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RESUMO 

 

Este estudo trata da política de Educação Profissional tendo por objetivo avaliar a 
implementação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 
PRONATEC no período de 2012 - 2015, buscando descrever seus resultados. Para 
a consecução desse objetivo, o desenho de pesquisa adotado foi a estatística 
descritiva, auxiliada pelo uso de dados secundários coletados no Plano Plurianual 
2012-2015 do Governo Federal, principais ações e programas de responsabilidade 
do Ministério da Educação e através da análise de normas e documentação 
produzidas pelos gestores federais para implementação do Pronatec. Como unidade 
de análise, foram utilizadas as transferências do Programa de Educação Profissional 
e Tecnológica, entre 2012 e 2015 e as metas estabelecidas para alcance dos 
objetivos traçados no plano. Portanto, os principais resultados, indicam que de modo 
agregado a implementação do Pronatec no período entre 2012-2015 não se deu de 
maneira eficiente, no tocante a execução orçamentária e ao cumprimento das 
metas, tendo atingindo apenas algumas das previstas na lei de criação do programa. 
Contudo, se utilizarmos como referências as ações dos programas, podemos 
perceber que existem ilhas de efetividade. Ou seja, ações que de fato se mostraram 
capazes de ter um alto rendimento de transferência orçamentária, baseado no que 
estava previsto. 

 

Palavras-chave: PRONATEC. Implementação. Políticas Públicas. 

  



ABSTRACT 

 

This study deals with the vocational education policy with the objective of evaluating 
the implementation of the National Program for Access to Technical Education and 
Employment - PRONATEC in the 2012 period - 2015, seeking to describe its results. 
To achieve this objective, the research design used was the descriptive statistics, 
aided by the use of secondary data collected in the 2012-2015 Multi-Year Plan of the 
Federal Government, major actions and responsibility programs of the Ministry of 
Education and through the analysis of standards and documentation produced by 
federal managers to implement the Pronatec. As the unit of analysis, we used the 
transfers of the Professional Education Program and Technology between 2012 and 
2015 and the targets set for achieving the goals set in the plan. Therefore, the main 
results indicate that aggregate implementation of Pronatec mode in the period 2012-
2015 did not take place efficiently, with respect to budget execution and the 
fulfillment of goals, and reaching only some of the foreseen in the law program 
creation . However, if we use as reference the actions of programs, we realize that 
there are effective Islands. That is, the fact that actions have been shown to have a 
high performance transfer budget, based on what was provided.  

 

Key words: PRONATEC. Implementation. Public policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos verifica-se que os estudos, debates sobre questões 

relativas à atuação do governo e as políticas públicas têm se ampliado de forma 

surpreendente, estando sob o foco constante. Esse tema é de extrema relevância na 

medida em que contribui para melhor conhecer e compreender o processo de 

implementação de políticas públicas. Assim como, reconhecendo sua importância 

para explicar os resultados alcançados com a adoção de uma política pública, 

programa ou projeto, que nem sempre são os esperados. Tomando por base tais 

considerações, o objeto deste estudo é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego - PRONATEC, política pública educacional, lançada em abril de 

2011 pelo então Ministro da Educação, Fernando Haddad e pela ex Presidente 

Dilma Rousseff, que tem como objetivo principal “expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes de nível médio, de 

cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores e intensificar o programa 

de expansão de escolas técnicas em todo o país” (BRASIL/MEC/PRONATEC, 2011) 

mediante a criação de Bolsas e de Financiamento Estudantil (FIES) Técnico. 

Esse programa atua dentre outras iniciativas, por meio das seguintes ações: 

1) Expansão da Rede Federal; 2) Programa Brasil Profissionalizado; 3) Rede e-Tec 

Brasil; 4) Acordo de Gratuidade com o Sistema S (SESI-SENAI e SESC-SENAC); e 

5) Bolsa-Formação. Dessa maneira o programa pretende atingir cerca de oito 

milhões de matrículas, cujo resultado visa à qualificação profissional imediata para 

milhões de jovens e adultos trabalhadores. 

O Pronatec é um dos programas formulados pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica- SETEC/MEC a quem compete à coordenação da rede 

formada por instituições ofertantes (Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, Instituições do Sistema S; Redes Privadas de Educação; Redes 

estaduais de Educação); e órgãos demandantes de cursos (Ministérios, Estados, 

Secretarias Estaduais de Governo). Essa ação é feita por meio de alguns conselhos 

e fóruns diversos dentro da rede federal que são garantidos em leis e decretos cujas 

finalidades são a promoção da articulação e avaliação do programa com a 

participação de diversos atores. Dessa forma, a estratégia de implementação 

adotada pressupõe execução direta pela SETEC/MEC, desconcentrada pelos 

institutos federais, descentralizada pelos governos estaduais por meio de parceria 
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com o Sistema S.  

O presente trabalho avalia a implementação do Pronatec, identificando se as 

estratégias adotadas foram executadas de forma a atingir os objetivos propostos. 

Aprofundando o debate sobre implementação, percorrendo os caminhos trilhados 

pela Rede Federal na concretização de uma política pública. E assim, verificar a 

realidade enfrentada para implementar um programa como o Pronatec, definido pelo 

governo federal, com objetivos desafiadores de alteração da dinâmica do mercado 

profissional e, sobretudo, para o rompimento das linhas da pobreza e da miséria, de 

forma a incluir um contingente da população impossibilitada de exercer plenamente 

seus direitos.  

Para LIMA; D'ASCENZI (2013, p. 106), “fatores como disponibilidade e 

qualidade dos recursos humanos e materiais, estrutura e a dinâmica das regras 

organizacionais (formais e informais), fluxo e disponibilização de informações 

influenciam a forma como se dará a apropriação e implementação do plano nos 

espaços”. Diante disso, buscou-se avaliar a implementação do Pronatec, 

descrevendo seus resultados, que nesta pesquisa foram observados por meio das 

transferências do Programa de Educação Profissional e Tecnológica, entre 2012 e 

2015 bem como das metas estabelecidas para alcance dos objetivos traçados no 

plano. Além disso, almejou-se com a pesquisa: a) descrever as transferências 

previstas; b) descrever as transferências realizadas; c) descrever a diferença entre 

os recursos de transferências previstas e transferência realizada; d) analisar a 

execução das metas do programa. 

Dessa forma, esta pesquisa se justifica a partir dos seguintes aspectos: 

primeiro por que há várias ocorrências de que os problemas existentes nos 

resultados das diversas políticas públicas executadas, ocorrem por não se dar a 

importância necessária ao processo de implementação. Além disso, esta pesquisa 

busca preencher uma lacuna na literatura sobre a fase de implementação, uma vez 

que no Brasil o campo de estudos de políticas públicas tem se concentrado nos 

estudos dos processos decisórios, ficando o processo de implementação 

desprestigiado. Portanto, na perspectiva acadêmica e científica, buscou-se explorar 

o tema implementação de políticas públicas de forma sistemática com vistas a 

estimular o debate sobre a mesma. Em segundo lugar, pelo que o programa 

representa como parte de um amplo programa de governo, visando à inserção no 

mercado de trabalho, a inclusão social e produtiva, bem como, a promoção da 
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cidadania. Portanto ao fazer essa análise de como se constituem os arranjos de 

implementação de uma determinada política, pretendeu-se subsidiar, gestores 

públicos, assim como cidadão comum de informações relevantes que auxiliem na 

tomada de decisão visando à melhoria da gestão das políticas públicas no contexto 

democrático brasileiro.  

O trabalho está dividido em quatro capítulos além desta introdução. O 

primeiro capítulo “A Educação Profissional no Contexto Democrático Brasileiro” 

contém duas sessões que tratam respectivamente: (1) dados gerais do Programa, 

ou seja, uma contextualização mais abrangente do objeto do estudo; (2) breve 

percurso da construção da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e 

sua expansão no território brasileiro. Já o segundo capítulo apresenta o referencial 

teórico que alicerça o presente estudo, bem como os principais conceitos que o 

fundamentam, apresentado por meio de três sessões: (1) Federalismo e 

Descentralização; (2) Políticas Públicas e seus Ciclos; (3) Avaliação de 

Implementação de Políticas Públicas. O terceiro capítulo descreve detalhadamente o 

percurso metodológico adotado neste trabalho. Já o quarto capítulo se dedica a 

apresentar os resultados alcançados. Por fim, nas considerações finais são 

sintetizadas as principais discussões desenvolvidas, assim como, as conclusões e 

reflexões a que se chegou com a análise da implementação do Pronatec no período 

de 2012-2015. 
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CAPÍTULO I  

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  

 

1.1 O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO 

 

 
A educação em seus diversos níveis é um direito de todos, além de ser uma 
estratégia para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. Se é 
assim, como explicar a existência, no País, de um contingente de 25 
milhões de jovens e adultos sem escolaridade ou com até 2 anos de 
escolaridade, para os quais, é de fundamental importância a educação e a 
formação profissional? (Relatório de Gestão da SETEC/MEC - Exercício 
2011 p. 73) 

 

A partir do ano de 2004, o Brasil começa a retomar o seu crescimento 

econômico e nesse contexto emerge nos anos subsequentes os primeiros 

indicativos de falta de mão de obra qualificada, ou seja, um grande número de 

jovens e adultos sem qualificação para inserção adequada. De acordo com os dados 

da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios- PNAD, do IBGE no ano de 2011 

havia no Brasil 80 milhões de jovens e adultos com menos de oito anos de 

escolaridade. Nesse mesmo contexto, segundo pesquisa do IPEA (2014, p. 8), “os 

dados mais recentes disponíveis mostram que 64,9% da população com mais de 15 

anos não haviam concluído o ensino médio, proporção que cai no contingente 

economicamente ativo para 53,6%, mas que ainda é muito alta e coloca o país em 

posição inferiorizada em comparações internacionais”. Portanto, esses números 

evidenciam o quanto a Educação Profissional precisava avançar, pois ainda não 

tinha condições de garantir a formação profissional a esses milhões de jovens e 

adultos sem qualificação que, no entanto, representam a força de trabalho do País.  

Deste modo, para a retomada do crescimento econômico do país o papel da 

Educação Profissional e Tecnológica é de suma importância, uma vez que o 

crescente desenvolvimento tecnológico, bem como a geração de emprego, exigia a 

qualificação desses milhões de jovens e adultos. Diante desse contexto, surge a 

necessidade de desenvolvimento de políticas públicas que fortaleçam e ampliem a 

oferta da Educação Profissional e Tecnológica de forma articulada com as políticas 

nacionais de geração de emprego, trabalho e renda.  

É neste cenário que o Governo Federal, por meio da Lei nº 12.513, de 26 de 

outubro de 2011, instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
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Emprego - PRONATEC, com objetivos desafiadores, metas ousadas e investimentos 

numerosos. Visando qualificar um grande contingente de cidadãos, especialmente 

aqueles advindos das classes populares de baixa renda, para o período denominado 

de pleno emprego, que já dava sinais de expansão desde o período de 2006 a 2008, 

com base em um modelo desenvolvimento econômico adotado no país. 

Segundo a ex-presidente Dilma Rousseff, em discurso de lançamento do 

programa, “a educação é um dos melhores caminhos para o desenvolvimento”1. 

Dessa forma, o país enfrentava o grande desafio de assegurar capacitação para os 

jovens, trabalhadores e adultos que por algum motivo não tiveram oportunidade de 

se qualificar. Para a ex-presidente, o Pronatec permitirá “que o país tenha condições 

de aumentar a produtividade, melhorando a produção de bens e serviços no país”2 

Para melhor compreendermos a concepção desse programa faz-se 

necessário uma retomada no seu processo de criação. Desde o dia em que a ex-

presidente encaminhou à Câmara dos Deputados mensagem apresentando o 

Projeto de Lei do PRONATEC em 28 de abril de 2011, até a publicação da lei no 

Diário oficial no dia 27 de outubro de 2011, decorreram apenas seis meses. Há que 

se destacar que houve um ambiente favorável à sua aprovação baseado em 

inúmeros fatores. Dentre eles podemos destacar: 1) ampliação das políticas de 

expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. 2) atuação de 

entidades representativas de professores e de estudantes e outros movimentos de 

apoio à melhoria da educação com competências para fazer advocacy junto ao 

Congresso Nacional. 3) a atuação da mídia no debate sobre o estado da educação 

no país. 4) atuação dos dirigentes da SETEC junto às bancadas, líderes partidários, 

e parlamentares, em busca de apoio ao PL. 5) A conjuntura econômica, conforme 

citado anteriormente onde alguns setores apontavam a necessidade de força de 

trabalho qualificada.  

De acordo com uma pesquisa do IPEA (2014, p 26), outros dados também 

apontam como favoráveis a rápida aprovação do Projeto de Lei, tais como:  

 
A Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE mediu a taxa de 
desemprego no país em 4,6% da População Econômica Ativa (PEA), em 

                                            
1 Para maiores informações sobre o lançamento do Pronatec pela Presidente Dilma Rousseff acessar 
a notícia veiculada no site: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/10/dilma-sanciona-pronatec-
que-visa-melhoria-do-ensino-tecnico.html 
2 Discurso da Presidente Dilma Roussef no lançamento do Pronatec, acessado em: 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/10/dilma-sanciona-pronatec-que-visa-melhoria-do-ensino-
tecnico.html 
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dezembro de 2013. A média anual de 2012 fechou em 5,5%, a menor da 
série histórica, com um aumento na formalização do emprego. O 
rendimento domiciliar per capita aumentou em 5,2% na comparação com 
2011. De 2003 para 2012, o crescimento chegou a 42,6%. Ou seja, o 
mercado de trabalho brasileiro continua dinâmico se comparado com outros 
países e, curiosamente, mesmo quando o crescimento da economia não se 
revela tão auspicioso. Ver gráfico 1 e 2. 

 

Gráfico 1 - Taxa de Desocupação: média das estimativas mensais (2003-2012) 

 

Fonte: IPEA 2014 

 

Gráfico 2 - Percentual de empregados com carteira assinada no setor privado (2003-2012) 

Fonte: IPEA 2014 
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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico tem como objetivo 

principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional técnica de nível médio presencial e à distância e de cursos e programas 

de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional. Para tanto, o 

governo federal, investe em ações e projetos de educação profissional e tecnológica 

em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Esse 

programa foi constituído a partir de subprogramas, projetos e ações de assistência 

técnica e financeira e possui metas bastante desafiadoras, entre elas a de criar oito 

milhões de vagas até final de 2014 para a qualificação técnica e profissional de 

trabalhadores e de alunos do ensino médio (BRASIL/MEC/PRONATEC, 2012).  

Os processos para implementação do PRONATEC preveem as seguintes 

ações:  

 

1. Ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional 

e tecnológica;  

2. Fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de 

educação profissional;  

3. Incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de 

atendimento dos serviços nacionais de aprendizagem;  

4. Oferta de Bolsa-Formação, nas modalidades Bolsa-Formação Estudante 

e Bolsa-Formação Trabalhador;  

5. Financiamento da educação profissional e tecnológica;  

6. Fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 

médio na modalidade de educação à distância;  

7. Apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito do 

Programa;  

8. Estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com deficiência, 

inclusive com a articulação dos Institutos Públicos Federais, Estaduais e 

Municipais de Educação; e  

9. Articulação com o Sistema Nacional de Emprego 

(BRASIL/MEC/PRONATEC, 2012).  

 

Dessa maneira, vale destacar que o Pronatec é uma das políticas públicas 
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do governo federal na área social, cujo processo de formulação se deu de forma 

centralizada e seu processo de implementação de forma descentralizada 

envolvendo negociações interorganizacionais, sendo implantado por instituições 

distintas, tais como os Serviços Nacionais de Aprendizagem - SENAI, SENAC, SESI 

e SESC e os Institutos Federais. Além de contar com a participação dos parceiros 

demandantes, entre eles: Ministérios, Estados e Secretarias de Governo. A figura 

abaixo demonstra uma dimensão mais clara da complexidade do arranjo institucional 

para execução do PRONATEC. 

 

Figura 1 - Arranjo Institucional da Rede Federal para execução do PRONATEC 

 

Fonte: Readaptação IPEA 2014 

 

Constata-se, portanto, que o programa envolve uma série de ações que 

apresentam abordagens, formas de implementação e público alvo diferenciados, o 

que envolve uma multiplicidade de atores e instituições diversas. Diante disso, a 

implementação dessa política pressupõe cooperação e articulação entre os 
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mesmos, sobretudo a integração entre governo federal, ministérios envolvidos, 

gestão local e outras instituições, garantindo entre outras coisas qualidade na 

administração orçamentária, fundamental para o sucesso da implementação. Além 

de elevada qualificação dos atores envolvidos, principalmente dos docentes que 

atuam diretamente com o público alvo, com habilidades necessárias para 

compreender os objetivos do programa a fim de assegurar o alcance dos resultados. 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego incide, 

basicamente, na unificação de algumas ações que já existiam em períodos 

anteriores que, no entanto, não trabalhavam de forma integrada. São elas: o 

programa Brasil Profissionalizado implantado no ano de 2007 e a criação da Rede 

de Educação Técnica à Distância (E-TEC) que visa à oferta de educação 

profissional e tecnológica à distância, também criado em 2007. Ambos almejavam a 

ampliação e democratização do acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e 

gratuitos, através de repasse de recursos do governo federal. Acrescido a essas 

ações, destaca-se a criação da “Bolsa-Formação", oferta de cursos técnicos para 

estudantes matriculados no Ensino Médio e cursos de formação inicial e continuada 

para pessoas que buscam ou qualificação profissional, bem como a criação do 

"FIES Técnico," um programa de crédito educativo para estudantes de cursos 

técnicos de nível médio e empresas, para custeio da formação inicial e continuada 

ou qualificação profissional de seus trabalhadores.  

A oferta da Bolsa-Formação ocorre de duas formas: Bolsa-Formação 

Estudante: destinada aos beneficiários previstos no art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de 

outubro de 2011, para cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas 

formas concomitante, integrada ou subsequente, e para cursos de formação de 

professores em nível médio na modalidade normal, nos termos definidos em ato do 

Ministro de Estado da Educação e a Bolsa-Formação Trabalhador: destinada ao 

trabalhador e aos beneficiários dos programas federais de transferência de renda, 

para cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Vale 

destacar que sua implementação é compartilhada entre MEC, parceiros 

demandantes e parceiros ofertantes3. Portanto, cabe aos parceiros ofertantes de 

                                            
3 São denominados parceiros ofertantes “as instituições de educação profissional e tecnológica que 
oferecem os cursos”. São denominados parceiros demandantes “os órgãos da administração pública 
federal direta e indireta e entes federados habilitados pelo Ministério da Educação, responsáveis pela 
mobilização, arregimentação e seleção de candidatos à Bolsa-Formação”. (Portaria 185 do Ministério 
da Educação) 
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acordo com a Portaria MEC 185, de 12 de março de 2012, a disponibilização de 

cursos constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e no Guia Pronatec de 

Cursos de Formação Inicial e Continuada, conforme Lei nº 12.513, de 26 de outubro 

de 2011, Resolução nº 3, de 9 de julho de 2008, Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e 

Portaria nº 870, de 16 de julho de 2008. Já aos parceiros demandantes fica a 

responsabilidade de mobilização e seleção de candidatos à Bolsa Formação. Ao 

FNDE fica a responsabilidade de repasse dos recursos às redes ofertantes do 

programa conforme preconiza a Lei nº 12.513, 26 de outubro de 2011 e outras 

normas complementares. Por fim, cabe a SETEC/MEC a articulação entre parceiros 

ofertantes e demandantes, organização da oferta dos cursos, bem como 

disponibilização de informações relacionadas ao acompanhamento dessa ação. 

O processo de implementação da Bolsa Formação prevê o seguinte fluxo: 1) 

processo de pactuação de vagas entre os parceiros demandantes e ofertantes, a ser 

organizado periodicamente pela SETEC/MEC; 2) Oferta de cursos; transferências de 

recursos ou descentralização de créditos pelo FNDE através de portarias4; 3) 

Matrículas: o ofertante cria a turma e inicia sua divulgação observando o disposto na 

legislação em vigor para realização das matrículas; 4) Acompanhamento da 

SETEC/MEC. 

Sabe-se, portanto, que o Programa atua, dentre outras iniciativas, por meio 

dos seguintes ações: 1) Expansão da Rede Federal; 2) Programa Brasil 

Profissionalizado; 3) Rede e-Tec Brasil; 4) Acordo de Gratuidade com o Sistema S 

(SESI-SENAI e SESC-SENAC); 5) Bolsa-Formação.  

De acordo com Santos (2013, p.32) “O Pronatec se caracteriza pela 

existência de uma pluralidade de instituições envolvidas em sua execução, 

resultantes do processo de desconcentração, descentralização e delegação dos 

serviços públicos, principalmente na área social”. Nessa conjuntura, o Pronatec 

possui inúmeros desafios, sobretudo pelo fato de ser um programa advindo de uma 

política federal, cujo modelo pressupõe centralização de decisões e estratégias de 

cooperação entre os diversos atores envolvidos, o que torna extremamente 

necessário a existência de mecanismos de coordenação.  

Dessa forma, fatores relacionados à disponibilidade e qualidade dos 

                                            
4 O montante de recursos transferidos no âmbito da Bolsa Formação corresponde ao número de 
alunos atendidos em cada instituição e inclui os custos relativos ao acompanhamento pedagógico e à 
assistência estudantil 
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recursos humanos e financeiros, além de questões como multiplicidade de atores e 

instituições responsáveis pela implementação do programa, alinhamento e 

articulação entre as mesmas, influenciam diretamente na implementação do 

programa. 

Diante disso, espera-se com esta pesquisa responder a seguinte questão: 

De que forma se deu a implementação do PRONATEC no período de 2012 a 2015, 

considerando tanto a execução orçamentária quanto as metas estabelecidas para o 

programa? 

 

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DA REDE FEDERAL 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica está 

presente em todo o território nacional, oferecendo cursos de qualificação, técnicos, 

superiores de tecnologia, licenciaturas, e programas de pós-graduação lato e stricto 

sensu. As unidades que compõem a Rede Federal são referências em suas áreas 

de atuação. A história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica remonta ao inicio do século XX, mas precisamente em 1909, quando o 

então Presidente da República, Nilo Peçanha, criou 19 escolas de Aprendizes e 

Artífices que, mais tarde, deram origem aos Centros Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (Cefets). 

Na década de 1980 um novo cenário econômico e produtivo emergia através 

do desenvolvimento de novas tecnologias, associadas à produção e à prestação de 

serviços. Para atender a essa demanda, as instituições de educação profissional se 

empenharam na criação de diversos programas e cursos para elevar os níveis da 

qualidade da oferta. A tabela abaixo apresenta uma linha do tempo com os fatos 

mais marcantes na história da Rede Federal no país. 
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Tabela 1 - Linha do Tempo Rede Federal 

 

1909 O Presidente Nilo Peçanha assina o Decreto 7.566 em 23 de setembro , 
criando inicialmente 19 “ Escolas de Aprendizes e Artífices” subordinadas 
ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. 

1927 O Congresso Nacional sanciona o Projeto de Fidélis Reis, que prevê o 
oferecimento obrigatório do ensino profissional no país. 

1930 É criado o Ministério da Educação e Saúde Pública que passa a supervisionar 
as Escolas de Aprendizes e Artífices, através da Inspetoria do Ensino 
Profissional Técnico. 

1937 Promulgada a nova Constituição Brasileira que trata pela primeira vez do 
ensino técnico, profissional e industrial. É assinada a Lei 378, que transforma 
as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, destinados ao 
ensino profissional, de todos os ramos e graus. 

1941 Vigora uma série de leis, conhecidas como a “Reforma Capanema”, que 
remodelam todo o ensino no país. Os principais pontos: 
- o ensino profissional passa a ser considerado de nível médio; 
- o ingresso nas escolas industriais passa a depender de exames de 
admissão; 
- os cursos são divididos em dois níveis: curso básico industrial, artesanal de 
aprendizagem e de mestria, e o segundo, curso técnico industrial. 

1942 O Decreto 4.127, de 25 de fevereiro, transforma os liceus industriais em 
Escolas Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação profissional 
em nível equivalente ao do secundário. 

1944 A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial 
e o consequente empréstimo financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no 
Governo Getúlio Vargas impulsionam a industrialização brasileira. 

1956 - 1961 O governo de Juscelino Kubitschek marca o aprofundamento da relação entre 
Estado e economia. O objetivo é formar profissionais orientados para as metas 
de desenvolvimento do país. 

1959 As Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias com o 
nome de Escolas Técnicas Federais com autonomia didática e de gestão. 

1961 O ensino profissional é equiparado ao ensino acadêmico com a 
promulgação da Lei 4.024 que fixa as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. O período é marcado por profundas mudanças na política de 
educação profissional. 

1967 Decreto 60.731 transfere as Fazendas Modelos do Ministério da Agricultura 
para o Ministério da Educação e Cultura que passam a funcionar como 
escolas agrícolas. 

1971 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira torna técnico-profissional 
todo currículo do segundo grau compulsoriamente. Um novo paradigma se 
estabelece: formar técnicos sob o regime de urgência. 

1978 A Lei 6545 transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro) em Centro Federais de Educação Tecnológica. 
 

1980-1990 A globalização, nova configuração da economia mundial, também atinge o 
Brasil. O cenário é de profundas e polêmicas mudanças: a intensificação da 
aplicação da tecnologia se associa a uma nova configuração dos processos de 
produção. 

1994 A Lei 8.948, de 8 de dezembro: 
- institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, 
gradativamente as ETFs e EAFs em CEFETEs; 
- a expansão da oferta da educação profissional somente ocorrerá em parceria 
com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou organizações 
não governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos 
novos estabelecimentos de ensino. 

1996 Em 20 de novembro, a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional/LDB) dispõe sobre a Educação Profissional num capítulo introdutório. 
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1997 O Decreto 2.208 regulamenta a educação profissional e cria o Programa de 
Expansão da Educação Profissional (Proep). 

1999 Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em 
Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets). 

2004 O Decreto 5.154 permite a integração do ensino técnico de nível médio ao 
ensino médio. 

2005 Institui-se pela Lei 11.195, que a expansão da oferta da educação profissional 
preferencialmente ocorrerá em parceria com Estados, Municípios e Distrito 
Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais; 
Lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal com a 
construção de 60 novas unidades de ensino pelo Governo Federal; 
O Cefet Paraná passa a ser Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

2006 O Decreto 5.773 trata sobre o exercício das funções de regulação, supervisão 
e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 
graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 
É instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos. 
É lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

2007 Lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal. 
Até 2010 serão 354 unidades. 
O Decreto 6.302 institui o Programa Brasil Profissionalizado. 
É lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. 

2008 Articulação para criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia. 

2009 Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/linha.pdf 

 

A grande expansão da educação profissional ocorreu a partir do mês julho 

de 2004, no momento em que a educação profissional apropriou-se de um 

importante mecanismo para o seu desenvolvimento por meio da publicação do 

Decreto nº 5.154/2004 (Brasil, 2004). Este decreto normatiza o desenvolvimento da 

educação profissional por meio de programas e cursos, em três planos: 1) formação 

inicial e continuada de trabalhadores - inclusive integrada com a educação de jovens 

e adultos; 2) educação profissional técnica de nível médio; e 3) educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação (CASSIOLATO E GARCIA, 

2014). 

Desde então, a Rede Federal vem passando pela maior expansão já 

registrada em sua história. De acordo com informações extraídas no site do 

Ministério da Educação, do ano de 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas 

técnicas no país. Já entre o período de 2003 a 2010, foi entregue à população por 

meio do Ministério da Educação cerca de 214 unidades que estavam previstas no 

plano de expansão da rede federal de educação profissional. Além disso, outras 

escolas foram federalizadas. Para tanto, o MEC investiu mais de R$ 3,3 bilhões 

entre os anos de 2011 e 2014, na expansão da educação profissional. Sendo que, 
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das 208 novas unidades previstas para o período, todas entraram em 

funcionamento, obtendo, portanto um total de 562 escolas em atividade.  

Os Institutos Federais estão presentes em todos estados, num total de 38 e 

ofertam desde cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de 

tecnologia e licenciaturas, além de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. 

Além disso, a Rede também é formada por algumas instituições que não aderiram 

aos Institutos Federais, mas que também ofertam a educação profissional em todos 

os níveis são elas: dois Cefets, 25 escolas vinculadas a Universidades, o Colégio 

Pedro II e uma Universidade Tecnológica. As figuras abaixo ilustram 

respectivamente o atual cenário da Rede Federal e a distribuição da Rede Federal 

em todo território Nacional. 

 

Figura 2 - Cenário da Rede Federal 

 

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal 
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Figura 3 - Distribuição da Rede Federal 

 

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-fe 
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CAPÍTULO II 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo estão relacionados alguns conceitos e discussões a partir de 

trabalhos teóricos e empíricos que versam sobre políticas públicas e seus ciclos, 

implementação de políticas públicas que é o alicerce da pesquisa, destacando-se a 

literatura que diz respeito a abordagens de cima para baixo, também conhecida 

como top-down que será tratada nesse trabalho como modelo fundamental para 

análise que se pretende alcançar. E por fim, também serão apresentados aspectos 

relacionados à questão do federalismo e da descentralização de políticas públicas, 

visando subsidiar a construção de um referencial teórico que permita analisar alguns 

aspectos da implementação de políticas públicas sociais formuladas pelo governo 

federal de forma descentralizada. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E SEUS CICLOS 

 

Com a crescente politização do processo de produção de políticas, definidos 

por Marques (2013, p. 24) como, “processos complexos, atravessados por diversas 

dinâmicas de poder, embora em constante interação com os ambientes 

institucionais, relacionais e cognitivos que as cercam, ambientes esses também 

construídos ativamente pelos atores”. Surgem também novas discussões referentes 

ao denominado pela literatura “ciclo de produção de políticas” cujo foco não se dá 

apenas nos processos decisórios na formulação de políticas, mas também na 

formação da agenda, na implementação e avaliação. 

Diante disso, primeiramente torna-se necessário entender o conceito de 

políticas públicas, embora na literatura existam várias definições acerca do que é 

uma política pública. Marques (2013, p.24) as define como sendo um conjunto de 

ações implementadas pelo Estado e pelas autoridades governamentais. No entanto, 

Souza (2006, p.26) explica que as diferentes definições têm como foco o conjunto de 

ações implementadas pelo governo. Dessa forma, a autora sintetiza política pública 

como sendo um “campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o 

governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 
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dependente)”.  

De acordo com alguns autores (Rua, 2009; Rua, 2013; Souza 2006) cada 

política pública passa por algumas etapas, consideradas como ciclos de políticas 

públicas, que nem sempre obedecem a sequência sugerida, mas que são 

fundamentais para fins de análise. São elas: Formação da Agenda, Formulação, 

Adoção, Implementação e Avaliação. 

Formação da Agenda: lista de temas ou problemas sociais e 

institucional/governamental reconhecido pelos atores políticos num dado contexto. 

Nessa etapa busca se definir os problemas que serão atacados por meio de uma 

política. 

Formulação: É a apresentação de soluções ou alternativas. Segundo o 

argumento racional este é o momento para levantar todas as alternativas, levando 

em consideração a relação custo/benefício buscando minimizar os custos e 

maximizar os benefícios na tomada de decisão, já no modelo incremental acredita-

se que se devem tomar decisões pequenas em cima do que já existe. Quando uma 

situação é vista como problema torna-se necessário definir as linhas de ação que 

serão adotadas para solucioná-los.   

Adoção: Momento onde os interesses se manifestam, negociação, discussão 

para implementação ou não implementação das políticas públicas. 

Implementação: envolve a preparação para se colocar a política pública em 

prática, bem como a elaboração de todos os planos, programas e projetos que 

permitirão executá-la. Pode ocorrer conforme duas abordagens, modelo top down e 

bottom-up. 

Avaliação: processo de coleta e análise sistemática de informações sobre 

características, processos e impactos de um programa, de forma a atribuir valor e 

analisar o mérito do programa.  A avaliação está relacionada com o resultado da 

política pública implementada e tem como foco a efetividade, a eficácia ou a 

eficiência de um programa de governo. 

A maior parte da literatura especializada sobre políticas públicas está voltada 

ao estudo das fases, formação da agenda, formulação e avaliação estando, portanto 

a fase da implementação desprestigiada, sendo considerada segundo Hargrove 

apud Batista (2014, p.347) o “elo perdido” na análise de políticas públicas. Souza 

(2006), bem como Carvalho e Barbosa (2011) afirmam que quando se refere à fase 

de implementação, está se falando da etapa menos estudada dentre as outras fases 
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de políticas públicas, já que a formulação e a avaliação têm recebido maior atenção 

acadêmica. Com efeito, a fase de implementação até a década de 1970, não era 

considerada um problema relevante na área de estudos sobre políticas públicas 

(Perez, 2010). Em geral, vários estudos acerca da implementação não levavam em 

consideração ou deixavam em segundo plano os fatores inerentes a essa fase do 

policy cicle.  

Um dos primeiros trabalhos que chamou a atenção para a complexidade da 

fase de implementação e detectou a influência de certos aspectos desprezados por 

estudos anteriores foi trabalho de Pressman e Wildavsky (1973), com a publicação 

do livro intitulado “Implementation”. O subtítulo dessa obra: “Como as grandes 

expectativas de Washington são frustradas em Oakland ou por que é espantoso que 

os programas federais funcionem...” exemplificou como grandes expectativas 

presentes nas soluções propostas muitas vezes se viam frustradas por sua 

inaplicabilidade. Para os autores, a implementação de uma política, embora muito 

discutida, raramente é estudada. Contudo, boa parte dos modelos teóricos 

formulados até então, concernentes ao processo de implementação de políticas 

públicas, partiam do pressuposto de que, uma vez concebidas e formuladas, as 

políticas públicas seriam efetivamente implementadas. 

Para melhor compreensão acerca dessa fase que é o foco dessa pesquisa, 

faz-se necessário entender o que é implementação. Partindo desse pressuposto 

buscaremos a definição de Van Meter; Van Horn 1975 citado por Faria (2012, p.8) “a 

implementação de políticas públicas são as ações de indivíduos públicos e privados 

(ou grupos) que são direcionadas para a consecução dos objetivos definidos 

anteriormente no processo decisório acerca das políticas.” A implementação sucede 

à tomada de decisão e antecede a avaliação. Portanto é nesse momento que são 

produzidos os resultados da política, ou seja, a conversão da intenção em ação. 

Segundo Hill apud Saravia e Ferrazeri (2006, p.34), “a implementação 

refere-se a objetivos específicos, à tradução, na prática, das políticas que emergem 

do complexo processo decisório. Os efeitos (outcomes) referem-se aos resultados 

conjuntos da decisão e da implementação, isto é, o que realmente aconteceu.” 

Sendo assim, a implementação de políticas públicas “pode ser considerada o 

estágio no qual propostas, programas e metas são traduzidas em processos e ações 

voltadas para a efetiva entrega dos serviços ao público-alvo” (Batista, 2015). 

Vale destacar que esta pesquisa busca analisar a implementação de uma 
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política pública (Pronatec), por isso é fundamental aprofundar o debate sobre essa 

fase do ciclo de políticas públicas, bem como das abordagens de análise para esse 

processo. 

 A partir da década de 1980 os estudos de implementação desenvolveram 

modelos teóricos para nortear a análise empírica. De acordo com Winter (2010, 

p.211) “a construção de modelos e de estratégias de pesquisa, entretanto, 

imediatamente levou a um grande confronto entre as perspectivas de cima para 

baixo e de baixo pra cima à implementação de políticas”. Dois modelos basilares 

analíticos destacados pela literatura sobre o processo de implementação. 

O modelo de análise de baixo para cima, também conhecido como bottom-

up, é caracterizado pela maior liberdade dos burocratas e a influência das redes de 

atores em modelar a implementação de políticas pública. Para Lima e D’Ascenzi 

(2012, p. 7), a abordagem bottom-up “considera a implementação como um 

processo disperso e descentralizado, reconhecendo o papel importante dos 

implementadores. Esses podem mudar a forma como a política é implementada ou 

redefinir objetivos em virtude de constrangimentos encontrados”. Ou seja, considera 

uma maior participação dos implementadores no sucesso das políticas e leva em 

consideração a discricionariedade dos agentes implementadores em modificar a 

política formulada. Esses agentes implementadores são também chamados de 

burocratas de linha de frente (street level bureaucrats), pois estão mais próximos 

das ações resultantes e por influenciar, consideravelmente, o processo de políticas 

públicas (Lota & Pavez, 2010). Lipsky citado por Lima e D’Ascenzi (2012, p.8) 

“define burocracias streel-level como trabalhadores que interagem diretamente com 

cidadãos no curso de suas tarefas e que têm substancial discrição na execução de 

seu trabalho”. Portanto, nessa abordagem analítica os implementadores têm maior 

participação na análise do problema e na prospecção de soluções. 

As abordagens de cima para baixo, também conhecida como top-down que 

será tratada nesse trabalho como modelo fundamental para análise que se pretende 

alcançar, “partem da visão de que as políticas públicas são elaboradas e decididas 

por uma esfera política de nível superior, em que os formuladores de políticas 

desenvolvem as políticas e deixam a cargo dos chamados agentes a sua 

implementação”. Ou seja, começa com decisões do governo e não considera 

funcionários de níveis inferiores, baseia-se no modelo de estágios onde fica evidente 

uma distinção entre a formulação (estabelecimento de objetivos) e a implementação 
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de políticas (concretização dos objetivos). Nesse caso, o ato de implementação 

pressupõe um ato anterior, o ato de formular a política pública. As políticas são tidas 

como propriedade dos formuladores que estão no “topo”. Pode também ser visto 

como uma série de cadeias de comando nas quais os líderes políticos articulam uma 

clara preferência de política pública que é desenvolvida com altos níveis de 

especificidade. Essa abordagem é, 

  
centrada na identificação de um conjunto de variáveis formuladas a partir de 
decisão política da autoridade governamental central, procurando responder 
questões como: o grau de alcance dos objetivos da política; o 
equacionamento dos impactos e os objetivos; os principais fatores que 
afetam o impacto e a própria política e as reformulações ao longo do tempo. 
(Perez. 2010, p. 1185 

 

Partindo desse pressuposto autores como Mazmanian e Sabatier, 

considerados como os principais expoentes dessa abordagem, identificaram uma 

infinidade de variáveis políticas que afetam o processo de implementação. Desse 

modo, sintetizaram essas variáveis em seis condições essenciais para que se possa 

atingir uma implementação efetiva, ou seja, fatores que devem ser considerados 

para que uma política alcance os objetivos propostos. Tais condições estão 

sumarizadas na tabela 1, abaixo, que segundo Carvalho (2006, p.26) “se refere à 

implementação vista do alto, isto é, do ângulo que ressalta a importância das 

condições de partida de uma política privada ou pública”. 

Tabela 2 - Condições de implementação de programas/políticas sociais 

Condição Justificativa 

Objetivos claros e consistentes Favorecem o estabelecimento de padrões de 
avaliação. Constituem recurso legal importante 
para implementadores 

Teoria causal adequada Políticas incorporam teoria implícita (concepção) 
sobre mudança social 

Implementação legalmente estruturada (realça a 
concordância de implementadores e de grupos 
alvo) 

A variedade de mecanismos legais inclui pontos 
de veto ao programa; sanções e incentivos 
disponíveis para superar resistências; e a 
implementação de agências que possam dar 
prioridade e apoio ao programa 

Agentes implementadores hábeis e 
comprometidos 

O compromisso dos implementadores com os 
objetivos da política e sua habilidade em utilizar 
os recursos disponíveis são fatores críticos no 
processo de implementação  

Apoio dos grupos de interesse e do Legislativo e 
Executivo 

É necessário manter independentes o apoio 
político dos grupos de interesse e o dos poderes 
Legislativo e Executivo durante o longo período 
de implementação 

Controle do nível de influência das mudanças 
socioeconômicas no processo de implementação 

Eventualmente, mudanças nas condições 
socioeconômicas podem influir de modo 
dramático no apoio político ou na teoria causal 
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de um programa. Exemplo disso seria a crise do 
petróleo na década de 1970 

Fonte: Sabatier, 1986 - Extraído da tese de doutorado CARVALHO, Eliane Hollanda, 2006 p.26 

 

Existem nesse modelo algumas críticas apontadas pela literatura em geral, 

são elas: 1) separação e independência entre formulação e implementação; 2) 

centralidade dos formuladores e visão dos implementadores como “impedimentos”; 

3) ignora iniciativas do setor privado, da “burocracia de nível de rua” e 

implementadores locais; 4) ignora os interesses e incentivos sobre a “burocracia de 

nível de rua”: pressupõe acordo, comprometimento e motivação (Sabatier, 1986; 

Winter, 2010; Pressman; Wildavsky, 1973). 

Esta pesquisa busca aprofundar o debate sobre a implementação de 

políticas públicas. Nessa perspectiva, Lima e D’Ascenzi (2012, p.11), explicam que 

“fatores como disponibilidade e qualidade dos recursos humanos e materiais, 

estrutura e a dinâmica das regras organizacionais (formais e informais), fluxo e 

disponibilização de informações influenciam a forma como se dará a apropriação e 

implementação do plano nos espaços”. 

Saravia (2006 p.143-145) citado por Rua (p. 91), descreve a implementação 

como sendo, composta pelo planejamento e organização do aparato administrativo e 

dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos para implementar uma 

política. Esse processo envolve a elaboração de todos os planos, programas e 

projetos, bem como, o recrutamento e o treinamento dos que irão executar a política. 

Contudo, o processo de implementação deve prever estudos dos obstáculos que 

poderão inviabilizar a consecução dos resultados, sobretudo a análise da burocracia. 

Assim sendo, com base nas considerações de Hogwood e Gunn apud Saravia e 

Ferrarezi (2006, p.34),  

 
a implementação é possível se as circunstâncias externas ao agente 
implementador não impõem obstáculos paralisantes; se o programa dispõe 
de tempo adequado e recursos suficientes; se a combinação precisa de 
recursos está efetivamente disponível; se a política a ser implementada 
baseia-se numa teoria de causa-efeito válida; se a relação entre causa e 
efeito é direta e se existem poucos, ou nenhum, vínculos de interferência; 
se as relações de dependência são mínimas; se existem compreensão e 
acordo sobre os objetivos; se as tarefas estão totalmente especificadas e na 
sequência correta; se há perfeita comunicação e coordenação; e se as 
autoridades podem pedir e obter perfeita obediência. Basta esse enunciado 
para perceber que essas precondições serão muito dificilmente satisfeitas 
na prática. 

 

Nesse contexto, faz-se necessário retomar as discussões sobre as questões 
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federativas que também afetam a implementação de políticas que deve ir além das 

discussões sobre a dicotomia entre centralização e descentralização. “Com a 

redemocratização, a descentralização de políticas passa a depender da adesão dos 

níveis de governo subnacionais, e o jogo federativo de barganhas, negociações, 

coalizões e induções das esferas superiores de poder, exigindo processos de 

coordenação intergovernamental” (Abrucio, 2005). Coordenação essa que segundo 

o autor envolve por parte do governo federal, 

 
além da articulação entre diferentes níveis de governo, os mecanismos de 
incentivos e indução, as normatizações, os bons desenhos de programas, a 
redefinição da atribuição de responsabilidades e competências, as 
transferências de recursos e a organização e capacitação de quadros 
técnicos (tanto do órgão coordenador quanto dos órgãos de quem está na 
ponta da implementação), entre outros aspectos. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que o PRONATEC apresenta um processo de 

decisão centralizada no nível federal e descentralizada na sua implementação. 

Nessa perspectiva, dependendo da trajetória da política pública e dos contextos 

políticos do país, verifica-se a existência de políticas públicas com modelos mais 

centralizados e descentralizados, bem como ambos convivendo de forma 

simultânea. Para Arretche (2012), apesar da descentralização de competências e 

recursos aos municípios, o governo central continuou usando seu poder regulador 

iniciado com a instituição do Estado desenvolvimentista, através de mecanismos 

legais, de controle de recursos e burocracia.  

 
Como consequência, o governo federal pode iniciar legislação em 
praticamente qualquer área de política, ao passo que os governos 
subnacionais não têm competências legislativas exclusivas. Em nenhuma 
área relevante de política está a União impedida de propor legislação, o que 
lhe confere grande capacidade de iniciativa legislativa. Portanto, na 
Federação brasileira, o governo federal conta com autoridade regulatória 
para influir decisivamente na agenda política dos governos subnacionais. 
(Arretche. 2012, 16-17) 

 

Dessa forma, é assegurado constitucionalmente ao Executivo o poder de 

agenda, ou seja, iniciar propostas ou determinar o curso das ações. Isso pode ser 

feito utilizando-se projetos de lei ou medidas provisórias. Como ocorreu com o 

Pronatec que no ano de 2011 dando continuidade à política de expansão da 

educação profissional foi lançado pela ex-presidente Dilma Rousseff. 
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2.2 FEDERALISMO E DESCENTRALIZAÇÃO 

 

No Brasil, até o início dos anos 80 as políticas públicas promovidas pelo 

Estado brasileiro se caracterizavam pela centralização decisória e financeira na 

esfera federal, cabendo aos estados e municípios apenas a execução das políticas 

formuladas centralmente. Dessa forma, as políticas públicas eram marcadas pela 

fragmentação institucional, desarticulação que ocorria num mesmo nível de governo 

e entre diferentes esferas. Tal desenho institucional dificultava a tarefa de 

coordenação, com implicações para a eficiência e a efetividade das políticas 

públicas na sociedade. Sem mencionar que o crescimento do aparato estatal se deu 

desordenadamente, sem uma coordenação efetiva. 

Desde a promulgação da constituição de 1988, o Brasil vem passando por 

inúmeras inovações, sobretudo no que diz respeito ao desenho federativo e às 

competências de cada esfera de governo na implementação de políticas públicas. 

Através da nova constituinte foi definida uma estrutura própria de federação, 

formada por três unidades de governos autônomas: a União na esfera central, os 

Estados na esfera regional e os Municípios na esfera local. Além disso, definiram-se 

as competências de natureza administrativas comuns entre os entes federados que 

se referem a diversas áreas da política pública. Consequentemente foram 

implantados segundo Arretche (1999, p.111) programas de descentralização que 

foram transferindo, paulatinamente, um conjunto significativo de atribuições de 

gestão para os níveis estadual e municipal de governo.  

Dessa forma, a partir dos anos 1990, surgem novas formas de articulação do 

Estado com a sociedade civil e com o setor privado. Busca-se, então, substituir o 

modelo de provisão estatal por um modelo em que o Estado deixa de ser o provedor 

direto exclusivo e passa a ser coordenador e fiscalizador de serviços que podem ser 

prestados pela sociedade civil ou pelo mercado ou em parceria com esses setores. 

Assim, ganha impulso o processo de descentralização político-administrativa e a 

municipalização das políticas públicas, tornando possível à transformação e o 

fortalecimento das instituições democráticas no país. 

Para Batista (2015, p. 347), no federalismo brasileiro foi estabelecido um 

sistema de transferências intergovernamentais, com vistas a equalizar as diferenças 

regionais, “tendo em vista tal gap vertical de arrecadação entre a União e os entes 

subnacionais, principalmente os municípios, e também o gap horizontal que se 
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estabelece a partir da diferente capacidade de arrecadação e da desigualdade 

socioeconômica entre as regiões do País”. Diante disso, a justificativa para a 

descentralização de políticas públicas se dá pela necessidade de democratizar os 

processos decisórios e proporcionar a equidade dos resultados, além da 

necessidade de garantir a eficiência e efetividade das políticas públicas. 

Para Abrucio (2010, p.46), a descentralização também é vista como 

processo político, que resulta na transferência do poder decisório a governos 

subnacionais, conferindo-lhes autonomia para escolher seus governantes, para 

conduzir diretamente sua administração, assim como, elaborar legislação de suas 

jurisdições e por fim, cuidar da estrutura tributária e financeira. 

Essa descentralização prevista na constituição delega aos governos 

subnacionais responsabilidades no processo decisório e na implementação de 

políticas públicas. Além disso, esse tema é extremamente importante, uma vez que 

trata de aspectos relacionados a, 

 
autonomia local, formas de democracia participativa, racionalização da 
provisão de serviços, maior liberdade e responsabilidade dos gestores 
públicos, desigualdades regionais, entre os principais, são aspectos que 
fazem da descentralização um verdadeiro caleidoscópio. Por conta deste 
caráter, ela deve intrinsecamente lidar, a um só tempo, com as variáveis do 
desempenho e da democratização da gestão pública. (Abrucio 2010, p.46) 

 

Diante disso, a descentralização de políticas públicas pode ser justificada 

pelos seguintes fatos; Proximidade das demandas dos cidadãos, gestão participativa 

e eficiência na alocação de recursos. Portanto, num primeiro momento temos a 

preocupação com a questão democrática, inclusiva e participativa das instituições 

democráticas. E num segundo momento temos a preocupação com a coordenação e 

eficiência das políticas públicas. Sendo assim, a focalização das políticas sociais, 

por outro lado, é incorporada pelo reconhecimento da necessidade de se 

estabelecerem prioridades de ação em contexto de limites de recursos e pelo 

entendimento de que é preciso atender de forma dirigida a alguns segmentos da 

população, que vivem situações de carência social extrema. 

Portanto, a descentralização, por sua vez, não significa apenas transferir 

atribuições de forma a garantir eficiência, mas é vista, sobretudo, como 

redistribuição de poder, favorecendo a democratização das relações entre Estado e 

sociedade, bem como do acesso aos serviços. 
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2.3 AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

A avaliação de Políticas Públicas é um estágio muito desenvolvido 

metodologicamente, mas pouco desenvolvido teoricamente, são poucos os estudos 

teóricos que trata sobre o assunto. No entanto, para iniciarmos a discussão sobre a 

avaliação de implementação de políticas públicas é de extrema relevância conhecer 

os principais tipos de avaliação referenciados na literatura: Avaliação de Processos, 

Avaliação de Resultados, Avaliação de Impacto e Avaliação de Eficiência. 

A Avaliação de Processos também conhecida como avaliação da 

implementação visa identificar aspectos da implementação da política, bem como, 

identificar barreiras e obstáculos à sua implementação, identificando os pontos fortes 

e fracos, tendo como objetivo o aperfeiçoamento da mesma. Busca-se também 

identificar adequação entre a teoria da política e a sua implementação de fato, 

verificando se a mesma foi implementada da forma esperada e para as pessoas 

esperadas, pois, é nessa etapa que “as propostas, programas e metas são 

traduzidas em processos e ações voltadas para a efetiva entrega dos serviços ao 

público-alvo” (Batista 2014, p.352).  

A Avaliação de Resultados refere-se à avaliação do nível de transformação 

da situação a qual o programa se propõe a modificar. Expressa o grau em que os 

objetivos do programa foram alcançados. Verifica se o programa está cumprindo os 

resultados que foram propostos. É a avaliação daquilo que se expressa como metas 

primárias, intermediárias e finais de uma política/programa ou projeto. Também 

conhecida como avaliação sumária ou somativa, é um julgamento sobre a 

performance do programa.   

A Avaliação de Impacto pode ser traduzida como um tipo de avaliação de 

resultados que busca conhecer os efeitos produzidos pelo programa em alguns 

aspectos da realidade afetada pela sua existência. Geralmente está relacionada a 

resultados de médio e longo prazo, definidos como “impactos”, ou seja, 

consequências dos resultados imediatos, e visa à identificação, à compreensão e à 

explicação das mudanças nas variáveis e nos fatores relacionados à efetividade do 

programa. Para Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 111) a avaliação de impacto diz 

respeito “aos efeitos do programa sobre a população-alvo e tem, subjacente, a 

intenção de estabelecer uma relação de causalidade entre a política e as alterações 

nas condições sociais”.  
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Avaliação de eficiência é um tipo específico de avaliação, mas pode ser 

considerado a conclusão do processo. Avaliação como um todo. Faz referência a 

otimização dos recursos utilizados, ou seja, o melhor resultado possível com os 

recursos disponíveis. Possibilita o acompanhamento de ações e tarefas no que diz 

respeito ao conteúdo, método e instrumentos inerentes à execução de um programa 

ou projeto. Além de possibilitar compreender em que medida a otimização dos 

recursos públicos acontecem (recursos financeiros, materiais e humanos) através da 

comparação entre metas alcançadas, recursos empreendidos e tempo de execução.  

Identificar e compreender as variáveis que possam afetar a estrutura, 

funcionamento e dinâmica do sistema de planejamento e implementação de políticas 

é extremamente fundamental para o sucesso de uma política pública. No entanto, 

averiguar até que ponto as metas e objetivos traçados estão sendo atingidos 

acompanhando e monitorando todo esse processo é tão importante quanto. Nesse 

sentido, a avaliação da implementação das políticas públicas assume um papel 

importante, pois permite verificar como as ações de implementação foram 

organizadas e colocadas em prática.  

Segundo Rua (2013, p.109),  

 
a avaliação de políticas públicas, de programas e de projetos 
governamentais possui finalidades bastante precisas: a) viabilizar a 
prestação de contas (accountability), mediante a oferta de informações para 
julgar e aprovar decisões, ações e seus resultados; b) desenvolver e 
melhorar estratégias de intervenção na realidade, uma vez que a avaliação 
necessariamente deve ser capaz de propor algum aperfeiçoamento da 
política pública que está sendo avaliada; c) proporcionar aos atores 
envolvidos nas políticas públicas, segundo sua situação: empoderamento, já 
que a avaliação deve abrir espaço para a democratização da atividade 
pública; promoção social, pois a avaliação deve ser instrumento que 
possibilite a incorporação de grupos sociais excluídos; e desenvolvimento 
institucional, porque a avaliação contribui para a melhoria organizacional, o 
aprendizado institucional, e o fortalecimento das instituições envolvidas.  

 

A avaliação de processos, ou seja, avaliação de implementação adotada 

nesse estudo, 

 
visa a aferição da eficácia; se o programa está sendo (ou foi) implementado 
de acordo com as diretrizes concebidas para sua execução e se o seu 
produto atingirá (ou atingiu) as metas desejadas. A importância desta linha 
de avaliação está no fato de que é impossível antever todos os tipos de 
entraves, problemas e conflitos possíveis durante a realização de um 

programa. (Figueiredo e Figueiredo, 1986, p.110-111) 

 

Diante disso, esse tipo de avaliação se torna fundamental para que se possa 
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verificar os rumos que a política em execução está tomando afim de que se possa 

realizar ajustes necessário para que se alcance a eficácia desejada. E para que isso 

ocorra, faz-se necessário estabelecer critérios de adequação dos processos: 

comparar com um padrão, normalmente pré-estabelecido. Esse tipo de avaliação 

busca responder as seguintes questões: O programa esta alcançando o público-

alvo? O sistema de entrega/distribuição dos benefícios é consistente com o desenho 

do programa? Como os recursos então sendo empregados? 

Nesse sentido a avaliação de políticas públicas surge como forma de prestar 

contas a sociedade dos gastos públicos que foram destinados para implementação 

da mesma, assumindo também a função de assegurar ao Estado os controles 

regulatórios, a distribuição e o uso adequado de recursos públicos. Além disso, 

possibilita a produção de informações úteis para a tomada de decisão, devendo ser 

utilizada como um mecanismo de mudança, gerando novas atitudes, novas posturas 

que irão redirecionar se necessário os rumos de cada política. Com base nisso, essa 

pesquisa pretende utilizar a teoria da implementação, definida por Rua (2013, p.120) 

como, 

 
um método de avaliação no qual não se questiona a racionalidade do 
desenho da intervenção, mas sim a lógica que preside a sua implementação 
e a consistência dessa com os resultados pretendidos, medida pela 
distância entre os resultados almejados, os procedimentos adotados e os 
resultados obtidos. A Teoria da Implementação baseia-se na premissa de 
que se as atividades do programa funcionarem como planejadas, com 
suficiente qualidade, intensidade, e fidelidade ao plano, os resultados 
desejados serão integralmente alcançados. Sua pergunta central visa 
responder o que é necessário para transformar os objetivos programáticos 
em entregas à sociedade, isto é, como se dá o processo de implementação.  

 

Portanto, espera-se “proporcionar subsídios para que os governos com as 

suas ações possam proporcionar o desenvolvimento do país com aplicação de 

recursos financeiros em políticas públicas, mais eficientes e eficazes, principalmente 

na área de educação, que é primordial para o crescimento de qualquer nação.” 

(CARVALHO; BARBOSA, 2011 p.12).  

Tomando por base tais considerações, este trabalho avalia a implementação 

do Pronatec no período compreendido entre 2012 a 2015, descrevendo seus 

resultados através de dados da execução orçamentária vinculada as iniciativas e 

metas estabelecidas para o programa. Os dados e a mensuração das variáveis são 

apresentados no próximo capítulo. 

  



 43 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Essa seção foca na metodologia para a realização do estudo, de modo a 

garantir a replicabilidade, ou seja, de publicar os bancos de dados e maneiras de 

realização das análises de modo a deixar possível que outros pesquisadores 

possam repeti-lo. (KING,1995; FIGUEIREDO FILHO, 2012; JANZ,2015). 

As consequências de tais ações são múltiplas, sendo a principal a 

contribuição do estudo para ciência, com a compreensão que as pesquisas e banco 

de dados podem ajudar a haver uma corroboração ou refutação do que foi 

pesquisado. Como já foi explanado por Popper (1972), a partir da falsificação de 

teorias podemos haver um avanço científico. 

Para isso, todos os arquivos do referido estudo estarão disponíveis no 

Dataverse da Harvard University.  

Para tanto, a opção metodológica adotada nesta pesquisa, primeiramente 

pode ser classificada como descritiva e quantitativa. Descritiva, porque busca 

descrever o comportamento das variáveis sobre o fenômeno estudado. Já a 

abordagem quantitativa segundo Richardson (2011) é caracterizada pela 

quantificação tanto na coleta dos dados, quanto no tratamento dos mesmos por 

meio de técnicas estatísticas, simples ou complexas.  

Essa metodologia foi auxiliada pelo uso de dados secundários e foram 

coletados no Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal, principais ações e 

programas de responsabilidade do Ministério da Educação e através da análise de 

normas e documentação produzidas pelos gestores federais para implementação do 

PRONATEC. Os valores utilizados estão deflacionados por valores do PIB utilizando 

o ano atual como base. Para tanto, instrumentalizamos o nosso objetivo a partir de 

uma análise descritiva das variáveis, que serão comentadas no próximo subtítulo. 

Como unidade de análise, foram utilizados dados dos valores e metas do Programa 

de Educação Profissional e Tecnológica, entre 2012 e 2015. O recorte temporal foi 

dado dessa maneira por ter sido o período em que o programa foi implementado no 

país. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o suporte do Statistical 

Package For Social Sciences - SPSS, versão 21.0 e do pacote Excel do Microsoft 

Office.  As variáveis serão melhor descritas no próximo subtítulo. 
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Quadro 1 - Desenho de Pesquisa 

População: 
1064 transferências do Programa de Educação Profissional e 
Tecnológica, entre 2012 e 2015 
 

Fonte: Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal 

Técnicas: Estatística descritiva. 

Variáveis: Transferências previstas(TP) e realizadas(TR),  variação (TR-TP) e a 
razão(TR/TP) e o objetivo do programa (metas). 

  

 
Fonte: da autora 

 

Antes de falarmos substancialmente sobre as variáveis, é necessário 

entender como está organizado o processo orçamentário brasileiro. Definido pela 

Constituição Federal, onde se estabelece que ele deva se integrar ao processo de 

planejamento, nele é possível identificar a orientação do Executivo em relação às 

políticas públicas. O mesmo está dividido em três fases: a elaboração, a aprovação 

e a execução. São três os principais instrumentos que fundamentam o processo 

orçamentário: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 

Lei Orçamentária Anual (LOA).  

Relativamente ao plano plurianual, ele estabelece diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública federal visando também assegurar a continuidade das 

ações do governo, tendo uma vigência que vai do segundo ano de um governo e 

termina no primeiro ano do governo subsequente. Conforme estabelecido no artigo 

165 da Constituição Federal de 1988, o Plano Plurianual (PPA) “é o instrumento de 

planejamento que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.  

O PPA é constituído de macro desafios e programas, sendo que os mesmo 

são subdivididos em: programas temáticos, programas de gestão e programas de 

manutenção e serviços ao estado. Cada programa temático conforme manual de 

elaboração do PPA (p.16) “articula um conjunto de objetivos afins, permite uma 

agregação de iniciativas governamentais mais aderentes à gestão pública e, desse 

modo, aprimora a coordenação das ações de governo”. Ou seja, em cada objetivo 

estão estabelecidas metas e iniciativas, que por sua vez são responsáveis pela 

entrega de bens e serviços à população.  
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A figura abaixo ilustra de forma simples a organização do PPA.  

Figura 4 - Organização do Plano Plurianual 

 

Fonte: Costa 2015 

 

 Desse modo, faz-se necessário também destacar a forma como o Pronatec 

está organizado na perspectiva orçamentária. O programa em análise trata-se de um 

programa de governo, no âmbito Federal, e atualmente consta no PPA 2012 - 2015 

intitulado de “Mais Brasil”, como programas sociais, na categoria, programas 

temáticos: Educação, Esportes e Cultura mais especificamente no programa 

Educação Profissional e Tecnológica (2031). Esse programa temático possui apenas 

dois objetivos, onde no banco de dados são determinados por dois códigos: 0582 e 

0588. De acordo com o manual de elaboração do PPA (p.22) “esses códigos 

correspondem ao sistema de convenção adotado para organização e representação 

dos objetivos no programa temático, sendo o mesmo gerado automaticamente pelo 

SIOP” (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento).  

O primeiro objetivo (0582) consiste em:  

 
“Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, 
sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das 
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e 
necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, 
afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com 
deficiência.” (BANCO DE DADOS, PPA 2012-2015.). 

 

Esse Objetivo (0582) citado acima contém iniciativas que fazem parte do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, são elas: 1) Expansão 

da Rede Federal; 2) Programa Brasil Profissionalizado; 3) Rede e-Tec Brasil; 4) 

Acordo de Gratuidade com o Sistema S (SESI-SENAI e SESC-SENAC); 5) Bolsa-
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Formação. 

Nessa grande área os recursos são divididos em metas que serão melhor 

detalhadas no próximo subtítulo. No caso, elas são 7, com seus respectivos 

deadlines5 de alcance de metas: 

 

1. Ampliar a oferta de cursos de educação profissional articulados com a 

elevação da escolaridade para mulheres em situação de vulnerabilidade 

social, atendendo a 100 mil mulheres (recursos para alcance de metas de 

2013 a 2015); 

2. Ampliar progressivamente, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o investimento público em 

educação, em termos de percentual do Produto Interno Bruto do país, de 

forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020 (Não informado); 

3. Elevar a relação aluno/professor nos Institutos Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica, em consonância com o PNE 2011-2020 (Não 

informado); 

4. Elevar o número de escolas da rede federal de educação profissional e 

tecnológica para 562 (recursos para alcance de metas em todos os anos 

do estudo); 

5. Elevar o número de matrículas da educação profissional e tecnológica, 

em consonância com o PNE 2011-2020 (recursos para alcance de metas 

de 2012); 

6. Elevar o número de matrículas da educação profissional técnica de nível 

médio, em consonância com o PNE 2011-2020 (recursos para alcance de 

metas de até 2012); 

7. Oferecer 8 milhões de vagas em cursos de educação profissional técnica 

de nível médio e cursos de formação inicial e continuada, contemplando a 

oferta de 3 milhões de vagas por meio de bolsas, prioritariamente para 

estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos programas 

federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações 

do campo, indígenas, quilombolas e afrodescendentes (recursos para 

alcance de metas em todos os anos do estudo). 

                                            
5 Deadlines é um termo para identificar o prazo final de certa meta. No caso, cada uma a seguir 
mostra até que momento ela deve ser alcançada. 
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Já o segundo objetivo (0588) é “ofertar vagas de educação profissional para 

jovens e adultos articulada com a elevação de escolaridade e realizar processos de 

reconhecimento de saberes e certificação profissional.” (PPA 2012-2015). A esse 

objetivo estão relacionadas duas metas com foco na educação profissional e 

tecnológica, e suas respectivas peculiaridades. Em ambas não há a descrição da 

quantidade do recurso para que as mesmas sejam alcançadas. São elas: 

 

1. Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins da 

certificação profissional; 

2. Elevar o percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na 

forma articulada à educação profissional, em consonância com o PNE 

2011-2020. 

 

 

3.1 DESCRIÇÕES DAS VARIÁVEIS  

 

No intuito de avaliar a implementação do Pronatec, no período 

compreendido entre 2012 a 2015, tomando por base tanto as metas estabelecidas 

para o programa quanto à execução orçamentária, considerou-se como variável 

para o estudo, as metas do programa que serão descritas e analisadas por meio de 

sua execução, as transferências previstas (TP), as transferências realizadas (TR), a 

variação do recurso e o índice de utilização do recurso.  

Os quadros 2 e 3  sumarizam as variáveis que serão utilizadas nesse 

desenho de pesquisa. 

Quadro 2 - Descrição das Metas 

Meta Código do 
Objetivo 

Mensuração 

Ampliar a oferta de cursos de educação profissional 
articulados com a elevação da escolaridade para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social, 
atendendo a 100 mil mulheres 

0582 Número de oferta de 
cursos de educação 
profissional 

Ampliar progressivamente, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, o investimento público em educação, em 
termos de percentual do Produto Interno Bruto do país, 
de forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020 

0582 Dados não 
disponíveis 
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Elevar a relação aluno/professor nos Institutos Federais 
de Educação Profissional e Tecnológica, em 
consonância com o PNE 2011-2020 

0582 Dados não 
disponíveis 

Elevar o número de escolas da rede federal de educação 
profissional e tecnológica para 562 

0582 Número de escolas 
de educação 
profissional e 
tecnológica 

Elevar o número de matrículas da educação profissional 
e tecnológica, em consonância com o PNE 2011-2020 

0582 Número de 
matrículas de 

educação 
profissional e 
tecnológica 

Elevar o número de matrículas da educação profissional 
técnica de nível médio, em consonância com o PNE 
2011-2020 

0582 Número de 
matrículas de 

educação 
profissional e 
tecnológica6 

Oferecer 8 milhões de vagas em cursos de educação 
profissional técnica de nível médio e cursos de formação 
inicial e continuada, contemplando  a oferta de 3 milhões 
de vagas por meio de bolsas, prioritariamente para 
estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários 
dos programas federais de transferência de renda, 
pessoas com deficiência, populações do campo, 
indígenas, quilombolas e afrodescendentes 

0582 Número de vagas 
em cursos de 

educação 
profissional técnica 

de nível médio e 
cursos de formação 
inicial e continuada, 

Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de 
saberes para fins da certificação profissional 
 

0588 Dados não 
disponíveis 

Elevar o percentual de matrículas de educação de 
jovens e adultos na forma articulada à educação 
profissional, em consonância com o PNE 2011-2020 

0588 Dados não 
disponíveis 

 
Fonte: da autora 

 

Sobre as variáveis de mensuração do objetivo, a Transferência Prevista (TP) 

é dada pelo valor do recurso esperado para os objetivos que estavam delimitados. 

Já a Transferência Realizada (TR) é calculada pela quantidade de dinheiro 

repassado da União para a realização do objetivo e cumprimento da meta. A terceira 

variável - a Variação do Recurso - será dada pela subtração dos recursos que foram 

entregues (TR) pelos que foram previstos para a realização da ação (TP). 

Contudo, esses valores são absolutos, e somente mostram a magnitude, 

mas não o quanto desse valor foi entregue. Uma ação que possua grandes recursos 

pode possuir grande variação de recursos de tranferência, sem a efetividade ser 

gravemente influenciada. Para equiparar os dados, e classificá-los de maneira ótima, 

                                            
6 Dados referentes somente a 2012 
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criamos duas variáveis. A primeira foi uma maneira de solucionar esse problema. O 

índice de utilização do recurso é a razão da Transferência Realizada (TR) pela 

Transferência Prevista (TP). Ela também foi catalogada em outra variável (Nível de 

Efetividade) para que se pudesse visualizar com facilidade o quanto desses recursos 

foi entregue de acordo com o previsto de maneira ótima. Ela foi dividida em quatro 

(Muito Baixo, Baixo, Médio e Alto) em quartis equânimes, e varia de 0 a 1. Quanto 

mais próximo de 1, mais efetiva foi realizada a transferência de acordo com as 

necessidades do objetivo para o alcance da meta desejada. 

Finalmente, a efetividade do recurso foi calculada pela razão entre as 

Transferências realizadas e as previstas, multiplicado por 100. Ele foi feito dessa 

maneira para que pudéssemos verificar o quanto dos recursos previstos foram de 

fato utilizados. A escolha da multiplicação foi feita para colocar os dados em 

percentagem e facilitar a visualização ao leitor.  

 

Quadro 3 - Descrição das variáveis de mensuração do objetivo 

Variável Descrição Mensuração Fonte 

Transferência Prevista 
(TP) 

Quantidade de recurso 
previsto pela União 
para o objetivo 
proposto. 

Montante de dinheiro 
previsto (em reais) 

Plano Plurianual 2012-
2015 do Governo 
Federal 

Transferência 
Realizada (TR) 

Quantidade de recurso 
transferido para o 
objetivo proposto. 

Montante de dinheiro 
recebido (em reais) 

Plano Plurianual 2012-
2015 do Governo 
Federal 

Variação do recurso Quantidade de recurso 
que não foi utilizado  

Diferença entre os 
recursos de TR e TP 

Banco de dados próprio 

Índice de utilização do 
recurso 

Percentagem da 
quantidade de recurso 
que não foi utilizado 

Razão entre os 
recursos de TR e TP. 
Varia de 0 a 1. 

Banco de dados próprio 

 
Fonte: da autora 

 

Os gráficos abaixo focam nas médias das transferências previstas e 

realizadas a partir dos objetivos. Como pode ser visto no gráfico 3, das 

transferências previstas para o programa, em 2012 mais de 90% (R$ 26,9 milhões) 

focavam no objetivo de Expansão, interiorização, democratização e qualificação da 
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oferta de cursos de educação profissional e tecnológica (0582), enquanto que o 

restante (R$ 2,6 milhões) tinha como objetivo principal a oferta de vagas de 

educação profissional para jovens e adultos (0588). Algo similar ocorreu no ano 

seguinte, em que 96% (R$ 32,7 milhões) dos recursos foram focados no primeiro 

objetivo, enquanto que o restante (R$ 1,4 milhões) foi focado no segundo objetivo. 

Após esse período, somente o 0582 ficou presente, com valores aproximados a uma 

média de R$ 38 milhões, por transferência prevista.  

 

 
Gráfico 3 - Média anual das transferências previstas por código de objetivo (2012-2015) 

 
 

Fonte: da autora 

 

Já os valores das transferências realizadas foram menores. Enquanto que no 

ano de 2012 R$ 12,4 milhões (89%) entraram no primeiro objetivo, apenas 1,3 (11%) 

focaram no segundo. Em 2013, por mais que o valor agregado tenha aumentado, a 

proporção diminuiu. Os R$ 19,5 milhões de reais que focaram no primeiro são mais 

de 95% comparado aos 300 mil reais que em média são gastos no segundo objetivo. 

Já no terceiro e quarto, os valores do objetivo 0582 crescem e tornam-se os valores 

mais altos deste (R$ 26 e 20,9 milhões, respectivamente). 
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Gráfico 4 - Média anual das transferências realizadas por código de objetivo (2012-2015), em milhões de 
reais. 

 
 

Fonte: da autora 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

Como já dito anteriormente, o Pronatec tem como objetivo principal, expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de 

nível médio presencial e à distância e de cursos e programas de formação inicial e 

continuada (FIC) ou qualificação profissional. Para a execução desse objetivo, o 

mesmo foi traduzido em ações, ou seja, iniciativas que buscam declarar aquilo que 

deve ser ofertado na forma de bens e serviços à população. Dessa forma, as 

iniciativas do Pronatec previstas em lei, são: Expansão da Rede Federal, Bolsa-

Formação, Programa Brasil Profissionalizado, Rede e-Tec, e Acordo de Gratuidade 

com Serviços Nacionais de Aprendizagem – Sistema S. Vale destacar, que a 

entrega efetiva de bens e serviços à sociedade é resultado entre outras coisas da 

coordenação de ações orçamentárias que é um dos focos dessa pesquisa, que será 

detalhado a seguir. 

No quadro abaixo estão listadas as iniciativas e as ações orçamentárias que 

representam a estrutura orçamentária do PRONATEC. De acordo com Costa (2015, 

p.105) “a iniciativa é a forma de operacionalização de um objetivo. Já a ação 

orçamentária representa a previsão de recursos orçamentários a fim de que uma 

iniciativa possa ser executada”.  

 

Quadro 4 - Estrutura orçamentária do PRONATEC - Objetivo 1 

Iniciativa Ação Orçamentária 

Ampliação da oferta de vagas em cursos de formação 
profissional a distância nas redes de educação 
profissional e tecnológica 

8252 - Educação Profissional e 
Tecnológica a Distância 
 

Expansão e reestruturação da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do 
acesso, interiorização e diversificação da oferta, com 
condições de funcionamento, acessibilidade e 
permanência do estudante, considerando a otimização 
da capacidade instalada da estrutura física e dos 
recursos humanos e assegurando condições de 
inclusão e equidade 

20RG - Expansão e Reestruturação de 
Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica 

20RL - Funcionamento de Instituições 
Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica 

Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes 
de educação profissional e tecnológica, ao 
desenvolvimento de tecnologias educacionais, à 
modernização do processo didático-pedagógico, à 
elaboração e desenvolvimento de material didático, 

6380 - Fomento ao Desenvolvimento da 
Educação Profissional e Tecnológica 
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incluindo capacitação de docentes e técnicos 
administrativos, concessão de bolsas e cooperação 
internacional, além de apoio a pesquisa, inovação e 
extensão 

Fomento à expansão e qualificação das redes 
estaduais de educação profissional e tecnológica 

8652 - Modernização da Rede Pública 
Não Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica 

Promoção de condições de permanência e ampliação 
do acesso em instituições públicas e privadas, também 
por meio de vagas gratuitas e oferta de financiamento 
estudantil a alunos do ensino médio público, 
trabalhadores, populações do campo, indígenas, 
quilombolas, afrodescendentes, mulheres de baixa 
renda, pessoas com deficiência e beneficiários de 
programas sociais 

20RW - Apoio à Formação Profissional, 
Científica e Tecnológica 

2994 Assistência ao Educando da 
Educação Profissional e Tecnológica 

 

Fonte: Costa 2015 

 

Quadro 5 - Estrutura Orçamentária do PRONATEC - Objetivo 2 

Iniciativa Ação Orçamentária 

Ampliação da oferta de cursos de formação inicial e 
continuada e técnico de nível médio articulada com 
educação de jovens e adultos (EJA), de ensino 
fundamental e médio, e do acesso do trabalhador a 
processo de reconhecimento de saberes, nas redes de 
educação profissional e tecnológica, possibilitando, 
inclusive, recorte étnico-racial e de gênero e 
atendimento de públicos específicos, inclusive com 
ações de fomento e apoio com vistas à reestruturação 
didático-pedagógica, produção de material didático, 
capacitação de docentes e permanência do estudante 

6358 - Capacitação de Recursos 
Humanos da Educação Profissional e 
Tecnológica 

 

Fonte: Costa 2015 

 

Vale destacar que os recursos necessários para que as iniciativas do 

PRONATEC sejam executadas, advém do FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, instituído pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 

1968. Para Costa (2015, p. 105), 

atualmente, cabe ao FNDE o financiamento das políticas 
educacionais do MEC, razão pela qual, no âmbito do 
PRONATEC são realizadas transferências de recursos tanto às 
instituições (públicas e privadas) ofertantes de vagas quanto 
aos estudantes, trabalhadores beneficiários de bolsa-formação, 
e aos servidores que desenvolvem atividades profissionais no 
programa. Tais recursos são provenientes da União, de 
incentivos fiscais, dentre outras formas de financiamento. 

 

Desse modo, em relação às ações orçamentárias do programa, verifica-se 

que elas são divididas em oito e estão destacadas no quadro abaixo. Ressalta-se, 

que o código será de extrema importância para facilitar a leitura das respectivas 

atuações do programa. A frequência dessas ações é uma questão que também deve 



 54 

ser levada em conta, como pode ser visto na tabela 2. Em termos agregados, de um 

total de 1064 ações, a maioria delas é focada na Capacitação de Recursos 

Humanos (6358) e na Assistência ao Educando (2994) - 21,1% e 24,8%, 

respectivamente. Contudo, o Apoio à Formação (20RW) e a Educação à Distância 

(8252) ficaram com os menores (0,8 e 0,4%, respectivamente). 

 
 

Quadro 6 - Descrição das ações 

Código da ação Descrição 

20RG Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica. 

20RL Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 

20RW Apoio à Formação Profissional e Tecnológica. 

2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional. 

6358 Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional. 

6380 Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. 

8252 Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil 

8652 Modernização da Rede Pública Não Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. 

 
Fonte: da autora 

 

Tabela 3 - Descrição em termos agregados das proporções entre os valores das ações 

Código da 
ação 

N Minímo Máximo Média 

20RG 164 0 100 17,5481 

20RL 190 17,84 91,38 52,6151 

20RW 5 0 98,21 69,3002 

2994 192 0 100 71,9813 

6358 95 0 97,59 40,1579 

6380 121 0 92,46 19,8041 

8252 3 11,45 22,64 15,9186 

8652 5 0 29,85 12,7865 

 

Fonte: da autora 

 

A tabela 2 mostra as proporções em termos agregados.  Em termos de 

quantidade de projetos de ações, o de Assistência ao Educando da Educação 

Profissional (2994) é o que possui mais, ao passo que o 8252, que foca na formação 

à distância –ETEC, é composto de menos projetos. Em termos relativos, contudo, a 

realidade se mostra diferente. A média do quão efetivo é uma ação não se mostra 

relacionada à ação, já que a 20RW (Apoio à Formação Profissional e Tecnológica, N 

= 5) e a 2994 (Assistência ao Educando da Educação Profissional, N=192) possuem 

valores muito próximos de alta efetividade (69% e 71%, respectivamente).  
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O mesmo ocorre com o 6380 (Fomento ao Desenvolvimento da Educação 

Profissional e Tecnológica, N=121) e o 8652 (Modernização da Rede Pública Não 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, N=5), onde os valores 

são baixos. (19% e 12%, respectivamente). 

Quanto às proporções das ações, elas demostram o quanto do recurso das 

foram utilizados a partir do que era previsto. Ele é composto pela razão entre o que 

foi realizado pelo que estava sendo proposto. Para facilitar o entendimento, todos os 

dados foram colocados em percentagem. Os dados podem ser vistos na tabela e 

gráficos abaixo, e os valores previstos e realizados no anexo. Sobre a Expansão e 

Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 

podemos ver que somente em 2013 é que se atingiu o valor máximo de efetividade 

do recurso- num valor de 800 mil reais-, porém muito diferente da média do ano para 

ação (21,05%). Contudo, o ano que possui os menores valores na média foi 2012 

(5,26%) também detém o menor máximo de efetividade para a questão (42,08%). 

Já no que foca o Funcionamento das Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (20RL), os valores são mais homogêneos, pelo menos 

que podemos ver na diferença entre a maior e a menor média disponível (48,58% e 

56,18%, respectivamente.). Apesar de não ter havido uma efetividade completa em 

nenhuma das ações, 2014 contou com um valor acima dos 90%. Dos quase R$ 5 

milhões, pouco mais de R$ 400.000 foram dados em diferença entre o previsto e o 

realizado. Diferente da ação anterior, não houve ineficiência completa. Dentre os 

anos analisados, 2015 foi o ano com o pior resultado (17,84%).  

Na terceira ação, o Apoio à Formação Profissional e Tecnológica (20RW) 

teve poucas transferências, porém elas foram de alto valor. 2012 foi o ano com 

menor recurso, tanto o previsto (R$ 1,25 bilhões) quanto o realizado (R$ 1,1 

bilhões). Um pouco mais distoante dessa realidade foi visto em 2015, onde se 

esperava ter pouco menos de 4 bilhões, e apenas 63% entrou no cofres para a 

realização da ação (R$ 2,4 bilhões). Porém, o melhor ano em sentido de efetividade 

foi 2014, onde menos de 2% (R$ 6,4 milhões) não entraram como estava previsto. 

A Assistência ao Educando (2994) obteve uma grande quantidade agregada 

de projetos com a sua melhoria. Ele é o segundo que teve sua efetividade atingida a 

100%. Isso ocorreu no mesmo ano em que foi considerada a maior ampliação, já 

que houve momentos em que a efetividade foi inexistente, por mais que não 

frequente, por somente possuir um caso, que ocorreu em 2014, comum valor que 



 56 

supera os 1,7 milhões de reais. 

Quanto à Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional 

(6358), podemos perceber que 2015 não houve recurso para essa ação. Por mais 

que não tenha chegado à efetividade completa, quatro das ações tem percentagem 

acima de 90%, dentre três nas 56 em 2014. Contudo, seus valores não são os 

maiores existentes. O maior declarado foi pouco mais de R$ 600.000. 

A sexta ação, Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e 

Tecnológica (6380) possui um avanço da efetividade de maneira muito alta entre os 

anos de 2012, porém ainda no valor absoluto (0,31% para 32,12%), Depois disso, a 

média tornou-se constante, entorno de 20%. A sétima ação (8252) possui assim 

como a 20RW poucos casos, normalmente um por ano e é composto por altos 

valores (R$ 190 milhões em 2012 e 176 milhões em 2013). Contudo, diferentemente 

desse, o seu foco é na Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC 

Brasil, ele não obteve recursos para 2015, e tem baixa efetividade, variando entre os 

11% e 22%.  

O último, que foca na Modernização da Rede Pública não Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (8652), possuiu baixa taxa de 

efetividade. 2014 foi o ano com o melhor índice, onde pouco mais de um quarto dos 

recursos previstos foram realizados, enquanto que em 2015 foi o pior, onde o 

recurso de 100 milhões de reais previstos não foi concluído, como pode ser visto no 

gráfico abaixo. 

 

Tabela 4 - Proporções de realização das ações por ano de ação (em %) 

Código Ano N Mínimo Máximo Média 

20RG 2012 41 0,00 42,08 5,26 

 2013 41 0,00 100,00 21,05 

 2014 41 0,54 76,85 20,32 

 2015 41 0,00 76,76 23,56 

20RL 2012 40 26,97 74,71 48,58 

 2013 40 18,37 81,79 52,96 

 2014 55 32,19 91,38 56,18 

 2015 55 17,84 72,75 51,74 
20RW 2012 2 0,00 94,86 47,43 

 2013 1 90,38 90,38 90,38 

 2014 1 98,21 98,21 98,21 

 2015 1 63,06 63,06 63,06 
2994 2012 40 11,31 99,01 70,89 

 2013 40 34,06 98,96 75,78 

 2014 56 0,00 100,00 70,55 
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 2015 56 16,24 99,82 71,48 
6358 2012 30 0,00 80,90 44,06 

 2013 39 0,00 95,30 26,18 

 2014 26 0,00 97,59 56,62 
6380 2012 39 0,00 12,19 0,31 

 2013 39 0,00 73,12 32,12 

 2014 19 0,00 64,53 27,43 

 2015 24 0,00 92,46 25,43 
8252 2012 1 13,67 13,67 13,67 

 2013 1 11,45 11,45 11,45 

 2014 1 22,64 22,64 22,64 

8652 2012 2 0,00 29,85 14,93 

 2013 1 7,52 7,52 7,52 

 2014 1 26,55 26,55 26,55 

 2015 1 0,00 0,00 0,00 

      

 
Fonte: da autora 

 

Gráfico 5 - Proporção entre os valores realizados e previstos por tipo de ação em % (2012-2015) 

 
 

Fonte: da autora 

 

As análises descritivas foram realizadas tanto de maneira agregada quanto 

separada por ano, a fim de verificar variância em todos os aspectos. Como pode ser 

visto na tabela 4, as transferências previstas têm uma grande diferença de valores. 

Por mais que os maiores valores advêm com o enfoque na sétima meta do primeiro 
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objetivo (mais de R$ 11,6 bilhões nos quatro anos de projeto), eles não são maioria. 

Isso pode ser visto na média dos recursos (R$ 29,14 milhões), e pelo desvio padrão 

(R$ 191,57 milhões), além do gráfico 5, que mostra os picos, e sua perceptível 

variação para com os outros dados. Ao desconsiderarmos os valores declarados 

como zero no PPA, ainda possuímos um N considerável (N=775), e com valores 

próximos dos vistos acima. A média (R$39,99 milhões) subiu, assim como o desvio 

padrão (R$ 205,23 milhões), como visto na tabela 5. 

Quanto às transferências realizadas, a questão não tem grande diferença. 

Como é possível inferir, os maiores valores dos recursos transferidos dizem respeito 

às mesmas metas, com a maior sendo a de 2014 (R$ 3,79 bilhões), somando juntas 

mais de R$ 9,8 bilhões. A média do dinheiro utilizado tem uma diminuição de mais 

de R$11 milhões em média (R$ 15,67 milhões). Sem os valores nulos, ela tem um 

aumento de um pouco menos que R$ 6 milhões. 

Os valores absolutos da variação são compostos pela diferença entre 

Transferências Realizadas e as Previstas. Apesar de realmente os maiores valores 

obterem os maiores gaps7 entre os recursos, eles não são agora exclusivos. O maior 

valor é dado para a maior transferência realizada (R$ 1,56 bilhões), no ano de 2015. 

Contudo, as outras três que focam na Expansão e Reestruturação de Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica (R$ 429 milhões), no Fomento ao 

Desenvolvimento da Educação da mesma modalidade (R$ 303 milhões) no ano de 

2012 e na modernização da rede pública não federal de educação profissional, 

científica e tecnológica em 2013 (R$ 306 milhões) também possuem valores 

expressivos. Além dessa questão, essas metas possuem níveis de Efetividade 

considerados como Muito Baixo (0,127, 0,122 e 0,075, respectivamente). 

Tabela 5 - Quantidade de recursos previstos, realizados e variação (em milhões de reais) 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Previsto 1064 0 4224,33 29,13 205,23 

Realizado 1064 0 3791,23 16,73 169,94 

Variação 1064 -1560,64 0 -12,40 55,57 

 
Fonte: da autora 

                                            
7 gap é utilizado nesse caso para mostrar a diferença entre os valores realizados e os previstos. 
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Tabela 6 - Quantidade de recursos previstos, realizados e variação (em milhões de reais) sem os valores 
nulos 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Previsto 775 0,004 4224,33 39,99 239,61 

Realizado 775 0 3791,23 22,97 198,80 

Variação 775 -1560,64 0 -17,02 64,52 

 
Fonte: da autora 

 

 

Gráfico 6 - Quantidade de recursos previstos, realizados e variação (em milhões de reais) 

 

Fonte: da autora 

 

As transferências previstas realizadas ao longo do tempo de análise 

mostram já o confirmado pelo gráfico 6. Ele mostra o número total de recursos e 

seus respectivos valores. Segundo ele, existem picos de recursos que aumentam a 

variância dos recursos, mas que depois tendem à média. A maior diferença entre 

elas é vista por 2014 (R$ 30,57 milhões) e 2012 (R$ 22,20 milhões), como pode ser 

visto na tabela 4. Os valores brutos mostram uma diferença maior. Enquanto o 

menor valor máximo é em 2012 (R$1,31 bilhões), esse valor mais que triplica (R$4,2 

bilhões) três anos depois.  

Questão similar ocorre nas transferências realizadas. Em 2012 pouco menos 

de R$1,2 bilhões é o máximo de recurso recebido. Dois anos depois esse valor 

chega muito próximo do dobro (R$ 3,79 bilhões) e tem um nível de efetividade muito 

alto (0,982), mostrando que o valor previsto primeiramente foi muito próximo do 
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visto, como pode ser verificado no gráfico 7. 

 

Tabela 7 - Transferências Previstas, Transferências Realizadas, Variação e Razão durante os anos (2012-
2015) 

Ano Campus Número Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

2012 Previsto 266 0 1312,15 23,30 94,02 

 Realizado 266 0 1244,65 10,37 77,17 

 Variação 266 -429,84 0 -12,92 40,57 

 Razão 195 0 0 0 0 

2013 Previsto 266 0 3077,59 28,07 190,61 

 Realizado 266 0 2781,61 16,64 170,56 

 Variação 266 -306,52 0 -11,43 31,93 

 Razão 202 0 0 0,00 0,00 

2014 Previsto 266 0 3860,47 32,68 237,48 

 Realizado 266 0 3791,23 22,09 232,40 

 Variação 266 -157,92 0 -10,59 19,97 

 Razão 200 0 0 0 0 

2015 Previsto 266 0 4224,33 32,48 259,48 

 Realizado 266 0 2663,69 17,83 163,47 

 Variação 266 -1560,6 0 -14,65 96,52 

 Razão 178 0 0 0 0 

 
Fonte: da autora 
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Gráfico 7 - Proporção das Transferências Previstas e Realizadas (2012-2015) 

 

Fonte: da autora 

 

Esses gráficos também mostram o quão similar o valor transferido foi o mais 

fiel do proposto, através da variação o quanto no ano descrito é visto. Por mais que 

esse estudo será melhor descrito mais abaixo, é possível ver que 2012 obteve o 

maior número de vezes nas quais não houve efetividade, em detrimento dos anos de 

2013 e 2014, onde a linha vermelha permanece mais reta com mais frequência. 

 

Gráfico 8 - Transferências Previstas, Transferências Realizadas e Variação em 2012 

 

Fonte: da autora 
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Gráfico 9 - Transferências Previstas, Transferências Realizadas e Variação em 2013 

Fonte: da autora 

 

Gráfico 10 - Transferências Previstas, Transferências Realizadas e Variação em 2014 

 

Fonte: da autora 
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Gráfico 11 - Transferências Previstas, Transferências Realizadas e Variação em 2015 

 

Fonte: da autora 

 

Até o momento somente houve tratamento com dados nos quais as 

informações fossem absolutas. Contudo, como pode ser visto pelos gráficos acima, 

eles não mostram fielmente a realidade. Para isso uma variável foi calculada pela 

razão das transferências para mostrar com maior fidelidade, diminuído a 

superestimação de valores muito altos e a subestimação daqueles projetos que não 

obtiveram grandes pedidos de transferência de recurso.  

Como pode ser visto na tabela abaixo, entre a população do banco de dados 

(N= 775), não foram considerados aqueles que tinham valor zero nas TP, já que o 

que se espera é que houve ao menos pretensão de destinação de recurso. Apesar 

dessa questão, apenas duas transações puderam ser consideradas totalmente fiéis 

ao que se esperava, ambos dentro do objetivo 0582. O primeiro, no ano de 2014, 

focava segundo o banco de dados na Assistência ao Educando da Educação 

Profissional (R$1,65 milhões), enquanto que o segundo focava na Expansão e 

Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (R$ 

800 mil) em 2013.  

Por mais que esses não sejam os únicos com razões e com efetividades 

altas, eles pertencem a um grupo de recursos onde a quantidade de recursos não 

são as maiores. Se fôssemos considerar a mediana dos casos (337), ambos 



 64 

estariam na metade com os valores baixos, além de serem muito abaixo da média. E 

eles não estão sozinhos. Se selecionarmos os 10 primeiros com as maiores razões, 

somente um passa da média no ano da transferência (Previsto: R$ 3,6 bilhões; 

Variação: R$ 64 milhões; Razão: 0,982), em 2012. Como podemos ver na tabela 

abaixo, a média da razão das transferências é considerada um valor, no nível de 

efetividade, médio, mas com alto desvio padrão sobre essa questão (0,29). 

 

Tabela 8 - Razão das Transferências Realizadas e Previstas 

N Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

775 0 1,00 0,43 0,29 

 
Fonte: da autora 

 

A tabela abaixo confirma o que foi visto nas tabelas e gráficos no início do 

estudo. Ela foi classificada de 0 a 3, onde quanto mais próxima do valor máximo, 

mais fiel foi a transferência realizada em detrimento do que era previsto (Nível de 

Efetividade alto). Quanto ao número de variáveis, 2013 foi o ano em que houve mais 

requisitos de recursos, e 2015 obteve a menor quantidade, por mais que seus 

recursos tenham sido maiores. Enquanto 2012 possui a menor média (1,021) dos 

anos, 2014 é o ano em que a média mais se aproximou do ideal (1,550), por mais 

que pouco se tenha passado da mediana.  

Já no gráfico abaixo é possível ver que dentre os casos válidos na pesquisa, 

os menos efetivos tinham grande preponderância durante os dois primeiros anos. 

Contudo, esses tenderam a melhoras de variação de transferências de recursos, 

visto pelo aumento dos casos considerados como médio efetivos, e 

consequentemente, um aumento considerável destes considerados altos, por mais 

que tenha havido uma leve recaída no último ano. 
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Tabela 9 - Razão das Transferências Realizadas e Previstas por ano 

Ano 
 

Número Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

2012 195 0 3 1,021 1,084 

2013 201 0 3 1,244 1,084 

2014 200 0 3 1,550 1,036 

2015 178 0 3 1,404 1,033 

 
Fonte: da autora 

 

Gráfico 12 - Frequência do nível de efetividade (2012-2015) 

Fonte: da autora  

 

Ao realizar a análise das metas estabelecidas no PPA 2012- 2015 do 

Ministério da Educação referente ao Programa 2031, objetivo 0582, nota-se que o 

mesmo contempla iniciativas que trata, sobretudo da reestruturação e expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, da expansão e 

qualificação das redes estaduais de educação profissional e tecnológica, da 

ampliação da oferta de cursos à distância, bem como da ampliação do acesso 

gratuito a cursos de educação profissional em instituições públicas e privadas.  

Diante disso, em relação aos resultados das metas, das nove demonstradas 

no banco de dados, sete são referentes ao objetivo 0582 e apenas três metas 



 66 

possuem descrições das evoluções. Sendo, portanto, somente duas metas 

relacionadas ao objetivo 0588 e ambas não possuem descrição das evoluções 

durante o período supracitado. 

A primeira meta “ampliar a oferta de cursos de educação profissional 

articulados com a elevação da escolaridade para mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, atendendo a 100 mil mulheres” já atingiu mais de 82% do que 

foi estabelecido. Como podemos ver no gráfico 13, enquanto que em 2013 

apareceram pouco mais de um terço da meta (37.183), em 2014 o valor mais que 

dobrou (75.064), e em 2015 o programa alcançou 82.358 mulheres qualificadas. 

Atingir esses resultados foi possível através do Programa Mulheres Mil que no ano 

de 2014 passou a ser executado no âmbito do Pronatec Bolsa-Formação. De acordo 

com o Relatório de Gestão Consolidado MEC Exercício 2014 (Página 92) o 

Programa Mulheres Mil, tem como objetivo: 

 
viabilizar a estas mulheres o acesso à educação profissional, ao emprego e 
à renda, está articulado com a meta de erradicação da pobreza extrema, 
estabelecida pelo Governo Federal e integra um conjunto de ações que 
consolidam as políticas públicas e diretrizes governamentais de inclusão 
educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade. 
A oferta de cursos de formação contribui para a promoção da autonomia da 
mulher e a criação de oportunidades no mercado de trabalho para que 
consigam melhorar a qualidade de suas vidas e de suas comunidades.  

 

Gráfico 13 - Oferta de cursos de educação profissional articulados com a elevação da escolaridade para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social 

 

Fonte: da autor 
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A segunda e terceira meta trata respectivamente de “ampliar 

progressivamente, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, o investimento público em educação, em termos de 

percentual do Produto Interno Bruto do país, de forma a alcançar a meta do PNE 

2011-2020” e “Elevar a relação aluno/professor nos Institutos Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica, em consonância com o PNE 2011-2020”. No entanto, 

não foi informado no banco de dados utilizado a evolução de nenhuma das duas 

metas. 

Já a meta 4, foca em “elevar o número de escolas da rede federal de 

educação profissional e tecnológica para 562”.  Uma das iniciativas do Pronatec é a 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica cujo 

objetivo principal já elucidado nessa pesquisa é “expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio presencial e a 

distância e de cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou 

qualificação profissional”. Portanto, ao se fazer a análise dessa meta nota-se que 

75% já foi coberta em 2012, 83% em 2013 e 100% após 2014, valor que se manteve 

constante em 2015, como visto no gráfico 14 abaixo. Segundo informações 

extraídas do Relatório de Gestão Consolidado MEC Exercício 2014 (Página 93) 

todas as 562 escolas distribuídas em todos os estados brasileiros já estão em 

atividades e estão divididas da seguinte forma: 61 unidades na região Norte, 184 na 

região Nordeste, 57 na região Centro-Oeste, 147 na região Sudeste e 113 na região 

Sul. 
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Gráfico 14 - Número de escolas da rede federal de educação 

 

Fonte: da autora 

 

A quinta e sexta meta também não tiveram suas evoluções informadas no 

respectivo banco de dados, são elas: 5) elevar o número de matrículas da educação 

profissional e tecnológica, em consonância com o PNE 2011-2020 e 6) elevar o 

número de matrículas da educação profissional técnica de nível médio, em 

consonância com o PNE 2011-2020. 

No entanto, a sétima meta, que procura “oferecer 8 milhões de vagas em 

cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de formação inicial 

e continuada, contemplando  a oferta de 3 milhões de vagas por meio de bolsas, 

prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos 

programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações 

do campo, indígenas, quilombolas e afrodescendentes”, tinha pouco menos de 30% 

de vagas (2,5 milhões) em 2012, no ano seguinte o valor mais que duplica (5,5 

milhões). Nos anos seguintes o valor já foi superado (8,1 milhões e 9,23 milhões, 

respectivamente). Dessa forma, para atender o público prioritário destacado nessa 

meta foram desenvolvidas as seguintes modalidades de oferta do Bolsa Formação: 

Pronatec Brasil sem Miséria, Pronatec Viver sem Limites, Pronatec Seguro-

Desemprego e Pronatec Campo, dentre outras modalidades. Outrossim, 

 
a partir da Medida Provisória convertida na Lei 12.816/2013, o Pronatec 
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também passou a ofertar, no âmbito da Bolsa-Formação, cursos técnicos na 
forma subsequente para egressos do ensino médio, além dos cursos FIC e 
cursos técnicos concomitantes. Assim, estudantes de escolas públicas são 
atendidos por cursos técnicos concomitantes demandados pelas 
Secretarias Estaduais de Educação e possuem reserva de vagas nas 
seleções realizadas por meio do Sisutec. Esse reserva, ainda, vagas para 
estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio per capita e para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 
que optem por vagas em Instituições Federais de Ensino e que tenham 
cursado o ensino médio completo em escolas públicas ou em instituições 
privadas, na condição de bolsista integral. (Relatório de Gestão Consolidado 
MEC Exercício 2014, p. 93) 

 

Gráfico 15 - Oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de 
formação inicial e continuada 

 

Fonte: da autora 

 

As metas 8 (ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes 

para fins da certificação profissional) e 9 (elevar o percentual de matrículas de 

educação de jovens e adultos na forma articulada à educação profissional, em 

consonância com o PNE 2011-2020) estão relacionadas ao objetivo 0588 e também 

não tiveram suas evoluções informadas no banco de dados. 

Por fim, os resultados aqui apresentados são incipientes, mas indicam que o 

programa, por mais que tenha tido percalços, ele teve funcionalidades na 

implementação. Como resultados podemos destacar o funcionamento dos IFs, apoio 

à formação, e principalmente quanto à assistência ao estudante que tiveram alto 

rendimento. Além das metas que foram atingidas em sua totalidade, sobretudo a 
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oferta de mais oito milhões de vagas para a qualificação técnica e profissional de 

trabalhadores e de alunos do ensino médio, um dos principais objetivos do 

programa, levando à possibilidade de mostrar indícios de que a implementação do 

PRONATEC se mostrou efetiva em certas áreas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa constitui-se em uma forma de discutir a implementação 

de políticas públicas, um campo de estudo pouco explorado no Brasil. Buscando 

avaliar a implementação do Programa Nacional de Aceso ao Ensino Técnico e 

Emprego, descrevendo seus resultados, por meio das transferências do Programa 

de Educação Profissional e Tecnológica, entre os anos de 2012 a 2015, bem como 

das metas estabelecidas para alcance dos objetivos traçados no plano. Além disso, 

procurou-se descrever as transferências previstas, as transferências realizadas para 

cumprimento dos objetivos propostos, a diferença e a razão entre as mesmas, além 

de analisar a execução das metas do programa. 

Diante disso, para que as iniciativas do programa em análise possam ser 

executadas em forma de entrega de bens e serviço à população, é necessário entre 

outras coisas a previsão de recursos orçamentários que nesse caso foram 

traduzidos nas seguintes ações: 20RG, 20RL, 20RW, 2994, 6358, 6380, 8252 e 

8652. Os resultados indicam que o foco de tais ações está concentrado na ação 

6358 (Capacitação de Recursos Humanos) e na 2994 (Assistência ao Educando), 

representando respectivamente 21,1% e 24,8% das iniciativas. 

Ao descrever as transferências previstas e as transferências executadas 

para o programa vimos que normalmente os valores absolutos estimados a serem 

utilizados eram muitas vezes compostos por números que seguiam uma média (R$ 

29,13 milhões), porém havia algumas ações que continham um uma necessidade de 

recursos muito alta, elevando o desvio padrão (R$239 milhões), e graficamente 

mostrando picos. A mesma questão ocorria com as transferências realizadas, porém 

com menor magnitude (Média = R$ 16,73 milhões; Desvio Padrão= R$169,94 

milhões). Com isso, concluímos também que a diferença entre os valores realizados 

e os previstos é de alta magnitude. Em certos casos ela chega a ser de R$1,5 

bilhão. Contudo, não necessariamente esses valores são considerados com menor 

efetividade. O valor acima, por exemplo, possui uma efetividade de 63,06%. 

 Outra questão sobre as transferências é que a sua maioria tem como objetivo 

expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica, e está presente em todos os anos da análise. Por outro 

lado, aquela que foca na oferta de vagas de educação profissional para jovens e 

adultos somente aparece em dois anos, e com pouco foco no PPA. A quantidade de 
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recursos também segue a mesma lógica, porém numa proporção mais profunda. 

Quanto à efetividade das oito ações, elas foram calculadas pela a razão 

entre os recursos de transferências previstas e os recursos de transferência 

executadas, de modo que poderíamos verificar o quanto dos recursos foi de fato 

empregado nas políticas. De uma maneira agregada, por mais que haja valores que 

atinjam o valor máximo de efetividade, a média mostra que a maioria não chega a 

metade de efetividade (43%). Se pensarmos na perspectiva das ações, três quartos 

delas possuem valores acima de 90% em alguma das transferências, e esses que 

não receberam (8252 e 8652), focavam na Educação Profissional a Distância – 

ETEC e na modernização da Rede Pública não Federal, tinham pouquíssimos 

casos, passando pouco de 1% do total. 

 Por mais que os valores sejam mostrados de maneira positiva por esse 

lado, a média dos valores não se mostra tão efetiva. Das oito ações, apenas 3 

(20RL, 20RW e 2994), passam dos 50% de efetividade. Isso quer dizer que os 

valores repassados não necessariamente condizem com o que estava sendo 

esperado na maioria dos casos. Por outro lado, essa última ação mencionada, é 

composta por 24% das ações, e possui o maior valor médio (71,9%).  

Quando dividimos as ações por ano, o número daqueles que tem um nível 

de efetividade no mínimo pela metade, diminui um pouco. Dos 30 casos analisados, 

apenas 36,7% passam desse ponto de corte. Enquanto que a ação 2994 tem todos 

os anos com taxas altamente efetivas, todas acima de 70%, e com um N médio 

considerado diferenciado (mínimo = 40 e máximo=56), a ação 8652 não obteve o 

mesmo resultado, já que sua maior taxa foi 26,55%. Porém, a quantidade de casos 

foi extremamente pequena -1 em quase todos os anos, com exceção de 2012, com 

2 casos-. 

Por fim, em relação ao às metas estabelecidas para o programa, vimos 

primeiramente um problema: a falta de dados. Das 9 analisadas, 4 não possuem 

qualquer referência numérica sobre o atingimento das questões afirmadas, sendo 2 

do total do objetivo 0588. Logo, não podemos concluir nada sobre essa questão. 

Além disso, das 5 restantes, duas somente possuem informações para um ano 

(2012), dificultando novamente a análise dessas questões. Um terceiro, agora 

positivo, mostra que dentre essas três metas, duas conseguiram passar o objetivo - 

uma delas até superou as expectativas-, e uma se mostra em processo de 

finalização com sucesso. 
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Portanto, os resultados indicam que de modo agregado implementação do 

Pronatec no período entre 2012-2015 não se deu de maneira eficiente, no tocante a 

execução orçamentária e ao cumprimento das metas, tendo atingindo apenas 

algumas das previstas na lei de criação do programa. Contudo, se utilizarmos como 

referências as ações orçamentárias, podemos perceber que existem ilhas de 

efetividade. Ou seja, ações que de fato se mostraram capazes de ter um alto 

rendimento de transferência orçamentária, baseado no que estava previsto. 

Logo, o PRONATEC, por mais que tenha tido percalços, ele teve 

funcionalidades na implementação. Questões como o funcionamento dos IFs, apoio 

à formação, e principalmente quanto à assistência ao estudante tiveram alto 

rendimento. Essas questões de maneira qualitativa se mostram de fato de grande 

importância, já que eles são recursos que focam na infraestrutura e no 

financiamento estudantil, que estimulam o estudante a continuar no programa, 

levando à possibilidade de mostrar que a implementação do PRONATEC se mostrou 

efetiva em certas áreas. Além das metas que foram atingidas em sua totalidade, 

sobretudo a oferta de mais oito milhões de vagas para a qualificação técnica e 

profissional de trabalhadores e de alunos do ensino médio, um dos principais 

objetivos do programa. 

 Vale ressaltar, que ainda se faz necessário novas pesquisas aprofundando 

o estudo da implementação do programa, analisando tanto o contexto regional de 

sua implantação, quanto seus resultados em termos de evasão de alunos e, 

sobretudo da inserção dos egressos dos cursos ofertados pelo programa no 

mercado de trabalho, bem como sua inclusão social, produtiva e o acesso a 

cidadania. Espera-se que esse trabalho seja um arauto para a comunidade científica 

não somente aprimorar o estudo de programas como o PRONATEC, mas também 

encontrar soluções para o problema que foi mostrado na dissertação realizada. 
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Tabela 10 - Valores previstos e realizados das ações (em milhões de reais) 

Ano Código   N Mínimo Máximo Média 

2012 20RG Previsto 41 1,21 492,59 33,06 

  Realizado  0 62,75 2,69 

 20RL Previsto 55 0 104,58 39,12 

  Realizado  0 55,76 19,28 

 20RW Previsto 2 0,37 1312,15 656,26 

  Realizado  0 1244,65 622,32 

 2994 Previsto 56 0 12,41 3,50 

  Realizado  0 8,63 2,48 

 6358 Previsto 66 0 80,81 1,58 

  Realizado  0 1,37 0,14 

 6380 Previsto 43 0 345,69 8,12 

  Realizado  0 42,13 0,98 

 8252 Previsto 1 199,87 199,87 199,87 

  Realizado  27,32 27,32 27,32 

 8652 Previsto 2 104,93 423,31 264,12 

  Realizado  0 126,37 63,18 

2013 20RG Previsto 41 0,85 124,03 27,07 

  Realizado  0 18,49 4,16 

 20RL Previsto 55 0 106,32 40,13 

  Realizado  0 59,21 21,32 

 20RW Previsto 2 0 3077,59 1538,79 

  Realizado  0 2781,61 1390,80 

 2994 Previsto 56 0 13,60 4,88 

  Realizado  0 11,89 3,72 

 6358 Previsto 66 0 26,54 0,86 

  Realizado  0 1,87 0,18 

 6380 Previsto 43 0 166,92 5,18 

  Realizado  0 21,02 0,80 

 8252 Previsto 1 187,55 187,55 187,55 

  Realizado  21,47 21,47 21,47 

 8652 Previsto 2 0 331,46 165,73 

  Realizado  0 24,94 12,47 

2014 20RG Previsto 41 6,17 78,48 34,68 

  Realizado  0,11 16,64 5,57 

 20RL Previsto 55 0,73 137,04 46,40 

  Realizado  0,38 72,19 26,47 

 20RW Previsto 2 0 3860,47 1930,24 

  Realizado  0 3791,23 1895,62 
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 2994 Previsto 56 0,16 17,60 7,13 

  Realizado  0 15,45 5,20 

 6358 Previsto 66 0 3,53 0,38 

  Realizado  0 2,51 0,23 

 6380 Previsto 43 0 150,14 3,62 

  Realizado  0 20,88 0,52 

 8252 Previsto 1 64,17 64,17 64,17 

  Realizado  14,53 14,53 14,53 

 8652 Previsto 2 0 215,01 107,51 

  Realizado  0 57,10 28,55 

2015 20RG Previsto 41 0,86 136,51 26,61 

  Realizado  0 25,28 5,05 

 20RL Previsto 55 0,85 130,27 49,34 

  Realizado  0,28 74,61 27,38 

 20RW Previsto 2 0 4224,33 2112,17 

  Realizado  0 2663,69 1331,84 

 2994 Previsto 56 0,18 18,94 8,17 

  Realizado  0,04 17,58 5,91 

 6358 Previsto 66 0 0 0 

  Realizado  0 0 0 

 6380 Previsto 43 0 133,94 3,39 

  Realizado  0 32,17 0,80 

 8252 Previsto 1 0 0 0 

  Realizado  0 0 0 

 8652 Previsto 2 0 6,11 3,06 

  Realizado  0 0 0 

 

 

 

 

 


