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Em 2003, teve início uma trajetória inédita no mercado 
de trabalho brasileiro: forte criação de novos postos 
e simultânea formalização dos contratos. A retomada 
do crescimento econômico, a partir de 2004, trouxe 
consigo, em relativamente pouco tempo, um bom 
problema: em 2006-2007, começaram a aparecer os 
primeiros indícios de escassez localizada de mão de 
obra qualificada. O governo federal, no entanto, já vinha 
tomando medidas antes mesmo de tal fenômeno se 
manifestar – e foi desse conjunto de medidas que, em 
2011, se originou o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).

Para enfrentar esse problema de escassez de mão 
de obra qualificada, cuja evidência mais forte é a baixa 
escolaridade e a falta de capacitação necessária para 
uma inserção profissional adequada que marcam grande 
número de brasileiros, o PRONATEC foi constituído com 
uma proposta bem abrangente, buscando atacar todas 
as principais causas do problema e atender, mediante 
ações flexíveis, às características específicas dos diversos 
segmentos da população trabalhadora, tal como percebido 
ou demandado em cada caso. O desenho do programa 
revela compreensão da situação do trabalhador brasileiro, 
da trajetória da economia nacional e do estado em que 
se encontra a educação profissional e tecnológica no país. 
Constata-se, com isso, a elevada capacidade técnico-
burocrática de seus formuladores/dirigentes, em larga 
medida, resultante do forte envolvimento dos integrantes 
da rede federal de ensino profissional e tecnológico, que 
ocupam importantes postos da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), e de um esforço de 
articulação com os principais atores pertinentes ao 
problema e ao próprio programa.

Integram o PRONATEC ações preexistentes: 
Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT), da Rede E-TEC Brasil (ensino profissional 
a distância), o programa Brasil Profissionalizado (ampliação 
da oferta de cursos profissionais pelas redes estaduais 
de educação) e o Acordo de Gratuidade com o Sistema 
S (oferta de vagas gratuitas nos cursos profissionais 
para estudantes de baixa renda e trabalhadores).

As novas ações do programa são: a Bolsa-Formação, 
nas modalidades Trabalhador e Estudante, que propicia 
aos beneficiários o acesso a cursos gratuitos, alimentação, 
transporte e material didático-instrucional necessário; e 
o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com duas 
novas linhas de financiamento, Técnico e Empresa .

A complexidade do problema e a ambição 
do programa exigiram que todas as formas de 
execução fossem adotadas em sua implementação: 
direta, pela SETEC do Ministério da Educação (MEC); 
desconcentrada, pelos institutos federais, inclusive 
realizando o credenciamento de escolas privadas de EPT 
para operar o Fies; descentralizada, para os governos 
estaduais; e mediante parceria com o Sistema S. Dessa 
forma, a capacidade de articulação será requerida em 
diversas frentes: intragovernamental, ao articular e 
organizar a demanda dos diversos ministérios por ações 
de qualificação, em sintonia com as necessidades do 
mercado e as capacidades instaladas no sistema nacional 
de EPT; intergovernamental (competências dos entes 
federativos), mediante modalidades ágeis de assistência 
técnica e financeira ao Brasil Profissionalizado e ao Plano 
de Ações Articuladas (PAR) e de aporte de recursos 
da Bolsa-Formação, sem a necessidade de convênios; 
com o setor empresarial para identificar necessidades 
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de força de trabalho com as qualificações específicas 
requeridas em cada lugar e setor; com sindicatos de 
trabalhadores; com o Sistema S (que também recebe 
recursos da Bolsa-Formação sem convênios); com os 
atores sociais relevantes das comunidades das áreas 
que sediam campi e das localidades que recebem 
grandes investimentos públicos ou privados.

Um importante resultado após a vigência do 
PRONATEC foi a considerável ampliação da oferta de 
cursos profissionais, possibilitando que as matrículas 
realizadas em 2012 fossem quase o dobro das obtidas 
em 2011. Esse crescimento, em grande parte, foi 
decorrente da implantação da Bolsa-Formação nas suas 
duas modalidades, Trabalhador e Estudante, mas outras 
ações também contribuíram para o crescimento verificado 
nas matrículas. O que de início havia sido considerado 
muito ousado, com a fixação da meta de 8 milhões de 
matrículas até 2014, vem se mostrando factível com a 
evolução obtida pela execução do programa.

O que até agora foi encontrado, em termos do 
alcance do objetivo mais imediato – ampliar o acesso 
à EPT –, sugere a construção de uma apropriada base 
legal, o acerto do arranjo institucional montado para 
o programa, além de uma considerável capacidade 
técnico-burocrática, em que pese a deficiência 
quantitativa de pessoal na SETEC/MEC. No que 
diz respeito à dimensão societal-participativa, há 
de ser considerado o esforço em desenvolvimento 
para otimizar os processos de audiência pública e 
para a organização e institucionalização dos fóruns 
nacional e estaduais. A expansão da rede federal 
se faz de modo bastante republicano e equitativo, 
com expressivo envolvimento de parlamentares, 
executivos estaduais e municipais e, principalmente, 
por meio de audiências públicas, daqueles direta e 
indiretamente interessados.
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