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RESUMO

Este artigo tem como objetivo examinar o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, lançado em 2011 pelo 
Governo Federal para ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica (EPT) à população brasileira visando inserção no mundo 
do trabalho. O programa, em sua essência, visa atender a oito milhões de brasileiros a partir da criação de novos institutos federais de educação 
profissional e tecnológica com investimento de um bilhão de reais, conforme divulgado em seu lançamento. Em análise, sua estrutura legal 
permite ainda possibilidade de relações educativas e formativas com o sistema privado de formação profissional para o atendimento de suas 
principais metas e objetivos. Sob a dimensão das políticas públicas de educação do Brasil, o objetivo do artigo é então, apresentar à luz do 
panorama histórico das principais políticas direcionadas à gestão da educação profissional e tecnológica dos últimos anos, riscos e perspectivas do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, examinando sua implantação e seus desdobramentos no cenário nacional
contemporâneo. O papel do estado e a convergência quase sempre utilitarista dos interesses do mercado assumem a posição central deste 
trabalho, tendo em vista que o programa em estudo, visando dar mais celeridade ao acordo firmado no governo anterior com o Sistema S (Sesi, 
Senai, Sesc e Senac), prevê uma parceria, segundo a qual essas entidades devem aplicar recursos advindos do imposto sobre a folha de 
pagamentos do trabalhador na oferta de cursos gratuitos, abarcando grande parte do financiamento oriundo do PRONATEC. Diante do exposto, a 
problematização arbitrada é: até que ponto os objetivos e interesses de mercado e estado se convertem em forças antagônicas no Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego? A metodologia utilizada baseou-se fundamentalmente em pesquisa de fontes primárias, 
documentos legais publicados que permitem sua execução em âmbito nacional e revisão bibliográfica sobre assuntos relacionados à EPT, como 
também embasamento teórico relativo à discussão provocada, visando promover suporte para futuras análises sobre a questão levantada. O 
texto se encontra organizado da seguinte forma: apresentação de um breve histórico das principais influências políticas de gestão da Educação 
Profissional e Tecnológica no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, objetivando o aprofundamento nas questões das políticas públicas 
voltadas a educação profissional, avançando sobre a questão norteadora proposta. As considerações são voltadas principalmente para as 
implicações do difundido “apagão” da mão-de-obra capacitada no país e sua relação contraditória com o processo de desenvolvimento 
econômico. Em conclusão preliminar entende-se que sendo o Sistema S grande detentor dos recursos oriundos das receitas públicas destinadas 
ao financiamento do programa, os interesses mercadológicos tendem a prevalecer nas ações do PRONATEC.
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