
espriorizado desde os 
anos 1990 em detrimen
to do foco na expansão 
da educação superior, 
o ensino técnico final
mente ganhará um pla
no de fortalecimento, 

que promete ampliar projetos já exis
tentes, criar novas vagas e financia
mentos. O Programa Nacional de Ensi-

no Técnico (Pronatec), anunciado pelo 
governo federal em abril, chega em um 
momento crítico da educação técnica. 
Hoje, para cada aluno dessa modalida
de de ensino há seis universitários, e es
te último grupo representa apenas 12% 
dos jovens entre 18 e 24 anos. 

Entre as maiores novidades do pro
grama estão a oferta de 3,5 milhões de 
bolsas para alunos do Ensino Médio e 

trabalhadores obterem formação técni
ca - número equivalente à metade dos 
7 milhões de secundaristas atuais - e as 
parcerias com entidades privadas, so
bretudo o sistema S (Sesi, Senai, Senac 
e Sesc). O projeto prevê um investimen
to, até 2012, de 1 bilhão de reais. Inspi
rado no Programa Universidade para 
Todos (ProUni), que oferece bolsas em 
universidades privadas, o Pronatec vai 



entregar, ainda em 2011, 700 milhões de 
reais diretamente a instituições de ensi
no, em especial as do Sistema S. O estu
dante poderá receber ajuda de custo pa
ra a alimentação e o transporte. Outros 
300 milhões de reais vão para o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies), que 
será aberto a alunos do Ensino Médio e a 
empresas que oferecerem capacitação a 
seus trabalhadores, envolvendo não só o 
ensino técnico, como a Educação de Jo
vens e Adultos (EJA) e o Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Industrial (Senai). 

O Pronatec é uma resposta à escas
sez de mão de obra qualificada e à al
ta evasão no Ensino Médio, já que alu
nos sem perspectiva de cursar faculda
de deixam a escola para trabalhar, com 
salários baixos. Segundo a Síntese de 
Indicadores Sociais (SIS) de 2009, or
ganizada pelo IBGE, apenas 40,9% das 
pessoas entre 18 e 24 anos no País con
cluem essa etapa da educação. O índice 
apresenta uma evolução quanto ao SIS 
de dez anos antes, quando esse número 
era de apenas 21%, mas revela que mais 
da metade dos jovens nessa faixa etária 
estão fora da escola. 

"Um dos problemas do Ensino Mé
dio no Brasil é a ausência de perspecti
va profissional. Para muitos estudantes 
o Ensino Médio comum não represen
ta garantia de empregabilidade", afir
ma Luiz Aguilar, professor da Faculda
de de Educação da Unicamp. "Temos 
milhões de pessoas fora do ciclo edu
cacional, e essa ajuda ao Ensino Técni
co pode trazer pessoas à escola ao mes
mo tempo que já se dedicam à prática 
de um ofício", completa. 

"Esse investimento foi feito a partir da 
compreensão de que o projeto de desen
volvimento do País só teria um cresci
mento sustentável se houvesse também 
a capacidade de desenvolver novas tec
nologias, se tivéssemos também desen
volvimento tecnológico. Sem tecnologia 
não há soberania. E isso vai da expan
são da pesquisa no Ensino Superior até o 
Ensino Médio Técnico", ressalta Eliezer 
Moreira Pacheco, secretário de Educa
ção Profissional e Tecnologia do M E C . 

PARCERIA E FINANCIAMENTO 
Para colocar em prática o Pronatec, o 
governo federal instituiu um cronogra
ma dividido em três etapas. Primeiro, a 
construção de 201 novos institutos téc
nicos federais, sendo 81 deles finalizados 

até o fim de 2012 nas cinco regiões do 
País. Segundo, instituiu parcerias com 
órgãos privados, tendo o Sistema S co
mo o principal deles. E em terceiro, con
dições de financiamento especiais para a 
expansão do próprio Sistema S, em espe
cial o Senai, junto ao BNDES. 

Em outras palavras, existe uma re
lação de mutualismo entre governo fe
deral e os representantes da indústria. 
Os dois lados saem ganhando. O gover
no precisa elevar a qualidade do Ensino 
Médio e o número de estudantes nesta 
área, além de dar uma resposta rápida 
ao mercado no que tange à capacitação 
de profissionais. Para tal, conta com a 
estrutura do Sistema S, presente em to
das as regiões do Brasil. O sistema, por 
sua vez, ganha com o aumento de ma
trículas e o financiamento em boas con
dições para sua expansão. 

O estabelecimento do Fies para o En
sino Médio Técnico nos mesmos moldes 
do ProUni é um dos pontos principais 
para o sucesso da empreitada. O cha
mado "ProUni do Ensino Técnico" é di

vidido em duas frentes: o Fies-estudan-
te e o Fies-empresa. Na primeira, o alu
no que se matricular em colégios técni
cos particulares cadastrados no progra
ma poderá se candidatar a ter uma bol
sa federal, a ser paga após a formatura. 
Já a bolsa empresa permite a um empre
gador ter financiamento federal direta
mente da Caixa Econômica para qualifi
car seus funcionários em colégios técni
cos ou nas instituições do Sistema S. 

MÁGOAS PASSADAS 
Se o Pronatec hoje é um exemplo das 
boas relações entre o M E C e o Sistema 
S, há três anos isso parecia bem longe 
de acontecer. Em 2008, o ministro Fer
nando Haddad sugeriu uma proposta 
de reforma do Sistema S, para alinhar 
as ações do programa às necessidades 
de políticas públicas. A ideia do minis
tro era aproveitar parte da arrecadação 
do conglomerado para qualificar mais 
profissionais gratuitamente. Segundo o 
próprio MEC, o Sistema S tem um lucro 
anual de 8 bilhões de reais. Haddad que
ria utilizar 3,2 bilhões desse montante 
para formar outros 800 mil trabalhado
res por ano em cursos técnicos da rede. 

A proposta caiu como uma bomba na 
Confederação Nacional da Indústria, que 
comanda o Sistema S. O então presiden
te da entidade, Armando Monteiro Neto, 
rechaçou a intenção do ministro. "Pare
ce-me o prelúdio de um processo de es
tatização", disse à época. "É como se dis
sessem: 'Já fizemos o Prouni, o Fundeb 
(Fundo para Educação Básica), precisa
mos de mais recursos para o nível médio, 
e onde tem recursos? No Sistema S. En
tão vamos arrumar uma forma de reo
rientar esses recursos'", disse à época, ao 
jornal Folha de S.Paulo. 

A reforma do Sistema S acabou não 
saindo do papel, mas sua discussão in
crementou a discussão de como as rela
ções entre as duas instâncias poderiam 
ocorrer. O Pronatec acabou se tornando 
um ponto de convergência. "O Pronatec 
é um instrumento de harmonia entre as 
duas partes", afirma Luiz Aguillar, da Fa
culdade de Educação da Unicamp. "Ima
gino que, depois de 2014, estaremos fa
lando do ensino técnico no Brasil da mes
ma forma com que hoje falamos do boom 
da compra de carros. Tende a haver uma 
universalização, bastante positiva tanto 
para a indústria quanto para a melhora 
dos índices educacionais", conclui. 

Text Box
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