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Em meados dos anos 2000, foram implantadas políticas públicas no Brasil com 

vistas à melhoria da qualidade de vida da população mais pobre, desde ações de caráter 

compensatório, a exemplo do Programa Bolsa Família, à programas de cunho 

profissionalizante, que buscaram maior inclusão produtiva e inserção no mercado de 

trabalho. 

Os processos de transformações da produção de bens e mercadorias, à luz das 

mudanças acontecidas com a substituição do Taylorismo-Fordismo pelo que se 

convencionou denominar Toyotismo, ou acumulação flexível, aliados ao atual estágio 

de globalização, reconfiguraram a formação profissional em todo o mundo (ALVES, 

2007). No caso brasileiro, o crescimento econômico, resultando em expansão do 

emprego formal, ensejado no período de 2004 a 2014, trouxe novas necessidades de 

qualificação da força de trabalho nas mais diversas áreas, incluindo a formação básica. 

Para que ocorresse essa maior inserção no mundo do trabalho, o Governo Federal 

implantou o Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.  

Criado pela Lei 12.513, de 26 de Outubro de 2011 e alterado pela Lei n° 12.816, 

de 5 de Junho de 2013, o programa tem como finalidade ampliar a oferta de educação 

profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência 

técnica e financeira, de modo a atender o jovem estudante e o trabalhador com baixa ou 

nenhuma formação profissional (BRASIL, 2011, 2013).  Na Paraíba, ele foi implantado 

tanto pelo setor privado, o denominado Sistema S,1 quanto em instituições públicas, a 

exemplo do IFPB – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba.  

Neste artigo propomo-nos a estudar a execução do Pronatec no âmbito do IFPB 

em suas múltiplas faces, destacando-se os critérios utilizados para a implantação e 

implementação desse programa no IFPB, os custos financeiros aportados ao programa e 

os prováveis benefícios que ele gera para a sociedade e para o IFPB. 

                                                           
1 O Sistema S congrega um conjunto de nove instituições de interesse de categorias profissionais, a saber: 
SENAR, SENAC, SESC, SESCOOP, SENAI, SESI, SEST, SENAR E SEBRAE. 



A abordagem deste trabalho é de natureza qualitativa, alicerçada em pesquisa 

bibliográfica e documental.  Executamos a análise a partir de fontes primárias e 

secundárias tais como leis, normas, portarias de criação do Pronatec e o convênio 

estabelecido para execução deste Programa no IFPB. Levantamos dados referente a 

administração dos recursos específicos ao Programa, repasse de verbas, prestação de 

contas etc. Analisamos ainda dados educacionais, tais como cursos ofertados, 

matrículas, indicadores de sucesso, evasão, abandono, dentre outros, com base no 

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – Sistec.  

O estudo, ainda em desenvolvimento no âmbito de uma pesquisa de mestrado 

profissional, está inserido no campo de avaliação de politicas públicas, pois, segundo 

Figueiredo & Figueiredo (1986, p.123/124), avaliação de política é “sistematizar os 

objetivos, os critérios e os modelos de avaliação de políticas sociais”. Partindo dessa 

premissa, entende-se que a avaliação de políticas públicas ocorre através da análise da 

operacionalidade concreta e da implementação do programa, objetivo a que nos 

propomos neste trabalho de pesquisa. 

Temos acordo com os dizeres de Arretche, (1998, p. 31), ao afirmar que a 

somente a avaliação efetiva de programas efetivamente implantados e implementados 

pode buscar estabelecer relação de causa entre uma determinada modalidade de política 

pública, com vistas a verificar o sucesso ou fracasso no atingimento de seus propósitos, 

de modo que se possa averiguar também os impactos de tal ação ou resultado sobre a 

situação social prévia à sua implementação. 

Inicialmente, o IFPB aderiu à participação no Pronatec através do Termo de 

Cooperação, a que foi anexado um projeto básico, com a metodologia de 

desenvolvimento das ações, objetivos específicos, as vagas pactuadas, cronograma de 

execução e outras informações necessárias que constam no modelo disponibilizado pelo 

MEC. o IFPB conta com diversos parceiros demandantes. A evolução dos indicadores 

educacionais está exposta no quadro a baixo. 

 

QUADRO 1 – Status dos cursistas do Pronatec no IFPB (2012 – 2015) 

 SITUAÇÃO DOS CURSISTAS/ANO 2012 2013 2014 2015 
 MATRICULADOS 3.439 6.610 17.225 2.509 

 CONCLUINTES 1.625 3.048 9.561 1.421 
 ABANDONO 
 284 1.054 1.719 244 

 REPROVADOS 49 484 1.172 153 



 NÃO COMPARECEU 56 977 2.428 524 

 FREQ INICIAL INSUF 0 682 1.255 77 

 DESISTENTE 0 5 1.090 90 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados SISTEC. 
. 

Os dados revelaram a evolução crescente do Pronatec, em termos matrículas no 

período de 2012 a 2014. Em 2015, no entanto, houve forte redução. Já a taxa de 

conclusão, nos anos de 2012 a 2015, foram, respectivamente, 47,2%, 46,11%, 55,5% e 

56,6%. Portanto, houve crescimento da taxa de sucesso nos últimos anos, mas é 

considerável o quantitativo dos alunos que se evadiram, abandonaram os cursos ou 

foram reprovados. Os motivos das desistências, segundo relatórios oficiais, referem-se, 

em sua maioria, à incompatibilidade de horário ou por não haver identificação com os 

cursos escolhidos. Contudo, uma análise mais acurada da execução orçamentária do 

programa contribui para entender esse comportamento. Nesse sentido, os dados 

coletados mostram a evolução da execução dos recursos conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Execução dos recursos Pronatec/IFPB (2011 – 2015) 

Execução 2011 2012 2013 2014 2015 
Recursos 
disponibilizados 1.100.750,00 6.724.800,00 18.289.918,80 25.404.921,45 6.866.957,08 
Recursos 
devolvidos 550.375,00 4.192.695,35 8.591.278,70 2.413.296,75 823.396,25 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SISTEC. 
 

O valor total disponibilizado para a execução do programa no IFPB foi de 

58.387.347,33 durante o período de 2011 – 2015, e também apresentou um crescimento 

significativo de 2011 a 2014, saltando, no primeiro ano, de pouco mais de 1,1 milhão de 

reais para mais de 24,4 milhões de reais em 2014. Ocorre que a devolução dos recursos 

atingiu, na média, o percentual de 28% do total de recursos disponibilizados. Quais os 

motivos da devolução desses recursos? Verificando as notas de créditos, chegou-se à 

conclusão que os esses repasses ocorriam de forma tardia, ocasionando a 

impossibilidade de execução de forma adequada. De fato, em 2011, mais de 50% dos 

recursos foram devolvidos. Em 2012, foram 66%. Em 2014, a devolução atingiu o 

percentual de 44%. Já em 2014, a devolução atingiu seu menor percentual, de 12%, 

porém, os recursos disponibilizados também foram os menores para o período. 

Convém demonstrar, agora, como os recursos disponibilizados para a execução 

do Pronatec no âmbito do IFPB foram alocados segundo os elementos de despesa. O 



elemento de despesa que gerou maior dispêndio foi o Bolsa-Formação Servidor, com 

em media de gasto de 35% dos recursos cedidos, sendo utilizados para pagamento da 

equipe que desenvolve o projeto. O segundo elemento de despesa de maior utilização é 

o Bolsa-Formação Aluno, com um percentual de 22%, o qual é aplicado para o 

pagamento dos auxílios alimentação e transporte no valor de 10,00 por dia de aula. 

Portanto, esse dois elementos somam 57% das despesas alocadas para o Pronatec no 

âmbito do IFPB. Em seguida vem despesas com pessoas físicas e jurídicas. Segue, 

então, as despesas com material de consumo como um componente de gastos 

importantes. 

Todavia, a disponibilização dos recursos só surte efeitos positivos se ocorrer sua 

liberação em tempo hábil para a execução da proposta. Em relação ao Pronatec, uma das 

grandes dificuldades percebidas e encontradas no programa foi a lentidão no repasse dos 

recursos a unidade ofertante, o que impossibilitava a expansão do programa, gerando 

uma devolução dos mesmos por não conseguir ser cumprido o objetivo a que se foi 

proposto.  

O que se constatou é que o Pronatec, a partir do momento de crise que se abateu 

sobre a economia, foi perdendo fôlego. No IFPB, a última pactuação foi realizada em 

2015.2, e não se tem previsão da possível tomada da execução do programa no IFPB, 

por opção da gestão do programa na IFPB, que alega a inviabilidade devido a dilação de 

repasse dos recursos. É bem verdade que quando se iniciou o programa nos primeiros 

anos estes recursos eram repassados sem tanto atraso, porém, quando o programa 

cresceu de maneira muito rápida, a partir de 2013, pode-se perceber que a demora nos 

repasses teve forte impacto na execução. Verificou-se que atrasos resultaram em 

devolução dos recursos de quase todos os elementos de despesa. A proporção de 

devolução desses recursos atingiu mais fortemente a Bolsa-Formação Servidor e o 

material de consumo. O retardamento dos recursos da Bolsa-Formação acarretou a 

desmotivação da equipe que, muitas vezes, ficava por volta de meses sem receber a 

bolsa-formação, desestimulando o staff de continuar prestando um serviço de qualidade. 

Por conta disso, muitos abriam mão da bolsa e desistiam do programa por que queriam 

trabalhar e receber no tempo devido.  

Quanto ao material de consumo, é necessário lembrar que a compra dos produtos 

deverá obedecer ao processo de Licitação, conforme manda as regras do serviço 

público. Sem a certeza de que os recursos serão repassados não há como planejar a 

licitação e entrega dos bens e/ou serviços, gerando descontinuidade do programa. 



Noutro diapasão, mesmo em montantes pequenos, qualquer atraso no repasse de 

recursos inviabiliza o pagamento de despesas relativas a assistência estudantil, elementos 

indispensáveis para que, no inicio dos cursos, os alunos tenham condições de se deslocar para 

assistir as aulas. Ocorre que, por diversas vezes, este pagamento só era realizado no final do 

curso, o que acabava por interferir fortemente nas taxas de abandono, desistência, reprovação 

dos alunos. 

Em conclusão, este trabalho verificou que o Pronatec apresentou uma 

formatação bastante inovadora, de descentralização de recursos para instituições 

públicas, no âmbito da formação profissional. Contudo, evidenciou-se que seu 

planejamento e execução careceram de maior atenção, gerando devolução de recursos e 

altas taxas de insucesso. A crise política e econômica levou, por fim, ao esvaziamento 

do programa e não se tem clareza se haverá o seu retorno e em que bases. 
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