Tabela 2.2 traz o gasto médio por 
aluno no ensino técnico e regular. De acordo com o Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, em 2008, o gasto médio por 
aluno no ensino técnico combinado com o ensino médio regular (Integrado) foi 
de três vezes o valor gasto por aluno no ensino médio acadêmico tradicional.39

Esta grande diferença de custos sugere a necessidade de um olhar mais atento 
para os benefícios deste tipo de ensino técnico, não só no curto prazo, mas tam-
bém no médio prazo. É fundamental que os incentivos ao aumento de matrículas 
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no ensino técnico sejam respaldados com um esforço para gerar mais evidências 
sobre o retorno a este tipo de educação.40

Tabela 2.2 Gasto Público com Educação, por estudante, e Matrículas por Estado, por                 
tipo de Ensino Médio: Brasil, 2008

Estados Gasto Público Anual em Educação Matrículas

Ensino Médio 
Acadêmico

Ensino Médio 
Técnico

Ensino Médio 
Acadêmico

Ensino Médio 
Técnico

 Acre 101.26 5,206.27 30,844 1,572

 Alagoas 1,053.99 1,147.66 96,792 6,746

 Amapá 3,653.29 34,179.77 32,397 1,437

 Amazonas 1,780.00 26,239.94 148,834 8,247

 Bahia 1,886.87 3,072.53 568,295 12,658

 Ceará 466.76 6,325.62 352,832 6,949

 Distrito Federal 5,132.68 3,533.41 64,876 4,024

 Espírito Santo 1,795.93 2,003.86 116,222 6,076

 Goiás 3,137.07 487.45 226,856 1,294

 M. G. do Sul 1,982.01 2,383.00 77,946 2,041

 Maranhão 487.40 72,992.49 283,051 2,537

 Mato Grosso 28.79 7,300.96 132,220 1,414

 Minas Gerais 1,211.77 13,586.16 708,852 5,233

 Pará 1,623.59 2,253.72 309,876 3,715

 Paraíba 694.93 153.94 126,826 4,084

 Paraná 2,492.73 269.20 397,654 43,151

 Pernambuco 955.14 8,277.69 372,171 3,495

 Piauí 1,523.62 70.08 154,691 12,617

 R. G. do Norte 1,570.12 2,135.47 130,841 1,129

 R. G. do Sul 1,475.34 1,456.11 369,317 32,340

 Rio de Janeiro 1,185.80 7,112.92 523,912 30,582

 Rondônia 1,871.14 44,654.51 54,992 139

 Roraima 3,431.28 14,717.25 14,586 461

 Santa Catarina 1,323.96 354.06 200,551 11,906

 São Paulo 1,834.45 5,202.31 1,482,518 110,701

 Sergipe 3,643.22 6,480.35 72,520 419

 Tocantins 1,872.05 45.08 66,044 3,437

 Brasil 1,574.53 4,950.38 7,116,516 318,404

Fonte: SIOPE 2008/MEC e Censo Escolar da Educação Básica 2008/ MEC.
* Inclui Ensino Médio Integrado, Concomitante e Subsequente.
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Sistema EPT Federal
Em 2012, o orçamento alocado para o Programa de EPT Federal foi de aproxi-
madamente R$ 5,04 bilhões. Com exceção do Acordo de Gratuidade de Vagas 
de EPT, firmado entre o MEC e Sistema S, que utiliza recursos Sistema S, este 
montante anual financiou 1,9 milhão de matrículas na EPT, no mesmo ano, o que 
se traduz em um investimento médio de R$ 4.639 por aluno na rede Federal.

Sistema S Financiamento do Sistema
A principal fonte de recursos do Sistema S é um imposto incidente sobre a folha 
de salários, com alíquota de 2,5%. Em 2010, essa arrecadação foi de mais de R $ 
12 bilhões. Esses recursos são repassados diretamente às instituições que com-
põem o Sistema S- principalmente SENAI, SEBRAE, SENAC, SESI, SENAR, 
SENAT, SESCOOP, SEST e IEL. Por lei, no entanto, três quintos desses fundos 
devem ser alocados aos serviços sociais e dois quintos para os serviços de apren-
dizagem. Também em 2010, estes fundos correspondiam a quase três quartos dos 
gastos públicos totais com o ensino médio, que atingiram cerca de R $ 18 bilhões.

O Sistema S recebe financiamento público desde a sua criação, sem ter, entre-
tanto, interferência pública quanto à gestão destes recursos. Em 2008, entretanto, 
o MEC sugeriu uma série de mudanças no uso dos recursos do Sistema S, em um 
esforço para promover uma aplicação mais eficiente dos mesmos. Juntamente 
com os Ministérios do Trabalho e Emprego e da Economia, o MEC promoveu 
um acordo com a Confederação Nacional da Indústria - CNI e Confederação 
Nacional do Comércio - CNC para estabelecer regras que, entre outras coisas, 
promovessem um aumento no número de vagas gratuitas nos cursos técnicos e 
FICs. Elas também regulamentam a carga horária para programas de EPT e um 
controle de qualidade para os cursos ofertados41. Em particular, o Acordo de 
Gratuidade de Vagas, como é chamado, estabeleceu que, a partir de 2014, dois 
terços das receitas compulsórias do SENAC e do SENAI devem ser alocados no 
sentido de oferecer a vagas gratuitas. O acordo também estabeleceu um crescente 
nível de compromisso para implementar essas mudanças gradualmente, durante 
um período de cinco anos, a partir de 2009 até 2014, começando com a alocação 
de 20% dos recursos do SENAC e 50% dos recursos do SENAI em 2009 para 
cumprir com este novo acordo.

Monitoramento e Avaliação da EPT
Este seção descreve o monitoramento e a avaliação (M&A) conduzidos pelas 
principais redes ofertantes de ensino técnico, a rede pública federal, redes esta-
duais e o Sistema S.

O sistema educacional brasileiro tem uma longa história na coleta de dados 
em todo o país a respeito de escolas e características dos alunos e na realização 
de avaliações dos alunos em conhecimento adequado à educação básica acadê-
mica. Em particular, o Brasil tem atualmente um excelente conjunto de dados 
administrativos de todas as suas escolas (públicas e privadas), coletas pelo Censo 
Escolar. Desde 1991, o país vem se desenvolvendo no que diz respeito às 
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avaliações em larga escala, com alunos avaliados em todo o país, primeiramente 
com exames amostrais ao final dos 3 ciclos, das redes pública e privada, com o 
SAEB, e depois complementando com avaliações universais da rede pública 
urbana, a partir de 2005, com a Prova Brasil. Há três importantes conjuntos de 
dados que abrangem o ensino técnico, tanto os estudantes da rede pública quanto 
do Sistema S: (a) SISTEC (Sistema Nacional de Informações da Educação pro-
fissional e tecnológica); (b) Censo Escolar e (c) Avaliações de estudantes - SAEB 
e ENEM. Todos os três conjuntos de dados são coletados e administrados siste-
maticamente pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep). 

Embora esta informação seja coletada regularmente, raramente é utilizada 
para subsidiar a elaboração de políticas de EPT, incluindo decisões a respeito da 
alocação de recursos a provedores mais efetivos, que ofertem ensino relevante e 
de boa qualidade. Essa alocação de recursos poderia dar incentivos aos ofertantes 
para que melhorassem o seu desempenho. Em particular, a adequação das avalia-
ções para os cursos técnicos, um acompanhamento mais aprofundado dos alunos 
ao longo do tempo e no mercado de trabalho, e o uso da informação para premiar 
a performance de instituições, escolas e professores são duas das recomendações 
de melhoria do sistema de M&A do Brasil no ensino técnico, discutidas a seguir.

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 
(SISTEC)
SISTEC é uma ferramenta online usada para coletar informações sobre qualquer 
instituição que ofereça ensino técnico. Além de informações sobre os cursos téc-
nicos são coletadas informações sobre os cursos FIC oferecidos por provedores de 
cursos técnicos. Entretanto, informações sobre cursos FIC e seus alunos de insti-
tuições que não ofertem cursos técnicos ou educação tecnológica não são coleta-
dos, levando a uma subdeclaração das informações sobre cursos e alunos FIC no 
SISTEC. São coletadas informações sobre cada curso e cada estudante matricu-
lado. Cada escola deve registrar todos os novos estudantes a cada mês. O SISTEC 
também solicita informações quanto à gratuidade do curso frequentado pelo 
aluno; se o aluno se autodeclarou como sendo de baixa renda; se ele recebeu uma 
bolsa de estudos. Infelizmente, o SISTEC não acompanha os alunos ao longo do 
tempo para monitorar as transições para o ensino superior ou para o mercado de 
trabalho. Atualmente, nenhum outro sistema de acompanhamento sistemático 
no Brasil acompanha essa informação, criando uma lacuna importante na infor-
mação valiosa que poderia ser utilizada para decisões políticas.

Censo Escolar
O Inep coleta, por meio do Censo Escolar, dados administrativos anuais de insu-
mos escolares, como número de matrículas, professores, receita e movimento dos 
alunos). Essa base de dados é uma das principais referências para o desenvolvi-
mento e implementação de políticas de educação, incluindo o cálculo das trans-
ferências de recursos públicos para a educação, e a distribuição do Fundeb. Censo 
Escolar é coordenado e executado pelo INEP, em colaboração com secretarias 
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estaduais e municipais de educação. Ele inclui todas as escolas públicas e privadas 
que oferecem Educação Básica no Brasil, desde a creche até o EJA, incluindo o 
ensino técnico. Desde 2007, o Censo coleta informações individuais de todos os 
alunos e profissionais da educação (incluindo professores e outros funcionários 
da escola). Esta informação ajuda gestores no monitoramento de seu pessoal. 
Entre outros dados inclui informações sobre a formação dos professores, as taxas 
de abandono e reprovação. A metodologia utilizada torna possível a avaliar as 
informações por escola, rede, classes, estado e municípios, ao longo do tempo.

Avaliação de Estudantes - ENEM e SAEB
O Inep realiza avaliações regulares dos alunos que poderiam contribuir para o 
monitoramento dos cursos técnicos: SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica) e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). SAEB foi con-
cebido para recolher dados e avaliar o sistema de educação básica. Para isso, 
aplicam-se exames de Português e Matemática, a uma amostra das últimas séries 
de cada um dos três ciclos (anos inicias e finais do ensino fundamental e ensino 
médio). Ele também coleta dados sobre (i) as características socioeconômicas dos 
alunos, (ii) dados demográficos, perfil profissional e condições de trabalho dos 
professores e diretores de escolas, e (iii) características da escola. A amostra de 
escolas e classes que participam é representativa da rede pública e privada em 
todo o país. Apesar da quantidade e variedade de dados coletados no SAEB ser 
boa, o levantamento não é ideal para os cursos técnicos, por seu caráter amostral, 
que impede que cada instituição seja avaliada.

ENEM é um exame nacional brasileiro, não obrigatório, que avalia os estudan-
tes concluintes (do último ano) e egressos (já formados) do ensino médio, ou 
ainda para a certificação de conclusão do ensino médio, no caso de estudantes 
que não frequentaram uma instituição certificadora. O resultado no exame é, 
normalmente, usado pelas instituições de ensino superior como um dos critérios 
de seleção e admissão dos estudantes, ou único critério, como no caso das mais 
de 70 instituições públicas cadastradas no Sistema de Seleção Unificada (SISU). 
Também é utilizadas para o estudante candidatar-se a uma bolsa de estudos em 
universidades privadas, via Programa Universidade para Todos (ProUni), um pro-
grama federal do MEC, ou ao financiamento estudantil (FIES), concedido pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE/MEC). 

O ENEM é mais abrangente nas áreas do conhecimento avaliadas (ciências 
humanas, ciências da naturezas, Linguagens e Códigos, Matemática). Ambos 
SAEB e ENEM, porém, avaliam o desempenho exclusivamente em disciplinas 
acadêmicas. Ainda assim, se o ENEM se tornasse uma avaliação obrigatória para 
a conclusão do ensino médio, a participação maciça dos estudantes do ensino 
técnico, que como nos demais casos é de participação voluntária atualmente, 
poderia gerar informações importantes para o M&A da educação técnica.

Rede Federal de EPT
A Rede Federal de EPT coleta dados administrativos de todos os alunos matricu-
lados na rede federal de ensino técnico. Estes registros administrativos são usados 
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para monitorar as taxas de atendimento, de reprovação e abandono de estudantes 
da rede. As informações recolhidas na rede federal complementam aquelas cole-
tadas pelo Censo Escolar e SISTEC, no nível médio, onde ainda há omissões de 
informação sobre as redes federais de formação profissional. Os resultados do 
mercado de trabalho do ensino técnico na rede federal também não são medidos 
sistematicamente. Ocasionalmente ex-alunos são acompanhados informalmente 
através de feedback informal de uma amostra não-aleatória de graduados.

A Tabela 2.3 resume a estrutura existente de M&A para o ensino técnico em 
suas três principais áreas: (1) monitoramento dos alunos atuais; (2) o sistema de 
avaliação da aprendizagem, e; (3) o rastreamento da transição dos alunos para o 
mercado de trabalho e ensino superior.

Tabela 2.3 Sistemas de Monitoramento e Avaliação do Ensino Técnico, por Iipo de Ofertante: 
Brasil, 2007

Sistemas de Monitoramento e Avaliação

 
 Monitoramento 

de Estudantes
Sistema de 
Avaliação de 
Aprendizagem

Avaliação de Desempenho no 
Mercado de Trabalho

Si
st

em
a 

Pú
bl

ic
o Institutos Federais Censo Escolar/

Inep e Sistec / 
Setec

ENEM (conteúdo 
acadêmico)

Não é sistemático, mas eles 
permanecem em contato 
informal com os ex-alunos

Agentes Estaduais Censo Escolar/
Inep e Sistec / 
Setec

ENEM (conteúdo 
acadêmico)

Nada sistemático

Si
st

em
a 

S

SENAI/SP Censo Escolar/
Inep e Sistec / 
Setec

ENEM (conteúdo 
acadêmico)

Uma pesquisa é feita com ex-
alunos e empregadores da 
indústria

SENAC/SP Censo Escolar/
Inep e Sistec / 
Setec

 Uma pesquisa é feita e eles 
mantêm contato com 
ex-alunos e empregadores 
informalmente

Fonte: Autoras, baseado na Legislação sobre a obrigatoriedade de preenchimento do Censo Escolar e em entrevistas 

realizadas com representantes de cada ofertante citado

Expansão da EPT com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC)
A expansão da EPT brasileira, incluindo o ensino técnico, teve um importante 
crescimento nos últimos anos e continua a progredir. Entre 2007 e 2011 apenas, 
a matrícula no ensino técnico cresceu cerca de 60%, saindo de 780 mil para 1,25 
milhão de estudantes. A lei que define o novo Plano Nacional de Educação – 
PNE (Lei 13005/2014), da qual constam vinte metas a serem alcançadas pelo 
sistema brasileiro de educação para os próximos dez anos, têm duas metas que 
tratam explicitamente da EPT e definem que: (i) ao longo dos dez anos de vigên-
cia do Plano, as matrículas em programas de educação básica para jovens e adul-
tos concomitante com cursos profissionalizantes devem aumentar dos atuais 
1,5% do total de matrículas na EJA para 25%; e (ii) as matrículas em cursos 
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técnicos (nível médio) devem triplicar no mesmo período. Assim, o Brasil pre-
tende ter ao menos 4,8 milhões de matrículas no ensino técnico até 2024. Para 
alcançar essa meta, o Governo Federal conta com o PRONATEC (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), criado em 2011.

O PRONATEC é um conjunto de políticas destinadas a coordenar e promover 
a expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil. Ele recebeu novos 
recursos financeiros para serem usados na expansão de todas as modalidades de 
EPT, com foco em alguns públicos específicos, como o de beneficiários do pro-
grama de transferência de renda, o de desempregados, e o de estudantes de esco-
las públicas. A seção seguinte descreve as principais características do PRONATEC 
e seus maiores desafios.

O Desenho do PRONATEC
O PRONATEC foi criado pelo Governo Federal como um programa guarda-
chuva para coordenar e organizar o conjunto de políticas que contemplam a 
educação profissional e tecnológica (EPT). Os principais objetivos do PRONATEC 
são: (a) ampliar a oferta de educação profissional, incluindo a construção, reforma 
e ampliação das rede estaduais de educação técnica, bem como da rede federal 
de EPT; (b) elevar as oportunidades educacionais dos trabalhadores de formação 
inicial para qualificação profissional; (c) elevar a quantidade de recursos pedagó-
gicos para apoiar a oferta de educação profissional; e (d) melhorar a qualidade do 
ensino médio.

O programa também integra as instituições que ofertam educação profissional 
nas três principais dependências administrativas: rede federal, redes estaduais, e 
Sistema S. Algumas das políticas que se enquadram no PRONATEC já existiam 
antes de 2011, como o Bolsa Formação, o Brasil Profissionalizado e a expansão da 
EPT no Sistema Federal. Outras são inteiramente novas, por exemplo, o Acordo 
de Gratuidade de Vagas, firmado entre MEC e Sistema S, e a E-TEC. Sob o 
PRONATEC, todas as iniciativas federais sobre EPT deverão ser coordenadas 
pelo Ministério da Educação (MEC). Embora o PRONATEC seja uma iniciativa 
federal, os estados também participam do PRONATEC como administradores 
dos subsídios federais de programas, como Brasil Profissionalizado, o Bolsa 
Formação, o Bolsa Trabalhador. Os governos estaduais também são responsáveis 
pela divulgação de informações sobre o PRONATEC em seus municípios e por 
ajudá-los a acessar os benefícios do programa.

De forma semelhante à tipologia dos programas de formação profissional que 
já existiam, o PRONATEC propõe um sistema dual de oferta de EPT - programas 
de longa duração (PRONATEC -TEC), destinados à população do ensino médio 
em idade escolar, e os programas de curta duração (PRONATEC -FIC), que 
visam a população que já está fora da escola, porém com baixa qualificação 
(desempregados ou trabalhando). O PRONATEC -TEC foi projetado, em parti-
cular, para promover uma maior integração da modalidade concomitante com o 
nível médio acadêmico, com currículo melhorado, para desenvolver fortemente a 
matemática, português, língua estrangeira e habilidades de pensamento crítico. 
Mas PRONATEC pode ser mais bem compreendido em um olhar mais atento 
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aos seus principais objetivos, os programas reunidos sob ele, seus beneficiários, e 
o fluxo de recursos que passa pelo PRONATEC. As seções subsequentes também 
irão identificar alguns dos principais desafios a serem enfrentados pelo 
PRONATEC.42

Objetivos do PRONATEC
O PRONATEC foi desenvolvido para promover a rápida expansão da EPT, faci-
litando o acesso a cursos de educação profissional. Isso está acontecendo de 
maneiras variadas, porém complementares. Primeiro, o PRONATEC promoveu a 
expansão da Rede Federal de EPT (incluindo os Institutos Federais de Educação 
Profissional em Ciência e Tecnologia). Até 2014, entraram em funcionamento 
208 novas escolas (totalizando 562). A meta era criar 600 mil vagas até o fim de 
2014.

Em segundo lugar, o PRONATEC promoverá a expansão das Redes Estaduais 
de EPT, através do programa Brasil Profissionalizado. Este braço do programa tem 
como objetivo fortalecer e integrar o ensino técnico e o acadêmico no nível 
médio das redes estaduais. O objetivo era será realizar essa expansão com parce-
rias entre os governos estaduais e o governo federal, por meio da transferência de 
recursos federais aos estados para infraestrutura, formação de professores, e 
desenvolvimento da capacidade de gestão e de práticas pedagógicas.

Em terceiro lugar, o PRONATEC pretende expandir a rede de educação a 
distância por meio da E-Tec Brasil, que oferece gratuitamente e a distância cursos 
FIC, programas de ensino técnico, bem como programas de qualificação profis-
sional. A rede de educação a distância oferece atualmente cursos por meio da 
Rede Federal de Educação Profissional em Ciência e Tecnologia, do Sistema S, e 
de instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas estaduais.

Em quarto lugar, PRONATEC abrange o Acordo de Gratuidade de Vagas de 
EPT, firmado entre MEC e Sistema S. O objetivo deste acordo é expandir pro-
gressivamente as vagas gratuitas de EPT oferecidas pelo Sistema S para brasileiros 
de baixa renda. A meta era atingir, em 2014, dois terços da receita do Sistema S 
com contribuições obrigatórias sobre folha de pagamentos sendo aplicados na 
oferta de vagas gratuitas de EPT.

Quinto, o PRONATEC pretende expandir o financiamento para a educação 
através do Programa de Financiamento Estudantil para a Educação Técnica, o 
FIES-TEC. Este programa oferece financiamento para os estudantes que não se 
qualificam para um dos programas de vagas gratuitas, mas que estão matriculados 
ou desejam se inscrever em cursos de educação técnica ou FIC em instituições 
privadas. O FIES-TEC também oferece financiamento para as empresas oferece-
rem treinamento e qualificação profissional para os seus empregados.

Por fim, o PRONATEC criou um novo programa, o Bolsa Formação, por meio 
do qual oferece cursos técnicos gratuitos para estudantes de baixa renda matricu-
lados no ensino médio público, bem como cursos FIC para os grupos sociais mais 
vulneráveis. O ensino técnico público já é gratuito, e os inscritos através de Bolsa 
Formação recebem apoio financeiro para os materiais do curso, transporte e 
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refeições. Os alunos subsidiados pela Bolsa Formação podem fazer cursos ofere-
cidos através das escolas técnicas federais, estaduais ou no Sistema S.

Beneficiários do PRONATEC
Os beneficiários do PRONATEC são, principalmente, estudantes matriculados 

no ensino médio, trabalhadores e indivíduos desempregados ou inativos, dos gru-
pos mais vulneráveis. De fato, grande parte das iniciativas do PRONATEC está 
focada em garantir que a expansão da EPT alcance a parte mais vulnerável da 
população brasileira. A demanda por cursos oferecidos pelo PRONATEC surge 
diretamente desses beneficiários. Os alunos do ensino médio podem se inscrever 
diretamente nos cursos por meio de suas escolas secundárias ou em instituições 
de educação profissional. Vários ministérios, no entanto, também criaram deman-
das através em parceria com o PRONATEC para oferecer cursos que atendam às 
necessidades de um determinado setor por um tipo de capital humano específico. 
Por exemplo, o Ministério do Turismo lançou, antes da Copa do Mundo no Brasil, 
um programa chamado PRONATEC Copa, dirigido a empresas dentro da indús-
tria do turismo, para aumentar a conscientização sobre cursos gratuitos para os 
seus empregados relacionados com o turismo. Estes cursos foram financiados 
pelo PRONATEC e pelo Ministério do Turismo. Da mesma forma, o Ministério 
das Comunicações (Minicom) fez parceria com o PRONATEC para oferecer 
cursos de educação profissional, a fim de treinar 76 mil técnicos de telecomuni-
cações, em um esforço para aumentar a oferta e qualificação da força de trabalho 
para o setor. A Figura 2.7 ilustra os diferentes fluxos de beneficiários para os 
ofertantes e os tipos de ensino oferecidos. 

Figure 2.7 PRONATEC-TEC e FIC: Ofertantes e Beneficiários do Programa

Fonte: Autoras, baseado em informações do MEC.



56 Sumário Executivo 

Avaliando os Progressos e Desafios do Ensino Técnico no Brasil

Implementação do PRONATEC
A implementação das diferentes iniciativas do PRONATEC depende do parceiro 
envolvido na implementação. Geralmente, as iniciativas de âmbito federal são 
implementadas pelo MEC, enquanto que todos os programas do PRONATEC 
que fornecem suporte às redes estaduais são implementadas por estados ou 
municípios. O capítulo a seguir descreve alguns exemplos, como Acordo de 
Gratuidade de Vagas de EPT, Brasil Profissionalizado, Bolsa Formação, e Brasil 
Sem Miséria.

A expansão da oferta de EPT na rede Federal, por meio dos Institutos Federais, 
é de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). Por outro lado, a imple-
mentação do Acordo de Gratuidade de Vagas, assinado entre o MEC e Sistema 
S, é de responsabilidade do Sistema S, mas é monitorado pelo MEC. Outros 
programas, ainda, são coordenados e apoiados pelo MEC e executados por 
parceiros.

A participação dos sistemas de ensino estaduais no Brasil Profissionalizado é 
basicamente de responsabilidade do Governo Estadual responsável pelo pro-
grama. Para se qualificar, a Secretaria de Estado tem de ser signatária do 
“Compromisso Todos pela Educação”43 e tem que aceitar a orientação do MEC 
no diagnóstico de deficiências da educação no Estado e da elaboração de um 
plano de melhoria da EPT44. O projeto tem de ser submetido ao MEC. Se apro-
vados, um convênio pode ser assinado, permitindo que o Governo do Estado 
possa receber apoio através da Brasil Profissionalizado.

Os municípios também podem participar do Bolsa Formação. Municípios, 
geralmente representados pela Secretaria de Educação, Trabalho ou 
Desenvolvimento Social, devem fazer a adesão ao PRONATEC por meio do site 
do MEC. Os cursos são oferecidos por provedores autorizados, geralmente um 
Instituto Federal ou o Sistema S. Os representantes municipais são, então, respon-
sáveis pela negociação com os fornecedores para definir que cursos serão ofere-
cidos em cada caso. Também devem fazer a divulgação, entre os potenciais 
beneficiários, de informações sobre os cursos profissionalizantes disponíveis pelo 
Bolsa Formação. Estes beneficiários também devem fazer o pré-registro no site 
do PRONATEC. Representantes municipais são responsáveis por monitorar os 
cursos e organizar a cerimônia de formatura após a conclusão de cada programa 
de EPT. Representantes municipais também fornecem suporte contínuo para os 
beneficiários, bem como a promoção de políticas com foco no mercado de 
trabalho.

A parceria PRONATEC-Brasil Sem Miséria permite que aqueles que recebem 
benefícios sociais do Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do 
Trabalho e Emprego e de departamentos de assistência social de Estados e 
Municípios (por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família) tenham prioridade 
de acesso aos cursos de Bolsa Formação Trabalhador (veja a Tabela 2.4). 

A Tabela 2.4 reporta as metas de matrículas em todo o país para o PRONATEC, 
de 2011 a 2014. Até maio de 2012, o PRONATEC tinha atendido mais de 2,5 
milhões de brasileiros e tinha como objetivo ampliar as vagas em cursos de curta 
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duração (FICS) e programas técnicos para 8 milhões até 2014. A meta foi atin-
gida. Adicionalmente, o Governo Federal anunciou a segunda fase do PRONATEC 
que será baseada na primeira fase e terá meta de atingir 12 milhões de estudantes 
na educação profissional de 2015 até 2018.

Os recursos financeiros para o PRONATEC vêm principalmente do orça-
mento do MEC, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do sistema inte-
grado de Ação Social, do Sistema S e do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) (veja a Figura 2.8). Os fundos são direcionados 
para a rede nacional do Sistema S, para a rede de ensino federal e as redes esta-
duais e municipais de EPT, para que eles ofereçam cursos de Bolsa Formação, que 
são gratuitos para os alunos, e também para outros projetos que visem ampliar o 
acesso à educação profissional (por exemplo, infraestrutura e formação de 
professores).
Table 2.4 Metas do PRONATEC para matrículas por política: Brazil, 2011–14

 Fonte: SETEC/MEC
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Figure 2.8 PRONATEC – Fluxo do Financiamento 2011-2014

Fonte: Autoras, baseado em informações fornecidas pelo MEC e obtidas no website do PRONATEC (2013) 

Embora a EPT seja tradicionalmente de responsabilidade dos Institutos 
Federais ou de instituições privadas, recentemente alguns estados já identificaram 
a necessidade de investir mais no ensino técnico como parte de sua missão de 
ofertar ensino médio. No nível estadual, a oferta geralmente envolve o ensino 
técnico combinado com a conclusão do ensino médio acadêmico. Por exemplo, 
antes do PRONATEC, os estados de São Paulo e Minas Gerais, desenvolveram 
seus próprios programas de educação profissional e tecnológica em suas redes 
estaduais. O Box 2.2 descreve como e por que esses programas dos estados 
podem ter lições relevantes para a implementação do PRONATEC. O VENCE, 
de São Paulo, e Rede de Formação Profissional Orientada Pelo Mercado e 
Programa de Ensino Profissionalizante, de Minas Gerais, são experiências esta-
duais relevantes na oferta de educação técnica. Os programas foram criados com 
o objetivo de promover um melhor alinhamento entre as competências que estão 
sendo produzidas para o mercado de trabalho e as necessidades do setor 
privado.

Box 2.2. Expandindo EPT no nível Estadual: As Experiências de São Paulo e Minas 
Gerais

O Estado de São Paulo criou o VENCE, sob a responsabilidade da Secretaria 
Estadual de Educação (SEE). O VENCE foi implementado em duas modalidades 
distintas.  Com recursos do estado, o VENCE Integrado proporciona um novo 
currículo combinando programas acadêmicos regulares e programas técnicos. Os 
estudantes que entram na escola, se matriculam em um programa apenas, que 
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inclui temas de ambos os programas, acadêmico e técnico. Neste modelo, a SEE 
tem dois parceiros públicos: o Instituto Federal São Paulo (IFSP) e o Centro Paula 
Souza (CPS). Ambas as instituições colaboram para desenvolver o novo currículo 
e ensinam em conjunto. Em 2013, 2.500 novas vagas foram oferecidas por meio 
do VENCE em 74 escolas secundárias do estado. 

Na segunda modalidade, VENCE Concomitante, os estudantes do ensino 
médio, podem se inscrever num programa técnico em uma instituição privada, 
enquanto finalizam simultaneamente sua educação acadêmica secundária. 
Instituições privadas são selecionadas por meio de um processo público de licita-
ção e as instituições selecionadas, então, recebem uma transferência monetária 
por estudante. Mais importante, no entanto, são: o estrito monitoramento da 
frequência do estudante, e a supervisão da qualidade do curso. O pagamento à 
instituição privada é feito somente pelos estudantes que estiveram presentes às 
aulas normalmente, e está condicionado ao desempenho dos estudantes de modo 
a assegurar que o aprendizado ocorreu.  Em meados de 2013, o VENCE 
Concomitante atingiu mais de 50.000 estudantes que puderam escolher entre 56 
programas EPT oferecidos por 174 ofertantes.

A Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado é gerenciada pela 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior e oferece EPT. Inicialmente 
criada em 2004, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o pro-
grama tem sofrido mudanças significativas desde então. O programa atualmente 
tem 84 Centros de Treinamento (CVTs) e 487 Telecentros, que atingem mais de 
360 municípios em todo o estado. E, também, proporciona livre acesso à internet. 
Os CVTs oferecem cursos em muitas áreas e formam técnicos em áreas estraté-
gicas para cada região do estado. Também apoiam novos empreendedores de 
modo a estimular inovações. Até 2009, R$130 milhões tinham sido investidos, 
500 mil cidadãos tinham recebido diploma, e 1 bilhão de pessoas se beneficiaram 
do acesso livre à internet.

De modo similar, o Programa de Ensino Profissionalizante, em Minas Gerais, 
teve início em 2007, como um programa “voucher” para diversificar e expandir 
as opções de treinamento técnico e vocacional para jovens e adultos. O estado 
paga a mensalidade para os estudantes frequentarem qualquer programa de trei-
namento acreditado pelo estado, seja ele oferecido por uma escola privada, muni-
cipal ou de centro empresarial da indústria. Os cursos têm duração típica de 
14-24 meses e são, frequentemente, organizados em parcerias com empregados, 
para assegurar a relevância do conhecimento que está sendo ensinado. Muitos dos 
parceiros tem se comprometido com a contratação de profissionais recém-forma-
dos. Até 2010, 158 mil estudantes tinham feito suas inscrições para as 28 mil 
vagas. Um fator-chave para o sucesso deste programa é que as escolas dão um 
incentivo para manter os estudantes na escola e para que eles tenham sucesso 
acadêmico; a Secretaria Estadual transfere o pagamento dos “vouchers” às insti-
tuições a cada dois meses, com base numa auditoria no número de estudantes 
matriculados e registros de frequências dos mesmos.
Fonte: Os autores com base em informações obtidas nas SEESP, Inclusão Digital e Relatório Nº 62267-BR publicado pelo 
Banco Mundial (2012)
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Notas
22.    Fonte: Censo Escolar / Inep-2013.

23.   Representantes do Sistema S destacaram, nas entrevistas realizadas para este relatório, 
que a educação a distância é muitas vezes considerada de menor prestígio do que a 
presencial no Brasil, apresentando um desafio adicional para o crescimento do ensino 
a distância. Além disso, questões de conectividade e confiabilidade de energia elétrica 
(particularmente em locais rurais) podem apresentar-se como desafios de infraestru-
tura que limitam o acesso e a eficácia da educação a distância.

24.    Ver Lei n º. 10.097/2000 e Decreto n º. 5.598/2005 do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

25.   Veja PNAD (2007)

26.   Em alguns relatórios, Sistema S é considerado um fornecedor privado, porque, 
embora Sistema S seja financiado majoritariamente por recursos oriundos de descon-
tos compulsórios na folha de pagamento dos trabalhadores, trata-se de uma instituição 
privada que gere estes e outros recursos próprios.

27.    O tema do FICS, ou programas de formação de curta duração, é revisitado em 
Gukovas, Silva, et al (2014).

28.    Treinamentos que são pagos especificamente pelos empregadores (incluindo a for-
mação on- the-job) não estão contemplados no âmbito deste relatório.

29.   Informações para estas duas seções foram coletados a partir dos sites institucionais do 
SENAI e SENAC.

30.    É importante notar que esta não é uma regra usada apenas para as vagas gratuitas. 
SENAI e SENAC também oferecem cursos pagos, alguns dos quais possuem diferen-
tes critérios de elegibilidade. Por exemplo, quando uma empresa contrata e paga por 
cursos para seus funcionários, as vagas são preferencialmente ou exclusivamente dis-
tribuídas a critério da entidade contratante do serviço.

31.   A Lei de Cotas para a rede de ensino federal entrou em vigor em 2013.

32.   Entre outras coisas, A LDB de 1996 requer que todos os estudantes do nível médio 
tenham a mesma grade curricular acadêmica. Isso pode ser complementado, mas não 
substituído, por disciplinas profissionalizantes.

33.   A versão de 2012 da CNCT lista 220 programas distribuídos em 13 eixos tecnológi-
cos. A lista de cursos do CNCT pode ser acessada em http://pronatec.mec.gov.br/
cnct/.

34.   Conforme mencionado pelo Professor Almério Melquíades Araújo, Coordenador de 
Ensino Médio e Cursos Técnicos no Centro Paula Souza (Estado de São Paulo), expe-
riência profissional não costuma ser utilizado como critério de seleção. Os professores 
da rede pública geralmente são aprovados para iniciar a carreira a partir do primeiro 
degrau.

35.   FUNDEB é composto por 20% de cada uma das seguintes fontes de receita estadual 
e municipal: Fundo de Participação dos ESTADOS - FPE; Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS; 
Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional como Exports-IPIexp; 
Desoneração das Exports (LC n º 87/96); Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doações - ITCMD; Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA; Cota 
Parte de 50% do Imposto Territorial Rural-ITR DEVIDA AOS municípios.

36.   Para mais informações sobre o financiamento da educação básica no Brasil, ver 
Ulyssea, Fernandes, Gremaud (2006).
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37.   FUNDEB replaced FUNDEF (funding system in force between 1997 and 2006), 
which was composed of 15% of public resources linked by law to education, and it 
was distributed according to enrollments in primary and lower secondary education. 
There were complementary resources to the fund from the Federal Government, but 
these amounted to only 1% of the total resource in the last years of FUNDEF.

38.    A tabela completa com os fatores de ponderação por nível/ modalidade educacional 
pode ser encontrada no Anexo.

39.    SIOPE is the federal system that collects information about public education spen-
ding at the municipal, state and federal levels.

40.   Vasconcellos et al (2012) mostram, utilizando dados da PNAD, em 2007, que há 
impactos salariais positivos da conclusão de um ensino médio técnico sobre a educa-
ção acadêmica. Ao longo da sua vida, os estudantes que concluíram o ensino técnico 
tinham salário 12% maior do que aqueles que só completaram académica superior 
(equivalente do ensino médio) médio, e uma taxa interna de retorno para o investi-
mento público por aluno no ensino técnico de 14,16% ao ano. Além disso, o estudo 
observou que isso veio a um custo de R $ 2,886.50 (usando dados de 2007) a mais 
por aluno no ensino técnico do que acadêmico médio, bem como a diferença de custos 
entre os dois seria necessário para alcançar pelo menos R $ 11.500 para fazer o inves-
timento no ensino técnico por aluno não vale a pena.

41.   Picchetti, Paulo e Samuel de Abreu Pessoa. 2009 Relatório Final de Pesquisa: O 
Sistema S. IBRE / FGV.

42.   Grande parte das informações neste capítulo foi gentilmente cedido pelo MEC ou 
reunidas no site da PRONATEC que pode ser acessado no www.pronatec.mec.gov.br.

43.   Até 2012 apenas os Institutos Federais e o Sistema S eram autorizados pelo MEC 
para serem ofertantes do PRONATEC no programa de bolsa de estudos (Bolsa 
Formação). A portaria n º 168 - março 2013 define novas regras com a possibilidade 
de os sistemas municipais ou estaduais de EPT e as instituições privadas autorizadas 
oferecerem cursos do PRONATEC -Bolsa-Formação, juntamente com Institutos 
Federais e Sistema S. A mesma regulamentação estabelece que os sistemas estaduais 
poderiam se tornar solicitantes.

44.    Este compromisso é regulamentado pelo decreto n ° 6.094/2007 e define metas de 
qualidade para cada sistema de ensino e escola, bem como as políticas relacionadas a 
uma melhor educação que precisam ser implementadas pelos municípios e estados 
signatários.
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C A P Í T U L O  3

Sistema de EPT do Brasil: Desafios de 
implementação, oportunidades e 
experiências internacionais

Introdução

Este capítulo discute seis desafios críticos para a oferta do ensino técnico no Brasil 
e apresenta exemplos internacionais relevantes e boas práticas: (1) o alinhamento 
entre as habilidades promovidas pelos cursos de ensino técnico e as necessidades 
do mercado de trabalho, garantindo a oportunidade de aprendizagem no local de 
trabalho; (2) melhorar e expandir o monitoramento e avaliação da EPT no Brasil; 
(3) a disseminação das informações disponíveis para estudantes especialmente 
para escolha da formação e da carreira profissional; (4) elevar a qualidade e rele-
vância da EPT por meio da melhor qualificação dos professores;(5) identificar 
caminhos para promover inovação nos sistemas de EPT, bem como elevando a 
competitividade e produtividade; (6) a expansão da EPT, focando particular-
mente no alcance dos mais vulneráveis.

Alinhando Habilidades Promovidas pela EPT com as Necessidades do 
Mercado de Trabalho 

Promovendo uma Boa Correspondência entre a Oferta e a Demanda por 
Habilidades
No Brasil, os ofertantes de EPT podem oferecer todos os cursos que foram reu-
nidos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). Prestadores de serviços 
de EPT, tais como Instituto Paula Souza, em São Paulo, e SENAC, sugerem que 
as metodologias utilizadas para definir os cursos que são oferecidos pelas institui-
ções são similares. Quando uma escola nova ou novo programa é criado, presta-
dores de serviços, públicos ou privados, geralmente realizam pesquisas de 
mercado em conjunto com consultas locais com os empregadores para identificar 
e selecionar os cursos que atendam melhor às necessidades locais. Além disso, os 
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representantes dos empregadores, que têm encontrado dificuldades na contrata-
ção de funcionários qualificados para funções específicas também podem procu-
rar diretamente a ajuda dos ofertantes. Juntos, ofertante de EPT e empregador, 
planejam a forma adequada para capacitar e fornecer o número adequado de 
pessoas com as qualificações procuradas.

Internacionalmente, atender às demandas do mercado de trabalho com forma-
ção profissional tem sido um desafio para muitos países, tanto em países em 
desenvolvimento quanto em países desenvolvidos; no entanto, um conjunto de 
boas práticas surgiu a partir de experiências dos diferentes países na busca de um 
equilíbrio entre oferecer aos jovens habilidades capazes de atender às mudanças 
nas ocupações e que deem base para o aprendizado contínuo e ao mesmo tempo 
proporcionando-lhes as habilidades específicas, que atendam às necessidades 
imediatas do mercado de trabalho (OCDE 2011). 

Com essa finalidade, os empregadores e os sindicatos precisam estar engajados 
no desenvolvimento do currículo, compartilhando insumos e oportunidade de 
aprendizagem em local de trabalho ou estágios, para garantir que as habilidades 
ensinadas correspondam às necessárias em um ambiente de trabalho moderno. 
Fornecer esta mistura requer envolvimentos dos empregadores, sindicatos e 
outros atores para desenvolver e implementar modelos de qualificação e de ava-
liações nacionais padronizadas para garantir a qualidade e consistência do ensino 
e da formação. É importante notar, entretanto, que o adequado numeramento e 
o letramento são competências que permitem a aprendizagem ao longo da vida 
e o desenvolvimento na carreira, e são, portanto, bases indispensáveis. Quaisquer 
deficiências nessas áreas também devem ser identificadas e tratadas no âmbito 
dos programas de formação profissional. 

O Box 3.1 descreve brevemente abordagem inovadora do Chile para a supe-
ração da falta de informações das escolas a respeito de quais áreas devem receber 
mais vagas. A experiência do setor de mineração é um exemplo de uma aborda-
gem orientada para o mercado e de abordagem baseado em setores para identifi-
car e corrigir as lacunas de habilidades. No Chile, A Indústria ou os Conselhos de 
Habilidades Setoriais (CHS) reúnem-se regularmente para discutir as carências 
de curto e longo prazos. Esta informação é disponibilizada ao público e com o 
apoio dos responsáveis pela acreditação e pela certificação de habilidades, o mer-
cado se equilibra com sucesso. O esquema, no entanto, tem pouca intervenção do 
governo, sendo a maior parte do apoio público focado em assegurar a coordena-
ção e criação do quadro regulamentar adequado45. 

Box 3.1 Desenvolvendo um Sistema de Educação e Treinamento para o Setor de 
Mineração no Chile

A mineração continua sendo um dos maiores e mais importantes setores da economia do 
Chile. No entanto, o déficit de capacitação é um dos mais importantes desafios para o desen-
volvimento continuado da mineração no Chile, para o período 2012 – 2020. Assim, um dos 
principais desafios é como melhorar a oferta de EPT, em particular, como i) aumentar as taxas 
de retenção e conclusão dos estudantes nos EPT; e ii) como atrair mais estudantes para o setor 
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de mineração – cujas taxas para mineração EPT chegam a ser tão baixas (1,45%) e a de conclu-
são para EPT relacionadas com mineração é de apenas 21%.
Os vários encontros e estudos, realizados pelo SSC de mineração, resultou no desenvolvi-
mento de uma estratégia setorial (incluindo companhias de mineração, empresas terceiriza-
das, organizações de treinamento, e governo) que consiste de um componente de curto prazo 
para sanar o déficit atual entre 2012-2015, e um componente de longo prazo para implantar 
capacidades que assegurem a quantidade e qualidade de recursos humanos necessárias para 
a sustentabilidade e o futuro crescimento do setor. Esta estratégia setorial inclui o estabeleci-
mento de padrões de acreditação de programas, certificação de competência, e um conjunto 
de qualificações técnicas e profissionais; o planejamento e implementação de uma estratégia 
de atração; os programas treinamento rápido e retreinamento (de no mínimo 400 horas) para 
o nível inicial de formação de técnicos (18.900 operadores e 8.708 trabalhadores de manuten-
ção); e melhoria da capacidade geral do Chile para EPT com projetos de investimento para 
estabelecer centros de treinamento de referência, inclusive em regiões onde haja insuficiência 
de ofertantes de EPT. 
Enquanto os resultados dessa estratégia ainda estejam no processo de implantação, é notável 
a velocidade com que essa parceria de entidades públicas, privadas e acadêmicas tem mobili-
zado recursos e iniciado a sua implementação. Um estudo do primeiro semestre, de déficit de 
competências, em julho de 2011, resultou na aprovação pelo Ministério do Trabalho de US$15 
bilhões, para treinar trabalhadores no nível inicial e manutenção das ocupações, em maio de 
2012, e lançamento em setembro do mesmo ano de um conselho de capacitação da indústria 
de mineração. A indicação da Fundação Chile, para coordenar a implementação e a conclusão 
de uma segunda edição do estudo sobre déficit de competências, com dados atualizados, 
demonstra a potencial eficácia do Conselho Setorial de Competências no engajamento de 
empregados, para permitir que o EPT alcance a demanda do mercado de trabalho.

Fonte: Araneda (2013).

Para indústrias de características semelhantes (como um pequeno número de 
grandes firmas), nas quais os incentivos para a coordenação são altos (Ex: aviação, 
mineração, operações de gás e petróleo) o Brasil poderia pensar em desenvolver 
um conjunto de conselhos setoriais de habilidades, principalmente no nível esta-
dual, convidando representantes locais de diferentes setores a oferecerem suas 
impressões a respeito das ocupações e profissões mais demandadas. É importante 
notar, entretanto, que não existe um modelo único, que sirva para todos. Por 
exemplo, em um setor com grande quantidade de pequenas e médias empresas 
(PMEs), o custo de transação deste tipo de estrutura pode ser muito grande e 
uma abordagem diferente pode ser necessário. Pesquisas recentes realizadas pela 
OCDE destacam a importância do desenvolvimento de habilidades descentrali-
zado e orientado pela demanda para as PMEs. Isso geralmente significa criar redes 
regionais e ecossistemas de habilidades que incluem parcerias entre as institui-
ções de EPT e as PMEs locais, organizadas em torno do princípio do desenvolvi-
mento da força de trabalho. Aqui, sim, o governo tem papel importante, provendo 
infraestrutura e recursos para o desenvolvimento dessas redes. Também 
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precisariam apresentar evidências sobre o retorno ao investimento em habilida-
des e o impacto de intervenção política como incentivo para as PMEs participa-
rem dessa iniciativa (para uma discussão a respeito, ver Almeida, Berhman e 
Robalino 2011).

Além disso, o Brasil tem grandes similaridades com países como Austrália, em 
que a economia opera em diferentes velocidades, em diferentes indústrias e 
regiões, e é impactada pelo sistema federalizado. O Brasil poderia analisar prós e 
contras da experiência australiana em desenvolver um conjunto de 11 Conselhos 
de Habilidades Industriais, que tem tido papel central na construção e manuten-
ção dos Padrões Ocupacionais Nacionais da Austrália e direcionando a educação 
profissional. Também poderia avaliar experiências de outros países e regiões que 
têm adotado abordagens de habilidades por setor, como Índia, Reino Unido, 
Canadá e União Europeia (OCDE 2013).

Garantindo Aprendizagem no Ambiente de Trabalho
Muitos programas técnicos no Brasil ainda não exigem estágio ou outro tipo de 
aprendizagem no local de trabalho como parte do currículo. Além disso, a ten-
dência parece ser a direção contrária à de tornar essa modalidade de aprendizado 
um padrão na EPT do Brasil. Recentemente, algumas instituições do Sistema S 
retiraram a obrigatoriedade do período de estágio para a conclusão do ensino 
técnico. Essa decisão baseia-se no reconhecimento de que, na prática, é difícil ter 
instituições suficientes para oferecer estágio a cada um e a todos os alunos que 
precisariam. Quando se trata do ensino técnico, entretanto, a aprendizagem no 
local de trabalho se destaca como uma das melhores formas de alinhar a o que se 
aprende no curso com as necessidades do mercado de trabalho, e também para 
desenvolver e reforçar as habilidades socioemocionais. 

A aprendizagem no local de trabalho tem muitos benefícios para o aluno, mas 
também é benéfica para o empregador e para o sistema de formação profissional 
como um todo. Enquanto os locais de trabalho oferecem aos estudantes um 
ambiente de aprendizado intenso porque oferecem a experiência real, ela tam-
bém facilita um fluxo bidirecional de informações entre potenciais empregadores 
e empregados, possibilitando um recrutamento mais eficaz e menos oneroso. 
Além disso, o interesse de empregadores em oferecer vagas para aprendizagem 
no local de trabalho é um sinal e uma verificação de que um programa de forma-
ção profissional tem valor para o mercado de trabalho. Como as previsões sobre 
demanda por habilidades são difíceis de serem produzidas com rigor, os países 
devem procurar construir sistemas de EPT que sejam movidos pela demanda dos 
alunos e equilibrados pela disposição dos empregadores em oferecer vagas de 
aprendizagem e estágio.

No Brasil, a falta do estágio como uma etapa padrão dos programas de ensino 
técnico é, em parte, impulsionada pela dificuldade de se encontrar empregadores 
dispostos a fornecer essas oportunidades. Enquanto alguns estados, como o Ceará, 
implementaram programas conjuntos com a indústria local para proporcionar 
estágios remunerados para os que estão concluindo os cursos, mas esta ainda não 
é uma prática frequente e nem está totalmente integrada aos currículos de EPT 
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do Brasil46. Por lei, ainda não existe uma obrigação de fato, que obrigue as insti-
tuições de ensino profissionalizante a garantir que os estudantes do ensino téc-
nico façam estágios ou outras formas de aprendizagem no local de trabalho 
conste do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos indique que o ofertante de EPT 
possa adicionar a caga horária dedicada ao estágio, sem que ela substitua a carga 
horária de sala de aula mínima exigida para o curso, que deve ser dedicada à 
aprendizagem na escola. Do ponto de vista dos empregadores, a Lei de 
Aprendizagem de 2000 determinada que todas as empresas de médio e grande 
porte tenham entre 5 e 15% de estudantes entre seus funcionários, mas essas 
oportunidades não são exclusivas para estudantes do ensino técnico e nem estão 
disponíveis em todas as regiões, municípios e setores.

Na prática, proporcionar oportunidades de aprendizagem em todos os progra-
mas de ensino técnico no Brasil é ainda complicado pela incapacidade de alguns 
programas de oferecer estágio em áreas onde a indústria é fraca ou inexistente. 
Organizações como o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) desempe-
nham um papel importante no sentido de facilitar o acesso aos estágios, pareando 
os estudantes com as oportunidades do mercado.47 No entanto, o CIEE ainda 
encontra dificuldades em fazer esses pares, especialmente nas regiões mais remo-
tas do Brasil. Nessas regiões os cursos técnicos oferecidos são, normalmente, 
apenas aqueles em que há um mercado demandando técnicos para esse campo 
específico. A falta de variedade de cursos técnicos restringe as opções para os 
estudantes que têm pouca capacidade de migrar para outras cidades ou regiões. 
Equilibrar a demanda do mercado de trabalho existente com a necessidade de 
maior desenvolvimento econômico nestas regiões e municípios também pode ser 
um elemento importante a ser considerado. Sob certas circunstâncias, pode haver 
a necessidade de implementar políticas públicas de intervenção tanto do lado da 
oferta quanto da demanda por mão de obra, subsidiando a criação de oportuni-
dades de estágio para os alunos, em áreas técnicas que atualmente apresentem 
baixa demanda na localidade.48 Por garantia, qualquer política deve ser realizada 
como parte de uma estratégia setorial mais ampla, que também inclua a coorde-
nação entre empregadores, governos locais e outras partes interessadas em facili-
tar tais oportunidades e garantir que todos sejam beneficiados. 

Nas experiências internacionais, a experiência do estágio ou da aprendizagem 
em local de trabalho, seguem diferentes modelos que variam desde casos em que 
os aprendizes frequentam a escola um ou dois dias por semana até aqueles em 
que há uma etapa de dois anos de curso na escola seguida de dois anos de estágio. 
O Box 3.2 destaca algumas entre as várias experiências ao redor do mundo. Elas 
podem servir como referência para o Brasil, caso se considere a expansão e o 
fortalecimento do sistema de aprendizagem no local de trabalho para estudantes 
de ensino técnico.

Box 3.2 Exemplos Internacionais de Aprendizagem no Local de Trabalho 

Ainda que os tradicionais sistemas de aprendizagem no local de trabalho tenham tido um 
declínio, até mesmo o de maior sucesso “modelo duplo” alemão, a aprendizagem no local de 
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trabalho continua sendo uma parte importante do ensino técnico. Muitos países estão desen-
volvendo modelos híbridos de aprendizagem para assegurar que os estudantes da EPT 
tenham a oportunidade de vivenciar a “mão na massa” como forma de aprendizado. Alguns 
desses modelos incluem parcerias de treinamento entre companhias, sistemas de aprendiza-
gem em módulos, programas de educação cooperativa (organizado pelas escolas, mas em 
parceria com empresas), e Academias de Carreira (Career Academies – comunidades de apren-
dizagem no ensino médio que combinam currículo acadêmico e profissionalizante em torno 
de temas comuns como saúde, tecnologia e negócios). Muitos países, como Alemanha, 
Noruega e Estados Unidos, apresentam diferentes modelos de oferta de aprendizagem no 
ambiente de trabalho:
Projeto alemão GOLO: O Projeto GOLO é um exemplo de parceria com pequenas e médias 
empresas (PME) para aprendizagem no ambiente de trabalho com troca de aprendizes entre 
as companhias. O sistema piloto reuniu diferentes atores para uma parceria em prol da apren-
dizagem no ambiente de trabalho para elevar a qualidade da educação profissional, criando 
novos locais para estágio e foco nas necessidades das PME, que de modo geral não têm recur-
sos para contratar estagiários (Stach e Stöger 2009).
Sistema 2+2 da Noruega: O tradicional modelo 2+2 da Noruega oferece dois anos de estágio 
em empresa seguido de dois  anos na escola. O estágio de dois anos acontece no empregador 
e segue um currículo nacional. Legalmente, os aprendizes são empregados da empresa, com 
condições especiais de contratação, em que o contrato é assinado pelo estudante, pela 
empresa e pela prefeitura. Os aprendizes recebem salários entre 30 e 80% do salário de um 
trabalhador qualificado. Além disso, empregadores que contratam aprendizes recebem subsí-
dio direto da prefeitura para cobrir as despesas durante os dois anos de estágio. Escritórios de 
estágio (Training Offices), geralmente de propriedade de empresas de uma indústria especí-
fica, trabalham ativamente para identificar novas companhias adequadas e interessadas em 
oferecer vagas de estágio, supervisionam as companhias, e treinam a equipe envolvida na 
tutoria dos aprendizes. O sistema norueguês se beneficia de um modelo bem desenvolvido 
institucionalmente que permite o envolvimento de parceiros sociais na oferta de oportunida-
des de estágio e colocação de estudantes. Esse modelo é, entretanto, mais adequado para as 
situações urbanas em que as distâncias entre casa, escola e trabalho são menores (Kuczera et 
al 2008).
As Agências de Carreira (Career Academies) nos Estados Unidos: As Career Academies são 
pequenas comunidades de aprendizagem (entre 150 e 200 estudantes), em geral em escolas 
de ensino médio que atendem alunos de baixa renda, combinando currículo acadêmico e 
técnico, e oferecendo oportunidades de trabalho por meio de parcerias com empregadores 
locais. Essas agências costumam focar em uma área específica (p.ex. saúde). Interessados 
ingressam na Agência no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Avaliações têm demons-
trado que homens jovens participantes ganham salários anuais maiores que os não partici-
pantes (entre 11% e 17%) e esses ganhos são sustentados depois de terem se formado no nível 
médio. Essas avaliações também demonstram que é factível melhorar a reparação do mercado 
de trabalho e o sucesso da transição da escola para o trabalho sem comprometer os objetivos 
acadêmicos e a preparação para o ensino superior (Kemple 2008).

Fontes: Nam, 2009. Stach and Stöger 2009. Kuczera et al 2008. Kemple 2008.   
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Monitoramento e Avaliação do Sistema de EPT

Fortalecimento das bases do M&A: coleta de dados e avaliação rigorosa
Há um espaço significativo para os formuladores de políticas no Brasil melhora-
rem a gestão do sistema de formação profissional, promovendo a medição mais 
sistemática dos resultados e subsidiando a definição de políticas. Como ilustrado 
na Tabela 3.1, nenhuma das instituições envolvidas com o M&A na EPT acom-
panha sistematicamente a colocação de estudantes no mercado de trabalho ou a 
sua progressão para os níveis educacionais mais elevados. Este tipo de acompa-
nhamento pode ser feito recorrendo a conjuntos de dados administrativos ou por 
meio de pesquisa que meça sistematicamente a inserção no mercado de trabalho 
no curto e no médio prazos. Seria possível, por exemplo, que as instituições de 
EPT mencionadas comparassem regularmente suas informações administrativas 
com a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Além disso, informações 
detalhadas a respeito dos cursos técnicos concluídos pelos trabalhadores também 
não são recolhidas de forma sistemática em pesquisas domiciliares como a 
PNAD, criando obstáculos à comparação dos retornos de cada curso. Essa é uma 
lacuna significativa do sistema de M&A da EPT que, de outra forma, estaria 
baseada em um conjunto mais sólido de dados.

Finalmente, em uma revisão da literatura existente conclui-se que quase não 
há estudos rigorosos quanto à efetividade da EPT comparada ao ensino médio 
acadêmico. Há poucas exceções, que usam uma pesquisa especial na PNAD 2007 
(coletada pelo IBGE) cobrindo a EPT. Neri (2010), Vasconcellos et al. (2010) e 
Almeida et al. (2015) constataram que os cursos de formação profissional impac-
tam positivamente a probabilidade de estar empregado e de ter maior renda 
(cerca de 10%). Os estudos sugerem que há um retorno estatisticamente signifi-
cativo para o investimento em cursos técnico quando comparados indivíduos 
com e sem uma formação técnica, mas com demais características similares49. 
Infelizmente, devido à falta de informação de séries temporais e como não existe 
uma seleção aleatória de quem cursa o ensino acadêmico e técnico, nenhum 
destes estudos pode controlar rigorosamente o viés de seleção e a heterogenei-
dade individual (em características não observáveis) que podem determinar a 
opção pelo ensino técnico e os resultados no mercado de trabalho. Além disso, há 
poucos esforços em nível institucional para divulgar publicamente os retornos de 
diferentes ocupações e profissões. Isso está em contraste com o que outros países 
próximos e os da OCDE estão fazendo em relação ao M&A.

Para abordar essa carência de informações importantes para a elaboração de 
políticas, e do sucesso de suas implementações, Brasil poderia considerar alguns 
componentes para um sistema rigoroso de M&A. O objetivo de um forte sistema 
de monitoramento e avaliação no ensino técnico é garantir e verificar que o sis-
tema oferece aos jovens habilidades gerais e transferíveis que irão apoiar a mobi-
lidade profissional e aprendizagem ao longo da vida, bem como oferecer 
habilidades e competências ocupacionais mais específicas que atendam às neces-
sidades do mercado de trabalho no curto prazo. A complexidade do sistema de 
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formação profissional do Brasil em termos de quantidade e variedade, tanto de 
provedores quanto de modalidades, exige um sistema forte de M&A para garantir 
que o ensino técnico atenda a esse objetivo primordial da forma mais eficaz, 
eficiente e equitativa possível. Além disso, as tendências globais têm colocado 
uma ênfase cada vez mais forte na elaboração de políticas baseadas em evidên-
cias, em que o desenho das políticas é baseado em evidência empírica e no uso 
de técnicas de avaliação robustas para medir o impacto dos programas.

Um forte sistema de monitoramento e avaliação, em geral, devem incluir com-
ponentes que possam ajudar na tomada de decisão e no alerta a administradores a 
respeito de possíveis problemas existentes. Esses componentes incluem: 1) 
Monitoramento do equilíbrio entre a oferta e demanda por programas de EPT e as 
necessidades da economia a médio e longo prazos; 2) Acompanhamento do cum-
primento, pelo ofertante, dos requisitos legais, e avaliação da qualidade dos progra-
mas de EPT que eles oferecem; 3) Acompanhamento das trajetórias dos ex-alunos 
e os resultados no mercado de trabalho; 4) Avaliação da satisfação do empregador 
com a formação dos profissionais; e 5) Avaliação de resultados educacionais (via 
exames nacionais padronizados em disciplinas comuns incluídas no ensino téc-
nico). Elas podem agrupar diferentes, porém relacionadas áreas, tal como (i) finan-
ças e gestão, (ii) acesso e participação, (iii) qualidade e inovação, e (iv) relevância, 
utilizando uma variedade de metodologias e uma coleta contínua e sistemática de 
diferentes tipos de dados. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Fundação para Qualificação Europeia (EFT) e a Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) apresentam um modelo com suges-
tão de indicadores nessas quatro categorias baseada na maior possibilidade de dis-
ponibilidade de dados, conforme apresentado na Tabela 3.1.
Table 3.1 Categorias e Tipos de Indicadores Utilizados para Avaliar a EPT: Brazil, 2012 

Área

Indicadores e Dados Disponíveis

Dados disponíveis
Dados nem sempre 

disponíveis
Dados geralmente 

indisponíveis

1. Financiamento 1.1 Gastos em EPT 
formal

1.2 Gastos em EPT 
por estudante

1.3 Participação das 
empresas na oferta 
de estágios e outros 
tipos de formação 
(por tamanho de 
empresa) 
1.4 Porcentagem dos 
gastos com estágios 
e outros tipos de for-
mação nos custos 
com mão-de-obra 
(por tamanho de 
companhia)
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2. Acesso 2.1 Matrícula em 
educação profissio-
nal como porcenta-
gem do total de 
matrículas na educa-
ção formal
2.2. Matrículas por 
tipo de EPT

2.6 Tipologia das 
políticas de admis-
são nas escolas de 
EPT
2.7 Caminhos da 
transição a partir do 
Ensino Técnico – 
nível médio

2.3 Taxa de participa-
ção da aprendiza-
gem em ambiente 
de trabalho 
2.4 Equidade
2.5 Excesso de 
demanda por EPT
2.8 Políticas de arti-
culação com escola-
ridade/ nível 
superior

3. Qualidade e 
Inovação 

3.1 Razão alunos/ 
professor na EPT e 
nos programas 
acadêmicos 
3.2 Taxa de conclu-
são na EPT e nos pro-
gramas acadêmicos

3.3 Percentual de 
aprendizes que con-
clui o programa em 
que se matricularam 
relativamente ao 
total de aprendizes 
que inicia os 
programas
3.4 Proporção de 
professores qualifi-
cados na EPT e nos 
p r o g r a m a s 
acadêmicos

3.5 Relevância dos 
sistemas de garantia 
de qualidade para os 
ofertantes de EPT
3.6 Investimento na 
formação de profes-
sores e formadores
3.7 Utilização das 
competências adqui-
ridas no local de 
trabalho 
3.8 Participação das 
atividades de forma-
ção no ambiente de 
trabalho na EPT
3.9 Satisfação dos 
empregadores com 
os profissionais for-
mados no EPT
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4. Relevância 4.1 Razão entre 
empregados e 
população
4.2 Taxa de 
desemprego
4.3 Regime de 
trabalho 
4.4 Emprego por 
setor econômico 
4.5 Emprego por 
ocupação 
4.6 Taxa de 
alfabetização

4.7 Taxa de emprego 
informal 
4.8 Taxa de subem-
prego relacionada à 
jornada de trabalho

4.9 Taxa de ocupa-
dos vivendo em 
situação de pobreza
4.10 Média de 
salários 
4.11 Número de pos-
tos de trabalho 
vagos 
4.12 criação líquida 
de emprego 
4.13 Juventude fora 
do mercado de 
trabalho
4.14 trabalhadores 
em desalento (sem 
emprego e sem pro-
curar emprego)

Fonte: ILO-EFT-UNESCO 2012.

O desenvolvimento de uma estratégia para pesquisa a respeito de EPT, com-
plementada por uma instituição governamental nacional dedicada a coletar 
dados de qualidade e de avaliar a EPT, é uma opção para consolidar e coordenar 
o esforço multidisciplinar e multisetorial de M&A do ensino técnico. O Centro 
Nacional Australiano para Pesquisa em EPT, detalhado no Box 3.3, é um impor-
tante exemple desse tipo de esforço coordenado. 

Um sistema forte de monitoramento e avaliação não apenas deve oferecer 
informações para melhorar o desenho das políticas e facilitar as tomadas de deci-
são pelos formuladores, mas também deve contribuir para organizar e disseminar 
as informações que os estudantes precisam para tomar decisões quanto sua for-
mação e carreira.  Este é o foco da próxima seção.

Box 3.3. O Centro Nacional da Austrália para Pesquisa em Educação Vocacional

O Centro Nacional da Austrália para Pesquisa em Educação Vocacional (NCVER), criado em 
1981, conduz de forma sistematizada o monitoramento e avaliação que dão suporte à política 
de EPT na Austrália. O NCVER é reconhecido nacional e internacionalmente pela sua liderança 
em pesquisa de EPT. O NCVER é uma empresa sem fins lucrativos, pública (de propriedade dos 
estados, territórios e ministérios federais). Ele está ligado ao Departamento Australiano da 
Indústria, responsável pelo desenvolvimento de habilidades, pesquisas e políticas de inova-
ção. O Departamento da Indústria provê 89% das receitas do NCVER por meio de contratos 
para gestão do Programa Nacional de Pesquisa sobre VET e do Programa de Serviços 
Estatísticos. Em 2012-2013, esse montante chegou a AUD$19,2 milhões. O restante de sua 
receita vem de contratos comerciais.
Enquanto o NCVER é administrado por uma diretoria – com representantes dos governos de 
estados e territórios e comunidades, indústrias, sindicatos e autoridades de treinamento-- isso 
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funciona como um órgão profissional e independente, responsável por coletar, gerenciar, ana-
lisar, avaliar e comunicar estatísticas sobre EPT. Suas responsabilidades incluem desenvolver 
um programa estratégico de pesquisas em educação e treinamento vocacional (EPT) que 
inclui a administração do programa de financiamento à pesquisa e os trabalhos analíticos da 
Longitudinal Surveys of Australian Youth (LSAY) (Levantamento Longitudinal da Juventude 
Australiana); coletando e analisando estatísticas nacionais e dados a respeito da EPT; cole-
tando e tornando disponíveis resultados de pesquisas em EPT do mundo todo; divulgando os 
resultados de pesquisas e análise de dados; e desenvolvendo consultorias comerciais onde for 
necessário.  As áreas de estudo e coleta de dados do NCVER incluem a aprendizagem e os 
resultados escolares, desenvolvimento de carreira, indústria e empregadores (inclusive déficits 
de competência), parcerias EPT/indústria (inclusive estagiários e trainees), pesquisa em estru-
tura e desempenho do sistema de EPT, e a EPT no contexto da inovação e aprendizagem para 
a vida toda, temas ambientais e sociais, entre outros. Vários tipos de usuários ou investidores 
dependem dos dados coletados e da pesquisa produzida pelo NCVER.  Alguns desses incluem 
ministérios federais, e departamentos de educação e treinamento do estado e território, da 
comunidade e autoridades de treinamento do estado e território, profissionais e fornecedores 
de EPT, instituições educacionais, pesquisadores, agências internacionais, conselhos de com-
petências para a indústria, e associações de empregadores/empregados.
O desenvolvimento do NCVER como uma estratégia nacional para pesquisa de EPT tem tido 
um impacto importante no país. O Centro funciona como a principal contribuição à base de 
conhecimento formal sobre EPT na Austrália e cria uma base de evidências robustas de estatís-
tica nacional para apoiar a avaliação e monitoramento na Austrália. Sua atuação permitiu 
desenvolver, na Austrália, uma comunidade de pesquisa com capacitada e credibilidade ele-
vada. Em grande parte, esse sucesso tem sua origem na continuidade da política de apoio do 
NCVER de uma administração a outra nos níveis nacional e subnacional. 

Fontes: National Centre for Vocational Education Research (NVCER); OCED/CERI Study of Systemic Innovation in EPT, 
Australian Country Case study Report.

Disseminando Informações para Auxiliar Estudantes na Escolha de 
Formação e Carreira
Empregos e carreiras estão rapidamente mudando e evoluindo. Todos os dias 
estão expandindo as oportunidades de carreira e as escolhas são cada vez mais 
difíceis para os estudantes administrarem. A orientação profissional, portanto, 
torna-se mais importante e mais procurada pelos os jovens estudantes. Se um 
jovem escolhe a carreira errada, o custo de mudanças posteriores podem ser ele-
vados. Assim, é fundamental fornecer informações adequadas e de fácil acesso aos 
estudantes para orientar suas escolhas por um caminho técnico ou acadêmico, 
bem como auxiliar na decisão por um ou outro programa dentro dentre os cursos 
técnicos. Os estudantes podem escolher um determinado caminho baseado na 
familiaridade, prestígio ou orientação informal da família e dos amigos. Apesar de 
essa nem sempre ser a causa do excesso de demanda por certas áreas ou progra-
mas educacionais, equívocos sobre retornos da educação, as percepções sobre 
prestígio (particularmente no caso do ensino técnico e profissional), e falta de 
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familiaridade com diferentes opções podem resultar em alta demanda para certos 
programas em detrimento de outros.

Orientação individualizada de carreira realizada feita por consultores profis-
sionais na área, em instituições como escolas, é indispensável para que os alunos 
tomem essas decisões importantes. Orientadores de carreira, quando bem prepa-
rados, podem fornecer informações importantes sobre o mercado de trabalho e 
fontes para informações adicionais de carreiras específicas. Eles também são 
capazes de perceber a aptidão e interesse das pessoas e usar essas informações 
para ajudá-los a fazer escolhas realistas e também gratificantes. Os orientadores 
vocacionais, no entanto, devem estar integrados a um modelo mais abrangente de 
orientação de carreira (OCDE 2011) que também inclui sistemas de informação 
de fácil de acesso. Ele deve incluir um website com orientação profissional e 
dados sobre os retornos educacionais para permitir aos estudantes estar o mais 
bem informado possível para a tomada de decisão. Um forte sistema de M&A, 
que coleta e processa dados sistematicamente é um primeiro e importante passo 
para isso. Um segundo passo é tornar esta informação facilmente acessível aos 
estudantes e interessados por meio da Internet. Entre os países que estão 
seguindo esta linha são Estados Unidos, Chile e Colômbia.50 O Box 3.4 ilustra as 
experiências do Chile e dos Estados Unidos em desenvolver esse tipo de 
sistema.

Box 3.4 Sistemas de Informação: Exemplos do Chile e Estados Unidos

As experiências de ambos, Chile e Estados Unidos, salientam como páginas na internet patro-
cinadas pelo governo que proporcionam aos potenciais candidatos à educação técnica e 
superior com dados confiáveis sobre uma variedade de informações relacionadas aos cursos, 
inclusive rendimento para os programas profissionalizantes acadêmicos e técnicos. A informa-
ção gerada por esses sistemas pode ajudar a minimizar o estigma negativo relacionado à EPT, 
simplesmente apresentando os ganhos obtidos por aqueles que escolhem o caminho do 
ensino profissional comparativamente aos que cursam programas acadêmicos.
O Occupational Outlook Handbook dos Estados Unidos (Manual das Perspectivas 
Ocupacionais) (http://www.bls.gov/ooh/), situado no Departamento  de Estatísticas do 
Trabalho (Labor’s Bureau), fornece informações a respeito de centenas de ocupações. As infor-
mações são ordenadas por grupos ocupacionais e pesquisadas por média de pagamento, 
nível mínimo de escolaridade exigido para o nível de entrada, tipos de estágio exigidos, e a 
taxa de crescimento projetada para a profissão. O estudante pode explorar uma trajetória edu-
cacional e profissional desde uma carreira acadêmica como ciências políticas até um nível de 
educação profissional como de capinteiro, técnico em TI e técnico cirúrgico. O Occupational 
Outlook Handbook é uma ferramenta sob um site maior do Departamento de Estatísticas do 
Trabalho, onde estão disponíveis para os estudantes, elaboradores de políticas e pesquisado-
res, uma grande quantidade de ferramentas atualizadas e publicações.
O website chileno (www.mifuturo.cl), “Mi Futuro”, (Meu Futuro, em português), foi criado em 
2006, pela divisão de educação superior do Ministério de Educação, por meio da Lei 20.129 
sobre Garantia de Qualidade, que determinava que aquele ministério deveria requerer, reunir 
e validar informações de modo a criar o Sistema Nacional de Informação a partir do que seria 
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fornecido pelas instituições. O sistema provê informação para os diferentes tipos de institui-
ções de educação superior incluindo Universidades, Faculdades Profissionais e Colégios 
Técnicos.
Os indicadores chave fornecidos pelo website são empregabilidade e remuneração, mas “Mi 
Futuro” reúne informação individual e apresenta indicadores agregados e dados bastante 
detalhados sobre matrículas, números de formados, professores/instrutores por instituição, 
resultados acadêmicos e apoio financeiro, renda, dispersão de renda e empregabilidade para 
diferentes carreiras profissionais e técnicas. Como cerca de 40% dos estudantes chilenos na 
educação superior estão matriculados em cursos tecnológicos, “Mi Futuro” fornece importante 
informação – frequentemente difícil de processar - de maneira fácil de acessar que ajuda os 
estudantes a tomar decisões mais bem fundamentadas entre suas diferentes opções pela edu-
cação superior ou técnica.

Fontes: U.S. Bureau of Labor Statistics (2014); MiFuturo (2013).

Alguns países estão dando um passo adiante e estão oferecendo serviços de 
intermediação quando os estudantes que se formam. Estes serviços preenchem 
lacunas importantes e podem ter uma aplicação prática para o sistema EPT tam-
bém. Por exemplo, na Itália, o consórcio Alma Laurea fornece uma sistematiza-
ção de M&A no nível universitário. O Alma integra com sucesso a coleta de dados 
dos alunos, os resultados do mercado de trabalho e curriculum vitae dos egressos 
para fornecer um conjunto de serviços para todos os interessados. Ele integra o 
atendimento às necessidades dos formuladores de políticas por dados sistemati-
zados, em tempo real, para subsidiar as decisões e formulação de políticas; às 
necessidades dos empregadores de contratar graduados qualificados; e às necessi-
dades dos alunos de encontrar emprego de alta qualidade e inserção rápida e 
eficaz no mercado de trabalho. O Box 3.5 fornece mais detalhes sobre o sistema 
Alma Laurea.

Box 3.5. Alma Laurea da Itália: Colocando Ênfase na Intermediação no Mercado de 
Trabalho

Alma Laurea é um consórcio interuniversidades criado na Itália, em 1994, fruto da colaboração 
entre um grupo de pesquisadores da Universidade de Bologna, que construíram uma base de 
dados de currículos de estudantes para melhor compreender o papel das universidades na 
empregabilidade dos jovens. Hoje, um consórcio de 64 universidades italianas, o Ministério 
Italiano de Educação, e o órgão Universidade e Pesquisa (MIUR), bem como as companhias e 
instituições utilizam a base de dados. O consórcio Alma Laurea também tem feito acordos com 
outras universidades europeias. Na América Latina e na Ásia, ele também facilita a mobilidade 
internacional de mão de obra de estudantes italianos e estrangeiros por meio de sua rede de 
contatos.
Desde 1994, os serviços do Alma Laurea têm expandido e o consórcio deixou de ser apenas 
uma base de dados de currículos. Hoje, o Alma Laurea oferece uma abordagem que se apoia 
em três colunas para disponibilizar dados, informação, e guia de carreiras para conectar uni-
versidades, estudantes e o mercado de trabalho.



76 Sumário Executivo 

Avaliando os Progressos e Desafios do Ensino Técnico no Brasil

•	 Perfil de formados: um levantamento anual seguido de relatório sobre a eficiência interna 
do sistema de educação superior;

•	 Condições de emprego dos formados: um levantamento anual seguido de relatório sobre a 
eficiência externa do sistema de educação superior;

•	 Base de dados online dos currículos dos formados: uma ferramenta que melhora o encontro 
entre suprimento e demanda de formados e facilita sua mobilidade transnacional. A base de 
dados abrange aproximadamente 78% dos formados na Itália e inclui mais de 1.720.000 
currículos universitários registrados, que são traduzidos para o inglês.

Com esta abordagem, o Alma Laurea disponibiliza dados confiáveis aos diretores do consórcio 
de universidades, bem como às Unidades de Avaliação e Comitês que lidam com as Atividades 
de Ensino e Orientação de Carreira. Os dados do Alma servem de base à elaboração de políti-
cas nacionais e ao nível das universidades e ao planejamento, especialmente para o desenvol-
vimento e melhoria das atividades de treinamento e serviços orientados aos estudantes. Além 
disso, o Alma Laurea cria condições mais igualitárias para os jovens acessarem tanto o mer-
cado de trabalho da Itália como o internacional. Em 2007, um estudo de impacto do Alma 
concluiu que os recém-formados de universidades participantes do consórcio tinham mais de 
2% a mais de probabilidade de encontrar emprego, mais de 3% de salário médio mensal, e 
estavam 2,5% mais satisfeitos com seus empregos (ver Bagues and Labini, 2009).

Fonte: Autoras com base no próprio Alma Laurea; Bagues & Labini (2009) 

 

Desenvolver a Profissão de Orientação Profissional 
No Brasil, a orientação profissional individualizada e a profissão de orientador de 
carreira ainda é incipiente. Enquanto psicólogos escolares estão frequentemente 
disponíveis em escolas privadas de elite para avaliar as competências ou aptidões 
dos alunos para certas vocações, fora destas escolas tal orientação individualizada 
feita por um psicólogo treinado é rara, tornando-se muitas vezes um serviço dis-
ponível apenas para os ricos.

Instituições como o Sistema Nacional de Emprego (SINE) têm escritórios 
locais em todo o país. Além de funcionar como um centro de emprego local, esses 
escritórios oferecem serviços de unir vaga e trabalhador e serviço de informações 
sobre emprego, bem como administram o seguro-desemprego e outros benefí-
cios. Eles também incluem conselheiros que orientam aqueles que procuram 
emprego. Estes conselheiros geralmente não são psicólogos e podem não ser 
profissionais treinados especificamente na orientação de carreira. Ao contrário, 
eles têm uma ampla gama de perfis acadêmicos e profissionais. No momento, o 
Brasil precisa de uma intervenção nacional completa para promover a orientação 
profissional, que inclui psicólogos treinados em orientação profissional como um 
elemento chave. Isso emerge como uma importante recomendação de política no 
contexto de uma expansão da EPT em nível nacional.

Análises dos sistemas de orientação de carreira feitas na OCDE produziram 
algumas observações importantes a serem consideradas para o Brasil continuar a 
expansão do seu sistema de orientação de carreira. A primeira é a importância da 
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orientação de formação e profissional nas escolas, não só no sentido de ajudar os 
jovens a fazerem as escolhas imediatas com que se deparam, mas também para 
lançar as bases para a aprendizagem e o desenvolvimento da carreira ao longo da 
vida (OCDE 2011). Os orientadores profissionais devem ter um bom conheci-
mento do mercado de trabalho, carreiras e oportunidades de aprendizagem;  
habilidade de identificar as fontes relevantes de informações, e a formação que 
lhes proporcione o conjunto de competências necessárias para ajudar os jovens a 
identificar seus interesses e aptidões e permitir-lhes gerenciar suas próprias car-
reiras. Para desenvolver esses tipos de profissionais, o Brasil vai precisar de estru-
turas profissionais fortes no campo da orientação profissional, bem como um 
modelo de competências para a profissão.

O Box 3.6 destaca as melhores experiências em planos de estudo de carreira 
do Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, como exemplo de orientação de car-
reira que se inicia mesmo antes de os estudantes ingressarem no ensino médio, 
permitindo que eles recebam as informações e os recursos necessários para tomar 
decisões bem fundamentada a respeito das opções de ensino médio (acadêmico 
ou profissionalizante) e do ensino superior e direcionamentos de carreira a que 
essas escolhas podem levar.

Box 3.6. Planos de Carreira Profissional e Acadêmica (Virginia’s Academic and 
Career Plans of Study)

Desde 2006, o Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, desenvolveu um sistema de clusters de 
carreira que organizam os conhecimentos e as habilidades, acadêmicas e técnicas, em uma 
sequência coerente que 1) provê alinhamento de habilidades acadêmicas e técnicas com as 
aptidões necessárias para o trabalho e; 2) permite aos estudantes, pais e educadores identifi-
car os caminhos entre o ensino médio para os próximos níveis educacionais. Além disso, o 
sistema de clusters de carreira é baseado no princípio de que diferentes carreiras são compos-
tas por conhecimentos e habilidades (acadêmicas e técnicas) que são compartilhados por 
suas trajetórias e ocupações – provendo aos estudantes uma sólida fundação que dá flexibili-
dade e um amplo espectro de opções posteriormente.
Os clusters de carreira da Virgínia também são o principal recurso e o princípio norteador para 
os conselheiros escolares, e usam os clusters de carreira para ajudar os estudantes a explorar 
suas opções de carreira estudantil e profissional. Iniciado no ano escolar de 2013-2014, todas 
as escolas o desenvolvimento de um Plano de Carreira Estudantil e Profissional (Academic and 
Career Plan –ACP) individual, para cada estudante iniciando o 7º ano (final do ensino funda-
mental). Esses planos de carreira são desenvolvidos em colaboração entre estudante, conse-
lheiro escolar e pais ou responsáveis do estudante e baseados nos interesses acadêmicos e 
profissionais dos estudantes, uma avaliação de carreiras, e um alinhamento entre carreiras 
pós-secundário e/ou caminho para o ensino superior. O ACP sugere tanto cursos para o ensino 
médio quanto exemplos de ocupações possíveis dados os caminhos escolhidos, conforme os 
interesses expressados pelo estudante.
O ACP também passa a compor os registros acadêmicos dos estudantes, sendo levado para 
sua escola de ensino médio, onde será revisado no 9º e 11º anos. É importante notar que o ACP 
da Virgínia é um plano maleável que pretende prover orientação aos estudantes para 
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pensarem a respeito de seus interesses de carreiras, mas também assegura que os estudantes 
estejam construindo uma base forte e adequada com disciplinas acadêmicas e técnicas que 
irão permitir a transição entre diferentes caminhos e futuras ocupações a depender dos inte-
resses do estudante e das circunstâncias ao longo da vida.

Fonte: Departamento de Educação da Virgínia (2012). http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/academic_career_
plan/index.shtml

 

Elevando a qualidade e a relevância do sistema de EPT

Padrões de Qualificação e Certificação: elevando a transparência e 
mobilidade
A maioria dos países que implementaram Padrão Nacional de Qualificação 
(PNQ) o fizeram por três motivo principais: (1) elevar a eficiência no setor edu-
cacional e no mercado de trabalho reduzindo assimetrias de informação, redu-
zindo custos de transação, e facilitando a comunicação e transparência entre eles; 
(2) elevar a produtividade e competitividade do país facilitando e estimulando a 
qualificação profissional; (3) elevar a flexibilidade e mobilidade tanto do setor 
educacional quanto no mercado de trabalho dando aos estudantes e às empresas 
mais informações e opções a respeito da educação e formação profissional.

Um PNQ geralmente inclui: (1) uma descrição clara de normas, competências 
e habilidades para cada nível de EPT; (2) a comparabilidade das qualificações, se 
há certificação, diploma ou equivalência com graduação acadêmica; (3) o reco-
nhecimento da aprendizagem prévia; (4) a abolição dos cursos de “beco sem 
saída”, a ser substituído por um sistema de créditos que permitam aos indivíduos 
continuar a estudar em níveis mais elevados no sistema; e, por último, mas não 
menos importante, (5) a contribuição de um padrão de qualificação com bom 
funcionamento e compreensível, que permita o acesso e recolocação de estudan-
tes adultos, fortalecendo, assim, o sistema de aprendizagem ao longo da vida.

Embora o Brasil não tenha um PNQ, tem caminhado a passos curtos, porém 
importantes, com esta finalidade. Como mencionado anteriormente, foi criada a 
Rede CETIFIC que está disponível em uma grande variedade de áreas. Há tam-
bém um Catálogo Nacional de Cursos de Técnicos que define a oferta de cursos 
de educação profissional e tecnológica disponível, juntamente com o número 
mínimo de horas em cada programa. No entanto, para além destes esforços, não 
há uma padronização das habilidades e conhecimentos necessários para uma 
pessoa de se formar em um programa técnico específico, em um determinado 
nível (por exemplo, uma qualificação técnico, ou graduação, em ciência da com-
putação). Como isso, torna-se difícil para os estudantes fazerem escolhas bem 
fundamentadas sobre formação e qualificação profissional, bem como para os 
empregadores terem certeza de que um trabalhador de uma determinada forma-
ção ou de um tipo de qualificação em determinada área, de fato, teria as compe-
tências certas e habilidades para executar as tarefas necessárias. De modo similar, 
os estabelecimentos de ensino têm menos orientação sobre como estruturar 
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currículos para garantir que os alunos se formem com as habilidades mais impor-
tantes. O PNQ, como um passo de longo prazo, proporcionaria uma estrutura 
para simplificar o sistema de qualificações, em um esforço para aumentar o 
entendimento entre todas as partes interessadas. O PNQ é geralmente baseado 
em níveis, que são baseados em padrões de conhecimentos, habilidades e compe-
tências e incorporam ganhos obtidos em todos os tipos de aprendizagem, onde 
quer que sejam cursados. Qualificações obtidas na escola, formação continuada, 
e educação superior estão, normalmente, incluídos.

O estabelecimento de padrões consistentes na educação profissional, a promo-
ção da qualidade, maior acesso, transferência e oportunidades de progresso para 
os alunos e a capacidade de compreender e comparar as qualificações interna ou 
externamente (que é o reconhecimento de qualificações), são os pilares do PNQ. 
Todas estas questões são fundamentais para o estudantes e, como consequência, 
tem fundamental importância para aqueles que prestam aconselhamento aos 
alunos.

Muitos elaboradores de políticas argumentam sobre a importância de se ter 
uma PNQ que seja bem organizado e largamente aceito. Entretanto, é importante 
ter em mente alguns dos riscos envolvidos na centralização de sistemas de quali-
ficação e certificação em nível nacional. Experiências internacionais mostram que 
os sistemas de certificação geralmente requerem alta capacidade administrativa 
para estabelecer e gerir de forma eficaz, bem como uma forte adesão de pais, 
professores, alunos e outros interessados, para que sejam bem-sucedidos (Botero 
2013). Esse sistema também é caro. Isso parece ser um desafio adicional para um 
país grande e diverso como o Brasil. Embora este ainda possa ser um objetivo 
ambicioso para o Brasil, medidas poderiam ser tomadas para fomentar a colabo-
ração e as parcerias entre as partes interessadas para mapear as habilidades e 
competências exigidas para certas profissões e garantir que as instituições de 
ensino estejam formando pessoas com estes diferentes níveis e tipos de 
habilidades.

Muitos países, como Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, 
México, entre outros, optaram por desenvolver um PNQ. A Padronização de 
Competências Ocupacionais e Conselho de Certificação do México (CONOCER) 
é um exemplo da importância do desenvolvimento de um sistema de certificação 
de competências e padrão de qualificações (ver Box 3.7). O CONOCER padro-
nizou as competências necessárias para diferentes ocupações (como base para a 
certificação de competências) para melhor alinhar currículos de EPT com o 
mercado de trabalho, aumentando o valor social e econômico da EPT. O sistema, 
em última análise, visa melhorar a competitividade e produtividade de diferentes 
setores econômicos do país. Enquanto o CONOCER sofreu reveses e um desen-
volvimento lento na última década, o México é atualmente o único país da região 
com um PNQ e poderia fornecer ideias e sugestões para o Brasil.
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BOX 3.7. Conselho Mexicano de Normatização e Certificação de Competência

O CONOCER é uma entidade semi-estatal administrada pela Secretaria de Educação Pública, 
cujo objetivo é desenvolver e promover modelos de competências buscando incrementar a 
competitividade e a produtividade por meio de diferentes setores da economia mexicana. O 
CONOCER é responsável por assegurar a educação continuada e desenvolver capacidades da 
mão de obra no México e, também, promover a cultura da certificação baseada em competên-
cia em todo o país. Mais especificamente, o CONOCER melhora a qualidade das firmas, traba-
lhadores e provedores de treinamento definindo padrões para o desenvolvimento de 
qualificações de competência da mão de obra e assegurando que essas qualificações tenham 
por base as necessidades e requisitos das firmas. Esse processo começa com uma série de 
comitês de competências, apoiados por grupos de experts técnicos de cada setor que orien-
tam o desenvolvimento das normas de competência. Ele foi desenvolvido a partir da recente 
reestruturação da instituição que coloca o CONOCER numa posição de liderança no processo 
de diálogos com líderes e investidores das diversas indústrias e setores econômicos para ter 
uma compreensão das suas necessidades.  Isto funciona como um primeiro passo, mas é um 
passo crítico, para alinhar currículos de EPT às necessidades do mercado de trabalho nas dife-
rentes partes do país e para melhorar a competitividade de cada setor. O modelo de compe-
tências visa aumentar o reconhecimento social o valor do EPT para os estudantes e 
trabalhadores de modo a tornar mais atraente a opção educacional, bem como aumentar o 
valor econômico do EPT para a indústria do México.

Fontes: OECD/CERI Study of System Innovation in EPT. Mexico Country Case Study (2009); CONOCER, http://www.conocer.
gob.mx/

Elevando o Preparo dos Professores
Há indícios de que as dificuldades em encontrar e contratar professores bem 
treinados e com experiência relevante para o ensino de formação profissional 
reduz a capacidade das instituições de definir o portfólio mais adequado de cur-
sos para as necessidades do mercado de trabalho no Brasil. Entrevistas com atores 
do sistema de EPT no Brasil mostram que os prestadores privados dentro do 
sistema de formação profissional brasileiro parecem estar em melhor posição 
para adaptar seus cursos às necessidades do mercado, incluindo a reação a deman-
das sazonais. Esta capacidade de adaptação é principalmente um resultado da 
autonomia e capacidade de fazer mudanças no corpo docente dos prestadores 
privados. No entanto, com a exceção de Sistema S, esses prestadores privados 
costumam atrair professores menos preparados e, portanto, menos eficazes. A 
rede pública, por outro lado, é capaz de atrair melhores candidatos para a EPT, 
mas a estabilidade no emprego deixa pouco espaço para a permeabilidade entre 
ensino e trabalho na indústria, ou outros setores, e reduz o incentivo para manter 
seu corpo docente atualizado quanto à evolução do mercado. Ele também cria 



Sumário Executivo  81

Avaliando os Progressos e Desafios do Ensino Técnico no Brasil 

algum atraso na manutenção da oferta de cursos atualizados com a evolução das 
necessidades de diferentes setores - principalmente alguns programas de EPT que 
ensinam tecnologias de ponta em suas disciplinas - devido a políticas rígidas de 
contratação, demissão e realocação de professores, que restringem a flexibilidade 
necessária para criar ou eliminar diferentes ofertas de cursos.

Um dos principais desafios internacionais, assim como para a expansão das 
escolas técnicas federais e estaduais no Brasil, é encontrar o conjunto certo de 
professores que combine tanto conhecimentos acadêmicos quanto práticos. É 
sabido que uma das principais questões para o sucesso dos programas de educa-
ção profissional e tecnológica é que os cursos sejam ministrados por professores 
e instrutores bem preparados e bem familiarizados com as necessidades da indús-
tria moderna e inovadora. No Brasil, a regulamentação geralmente requer que os 
professores do nível superior tenha publicações científicas e pesquisas, o que não 
é necessariamente o que torna o professor mais adequado e apropriado para a 
EPT. Na maioria das áreas de EPT, um professor, ou um profissional da indústria 
que pretende lecionar, deve ser alguém com experiência no desenvolvimento de 
novos produtos, processos e tecnologias. Ter obtido uma patente pode ser mais 
relevante e valioso em um professor para o ensino profissionalizante do que ter 
um PhD, dependendo do assunto. Experiências de diversos países da OCDE 
mostram que os professores e os formadores devem ser encorajados a gastar parte 
do seu tempo de trabalho na indústria, e que os sistemas de EPT devem promo-
ver contratações mais flexíveis para viabilizar que aqueles com habilidades da 
indústria possam tornar-se parte da força de trabalho nas instituições de EPT. 
Também devem oferecer formação na área pedagógica para formadores e super-
visores de estagiários, aprendizes e trainees em locais de trabalho e adaptar o nível 
de preparação para a natureza da aprendizagem no local de trabalho. Intercâmbios 
e parcerias entre as instituições de EPT e setores da economia devem ser incen-
tivados para que professores e formadores da educação profissional passem parte 
do tempo na indústria para atualizarem seus conhecimentos, bem como os super-
visores da formação profissional em empresas tenham algum tempo em institui-
ções de ensino e formação profissional para melhorarem as suas habilidades 
pedagógicas.

Apesar da qualidade desigual relativamente à oferta de EPT da rede privada 
no Brasil, a relevância da formação técnica e profissional pública pode ser inferior 
a ideal por causa de vários fatores, entre eles o fato dos professores que rapida-
mente perdem o contato com a evolução constante das necessidades do mercado 
de trabalho.51 Alguns estados, como o Ceará, foram bem-sucedidos na implemen-
tação de programas em colaboração com outras instituições para construir um 
modelo de contratação de professores e supervisores de EPT. O Box 3.8 descreve 
o esforço do Estado para encontrar um meio termo entre oferecer um pacote de 
benefício que atraia professores de melhor qualidade, mantendo a flexibilidade.
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Box 3.8 A Experiência do Ceará: Explorando as Organizações Sociais e Construindo 
Parcerias Sólidas com o MEC

O Governo do Ceará é um exemplo do potencial para parcerias de sucesso entre o MEC, os 
sistemas educacionais ao nível estadual e os Ministérios. Em particular, o Ceará tem obtido 
recursos federais para levantar seu sistema de educação técnica, enquanto introduz ao mesmo 
tempo certa flexibilidade no seu sistema público estadual de EPT, que é atípico, no Brasil, para 
EPT pública.
Até 1997, o Ceará não tinha oferta pública de nenhum tipo de EPT. Em 1998, contudo, o Centro 
para Educação Tecnológica (CENTEC) foi criado como uma ONG para colaborar com o Governo 
Estadual no oferecimento de EPT sob a iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia do 
Ceará. Como o CENTEC é contratado pelo Governo do Ceará, as vagas são oferecidas sem cus-
tos para todos os estudantes. O CENTEC oferece cursos técnicos (denominados CVTecs) no 
nível médio adiantado, nas modalidades Concomitante e Subsequente; educação tecnológica 
de terceiro grau por meio das Faculdades Tecnológicas; e a partir de 2008, a modalidade 
Integrada (Ensino Médio Integrado – EMI). Este último foi introduzido primeiramente no 
Sistema Educacional do Estado do Ceará por meio de uma parceria com o MEC dentro do 
programa Brasil Profissionalizado (agora no PRONATEC). Desde 2013, há 97 escolas técnicas no 
Ceará e outras 43 estão planejadas para 2014.
Importante notar, contudo, as vantagens de se ter uma ONG fornecendo EPT no Ceará, inclui-
se nisto a flexibilidade na contratação de professores. Esta flexibilidade está em franco con-
traste com a experiência dos sistemas EPT públicos. O CENTEC pode contratar, realocar, e 
demitir professores de acordo com as necessidades locais para tipos específicos de programas 
EPT. Professores podem, também, ser facilmente alocados em outra função, ou em outro pro-
grama, numa região diferente do estado, onde for necessário. No CENTEC, é fácil criar e elimi-
nar programas EPT, ou cursos específicos, conforme mudanças locais, particularmente quando 
programas temporários são criados para necessidades específicas. Sistemas públicos EPT 
podem comumente oferecer somente um programa temporário de cursos para uma restrita 
gama de temas, porque estão limitados pela utilização dos professores existentes. Isto res-
tringe a gama de competências disponível para ocupar posições nos diferentes tipos de pro-
gramas vocacionais e técnicos e oferecimento de cursos na medida em que as necessidades 
evoluem.
Além disso, o CENTEC também fornece professores para cursos técnicos na modalidade de 
Ensino Integrado. Esses cursos tem uma componente compulsória de aprendizagem, que 
requer que um orientador seja apontado para apoiar os estudantes no processo. Muitos pro-
fessores executam as duas funções – professor e orientador – porque ambas são atribuições 
de meio ano cada. Isto permite que o professor permaneça empregado o ano todo. Para ofe-
recer este tipo de arranjo, uma instituição pública iria requerer mudanças de leis que tratam 
dos benefícios e estabilidade no emprego de professores do ensino público. Entretanto, isto 
não é necessário quando o CENTEC contrata professores.

Fontes: Os autores, com base em informações do SEDUC (2012).
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O modelo suíço de formação de professores é um exemplo de formação de 
professores de sucesso, resultando em um bem-preparado corpo docente de EPT, 
e ainda flexível. O Box 3.9 descreve esse sistema em mais detalhes. Para o Brasil, 
uma estratégia de médio e longo prazo para desenvolver formadores e instrutores 
pode ser importante para garantir que um alto nível de qualidade de professores 
continue a ser ofertando com o crescimento da demanda.

Box 3.9 Preparação de Professor/Treinador na Suíça 

Entre os muitos pontos fortes do sistema EPT suíço está a preparação de seus professores/
treinadores. Eles são bem preparados tanto em suas respectivas disciplinas como treinados 
em pedagogia específica de EPT. Professores/treinadores devem ter um diploma de faculdade 
profissional (formado em curso de educação superior ou uma qualificação equivalente em seu 
campo de atuação) e tanto os professores em tempo integral como em tempo parcial devem 
seguir um programa a mais de pedagogia vocacional de 300 horas em média. Esse programa 
adicional em pedagogia vocacional é especialmente importante para os professores de temas 
gerais (p.ex.: física para engenheiros) de modo a que possam adequar os temas sob a medida 
às necessidades dos estudantes de EPT. A preparação de professor EPT é conduzida e coorde-
nada pelo Instituto Federal Suíço para a Educação e Treinamento Vocacional, que também 
oferece educação continuada para atualizar as competências dos professores atuais, bem 
como promove avaliações e pesquisas visando contribuir para orientar a elaboração de políti-
cas focadas em EPT.
O ensino de EPT também é altamente prestigiado na Suíça e um alto grau de flexibilidade é 
integrado à profissão, fazendo com que seja ao mesmo tempo uma profissão mais atraente 
para potenciais professores/treinadores e mais efetiva. Os arranjos para ensino em tempo par-
cial na Suíça permite aos professores manterem seus empregos nas respectivas indústrias, 
reduzindo a dificuldade de decisão entre escolher uma carreira na indústria onde os salários 
são mais competitivos e outra como professor. Ao mesmo tempo, essa flexibilidade entre 
empregos na indústria e no ensino assegura que os professores se manterão atualizados com 
as capacidades e competências necessárias numa economia moderna em transformação 
constante, e são capazes de desenvolver seus próprios currículos dentro dos currículos certifi-
cados de suas instituições.

Fontes: Fazekasm et al (2013). OECD 2011. Learning for Jobs.

Promoção da inovação na EPT
De acordo com um estudo recente sobre inovação, a América Latina ocupa uma 
posição ruim no ranking de países inovadores. Lederman et al. (2013) mostram 
que na região da América Latina empresas introduzem novos produtos com 
menos frequência do que as empresas nas economias de regiões semelhantes; os 
empresários de alto nível tendem a estar longe das melhores práticas globais na 
gestão de suas empresas; o investimento das empresas em P&D é baixo; e o regis-
tro de patentes também está abaixo dos níveis de referência. Para crescer, ou 
mesmo sobreviver, as empresas precisam inovar continuamente. É neste domínio 
do empreendedorismo que as empresas da América Latina pontuam 
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relativamente mal. Algumas das empresas mais bem-sucedidas na América 
Latina e Caribe conseguiram crescer para fora de suas fronteiras nacionais 
durante a última década e agora estão competindo nos mercados mundiais. 
Exceto pelo sucesso de grandes empresas, como Vale, Embraer, e CEMEX, a 
inovação na América Latina é limitada, e mesmo algumas das gigantes multilati-
nas têm desempenho inferior a de seus pares de outros países. Muitas empresas 
formais na região estão envolvidas em algum tipo de inovação, mas a intensidade 
da inovação tende a ser baixa ou pouco adequada para aumentar a produtividade. 
O capital humano, em particular o relativo baixo número de engenheiros e cien-
tistas formados na região, se destacam como um dos fatores explicativos para os 
baixos níveis de inovação e produtividade na região, inclusive no Brasil (Lederman 
et al. 2013).

Neste contexto, o Brasil deve considerar a promoção de um sistema de EPT 
que não apenas se destine à expansão da mão de obra qualificada, mas também 
promova a inovação e competitividade dentro das empresas. Esta é uma maneira 
de melhorar os níveis de produtividade que ficaram um tanto estagnados e con-
tinuam a impedir um maior crescimento. Enquanto o Brasil pode precisar de 
políticas ativas para aumentar o número de ocupações específicas produzidas 
pelo sistema de ensino, especialmente no nível superior e de pós-graduação (por 
exemplo engenheiros e cientistas), este relatório sugere duas possíveis interven-
ções em sala de aula para ajudar o sistema de EPT a tornar-se mais inovador e, 
como consequência, desenvolver os alunos para serem mais inovadores no nível 
médio de educação. Ele também apresenta um sistema de intervenção, com base 
no exemplo das faculdades comunitárias da cidade de Chicago, nos Estados 
Unidos, que pode ajudar nas mudanças de foco na pedagogia e currículo de forma 
a beneficiar as empresas brasileiras tornando-as mais inovadoras e mantendo-se 
na fronteira do conhecimento.

Brasil em alta velocidade: Inovação em um ambiente diverso
Muitas das recomendações deste relatório estão focados em tornar mais eficien-
tes e efetivas as funções estruturais das instituições existentes. Em um país de 
muitas “velocidades”, no entanto, algumas regiões podem ainda estar em processo 
de reforçar as estruturas institucionais que contribuem para e governam a EPT, 
enquanto outros são mais maduros e estão em melhor posição para competir em 
uma fronteira global de inovação e conhecimento. Como referido acima, a falta 
de engenheiros é potencialmente um gargalo para os setores da economia brasi-
leira que, potencialmente, podem estar na vanguarda da fronteira do conheci-
mento. Na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, o sistema de faculdades 
comunitárias foi renovado para considerar cuidadosamente estes tipos de indús-
trias estratégicas, e as formas com que a EPT pode contribuir para a competitivi-
dade delas (ver Box 3.10).
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Box 3.10 EPT para inovação e competitividade: Faculdades Municipais de Chicago

Lançado em dezembro de 2011, o programa Caminho para Faculdade (Career to College - 
C2C) foi criado num esforço ambicioso para consertar uma rede de sete Faculdades Municipais 
públicas de Chicago (chamadas Faculdades Comunitárias). Atualmente atende 115 mil estu-
dantes, muitos deles de formação insuficiente. Chamada de “Reinvenção”, a reforma objetiva 
posicionar as Faculdades Municipais de Chicago (CCC na sigla em inglês), como um instru-
mento chave para resolver simultaneamente dois problemas atuais: capacitar mão de obra 
para preencher lacunas, particularmente nas indústrias globais mais críticas, enfrentadas pelos 
empregadores de Chicago; e aumentar a competência das Faculdades para oferecer “acesso e 
sucesso” aos jovens e adultos da cidade.
O programa C2C tem seu foco nos setores econômicos com forte perspectiva de crescimento 
na próxima década na área de Chicago, incluindo: (i) saúde; (ii) transporte, distribuição e logís-
tica; (iii) hospitalidade e culinária; (iv) manufatura de alta tecnologia; (v) tecnologia da informa-
ção; e (vi) negócios e serviços profissionais. Cada uma das faculdades trabalha com 
empregadores de um desses setores econômicos, tornando-se efetivamente um centro de 
excelência para cada setor. O plano estratégico do C2C é para cada faculdade planejar em 
conjunto com os empregadores os currículos por eles considerados relevantes ao setor. Esses 
currículos reelaborados e as práticas pedagógicas podem então servir como um modelo para 
melhorar o ensino e a aprendizagem por meio do sistema CCC. Um fator chave dos novos 
currículos é o conjunto de comprovações destinadas a expandir a aprendizagem para as dife-
rentes funções de trabalho, tanto para jovens como para adultos, para quem precisa de capa-
citação para iniciar nova carreira ou para quem quer progredir naquela onde já esteja, num 
arranjo impressionante de empregadores e firmas – um total de mais de 100 – que participam 
em tarefas múltiplas: (i) como provedores de informação para o mercado de trabalho; (ii) como 
provedores de informação sobre normas ocupacionais; (iii) como colaboradores com as facul-
dades na criação de novos currículos, validando ou aperfeiçoando programas existentes, e 
definindo o sequenciamento e os caminhos que levam à aprendizagem por meio do sistema 
de “conjunto de comprovações”; (iii) como guia na identificação dos certificados da indústria 
com alto valor econômico como revisores (iv) como organizadores de estágios para estudan-
tes e docentes; (v) como fornecedores de experts em treinamento, para colaborar nos cursos 
do C2C; e (vi) como clientes dos programas de treinamento do C2C para seus funcionários. 
Esses múltiplos papéis fortalecem a opinião dos empregadores no C2C. Três elementos devem 
ser ressaltados: (i) sustentabilidade do envolvimento dos empregadores; (ii) experiência do 
setor privado; e (iii) globalização e pressão sobre as firmas para atualizar competências como 
parte de sua estratégia para competitividade. Além disso, todos os parceiros do C2C no setor 
industrial se comprometem a dar chances aos formados nos programas C2C de serem entre-
vistados para um trabalho.

Fontes: Programas de Chicago Faculdade – Carreira. Banco Mundial Jornada de Aprendizagem, abril 23-24, 2013.
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Inovação na Sala de Aula de EPT 

A reorientação de pedagogias de EPT para a resolução de problemas do mundo 
real apresentados por empresas apresenta-se como uma forma de garantir que os 
alunos estejam a aplicar a sua aprendizagem de uma forma que será necessária 
no local de trabalho. Isso também pode ser uma maneira de ajudar a resolver a 
falta de oportunidades de aprendizagem/ estágios para todos os alunos de EPT. 
Ao mesmo tempo, o ensino técnico deve incorporar as mais recentes tecnologias 
e oferecer um conjunto de ferramentas para que os alunos tenham espaço para 
aplicar a sua aprendizagem de maneiras novas e inovadoras. Construir a infraes-
trutura e ter a tecnologia de diferentes setores da economia disponíveis em todas 
as instituições de EPT é tanto caro quanto pouco realista, especialmente nas 
regiões mais remotas do Brasil. No entanto, modelos inovadores de relativo baixo 
custo e múltiplos propósitos, mas de alta tecnologia, como laboratórios nos mol-
des do desenvolvido pelo Massashusetts Institute of Technology (MIT) ou os 
similares “maker spaces”, poderiam fornecer uma maneira de dar aos alunos as 
ferramentas necessárias para inovar dentro e fora da sala de aula (ver Box 3.11).

Box 3.11. Ideias para inovação em EPT

As ferramentas para inovação: Fab Labs, abreviação de laboratórios de fabricação, começa-
ram com uma extensão de projeto do CBA – Centro para Bits e Átomos do MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) para dar acesso público às ferramentas de manufatura e ao design 
que antes só eram disponíveis a engenheiros às grandes companhias ou às pesquisas nas uni-
versidades. Por outro lado, essas oficinas por serem menores precisam apenas de uma sala de 
aula e são relativamente baratas para estabelecer, algo em torno de US$50.000 – 100.000. Elas 
consistem de alta tecnologia, porém versátil e fácil de aprender e ferramentas que são forneci-
das aos usuários para construir e protótipos. Esses tipos de laboratórios são também frequen-
temente complementados por aulas que usam metodologias inovadoras e aprendizagem 
baseada em projeto para ensinar aos interessados a transformar ideias em produtos e aplica
-las na solução de problemas. Esses tipos de laboratórios modelo têm aparecido em diferentes 
partes do mundo e têm sido usados para criar soluções que variam de simples necessidades 
domésticas como antenas de Wi-Fi ou sensores, para avisar se uma vaca entrar no jardim da 
família, a mais complexas como turbinas solares e de energia eólica, e de instrumentos analíti-
cos para agricultura e atendimento à saúde e de outros setores. Mais recentemente, os Fab 
Labs, e modelos semelhantes de baixo custo, alta tecnologia e laboratórios fáceis de usar, 
estão cada vez mais sendo ligados a instituições que oferecem educação técnica e vocacional 
a ambos os níveis médio e de terceiro grau, particularmente nos Estados Unidos. Em muitos 
casos, esses laboratórios são integrados nos currículos de educação técnica e os professores 
incluem tempo nesses laboratórios em seus planejamentos de aulas. Os laboratórios propor-
cionam aos estudantes uma oportunidade de experiência “mãos na massa”, permitindo a eles 
desenvolver uma mentalidade inovadora e empreendedora, além de capacitações fortemente 
técnicas, aplicável às indústrias que variam de tratamentos de beleza a energias renováveis e 
facilitam o aprendizado para a vida toda.
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Pedagogias para Inovação: estudo de caso baseado em aprendizagem e outras pedagogias 
e currículos que promovem aprendizagem por meio de desafios do mundo real tem outra 
maneira de desenvolver inovação com estudantes de EPT. No Reino Unido, por exemplo, várias 
escolas técnicas e vocacionais estão usando estudos de caso dos desafios do mundo real 
como técnica de ensino para currículo de EPT. Concentrando nesses desafios, os estudantes 
são capazes de obter experiência “mãos na massa” ao aplicarem diretamente os conceitos que 
estão aprendendo na sala de aula de um modo que será cobrado deles no trabalho. Além 
disso, os estudantes também estão criando soluções para problemas existentes usando as 
competências que estão aprendendo, ajudando a promover inovação e mentalidade 
empreendedora que levarão para seus empregos. De modo semelhante, eles também entram 
em competições estudantis com as soluções que apresentam criando um incentivo adicional 
para os estudantes e proporcionando reconhecimento e prestígio para a educação técnica e 
vocacional.

Fontes: Center for Bits and Atoms MIT http://cba.mit.edu/; Fuller, A., & Unwin, L. 2012.

Implicações para o PRONATEC: Expansão da EPT e Alcance dos Mais 
Vulneráveis

A expansão da EPT sob o PRONATEC coloca ênfase nas questões sobre a 
oportunidade oferecida para as populações de baixa renda e vulneráveis do Brasil, 
e sobre quais são realmente os retornos para o investimento nesses grupos. Ainda 
que todos os cinco pontos estratégicos já discutidos tenham implicações para o 
PRONATEC, é preciso destacar a importância de estabelecer e consolidar um 
sólido sistema de M&A para o sucesso e para a implementação sustentável do 
PRONATEC. Por exemplo, a evolução do PRONATEC é monitorada regular-
mente pelo MEC por meio do SISTEC, incluindo o acordo de gratuidade de 
vagas firmado entre o MEC e o Sistema S. Utilizando o SISTEC, o MEC condu-
ziria um sistema de monitoramento federal que coleta informações socioeconô-
micas dos estudantes que tenham completado ou estejam frequentando cursos 
técnicos. Atualmente, o sistema coleta informações de cursos FIC apenas quando 
são ofertados por instituições que também ofertam cursos técnicos. Isso é proble-
mático, pois uma parte substancial do PRONATEC é focada na expansão e 
melhoria dos cursos FIC, que não são necessariamente cobertos pelo SISTEC. Por 
fim, porque o SISTEC também é usado para monitorar o acordo de gratuidade 
entre o MEC e o Sistema S para oferta de vagas gratuitas, há também uma carên-
cia de um conjunto mais completo de informações que possa auxiliar no melhor 
monitoramento da alocação dos recursos regidos por esse acordo.

Adicionalmente aos cinco pontos discutidos, este capítulo reflete a respeito de 
três questões estratégicas em que os elaboradores de políticas deveriam focar sua 
atenção para assegurar o sucesso do PRONATEC. Primeiramente, a educação 
técnica no Brasil ainda é focada em estudantes de origem nas camadas sociais 
mais altas. Existe claramente a necessidade de repensar o conteúdo e a carga-ho-
rária total dos cursos técnicos, não apenas para fazer cursos mais atraentes para o 
mercado de trabalho, mas também para os estudantes considerarem o caminho 
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profissionalizante.52 A Tabela 3.2 apresenta a carga horária obrigatória de aulas 
para o ensino médio acadêmico e técnico. Estudantes do ensino médio acadêmico 
completam um total de 2400 horas (ou aproximadamente 800 horas por ano).53  
Em contraste, os estudantes que estão completando o ensino técnico nas moda-
lidades concomitante e subsequente completam sua carga horária para ensino 
médio acadêmico mais a carga horária mínima de seu programa de ensino técnico 
(que varia conforme a área escolhida). Em geral, a carga horária mínima dos 
programas está entre 800 horas e 1.200 horas para os cursos mais complexos. Isso 
representa entre 266 e 400 horas por ano a mais do que seus colegas que com-
pletam o caminho acadêmico. Estudantes na modalidade integrado, no entanto, 
reduz as disciplinas acadêmicas para completar sua carga horária de ensino téc-
nico, totalizando uma redução de 200 a 400 horas ao todo, quando comparado 
às outras duas modalidades. Nenhuma dessas carga-horárias obrigatórias incluem 
o tempo dedicado ao estágio, que deve ser adicionada à carga-horária mínima 
exigida para o curso.

Tabela 3.2 Carga Horária Total por Modalidade de Ensino Médio: Brasil, 2012 

Modalidade de 
Ensino Médio

Carga Horária do 
Curso Acadêmico

Carga Horária do 
Curso Técnico*

Total 

Concomitante 2,400 800–1,200 3,200–3,600

Subsequente 2,400 800–1,200 3,200–3,600

Integrado 2,200 800–1,200 3,000–3,400

Acadêmico 2,400  n.a. 2,400

* Carga horária dos cursos excluindo horas adicionais de estágio exigidas para conclusão do curso.
Fonte: Autoras baseado na Resolução No1, do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Além disso, Schwartzman (2014) aponta que enquanto há uma hipótese oti-
mista de que os estudantes que cursam a educação técnica nas duas primeiras 
modalidades estão construindo fortes e abrangentes habilidades, a hipótese mais 
realista é de que a parte acadêmica do curso é percebida como ‘exigência buro-
crática’. A parte adicional da carga-horária dos cursos concomitantes e subse-
quentes, comparadas ao do integrado, também representam um maior custo em 
termos de tempo e esforço que não tem retorno garantido. Estudantes da moda-
lidade mais seletiva, o integrado, tendem a ser aqueles estudantes mais fortes com 
planos de continuar os estudos no nível superior.

Almeida et al. (2015) complementam e confirmam essa hipótese. Em estudo 
sobre o retorno do ensino técnico, observam o perfil dos estudantes que mais 
comumente frequentam cada modalidade de ensino técnico e encontram que, 
nos anos recentes, os estudantes que mais frequentam os cursos técnicos vêm das 
classes econômicas mais altas (em termos de renda per capita) do que a média 
dos estudantes do ensino médio secundário. A Figura 3.1 ilustra o fato para as três 
diferentes modalidades.
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Figura 3.1 Percentual de Estudantes por Tipo de Curso, Segundo Quartil de Renda: Brasil, 
2007

Fonte: Autoras baseado em Almeida et al (2014)

Almeida et al (2015) também encontram que os estudantes do ensino técnico 
têm maiores retornos educacionais relativamente a estudantes de características 
semelhantes com apenas o ensino médio, com um prêmio salarial de mais de 
9,7%. Na Figura 3.2 há um resumo dos resultados para diferentes modalidades e 
setores.

Figura 3.2 Os prémios de salários para os Graduados de Ensino Técnico em relação àqueles 
com apenas ensino secundário académico: Brasil, 2007 
a. Por Modalidade    b. Por Provedor

Fonte: Almeida, Anazawa, Menezes Filho and Vasconcellos (2015) based on PNAD (2007). 

Almeida et al (2015) também encontram que os estudantes do ensino técnico 
têm maiores retornos educacionais relativamente a estudantes de características 
semelhantes com apenas o ensino médio, com um prêmio salarial de mais de 
9,7%. Na Figura 3.2 há um resumo dos resultados para diferentes modalidades e 
setores.

Esses resultados têm duas importantes implicações para o PRONATEC. O 
primeiro é que o retorno tende a ser maior no Nordeste onde a oferta é menor, 
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e segundo, que o retorno tende a ser maior para o ensino técnico nos ramos da 
indústria e informática.

Em segundo lugar, mais pesquisas são necessárias para estudar como o 
PRONATEC irá afetar as oportunidades de emprego e renda para os mais vulne-
ráveis. Como o PRONATEC está investindo fortemente na expansão do Bolsa 
Formação Estudante (por meio da modalidade concomitante) existe uma opor-
tunidade clara de avaliação futura e pesquisa. O Bolsa Formação tem foco nos 
estudantes de baixa renda e trabalhadores de baixa qualificação. Ele financia 
cursos TEC para estudantes da rede pública e cursos FIC para beneficiários de 
seguro desemprego ou programas assistenciais.54 Em particular, é importante 
avaliar se o PRONATEC está realmente alcançando a população alvo e se esses 
cursos estão tendo impacto nos resultados do mercado de trabalho para seus 
egressos. Isso é especialmente importante dada a tendência histórica para estu-
dantes do ensino técnico, de modo geral, serem relativamente melhores que seus 
colegas do ensino médio acadêmico. Desafios como ter que completar um curso 
de carga horária mais difícil na modalidade concomitante ou o custo de oportu-
nidade em termos de tempo, esforços e recursos de completar uma etapa adicio-
nal do grau técnico na modalidade subsequente (comumente realizado em 
turmas noturnas, que em geral são de pior qualidade) podem mostrar-se como 
barreiras maiores para estudantes de baixa renda.

Em terceiro lugar, com a expansão do PRONATEC existe espaço para condu-
zir uma rigorosa avaliação de impacto para levantar a relação custo-efetividade 
de muitos programas, bem como os caminhos mais efetivos para ofertá-los. Isso 
tem sido feito para várias outras políticas no Brasil.55 Em particular, existem duas 
respostas muito importantes para as quais as respostas são de extrema importân-
cia para uma implementação bem-sucedida das políticas de EPT e do PRONATEC. 
A primeira refere-se à construção de mais e melhores evidências quanto aos 
retornos no mercado de trabalho de cursar o ensino técnico relativamente ao 
ensino médio comum. A segunda trata de questões de segunda geração sobre 
como esses programas devem ser ofertados na prática. Quão efetivos são os com-
ponentes relativos à aprendizagem no trabalho versus conteúdo mais acadêmico? 
Quão importante é complementar o aprendizado cognitivo com as habilidades 
não cognitivas para alguns grupos? Quão efetivo é o sistema de orientação de 
carreira para a promoção da integração dos estudantes no mercado de trabalhos? 
Destacamos, em particular, uma política em que pode haver espaço para uma 
avaliação de impacto baseada em um projeto piloto: a avaliação de impacto do 
ensino a distância, para os estudantes do E-TEC Brasil, na promoção de formação 
de alta qualidade com habilidades relevantes para o mercado de trabalho. Isso é 
especialmente importante para os estados mais pobres e localidades mais remotas 
onde é um desafio recrutar professores de alta qualidade ou ofertar oferecer aos 
estudantes uma maior diversidade de programas de EPT, pois o mercado de tra-
balho para algumas áreas não é muito forte.
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Notas
45.    Esta abordagem não é nova, no entanto. Em outros países, os empregadores se orga-

nizaram em conselhos de competências por setores. Isto lhes permite organizar a sua 
necessidade de habilidades por meio de um papel de liderança na gestão do relaciona-
mento entre Governo, escolas e os estudantes. O ingrediente chave nesta relação é 
composto pelos padrões ocupacionais definidos pelo empregador, que determinam 
como os prestadores de EPT organizam seus programas, bem como as referências para 
o nível exigido para a certificação.

46.   Através de um programa conjunto com a indústria local, o aluno do ensino técnico 
no Ceará pode tirar proveito de estágios de seis meses a um salário subsidiado pelo 
Estado. Após o estágio, uma pós-graduação pode optar por permanecer no mercado de 
trabalho ou passar para o ensino superior. Bruns et al (2012) também descreve as 
escolas do Ceará como um exemplo do que é considerada a melhor prática na OCDE: 
garantir que os estudantes em todos os pontos em sua educação estão qualificados 
para frente e para trás da força de trabalho para o sistema formal de ensino, especial-
mente uma vez que um problema frequente com a educação profissional que em 
muitas partes do mundo tem tido conteúdo acadêmico limitado, o que deixa os alunos 
despreparados para a educação formal,

47.   Veja CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola. http://www.empresas.ciee.org.br

48.   Almeida et al (2011) argumentam que as economias podem acabar em um equilíbrio 
de baixo nível em que as empresas não inovam o suficiente e não pagam salários altos 
o suficiente, e os trabalhadores não investem em treinamento por causa de um baixo 
prêmio por qualificação. Da mesma forma, na extremidade baixa do espectro de habi-
lidades, externalidade de postos de trabalho podem ocorrer caso as empresas não 
contratem trabalhadores qualificados porque não há muitos qualificados e, portanto, 
os seus salários são muito altos. Isso reduz os incentivos dos trabalhadores pouco qua-
lificados para investir em treinamento, resultando em uma armadilha baixa habili-
dade/baixa produtividade.

49.    Neri (2010) encontra que aqueles que concluíram o ensino técnico tem probabili-
dade 48,2% maior de encontrar um emprego, é 38% mais provável que este trabalho 
seja no setor formal, e os salários para estes indivíduos são 12,9% maior, em média.

50.   SINES (Sistema Nacional de Informacion de Educacion Superior) é a base para o 
Graduados Colombia, um observatório do mercado de trabalho que provê aos estu-
dantes, formandos e instituições de ensino superior, pesquisadores e setor privado, com 
links para ofertas de emprego, orientação sobre criação de currículo, salários, opções 
de financiamento estudantil e estudos a respeito de diferentes setores da economia 
(www.mineducacion.gov.co/snies).

51.   Bruns et al (2012) identifica vários fatores para o ensino técnico nível estadual de má 
qualidade; os cursos são relativamente caros porque recriam equipamentos industriais 
em um ambiente escolar, mas de baixa qualidade, porque tanto os equipamentos 
quanto os professores evoluem de forma desencontrada com o mercado de trabalho. 
Minas Gerais, de acordo com Bruns et al, parece ter encontrado uma maneira criativa 
e pragmática para evitar esses problemas, combinando os pontos fortes do setor 
público (acreditação, garantia de qualidade, e de equalização de financiamento) e do 
setor privado (relevância para o mercado de trabalho e flexibilidade). Mais detalhes 
sobre sistema de EPT, em Minas Gerais pode ser encontrada no BOX 3, no final do 
capítulo anterior.
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52.   Como ilustrado na Figura 7, a maioria dos estudantes da EPT estão matriculados na 
modalidade subsequente, depois de ter completado o ensino médio ou na modalidade 
concomitante, como um Segundo curso, à tarde ou à noite, após as aulas do curso 
acadêmico. Apenas 21% dos estudantes de ensino técnico fazem a modalidade inte-
grado, que representa um curso total de menor carga horária que integra tanto as 
disciplinas acadêmicas quanto as profissionalizantes em programas de período 
integral.

53.   Veja Schwartzman, 2014.

54.   Bolsa-Formação oferece vagas para EPT. Ela tem dois modos: Bolsa-Formação 
Trabalhador, que oferece cursos FIC (cursos de curta duração, com 160 horas-aula ou 
mais) para os beneficiários do seguro-desemprego e programas de transferência de 
renda do Governo Federal e o Bolsa-Formação Estudante, que oferece cursos técnicos 
(longa duração, com no mínimo 800 horas-aula) para estudantes da rede pública.

55.   Por exemplo, o Banco Mundial financia/ empenha esforços no Brasil incluindo as 
recentes avaliações do Programa de Bônus do Professor em Pernambuco, por Ferraz e 
Bruns (a ser lançado), um estudo para avaliar o impacto do Prova de Promoção do 
Estado de São Paulo, e a avaliação financiada pelo Banco Mundial do programa de 
creches do Rio de Janeiro (a ser divulgado – Ricardo Paes de Barros).
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I N D I C E

Sumário e Conclusões de Política para 
Reforma

Enquanto o Brasil tem tido um progresso significante na educação ao longo das 
últimas décadas, tanto na expansão do acesso quanto na qualidade, ainda existem 
desafios significativos. As baixas taxas de conclusão do ensino médio e o baixo 
desempenho de aprendizagem continuam a ser fatos marcantes. Em 2010, 19% 
das pessoas de 15 a 24 anos de idade nem estudavam e nem trabalhavam. Para 
essa população, as oportunidades no mercado de trabalho são reduzidas e de 
baixa qualidade. Adicionalmente, evidências sugerem que as empresas brasileiras 
enfrentam carência de habilidades ou descasamento, que restringem a produtivi-
dade e o crescimento das empresas, incluindo determinadas habilidades técnicas 
e socioemocionais. O Brasil está investindo maciçamente em expandir a educa-
ção profissional e tecnológica (EPT) por meio do conjunto de programas nacio-
nais, agrupados no PRONATEC. Este relatório faz o primeiro estudo abrangente 
mapeando as instituições de EPT e as políticas do país. O relatório apresenta as 
melhores práticas internacionais em questões operacionais identificadas como 
gargalos para a oferta de ensino técnico. Ele está baseado em entrevistas com 
atores das redes federal, estaduais e seus parceiros, incluindo muitas informações 
fornecidas pelo Ministério da Educação, e um levantamento bibliográfico para 
uma análise crítica e aprofundada nas questões políticas e institucionais 
estratégicas.

Os resultados encontrados mostram que, dada a diversidade e complexidade 
da oferta de EPT no Brasil, não é possível ter um modelo único como solução 
para melhorar a oferta de ensino técnico em todos os estados e todas as institui-
ções. Entretanto, existem cinco prioridades estratégicas que são críticas para 
melhoria da oferta de EPT em todo o Brasil:
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1. Alinhar a oferta de ensino técnico com as necessidades do mercado de traba-
lho, incluindo as habilidades cognitivas e socioemocionais.

2. Implementar um sistema robusto de monitoramento e avaliação, colocando 
ênfase na trajetória de estudos e do mercado de trabalho.

3. Desenvolver um modelo de orientação de carreira para apoiar os estudantes 
em suas decisões de estudo e carreira profissional.

4. Promover o preparo dos professores para uma educação técnica mais 
relevante.

5. Promover práticas pedagógicas inovadoras e utilizar infraestrutura com boa 
relação custo-efetividade.

O relatório conclui com a discussão das principais implicações para a imple-
mentação do PRONATEC nos próximos anos. Adicionalmente, aos cinco pontos 
estratégicos discutidos, o relatório enfatiza a importância de aproveitar a rápida 
expansão do PRONATEC para garantir que programas-piloto sejam avaliados, 
especialmente para assegurar o seu impacto nos resultados do mercado de traba-
lho e na produtividade para diferentes grupos alvo.




