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RESUMO 
 
A descentralização é estratégia de gestão adotada na 
Constituição Federal de 1988 como forma de aprimorar a 
capacidade de execução do Estado e a eficiência e 
eficácia de suas ações. Existem alguns pontos 
nevrálgicos que afetam diretamente a abrangência das 
ações de políticas sociais, sua execução, adesão política 
de líderes dos entes federados e o aprimoramento de 
técnicas político-administrativas de gestão e tomada de 
decisão. O presente artigo visa discutir como os pontos 
críticos do desafio da descentralização acontecem na 
atualidade tomando como ponto de reflexão a legislação 
referente ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC). 
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ABSTRACT 
 
Decentralization is a management strategy adopted in the 
1988 Federal Constitution as a way to enhance the state's 
ability to execute. There are some hot spots that directly 
affect the scope of social policy actions, their 
implementation, the policy adherence leaders of federal 
entities and the improvement of political and 
administrative management techniques and decision 
making. This article aims to discuss how the critical points 
of the decentralization challenge take place today taking 
as a point of reflection and reference to legislation 
concerning the National Program for Access to Technical 
Education and Employment. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de redemocratização no Brasil oportunizou a concretização de 

avanços importantes nas políticas sociais e na modernização político-administrativa da 

gestão pública. A ampliação dos direitos sociais, com a universalização do acesso 

serviços de saúde, aumento da cobertura na Previdência Social e clareza na 

delimitação das ações da Assistência Social, que finalmente adquiriu sua dimensão de 

política pública, simbolizam o resultado de uma histórica luta de diversas categorias 

sociais por estes direitos. O Estado brasileiro ainda assumiu a responsabilidade pela 

oferta de Educação de forma pública e gratuita e dividiu com a família, agora elevada 

à condição de corresponsável social e base da sociedade no texto da Constituição 

Federal de 1988, a missão de democratizar o acesso e garantir o atendimento às 

demandas por uma formação cidadã. 

Outro avanço importante foi a mudança no processo administrativo com o 

reconhecimento da importância da atuação e a delimitação das responsabilidades dos 

entes federados, recuperação do poder de ação das unidades da federação e dos 

municípios através de ajustes fiscais que permitiram a execução de uma gestão de 

políticas sociais nacionais de forma descentralizada. Este avanço, além de desonerar 

a carga de atividades administrativas e burocráticas do governo federal, empoderou os 

entes federados e contribuiu para a superação do entrave do clientelismo e da 

focalização dos investimentos e serviços em apenas algumas regiões que poderiam 

ser prioridades para agentes políticos, que visavam fortalecer seus currais eleitorais, 

enquanto regiões com menor poder de pressão e de representatividade política 

definhavam na longa fila de espera destes investimentos.  

Especialmente a partir do governo de Lula da Silva (2003 – 2009) e de sua 

sucessora Dilma Roussef (2010 -  ), ambos do Partido dos Trabalhadores, os 

investimentos em políticas sociais de combate à pobreza, valorização do salário 

mínimo, serviços socioassistenciais e políticas de formação e qualificação profissional 

visando o acesso ao emprego e mercado de trabalho receberam uma atenção inédita 

do governo federal. Neste sentido, dentre outras ações, com o intuito de fortalecer o 

mercado de trabalho, ampliar a oportunidade de formação e qualificação profissional e 

instrumentalizar o subproletariado para acessar vagas melhores e com relações 

trabalhistas menos precarizadas, foi instituído em 2011 o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. 
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Porém, mesmo com todos estes avanços, que já simbolizam uma visível 

mudança na pirâmide social brasileira (Neri, 2009), por exemplo, a gestão de políticas 

sociais nacionais é um desafio que apresenta dificuldades que estão longe de serem 

sanadas. O Brasil é um país com dimensões continentais e com incontáveis diferenças 

culturais e sociais. As demandas por políticas públicas são as mais variadas para 

atender a esta diversidade. E a descentralização político-administrativa apresenta-se 

como uma estratégia que traz vantagens e desvantagens para a gestão desta 

diversidade. Outro complicador é a tradição de descontinuidades e inconclusões nas 

políticas sociais brasileiras (GÓIS, DATA). Esta característica que fragiliza ainda mais 

nossa “poliarquia inacabada”, encontra na atual gestão federal, baseada em vasta 

regulamentação, ampliação de apoio político para a implementação dos programas 

sociais e um cenário socioeconômico favorável, os esforços para a superação destas 

inconclusões através da coalizão de forças diversas em torno de um projeto político 

maior.  

Diante deste contexto cabem as perguntas: após quase trinta anos da 

promulgação da Constituição Cidadã, qual o tipo de descentralização que se instituiu 

no Brasil? Quais os desafios a serem superados para uma gestão pública que seja 

democrática e que atenda às demandas de um país que está no início de um processo 

de superação histórica das desigualdades sociais, sem perverter a diversidade cultural 

e ainda mantendo a unidade da Federação e das ações governamentais? 

No esforço de responder a estas questões este artigo fará uma discussão 

da questão da descentralização no Brasil, a partir da análise da legislação 

regulamentadora do PRONATEC, visando problematizar o processo de 

descentralização política nas políticas sociais brasileiras e seus desafios a superar. O 

argumento é que apesar dos avanços, o processo de descentralização nas políticas 

sociais é apenas administrativa e ainda não conseguiu atingir sua completude no 

âmbito político.  

Na próxima sessão, serão apresentados os aspectos relevantes das 

políticas sociais brasileiras no que tange as elaborações sobre descentralização e 

federalismo. Em seguida trará uma apresentação do PRONATEC e de apresentar 

alguns aspectos relevantes das políticas de ensino técnico e do acesso ao emprego. 

Na sessão seguinte será uma reflexão sobre os desafios, avanços e entraves na 

formulação e gestão de políticas sociais com foco na questão da descentralização 

político-administrativa. Por fim serão apresentadas algumas considerações finais. 
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 FEDERALISMO E DESCENTRALIZAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES 

É possível encontrar uma vasta produção científica sobre federalismo e 

descentralização no Brasil, abordando desde aspectos históricos até reflexões mais 

aprofundadas sobre suas características e elementos constitutivos. Estes estudos são 

especialmente importantes para os pesquisadores de políticas sociais, já que no 

período de redemocratização no Brasil, “a redefinição de competências e atribuições 

entre esferas de governo disse respeito sobretudo (...) às políticas e programas 

sociais.” (ALMEIDA, 2005, P. 30). 

Muito se analisa especialmente sobre aspectos fiscais da descentralização 

e o impacto sobre a redistribuição de recursos públicos na economia dos estados e 

municípios. Outra questão importante são os desafios da manutenção da unidade 

federativa, da relativa autonomia dos entes federados e da necessidade por 

modernização e investimento local em políticas públicas com apoio e/ou participação 

financeira do governo federal. De qualquer forma, o estudo do federalismo e 

descentralização ajuda a entender a realidade e as noções que por sua vez 

contribuem com a compreensão da atuação dos três níveis de governo. 

Por federalismo pode-se entender um sistema político composto da união 

de diferentes esferas políticas que formam um poder central. Segundo Almeida (2005), 

no federalismo “atores nacionais – indivíduos e/ou unidades políticas – aliam-se e 

entram em acordo para formar um governo central, que absorverá algumas das 

prerrogativas políticas previamente pertencentes às unidades constitutivas da 

federação.” (ALMEIDA, 2005, p. 30 e 31). Neste sistema a autonomia e unidade do 

estado devem ser garantidas por uma legislação escrita e de validade em todo o 

território.  

A autora ainda aponta que na modalidade de federalismo, um certo grau 

de centralização é imposto por causa da importância do poder central. No caso 

brasileiro, apesar da Constituição de 1988 apontar para um modelo de federalismo 

cooperativo (que garante a relativa autonomia dos entes federados), o que se observa 

é um modelo de federalismo centralizado, já que a Constituição é a carta que define as 

competências e atribuições dos entes federados, deixando para estados e municípios 

as funções administrativas das políticas, especialmente as sociais. Outro aspecto 

centralizador no federalismo brasileiro no que tange a Constituição é o fato das 

constituições estaduais e municipais serem impedidas de legislar sobre assuntos que 
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sejam concorrentes ou discordantes do que rege a carta magna, fazendo das leis 

estaduais e municipais a continuação ou complementação daquilo que está posto na 

Constituição federal (SOUZA, 2005). 

Neste modelo, portanto cabe aos estados e municípios uma atuação 

limitada no tocante às políticas públicas. Souza traz uma análise do impacto deste 

aspecto na gestão dos programas federais que pode ser encaixado na análise do 

PRONATEC. Para autora  

Alguns programas federais são desenhados para contar com a 

participação de representantes dos estados, mas tais estruturas só se materializam 

por iniciativa do governo federal e quando estão envolvidas transferências de 

recursos. (Souza, 2005, p. 116). 

Estas análises concordam que a participação dos entes federados resume-

se, como já foi dito, a uma simples execução das ações dos programas. Não é 

garantida a ampliação das competências no sentido de possibilitar uma maior 

participação dos entes nas etapas anteriores da implementação das políticas e 

programas. 

Sobre descentralização, Sato afirma ser “uma peça importante no tabuleiro 

do jogo democrático do poder.” (SATO, 1993, p. 7). Não tem como pensar o 

federalismo brasileiro e sua constituição sem pensar a relação centralização x 

descentralização e a relação entre os três poderes e os entes federados. 

Um conceito de descentralização pode ser tirado de Rodden (2005), que 

apresenta a definição frequente de “transferência de autoridade dos governos centrais 

para os governos locais, tomando-se como fixa a autoridade total dos governos sobre 

sociedade e a economia.” (RODDEN, 2005, p. 10). Porém, a simples definição de 

transferência de autoridade não contempla a complexidade da formação do Estado 

brasileiro e dos mecanismos de manter o controle da gestão pública nas mãos do 

poder central. A correlação entre as forças não está equilibrada, pois no texto da 

Constituição o governo federal detém competências exclusivas que limitam a 

possibilidade interventora dos demais entes. O desequilíbrio da distribuição entre as 

forças é um dos impasses da descentralização no Brasil.  

 

O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E 

EMPREGO – PRONATEC 
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Instituído pela Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011, o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), promove ações, fomento e 

incentivo à ampliação de vagas em cursos técnicos profissionalizantes, dentre outros, 

para o seu público alvo prioritário: estudantes do ensino médio, da rede pública (que 

estejam cursando ou que já tenham cursado), trabalhadores e beneficiários de 

programas de transferência de renda. Coordenado pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação, o PRONATEC oferta 

vagas através de demanda dos ministérios, órgãos federais e entes federados em 

cursos ministrados por instituições da Rede Federal de Educação Profissional e das 

redes estaduais, distritais e municipais de educação profissional, além de instituições 

privadas do Sistema S. Atualmente, o PRONATEC oferece gratuitamente cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) de carga horária mínima de 160 horas, além de 

da qualificação profissional, com cursos de carga horária de 800 horas, em um total de 

518 cursos e que são distribuídos em 13 eixos tecnológicos.  

De acordo com o art. 6º da Lei 12.513/2011, a União pode transferir o valor 

da bolsa-formação às instituições de educação profissional e tecnológica das redes 

públicas estaduais e municipais ou dos serviços nacionais de aprendizagem. A 

definição de bolsa-formação está no §4º deste mesmo artigo, que diz: 

§4º Os valores das bolsas-formação concedidas na forma prevista 

no caput correspondem ao custo total do curso por estudante, incluídos as 

mensalidades, encargos educacionais e o eventual custeio de transporte e 

alimentação ao beneficiário, vedada cobrança direta aos estudantes de taxas de 

matrícula, custeio de material didático ou qualquer outro valor pela prestação do 

serviço. (BRASIL, Lei 12.513/2011). 

Mesmo que não esteja claro no escopo da legislação regulamentadora que 

constitui o programa, pode-se considerar que o PRONATEC vem atender a demanda 

pela criação de uma porta de saída para as políticas de transferência de renda do 

governo federal desde 2003, por ampliar a possibilidade dos indivíduos assistidos por 

tais programas de acessar o mercado de trabalho, garantindo sua autonomia e 

findando o ciclo de dependência da renda garantida por estes programas. Outra 

relação possível é que o PRONATEC atende ao eixo Inclusão Produtiva do Programa 

Brasil sem Miséria (PBSM). E ainda, busca superar o desafio de inserção no mercado 

de trabalho da população mais jovem e de trabalhadores que compõem o 

subproletariado. Os cursos são gratuitos e formatados para atender às ofertas de 
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vagas no mercado de trabalho, especialmente as vagas que são ocupadas pelo 

proletariado brasileiro. 

Dentre estas e outras análises possíveis, pode-se entender que o 

PRONATEC corresponde ao esforço do governo federal de atender a uma demanda 

reprimida durante décadas e de criar um exército de reserva mais qualificado e 

preparado para atender e preencher as vagas criadas no mercado de trabalho. Como 

tratado por Singer, o governo federal conseguiu implementar políticas redistributivas 

sem alterar a ordem econômica, comprometer a economia e a estabilidade da moeda. 

Isso garantiu a continuidade do crescimento do mercado de trabalho, além de criação 

de novas vagas.  

Mas ações que garantissem a estabilidade da alteração da pirâmide social 

brasileira através da democratização do acesso aos cursos profissionalizantes que 

possibilitassem a inserção no mercado de trabalho se demonstraram emergenciais. 

Apesar disso, estudos conduzidos por MACHADO & GARCIA (2013) 

apontam problemas na elaboração do PRONATEC: a não vinculação com a elevação 

de escolaridade, que para as autoras deveria também ser objetivo do programa e a 

questão de “o quanto o PRONATEC pode reforçar a lógica de ‘privatização’ da 

educação profissional, financiada com recursos públicos.” (MACHADO & GARCIA, 

2013, p. 15). Soma-se a isto o fato das autoras apontar o PRONATEC como uma 

reedição de outros programas de qualificação profissional, que foram implementados 

sem eficácia pelo governo federal. Estas reflexões indicam uma necessidade de uma 

maior reflexão que contribua com o aprimoramento de políticas de formação e 

qualificação profissional no Brasil, com o intuito de se ampliar a atuação dos 

programas ligados a esta política não apenas no sentido de recursos investidos e 

ofertas de vagas, mas de abrangência dos objetivos, de forma que contribua com a 

atuação eficaz em aspectos impedidores do desenvolvimento profissional dos 

indivíduos. 

Para fins deste artigo serão tratados outros aspectos possíveis de serem 

identificados através da legislação regulamentadora do PRONATEC e que referem-se 

às políticas sociais no seu sentido mais amplo: a questão da descentralização político-

administrativa no Brasil. 

 

PROBLEMATIZANDO A DESCENTRALIZAÇÃO: A ANÁLISE DA 

LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA DO PRONATEC 
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O processo de descentralização político-administrativa no Brasil visa a 

modernização da gestão pública, empoderamento de entes federados, aumento da 

celeridade e eficácia das políticas e promoção e homogeneização do desenvolvimento 

de todas as regiões da federação, sem que para isso sejam necessários interventores 

e/ou articuladores políticos. 

Porém esta descentralização acontece apenas no âmbito administrativo, 

no modelo de federalismo centralizado (ALMEIDA, 2005), como já foi discutido neste 

artigo. Não há espaço garantido aos demais agentes públicos dos entes federados de 

participarem do processo decisório e da atuação mais aproximada na coordenação 

dos programas. Logo, o processo de decisão concentra-se no âmbito federal, restando 

aos entes federados apenas a execução daquilo que fora decidido em âmbito 

nacional. Em um país com a diversidade econômica e cultural como o Brasil, a 

elaboração de políticas sociais com orientações gerais, pouco ou nenhum espaço para 

ajustes regionais e com recursos de investimentos padronizados, tende-se a 

intensificar as diversidades sociais e aprofundar as diferenças regionais, já que as 

políticas não terão a adequação necessária à demanda e realidade daquela região. 

Logo, pensar na descentralização é também pensar nos processos 

decisórios como orientação “para o desenvolvimento sócio-econômico, com a 

democratização das relações como método e também como objetivo último.” 

(FELICÍSSIMO, 1992, p. 7). Neste sentido cabe a problematização do processo de 

descentralização política no Brasil, que se dá de forma parcial, sendo uma semi-

descentralização: garante a participação dos entes federados na execução 

administrativa de certas políticas públicas, em especial das políticas sociais, mas não 

garante mecanismos de inserir estes agentes nas arenas de disputa do processo de 

tomada de decisão e de formulação de políticas. Centra-se assim, a etapa 

fundamental no direcionamento das políticas sociais brasileiras em um único agente 

central: o governo federal.  

Para Lindblom (1981) os agentes que compõem o processo decisório tem 

uma limitada possibilidade de escolha de solução para o problema. Por mais que as 

opções a serem decididas sejam muitas e amplas, o próprio processo de definição e 

delimitação do problema, já define os caminhos possíveis para sua solução, por mais 

que hajam outras possibilidades de soluções. Para definir no caso brasileiro quais 

elementos são fundamentais para a formação da arena e o porquê que a participação 

dos entes federados neste processo é, no mínimo, limitada (para não dizer alijada), 
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será necessária uma análise mais profunda do perfil dos agentes envolvidos, das 

instituições políticas e do momento político historicamente produzido. Porém é 

possível perceber as estratégias legais lançadas pelo governo federal para garantir o 

controle sobre as políticas sociais, desde sua formulação até a execução, fazendo 

uma análise documental da legislação de um programa como o PRONATEC, que tem 

sua atuação capilarizada em todo território nacional. 

A análise da Lei 12.513/2011, que instituiu o PRONATEC, apresenta as 

orientações e definições gerais sobre o programa. Em seu corpo a lei dá ao Poder 

Executivo do governo federal exclusividade de definição de requisitos e critérios de 

priorização para concessão das bolsas-formação. Também cabe exclusivamente à 

União o controle e gestão do sistema eletrônico com informações sobre matrículas que 

devem ser enviadas pelos demandantes (entes federados, Ministérios e demais 

órgãos). Isto transparece que, mesmo após o processo decisório e passada a etapa 

da elaboração do programa, o governo federal ainda mantém o controle e a 

capacidade de decisão da gestão, cabendo aos demandantes e demais parceiros 

locais, a execução de atividades definidas e supervisionadas pelo MEC. 

O artigo 6º desta lei traz que o Poder Executivo disporá sobre o valor de 

cada bolsa-formação e ainda sobre normas relativas ao atendimento ao aluno, às 

transferências e à prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do 

PRONATEC. Também definirá, conforme artigo 8º, os critérios der qualidade para a 

seleção das instituições privadas que oferecerão cursos do PRONATEC. Mais uma 

vez aparece na legislação o controle dos espaços de decisão da implementação do 

programa, não havendo na lei em questão menção à possibilidade de participação dos 

demais envolvidos no programa de qualquer decisão, seja de adequação à realidade 

local, ajuste financeiro, criação ou alteração de cursos e ementas para atender à 

realidade local. 

 Outro documento legal importante é a Portaria MEC nº 168 de 2013, que 

trata da bolsa-formação. Esta bolsa garante os recursos financeiros necessários para 

a ampliação das vagas, manutenção e democratização dos cursos, o que garante 

consequentemente a gratuidade dos cursos ao público-alvo. Dos artigos 13 ao 16 são 

descritas as competências dos agentes da bolsa-formação. 

A análise destes artigos reforça a tese de que, apesar do advento da 

descentralização, o governo federal não democratiza ou descentraliza o processo de 



 

10 

 

                  

gestão e formulação de suas políticas sociais, centralizando um único órgão a 

capacidade de decisão, monitoramento e controle das atividades principais. 

Por esta Portaria, cabe ao SETEC/MEC (órgão central gestor do 

programa), ações de planejamento, decisão, coordenação, monitoramento e 

avaliação. Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cabe ações 

de execução financeira, precípuas deste órgão. Aos parceiros demandantes cabem 

ações de realização de atividades logísticas locais e resposta às demandas e 

solicitações do SETEC/MEC. Já aos parceiros ofertantes compete a execução local 

dos cursos de acordo com as determinações do SETEC/MEC.  

É claro que uma gestão pública deve ter como referência um órgão que 

garantirá a unidade das atividades, manutenção dos objetivos, garantia da 

continuidade das ações e coesão entre os agentes. Porém o que se vê nesta portaria 

é a materialização de uma prática, onde os recursos políticos de desenho e comando 

de um programa estão centrados em um único agente, que por conta das 

características do próprio processo, não conseguirá atender às diferentes demandas 

dos agentes locais, até pelo fato deste agente central estar amarrado a uma legislação 

que define e limita suas possibilidades de manejo. 

Apesar da definição no artigo 2º da Resolução FNDE nº 8 de 2013, 

estabelecer que os agentes de implementação da bolsa-formação são SETEC/MEC; 

FNDE e Distrito Federal, estados e municípios, a Portaria MEC nº 8 define de forma 

clara que há uma hierarquização entre os agentes, definida por competências 

específicas que deixam claro o papel e a importância de cada um na implementação 

do programa. 

 

CONCLUSÃO 

1. Necessidade de problematizar e aprofundar a discussão sobre estratégias de 

“porta de saída” das políticas de transferência de renda e de ampliação do acesso 

ao ensino técnico e emprego. 

2. Necessidade de ampliar a discussão acadêmica sobre os aspectos envolvendo 

tomadas de decisão e análises destes processos.  

3. Apesar da regulamentação jurídica, a participação dos entes federados e dos 

demais agentes políticos é limitada. As decisões ainda são tomadas pelos policy 

makers ligados ao poder central. 
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4. Necessidade de se criar mecanismos e estratégias de ampliar a participação de 

demais policy makers, especialmente àqueles ligados à política de locais 

prioritários; adequação de cálculo de curtos regionalizados (a fim de promover 

mais justiça na distribuição de recursos e equidade de investimentos); ampliação 

e dinamização dos recursos tecnológicos gerenciais para garantir ampla 

participação de agentes políticos locais no processo de formulação de políticas e 

de tomadas de decisão. 

5. O desafio de promover uma descentralização político-administrativa em um 

país de dimensões continentais e diversidades variadas como o Brasil deve ser 

mais amplamente discutido pela academia e pelos agentes políticos. Incluir 

diversos agentes no processo de tomada de decisão, sem comprometer a 

estabilidade da federação e alterar o projeto político do governo central deve 

ser pensado de forma cuidadosa, no sentido de encontrar estratégias para a 

construção de uma arena onde a disputa seja proveitosa para o máximo de 

interessados possível. Além disso, reflexões como a proposta por este artigo, 

de avaliar os programas desenvolvidos no âmbito das políticas sociais, sempre 

devem contribuir para a compreensão dos processos.  

6. A importância da ampliação e dinamização dos recursos tecnológicos 

gerenciais para garantir ampla participação de agentes políticos locais no 

processo de formulação de políticas e de tomadas de decisão. 
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