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RESUMO

Este artigo busca analisar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) em termos de suas possíveis contribuições 
para o fortalecimento da justiça social no Brasil enquanto politica pública de educação. Para isso, o estudo apresenta inicialmente um relato 
sobre a “policy cycle approach” (abordagem do ciclo de políticas) com intuito de analisar o programa sobre a ótica desse método para pesquisa 
em políticas educacionais, descrevendo um breve histórico do PRONATEC e propondo uma reflexão que rompa com a concepção linear de análise 
de políticas públicas educacionais, conforme propõe o referencial teórico. A hipótese deste trabalho considerou a realização de um ensaio 
analítico preliminar sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego na perspectiva da abordagem do ciclo de políticas, 
partindo do principio que esta política pública educacional investigada tem como objetivo oferecer cursos de Educação Profissional e Tecnológica 
para a população brasileira, oferecendo vagas em cursos de qualificação gratuitos e de qualidade para trabalhadores, estudantes e pessoas em 
vulnerabilidade social, com direito a auxílio alimentação, auxílio transporte e material escolar. Lançando luz da teoria da abordagem do ciclo de 
políticas sobre o referido programa o escopo do trabalho buscou realizar uma crítica analítica sobre o programa e seus desdobramentos no 
cenário nacional sob a ótica da abordagem do ciclo de políticas, desde de sua concepção até sua implementação, sem deixar de considerar que o 
programa ainda encontra-se em execução no âmbito nacional. No enfoque do fortalecimento da justiça social possivelmente proporcionado pelo 
PRONATEC, o trabalho ponderou que o programa atua em conjunto com outras iniciativas, com o propósito de ampliar as oportunidades 
educacionais em todo o Brasil, envolvendo o Acordo de Gratuidade dos Serviços de Aprendizagem, a Rede e-Tec Brasil e muitas outras apostas, e 
também instituições particulares que trabalham com ensino profissionalizante. A reflexão sobre tal abordagem é bastante útil no contexto 
brasileiro uma vez que o campo de pesquisa em políticas educacionais no Brasil é relativamente novo e “ainda não consolidado em termos de 
referenciais analíticos consistentes, e que, de resto, sofre as indefinições resultantes da crise de paradigmas que afeta as ciências sociais e 
humanas na contemporaneidade...” (Azevedo & Aguiar, 1999, p. 43). A metodologia empregada considerou a política pública educacional, seus 
textos legais, resultados parciais, documentos numéricos/estatísticos e publicações a respeito articuladas a abordagem do ciclo de políticas 
proposta, tendo Ball, Mainardes, Bourdieu e Weber como principais suportes teóricos, a reflexão deduzida infere que a abordagem do ciclo de 
políticas, constitui um importante referencial metodológico, capaz de propiciar análises críticas e contextualizadas de programas que possam vir a 
contribuir para o fortalecimento da justiça social, a exemplo do PRONATEC.
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