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Sistema de Gestão e Educação Profissional 
e Tecnológica

Introdução

Um sistema de gestão pressupõe um conjunto de atividades situadas e inter-
relacionadas que, sob uma dada coordenação e estratégias definidas, abrange a 
concepção, a elaboração, a execução, o acompanhamento, o monitoramento, a ava-
liação e a comunicação de políticas, planos e projetos, com vistas à manutenção e/
ou ao aperfeiçoamento de produtos e serviços e de seus processos de obtenção.

Um sistema de gestão para a educação profissional e tecnológica tem muitos e 
complexos desafios, mas deve estar principalmente comprometido com a garantia 
das condições e dos meios para que os alunos tenham uma aprendizagem efetiva e 
significativa e com a produção e socialização de conhecimentos tecnológicos, rea-
lizando, assim, a função social dessa educação e sua participação ativa no mundo 
do trabalho e no projeto de desenvolvimento nacional.

Para tanto, é fundamental que o sistema de gestão da EPT supere a perspectiva 
meramente gerencial para dar guarida à racionalidade eminentemente educacio-
nal, no contexto em que o gestor também é um educador e a gestão é igualmente 
um processo educativo.

Isso significa fidelidade da gestão com as atividades-fim da EPT, compromisso 
com os direitos sociais na perspectiva da inclusão e do respeito às diversidades, 
empenho pela gestão democrática, responsabilidade com a qualidade acadêmica 
e social, prestação de contas e compartilhamento do poder.

Um sistema de gestão para a EPT envolve diferentes níveis mutuamente inclu-
sivos: as políticas educacionais concernentes aos diferentes territórios geográficos 
e administrativos, a estrutura e o funcionamento dos sistemas de ensino (federal, 
estadual, municipal), os projetos pedagógicos de unidades escolares e seus respec-
tivos cursos e a dinâmica das instituições que se dedicam à EPT.

Em todos esses níveis, é preciso considerar o compromisso primordial com a 
gestão democrática, traduzido em aposta a respeito da responsabilidade coletiva 
e da convicção de que os sujeitos implicados saberão responder com suas idéias e 
propostas, conquanto nem sempre convergentes.
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Perguntas básicas que estão no substrato da gestão da EPT

A essência, base ou fundamento de um sistema de gestão, a partir do qual a 
EPT pode crescer e se expandir, nutre-se de perguntas inter-relacionadas que con-
ferem substância e sentido às intervenções educacionais a serem realizadas. O que 
o aluno no seu processo de vir-a-ser cidadão-profissional precisa saber ou quais 
conhecimentos lhe são fundamentais? O que ele precisa saber fazer ou que habili-
dades lhe são necessárias para o seu desempenho ocupacional ou profissional? O 
que ele precisa saber ser ou que valores e atitudes ele deve desenvolver?

Um sistema de gestão da EPT não pode, portanto, para ser conseqüente com 
as finalidades educacionais, deixar de lado o diálogo sobre as exigências ou ca-
racterísticas atualmente valorizadas nos profissionais, no que tange ao exercício 
da responsabilidade social e ambiental. Portanto, gestão da EPT significa pensar, 
de modo amplo, em organização e planejamento curricular, em experiências sis-
tematicamente planejadas, visando articular as condições e os fins do ensino e da 
aprendizagem, sem perder de vista as especificidades do exercício ocupacional ou 
profissional.

Por lidar intrinsecamente com os meios e as condições do processo pedagógico, 
a gestão também é convocada a refletir sobre esse processo e sobre o projeto que 
o informa. Nesse sentido, um sistema de gestão da EPT também precisa ter seus 
princípios básicos de planejamento curricular, os quais incluem interesse investi-
gativo, atenção à necessidade de permanente renovação curricular, participação e 
abertura à diversidade e à pluralidade.

As especificidades da EPT em matéria de planejamento curricular incluem, 
assim, a atenção às tendências do mundo do trabalho, o conhecimento dos dispo-
sitivos legais que regulamentam o exercício e a educação profissional no país, as 
análises de ocupações, as definições sobre perfis de conclusão de curso, as práticas 
educativas centradas na produção, na aplicação de conhecimentos e na apren-
dizagem crítica e ativa de conteúdos vivos, significativos e atualizados, ou seja, 
uma educação profissional e tecnológica que vá além da dimensão estritamente 
instrumental e possibilite aos educandos dominar os fundamentos científicos e 
tecnológicos, alcançar uma formação integral, desenvolver conhecimentos, habi-
lidades, atitudes e valores relacionados à dimensão humana, essenciais à vida e à 
atuação consciente e participativa na sociedade civil.

Assim, gerir a EPT também é propiciar condições para que as práticas de pla-
nejamento curricular possibilitem aos alunos assimilar os conteúdos de forma crí-
tica e dinâmica, relacionar conhecimentos teóricos e práticos, articular disciplinas, 
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realizar operações mentais complexas e abstratas (análises, sínteses, analogias, 
associações, generalizações), adquirir a capacidade de planejar, alcançar a auto-
nomia de trabalho, participar e tomar posições conscientes, desenvolver a respon-
sabilidade individual e ampliar o senso crítico.

Qualidade social também é zelar pela eficiência, 
eficácia e efetividade social

Para que a gestão da educação profissional e tecnológica ganhe legitimação so-
cial, é fundamental a realização da sintonia fina e permanente dessa modalidade 
educacional com o mundo do trabalho, o que pode ser entendido como efetividade 
social. É preciso que se concretizem projetos pedagógicos de qualidade, inovadores 
e eficazes na realização dos objetivos propostos, usando da melhor forma possível, 
os recursos disponíveis, em resumo, é preciso que se busque a eficiência.

Realizar tudo isso não é uma tarefa simples, pois mudanças societárias funda-
mentais pressupõem complexidade e dinamismo, haja vista que atingem a base 
tecnológica, as condições sociais do uso do trabalho, bem como as relações entre o 
mundo do trabalho e a educação, entre o mercado de trabalho e o sistema educa-
cional, entre vida ativa e vida pessoal.

São muitos os fatores intervenientes no contexto dessas mudanças, quais sejam: 
os novos padrões de concorrência econômica; os processos de reestruturação de 
empresas; as transformações do conteúdo do trabalho; a maior importância dos as-
pectos qualitativos da força de trabalho; a quebra da regra do emprego assalariado 
e contínuo dentro de uma empresa; as exigências cada vez mais seletivas à força 
de trabalho; a insuficiência de diplomas e certificados como condição de acesso ao 
emprego e da permanência nele; a demanda de maior disponibilidade das pessoas 
para novas aprendizagens; o engajamento no trabalho fundamentado na individu-
alização e o aumento da vulnerabilidade dos profissionais trabalhadores.

Diante de tudo isso, cresce a importância de um sistema de gestão da EPT 
orientado por objetivos e métodos de planejamento estratégico, que mobilize e 
acompanhe o emprego dos recursos que são necessários ao alcance dos objetivos 
propostos, com espaço garantido para a avaliação contínua e eventuais reestrutu-
rações no processo.

Agir estrategicamente é uma arte que envolve não somente o planejamento, 
mas também a execução de movimentos e operações, visando alcançar ou manter 
posições relativas e potenciais favoráveis à realização dos objetivos pretendidos. 
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No caso da EPT, isso requer fortalecimento do trabalho em equipe e da partici-
pação de todos os envolvidos, transparência institucional, atenção ao foco das 
ações, reflexão sobre questões de sobrevivência, monitoramentos de possíveis des-
vios entre o que foi definido e o realizado efetivamente e, sobretudo, incentivo ao 
aprendizado institucional.

Realizar a função social de integração dos egressos - com condições dignas - ao 
mundo do trabalho e contribuir com o desenvolvimento sustentável (crescimento 
econômico conjugado com justiça social e respeito ao meio ambiente) é a missão 
da EPT; é a definição que motiva e permeia todas as decisões, proporciona senso 
de oportunidade e confere visão de direção aos objetivos de políticas, diretrizes e 
mecanismos de controle e avaliação.

Um sistema de gestão de EPT eficaz, eficiente e efetivo, socialmente falando, 
pressupõe apoios básicos de infra-estrutura material, de pessoal e de conhecimen-
tos necessários à implementação bem-sucedida de cada estratégia e atenção per-
manente à melhoria do ensino. Por isso, é muito importante estabelecer alguns 
passos fundamentais: saber claramente o que se deseja alcançar, eleger priorida-
des, mapear a situação vigente, indicando a diferença atual com relação aos objeti-
vos traçados e aos recursos disponíveis, conhecer as facilidades e as barreiras com 
relação a fatores internos e externos, escolher alternativas mais apropriadas para 
atingir os objetivos propostos e definir metas realmente alcançáveis.

A EPT lida com fatores externos à atividade educacional que podem impac-
tar significativamente o seu sucesso e que devem ser considerados com cuidado 
pelo sistema de gestão. Esses são fatores culturais, sociais, políticos e econômicos 
relacionados à inserção na comunidade, à evolução tecnológica, à dinâmica de 
mercados de trabalho, à área geográfica de abrangência que deve ser considerada, 
ao intercâmbio com as organizações de representação de interesses profissionais.

É muito importante também considerar os fatores internos, de modo a con-
seguir tirar proveito dos positivos e neutralizar os negativos. Isso se aplica aos 
cursos oferecidos e àqueles novos que se pretende oferecer; aos recursos huma-
nos, materiais e financeiros; à tecnologia e aos sistemas de informação; à estrutura 
organizacional e à imagem institucional.

Um bom sistema de gestão da EPT não pode, também, abrir mão da análise 
e conhecimento das oportunidades, primeiro passo em direção ao atendimento 
às necessidades sociais, dos governos e do mundo do trabalho, com a criação de 
novos cursos, estabelecimento de convênios e oferta de diversas modalidades de 
acesso à comunidade interessada. Deve, ainda, aproveitar bem os recursos existen-
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tes, buscar fontes adicionais de financiamento e desenvolver formas de organiza-
ção dos processos de trabalho educacional que valorizem os potenciais humanos 
existentes e tirem proveito da sinergia que a prática interdisciplinar favorece.

É fundamental monitorar continuamente os resultados alcançados, nem sem-
pre satisfatórios em um primeiro ciclo. Entretanto, a atitude não conformista pede 
uma perspectiva de busca da melhoria contínua e, nesse sentido, devem ser pre-
vistos planos de ação para correções de rota ou mesmo troca de estratégias.

É tarefa dos sistemas de gestão educacional zelar pela qualidade do trabalho 
realizado, o que significa atender satisfatoriamente às necessidades educacionais 
(individuais e sociais), alcançar patamares educacionais estabelecidos ou superá-
los e garantir, na extensão do tempo, os resultados pretendidos.

A EPT não pode ser tratada como uma “caixa preta”. Ainda que os fatores ex-
ternos que escapem ao controle da gestão, é possível atuar preventivamente, com 
base em informações. Os fatores intra-escolares são mais tangíveis, mas, em qual-
quer uma das situações, é necessário manter e cultivar a postura investigativa.

A gestão da EPT, ainda que apresente algumas similitudes com a lógica das 
empresas, que são epidérmicas, requer métodos e estratégias próprias e coerentes 
com os fins do trabalho pedagógico. Da mesma forma, ainda que haja relativa 
independência do professor e certa invisibilidade da prática docente, é preciso 
investir na sinergia dos compartilhamentos e do trabalho em equipe. Portanto, 
embora o sistema de gestão não seja tão sistêmico assim, visto que orientações 
e normas tendem a não passar facilmente pelos seus diferentes níveis, é preciso 
vencer o isolamento e buscar ação coletiva organizada.

A EPT não conta ainda com um sistema de indicadores que possa facilitar tudo 
isso. Cada vez mais, pesquisas, diagnósticos e avaliações têm se ressentido da falta 
de indicadores capazes de balizar a análise de dados. O planejamento da EPT e a 
gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais comprometidos com o desen-
volvimento dessa modalidade educacional demandam a criação de alguns referen-
ciais e indicadores que possam servir de uma base comum de orientação. Esses, 
além de dimensionarem a magnitude de um dado fenômeno, ajudam a conhecer a 
sua evolução temporal, definir critérios de sucesso ou insucesso, fazer comparações, 
realizar diagnósticos e análises e ensaiar previsões, mediante a interpretação da con-
seqüência da variação de um indicador para outro associado a ele.

Os gestores da EPT atualmente atuam sem essa base de dados. Algum esfor-
ço deverá ser feito doravante para que se avance nessa definição, que irá, sem 
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dúvida, contribuir para dar significado às informações recolhidas, referenciar o 
processo de tomada de decisões e o debate sobre elas, auxiliar no monitoramento 
de ações e na identificação de situações indesejáveis e de ações corretivas.

Indicadores fidedignos que retratem adequadamente e com objetividade a rea-
lidade da EPT são fundamentais para que todos que compartilhem de sua gestão 
possam atribuir e discutir os significados das informações obtidas com relação aos 
insumos utilizados (meios), aos produtos alcançados (objetivos) e aos processos 
praticados (eficiência).

Dificuldades e obstáculos ao processo de consolidação da gestão da EPT

Há, sem dúvidas, dificuldades e obstáculos atuais à consolidação de sistemas 
de gestão da EPT, seja no nível micro da concretização de um projeto pedagógico 
de curso ou de uma instituição escolar, seja nos níveis mais amplos dos sistemas 
de ensino.

Os principais gargalos que se colocam como obstáculo à gestão da EPT refe-
rem-se à precariedade da infra-estrutura material (sobretudo no caso das escolas); 
à falta de profissionais com perfil adequado; à pouca solidez do relacionamento 
com o mundo do trabalho e com a sociedade civil; à incorporação acanhada de 
tecnologias da informação e da comunicação; à inexistência de sistemas de infor-
mações gerenciais e à débil política de comunicação e marketing.

As dificuldades não são simples nem pequenas. Daí a importância de definir 
as estratégias de gestão que definam as prioridades, ou seja, por onde começar. O 
desenvolvimento histórico da EPT no país evidencia que é enormemente urgente 
promover a expansão dessa modalidade educacional; garantir políticas de acesso 
e permanência; colocar o foco na aprendizagem do aluno; realizar inovações cur-
riculares; formar e valorizar os profissionais que atuam nesse campo; promover 
clima estimulante nas instituições; buscar a integração com as políticas de em-
prego, trabalho e renda e com as políticas de desenvolvimento local, integrado e 
sustentável; favorecer a autonomia didático-pedagógica, administrativa e finan-
ceira das escolas; incentivar a participação e a decisão compartilhada e observar a 
gestão de resultados.

Três desafios se destacam como proeminentes: a) elaboração de planos específi-
cos para a expansão da EPT, de responsabilidade dos governos federal e estaduais; 
b) integração da gestão das diversas políticas públicas; c) adoção de políticas de 
financiamento. É preciso definir com maior clareza de qual esfera governamental 
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é a responsabilidade legal pela EPT. Garantir a sustentabilidade dessa modalidade 
educacional não é um assunto limitado a recursos financeiros. Na verdade, é im-
prescindível, pois, estruturá-la, garantindo o não-retorno às práticas autoritárias, 
a modelos de descentralização, que significam simplesmente transferência de en-
cargos, e à herança cultural individualista.

Conclusões

A problemática em torno do sistema de gestão da EPT é um assunto que requer 
aprofundamento e ampliação do debate educacional. São vários os momentos em 
que essa demanda se concretiza de forma mais comovente, sobretudo quando 
estão em jogo alguns pontos como a definição dos planos de educação (nacional, 
estaduais, municipais e das unidades escolares) e dos projetos pedagógicos das 
instituições escolares e dos cursos; as deliberações de colegiados e Conselhos de 
Classe; as definições a serem incluídas nos regimentos escolares e as disputas que 
ocorrem em distintos fóruns de discussão.

Todavia, um ponto de pauta antecede e condiciona todos os demais: o respeito 
ao Art. 206 da Constituição Federal, que instituiu a gestão democrática, o que sig-
nifica livre organização dos segmentos da comunidade escolar; participação dos 
segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios em órgãos colegiados; 
transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos; valo-
rização dos profissionais da educação; eficiência no uso de recursos; atenção às 
prioridades do local, da região, do país; democratização da informação; intercâm-
bio e cooperação institucionais; respeito à identidade e às características próprias 
de cada IES.

Duas são as dimensões do processo de concretização da gestão democrática: a 
reorganização do trabalho escolar, especialmente no que se refere ao processo de 
tomada de decisão, e a verdadeira realização da erradicação do problema de aten-
dimento à demanda, com a garantia de máximo acesso da população escolarizável 
ao espaço escolar.

A primeira dimensão implica rever os mecanismos de tomada de decisão con-
cernentes à definição de quem e como participa, à ampliação das formas de envolvi-
mento e ação e à dinâmica e coordenação do processo decisório. Todos envolvem 
a relação dialética entre o instituinte e o instituído e entre as instâncias de delibe-
rações das decisões, pressupostos, objetivos e metas.
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A segunda dimensão implica estabelecer índices de evolução desse atendimen-
to de modo a elevar continuamente as metas e melhorar o desempenho em relação 
aos indicadores de qualidade social.

São desafios que estimulam a busca da conciliação entre qualidade de ensino 
e processos democráticos; à reconstrução cotidiana da autoridade e da motivação 
para o trabalho escolar; ao respeito à diversidade de valores, de padrões de com-
portamento e interesses e ao aprofundamento da interlocução com a sociedade. 
Todos eles, se superados passo-a-passo, podem indicar como fazer avançar sobre-
maneira a gestão da EPT, de modo que cumpra sua função social e política.
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Estratégias operacionais de desenvolvimento da 
Educação Profissional e Tecnológica

1. Introdução

O desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - EPT, nos planos 
qualitativo e quantitativo, pressupõe uma política que combine investimento em 
instalações, equipamentos e recursos humanos. Essa política deverá ser o pano de 
fundo para que se processem as mudanças na gestão escolar e na atualização dos 
professores dos cursos técnicos e tecnológicos. Esse processo não é linear, ou seja, 
os investimentos não garantem, isoladamente, a melhoria da gestão escolar e a 
valorização dos profissionais do ensino. Por outro lado, a ausência ou insuficiência 
de investimentos não impede, por completo, a eficiência da gestão da EPT.

2. Gestão político-pedagógica

Os resultados dos diferentes sistemas de avaliação, nacionais e estaduais, têm 
revelado o fracasso da gestão político-pedagógica em todos os níveis de ensino, 
seja a sua oferta pública ou privada. Salvam-se as costumeiras “ilhas de exce-
lência”, de custos proibitivos e elitizantes ou, então, pequenas e médias redes 
de escolas gerenciadas por autarquias (estaduais e federais) ou ainda fundações 
públicas e privadas, ou também projetos cercados de especificidades e de difícil 
multiplicação.

É importante ressaltar que, no campo da EPT, as autarquias federais e estaduais 
desempenham um importante papel, principalmente quanto ao aspecto qualitati-
vo. Como os resultados na área educacional são aferíveis a médio prazo, é impor-
tante verificar como essas redes são gerenciadas, no plano geral e no individual, 
no âmbito de cada unidade. No que me cabe, farei uma proposta que refletirá, 
dada a minha experiência, a estrutura de funcionamento do Centro Paula Souza, 
autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo.

2.1 Gestão de rede

O órgão gestor de uma rede de escolas técnicas e/ou de faculdades de tecnolo-
gia requer, além do gabinete da superintendência ou diretoria geral, um conjunto 
de departamentos que construam e implementem uma política de ampliação, di-
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versificação e melhoria contínua da oferta de educação profissional, em cursos de 
diferentes níveis e duração, projetos de extensão, pesquisas tecnológicas e outros 
serviços. Os departamentos, como se depreende do organograma, são coordena-
dorias e assessorias. Estas atuam como apoio ao gabinete da superintendência 
e aquelas têm seu foco principal na ação direta junto às unidades de ensino. A 
coordenadoria de ensino, pela sua responsabilidade em relação à atividade fim da 
instituição, tem um papel norteador, supervisor e apoiador da ação pedagógica 
de todas as unidades.

A política de gestão pedagógica terá como suporte os setores relacionados no 
organograma acima e pressupõe a construção de um plano anual de metas, dire-
cionadas a partir dos objetivos da própria coordenadoria e daqueles estabelecidos 
no plano diretor da instituição. As metas anuais serão o ponto de partida para 
construção e desenvolvimento de projetos de ação que atingirão as unidades, no 
que diz respeito à gestão do processo didático-pedagógico.

Os objetivos da coordenadoria de ensino são os seus eixos de atuação e pode-
rão ser, entre outros:

  capacitação técnica e didático-pedagógica de docentes;

  elaboração e atualização de currículos de cursos técnicos e tecnológicos;

  supervisão da gestão escolar e do processo ensino-aprendizagem;

 elaboração e desenvolvimento de projetos institucionais solicitados pela su-
perintendência.

Para cada um dos objetivos, com base no desempenho de anos anteriores e 
na demanda atual da instituição, deverão ser definidas as metas. Cada um dos 
projetos deverá, por sua vez, estar alinhado prioritariamente a uma meta, ou seja, 
focado no atingimento da meta ou de parte dela. O quadro a seguir representa 
esquematicamente como devem se organizar os projetos/metas/objetivos.

Para cada objetivo, é necessário o estabelecimento de metas, devidamente 
quantificadas, para que os projetos tenham foco e períodos bem determinados. 
Por exemplo, em relação ao objetivo da capacitação técnica e didático-pedagógica, 
as metas podem ser: capacitação técnica e pedagógica de 25% do corpo docente 
e capacitação em gestão do projeto pedagógico para 30% de coordenadores de 
curso e de diretores. A quantificação das metas e a definição de período para o 
seu desenvolvimento facilitam o planejamento dos projetos, independentemente 
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das datas dos eventos, dos custos com diárias e transportes, da divulgação e da 
infra-estrutura.

2.2 Gestão da unidade

A gestão de uma Escola Técnica e de uma Faculdade de Tecnologia pressupõe, 
além da diretoria, os departamentos de gestão administrativa, acadêmica, peda-
gógica e de relações institucionais.

A construção coletiva do projeto político-pedagógico da unidade escolar é o 
ponto de partida para uma gestão que pretenda ser participativa e eficaz. A di-
reção da unidade tem a responsabilidade de, com o apoio dos departamentos, 
mobilizar os representantes de todos os segmentos da escola (alunos, professores 
e funcionários), bem como o da comunidade externa, representada nos órgãos co-
legiados, para a discussão das prioridades e das metas da escola para o ano letivo. 
Um centro de educação profissional deve ter um forte vínculo com órgãos repre-
sentativos dos diferentes setores produtivos e também com os representantes do 
poder público e com organizações não-governamentais. O projeto político-peda-
gógico é instrumento de ação interna e externa do centro de educação profissional, 
logo, deve refletir compromissos com as comunidades interna e externa.

3.  Valorização dos profissionais do centro de EPT: formação e educação 
continuada

Os Centros de EPT, devido à diversidade das áreas profissionais em que atuam 
e à dinâmica com que se ampliam, têm uma dificuldade crônica de compor seu 
corpo docente no limite das exigências legais e dos novos conhecimentos tecnoló-
gicos. Esse problema tem obrigado os órgãos gestores de redes e de unidades de 
EPT a buscar parcerias com universidades e centros de pesquisa, para oferecer a 
uma parte de seu corpo docente formação pedagógica e atualização tecnológica.

A formação e a atualização do corpo docente deve ser valorizada por intermé-
dio de uma carreira que pontue a titulação, a experiência profissional na área do 
curso, o desenvolvimento de projetos didáticos e tecnológicos, a apresentação de 
trabalhos em congressos e simpósios etc.

As diferentes atividades do corpo docente e administrativo dos Centros de 
EPT devem ser objeto de avaliação, por meio de instrumentos desenvolvidos pelo 
órgão gestor ou por uma instituição especializada.



149

Quero tratar este tema sob a ótica da responsabilidade/competência e das fi-
nalidades da educação profissional e tecnológica. Para tanto, recupero, de forma 
breve, a história da educação profissional e tecnológica no Brasil, nos últimos 100 
anos.

Tomando como referência a primeira década do século XX, essa história pode 
ser contada a partir da referência à trajetória das políticas de desenvolvimento 
econômico do país ao longo desse período. Nesse sentido, a associação entre o 
Estado e o Capital determina fortemente a fisionomia da educação profissional em 
nosso país. Entre alguns significados que resultam dessa relação, há o expressivo 
investimento e tratamento distintamente melhor do que o reservado, por exemplo, 
à escola pública de nível básico. Hoje, as instituições dedicadas à EPT constituem 
espaços com boas instalações e laboratórios, embora conservem, em seu ambiente, 
a compreensão de que cumprem o seu papel quando atendem aos interesses do 
capital e/ou estritamente às diretrizes de governos. Será esse o papel da educação 
profissional e tecnológica? Qual é o limite de uma política pública para a educação 
profissional e tecnológica? Qual é a função das instituições públicas de educação 
profissional e tecnológica?

Reconheço a complexidade das questões. Respondê-las, portanto não é tarefa 
fácil, certamente porque o seu conteúdo estará matizado histórica, cultural e ideo-
logicamente. De qualquer forma, julgo-as importantes para a nossa reflexão. E é o 
que eu proponho na seqüência: refletir um pouco a partir dessas indagações.

No início deste texto, destacamos que, ao percorrer a trajetória do desenvolvi-
mento brasileiro, encontramos a fisionomia da educação profissional que temos. 
Não é meu objetivo encaminhar uma digressão histórica, apenas, a título de en-
cadeamento de nossas idéias, lembramos que as primeiras iniciativas em nosso 
país relacionadas à educação profissional a colocaram sob o manto de funções de 
caráter moral-assistencialista. Tomando como base a criação das Escolas de Apren-
dizes Artífices em 1909, esse elemento está presente, razão por que é importante 
não perder de vista que essas instituições foram dimensionadas dentro de uma 
economia pautada na agenda agrário-exportadora e tiveram seu perfil de atuação 
voltado para atividades industrial-manufatureiras. Nesse sentido, no que se refere 
à qualificação de mão-de-obra como demanda, parece-me frágil a relação entre o 
capital agrário e a iniciativa governamental na criação das EAA. No que tange à 
expectativa de futuro, é possível vê-las em posição de defesa da industrialização 
do país, presente em alguns discursos, como o do próprio Nilo Peçanha. Na sua 
ótica, o Brasil do futuro sairia das oficinas, visão que justificou a criação da EAA 
como local onde a qualificação para o trabalho se constitua o principal objetivo.
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Uma análise mais rigorosa, no entanto, aponta que a educação profissional, 
como elemento essencial à produção, só entra na agenda do capital com a opção 
definitiva do país pela sua industrialização. Nesse sentido é que, a partir dos anos 
40, são tomadas as decisões governamentais que caracterizam definitivamente o 
apoio do capital industrial à formação profissional, reconhecida como fator ne-
cessário ao seu funcionamento. Ao ser plantada a semente do capitalismo indus-
trial nacional, com pesado apoio estatal, é que, de forma explícita, a educação 
profissional vai ao encontro dos interesses do capital, a partir do seu modelo de 
desenvolvimento. Esse encontro materializa-se em iniciativas como a criação das 
Escolas Técnicas e Industriais (Federais) e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI).

Na seqüência, assiste-se a evolução qualitativa e quantitativa da Educação 
Profissional e Tecnológica, mantendo-se, no entanto, a sua ligação umbilical com 
os elementos que constroem o ambiente do desenvolvimento econômico do país. 
Essa relação também pode ser explicitada nas ações governamentais que, na mes-
ma linha das políticas de desenvolvimento econômico, configuram as políticas e 
ações da Educação Profissional. No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), 
no aprofundamento da relação entre Estado e economia, a indústria automobilís-
tica surge como o grande ícone da consolidação da indústria nacional. O Plano de 
Metas do Governo JK prevê investimentos maciços nas áreas de infra-estrutura (à 
produção de energia e ao transporte são conferidos 73% do total dos investimen-
tos previstos). Pela primeira vez, contempla-se o setor de educação com 3,4% do 
total de investimentos.

Nos governos militares (1964 a 1985), a busca de modernização da estrutura 
produtiva (considere-se o alto custo do endividamento externo), dá-se a expansão 
do estado no rumo da economia. Os Planos Nacionais de Desenvolvimento Eco-
nômico contém programas específicos e, dentre eles, podemos destacar a implan-
tação de Corredores de Transportes, o Programa Petroquímico e o Programa de 
Comunicações. Esse período é marcado por profundas mudanças na política de 
educação profissional, o que também se pode justificar nos projetos de desenvol-
vimento. Assim é que, em 1971, de maneira compulsória, a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Brasileira torna técnico-profissional todo o currículo do segundo 
grau, com o objetivo de formar técnicos em caráter de urgência.
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Nos anos de 80, a globalização1, nova configuração da economia mundial, 
acoplada à intensificação da aplicação da microeletrônica, da informática e das 
telecomunicações, também atinge o Brasil. O cenário2 é de profundas e polêmicas 
mudanças, por exemplo, a intensificação da aplicação da tecnologia associada a 
uma nova configuração dos processos de produção. A linha de montagem, dotada 
da robotização e da automação, cede lugar à produção integrada. Há mudanças 
também nos processos produtivos no que se refere aos métodos de gestão e de 
manutenção. Nas relações comerciais, tem-se a abertura e a desregulamentação 
dos mercados de praticamente todo o mundo atingido pelo fenômeno. Os anos 
80 e início dos anos 90 são também marcados pela disparada inflacionária, pela 
retração do crescimento e por grande descontrole da economia. A partir dos anos 
90, as medidas intervencionistas estatais se direcionam, quase exclusivamente, 
para o controle da inflação. As políticas de desenvolvimento são condicionadas às 
exigências dos organismos financeiros internacionais.

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9394 é aprovada, 
com um conjunto de normas que redefinem a educação profissional e tecnológica. 
Na redefinição, a concepção de educação profissional e tecnológica simplifica-se 
e, na apartação curricular entre o conteúdo propedêutico e o das chamadas dis-
ciplinas profissionalizantes, opta-se por uma formação funcionalista (“up-grade” 
neoliberal), marca de um economicismo que caracteriza a história da educação 
profissional e tecnológica no Brasil. No que se refere à expansão física da rede de 
instituições profissionalizantes, há incentivo a estados e municípios e mais for-
temente a um segmento denominado “comunitário”, na tentativa de contornar 
eufemisticamente o que de fato obedece à lógica privada. Isso se faz a partir de 
recursos financeiros do PROEP (Programa de Expansão da Educação Profissional). 
Essa política não considera a expansão da rede federal; ao contrário, nesse perío-
do, foi aprovada a Lei nº 9.649/98, que proibiu a expansão dessa rede.

“A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas 
unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com 
Estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-gover-
namentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos estabelecimentos 
de ensino”. (Artigo 47, parágrafo quinto da lei nº 9.649/98).

1  Globalização: Termo que designa o fim das economias nacionais e a integração cada vez maior dos mercados, dos meios 
de comunicação e dos transportes. Um dos exemplos mais interessantes do processo de globalização é o global sourcing, 
isto é, o abastecimento de uma empresa por meio de fornecedores que se encontram em várias partes do mundo, cada 
um produzindo e oferecendo as melhores condições de preço e qualidade naqueles produtos que têm maiores vantagens 
comparativas. (SANDRONI: Novíssimo Dicionário de Economia, Editora Best Seller –5a Edição, 2000).

2  Cenário: Modelo para análise, construído a partir de indicadores sociais, econômicos, políticos, etc. referentes a deter-
minado período histórico (Dicionário Aurélio Século XXI).
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A inclusão de estados e municípios na oferta da educação profissional não re-
presenta, a meu ver, medida ruim. Ao contrário, defendemos a expansão da oferta 
dessa modalidade de educação. Nesse caso, a principal preocupação diz respeito 
à garantia de que a função precípua desses entes federativos, qual seja, a da oferta 
do ensino básico sofra algum tipo de prejuízo. Em relação ao segmento comunitá-
rio, a questão é mais complexa, sobretudo por se tratar de mais um viés privatista 
na educação brasileira que se estabelece com as “benesses” do Estado. Há, no 
entanto, algo condenável, em minha opinião, que é o bloqueio do crescimento e 
expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. Na Reforma da 
Educação Profissional dos anos 90, coloca-se à margem a excelência e a contribui-
ção das escolas federais à sociedade brasileira. São muitas as nuances associadas a 
esse período. Citarei apenas mais uma: não há como desconsiderar que o objetivo, 
nesse período, é romper o elo que historicamente vinculou as “escolas técnicas” 
ao Governo Federal. Hoje a atuação direta na área não é mais tarefa precípua da 
União Central, porquanto vive-se a época do exercício neoliberal.

Quero voltar às questões que colocam em destaque o papel da educação pro-
fissional e tecnológica, o limite de uma política pública para a educação profissio-
nal e tecnológica e a função das instituições públicas de educação profissional e 
tecnológica.

Para encaminhá-la, sublinho três aspectos: política pública, financiamento pú-
blico e autonomia pedagógica.

a) Política Pública.

Em sua acepção mais genérica, a idéia de políticas públicas está associada a 
um conjunto de ações articuladas com recursos próprios (financeiros e humanos) 
e envolve uma dimensão temporal (duração) e alguma capacidade de impacto. Ela 
não se reduz à implantação de serviços, pois engloba projetos de natureza ético-
política e compreende níveis diversos de relações entre o estado e a sociedade civil 
na sua constituição. Situa-se também em campo de conflitos entre atores que dis-
putam orientações na esfera pública e os recursos destinados à sua implantação. É 
preciso não confundir políticas públicas com políticas governamentais. Um traço 
definidor característico é a presença do aparelho público-estatal na definição de 
políticas, no acompanhamento e na avaliação, assegurando seu caráter público, 
mesmo que em sua realização ocorram algumas parcerias. (Miguel Abad).
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b) Financiamento Público.

O financiamento público, tomado como recurso de origem pública, forma-se a 
partir de tributação compulsória, ainda que essa esteja direcionada a segmentos 
específicos, por exemplo, trabalhadores da indústria, do comércio etc.

c) Autonomia Pedagógica:

Dimensão que pode fundamentar o desenvolvimento de uma educação profis-
sional e tecnológica, a partir de demanda da sociedade no sentido pleno, ou seja, 
que considera as diversas representações da produção mais elaborada do pequeno 
e médio empreendimento, aquelas presentes nos arranjos produtivos com matri-
zes tipicamente locais, sobretudo os movimentos sociais. Nesse espaço, há que se 
privilegiar as ações voltadas para o fomento ao desenvolvimento local, aqui to-
mado como processo de mobilização em favor da valorização das potencialidades 
locais, visando impulsionar um crescimento econômico que destaque a elevação 
das oportunidades e das condições de vida em um espaço geográfico delimitado 
(comunitário, municipal, intermunicipal etc.).

Encerro a minha intervenção, defendendo a inserção da EPT na agenda de po-
lítica pública e não de governo no sentido estrito, o que eleva a condição de item 
imperativo à implantação de uma fonte permanente de financiamento (como o 
FUNDEP, por exemplo). Colocar em destaque o papel da EPT no desenvolvimen-
to local confere sentido a uma modalidade de educação comprometida com um 
papel substantivo face aos processos de “globalização” que despertam os países 
não desenvolvidos para necessidade de novos enfoques (aos seus processos pro-
dutivos), com vistas a melhorar a sua inserção na economia internacional. Nesse 
aspecto, abriga-se a necessidade de se conferir maior dinamismo às atividades 
produtivas tipicamente locais.

A gestão da EPT deve ser dimensionada a partir do reconhecimento de de-
manda que resulta da exclusão dos processos de formação de milhares de pessoas 
e do compromisso com o desenvolvimento soberano da nação, o que significa 
estabelecê-la em espaço que seja mais amplo, não exclusivista (apenas a demanda 
das representações de setores da produção mais elaborada).

Enfim, a EPT não pode funcionar apenas na composição e recomposição do 
que demanda a produção mais elaborada.




