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[...] objetivo último da escola unitária de Gramsci é 
justamente ‘transformar em liberdade o que hoje é 
necessidade’. Trata-se portanto de uma escola da 
liberdade, isto é,  de uma escola onde se ensina a ser 
livre. Esta liberdade, assim como a fantasia, não é 
abstração, mas é historicamente determinada. Por isso 
deve ser ensinada. Não se trata da liberdade 
metafísica pela qual a alma se libera dos corpos; nem 
da liberdade do pecado na entrada para o céu; 
tampouco é a liberdade romântica do bom selvagem 
ou do índio imaginário; nem mesmo a liberdade 
fantasiada do não-trabalho absoluto. É a liberdade 
forjada no e pelo trabalho moderno, administrado pelo 
próprio trabalhador o qual produz e define a política de 
produção e de distribuição. È a liberdade do corpo que 
incorporou – com disciplina – a técnica e por esta se 
expressa mais profunda e plenamente. Assim  como 
me ocorre com esta caneta: de instrumento estranho e 
hostil, passou a ser, com disciplina e metodicidade, um 
instrumento  de cópia das palavras alheias, depois se 
tornou instrumento para a manifestação dos meus 
pensamentos mais elementares e finalmente passou a 
ser a forma técnica de realização e expressão de 
minha  intimidade, de minha inspiração, de minha 
liberdade. A caneta representa instrumentalmente o 
mundo do trabalho, princípio pedagógico e 
concretização da liberdade humana  (NOSELLA, 1992, 
p. 124-125). 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 O estudo teve como objetivo analisar a relação de Parceria Público 

Privado em educação e elegeu como fio condutor a educação profissional 

técnica de nível médio no estado de Pernambuco, no contexto da política de 

expansão de escolas técnicas, inseridas na lógica do Programa de educação 

em tempo integral. Assim, é feita uma análise sobre o papel do poder público e 

da iniciativa privada a partir de uma abordagem crítica, considerando a primeira 

década de 2000. Enquanto procedimento de pesquisa, foi adotada a análise de 

conteúdo, a partir de temáticas pré-estabelecidas, com foco nos documentos 

selecionados e nas entrevistas semi-estruturadas realizadas mediante critérios 

de pertinência ao tema.  A tese defendida na pesquisa desvela um fenômeno 

real encoberto pelo conceito ideológico e mistificado de parcerias entre o setor 

público e as organizações de natureza privada: as estratégias do sistema  

“sociometabólico” do capital de apropriação dos recursos públicos. Nesse 

contexto, identifica-se a sintonia do governo estadual de Pernambuco com as 

diretrizes e legislações de reforma do Estado brasileiro, em prol de um modelo 

gerencial na administração pública e injunções do setor privado na rede pública 

de ensino. No estado de Pernambuco, o fenômeno se materializa na 

institucionalização dos ideais privatistas e mercadológicos no sistema escolar 

público, com repercussões diretas na organização curricular, na formação dos 

profissionais e estudantes.  

 

Palavras-chave: Reforma do Estado. Parceria público privado. Ensino técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 The study aimed to analyze the relationship between Public and Private 

Partnership in education and elected as conductor technical vocational the high 

school education in the state of Pernambuco, in the context of the expansion of 

technical schools, inserted into the logic of the Program of education in integral 

time. Thus, an analysis is made about the role of government and the private 

sector from a critical approach, considering the 2000s. As a research 

procedure, content analysis was adopted, from pre-established themes, 

focusing on selected documents and semi-structured interviews, based on 

criteria of relevance to the topic. The thesis research reveals a real 

phenomenon obscured by ideological and mystifying concept of partnerships 

between the public and organizations of private nature: the strategies of 

“sociometabolic” system of capital appropriation of public resources. In this 

context, the line of the government state of Pernambuco with the guidelines and 

laws to reform the Brazilian state is identified in favor of a managerial model 

and injunctions of private sector in public schools. In Pernambuco, the 

phenomenon is materialized in the institutionalization of privatizing and market 

ideals in the public school system, with direct implications for curriculum 

organization, training of professionals and students . 

Key words: State Reform. Public-private partnership. Technical teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RÉSUMÉ 

 

L’étude a eu comme objectif la relation entre la collaboration de 

l’éducation Public et Privée et il a élu comme base pour la recherche l’éducation 

professionnel technique  de niveau moyen dans l’état de Pernambuco, dans le 

contexte de la politique d’expansion des écoles techniques insérés dans la 

logique  du Programme d’éducation à plein temps. Ainsi, l’analyse est réalisée 

sur le pouvoir public et l’initiative privée à partir une approche critique en 

considerant la prémière décennie des années 2000. Comme procédure de 

recherche, il a été adopté l’analyse de contenu, depuis des thèmes 

prédéterminés, en concentrant la recherche dans les documents séléctionnés 

et des interviews préstucturés qui ont été réalisées à travers les critères de 

pertinence du thème. Cette thèse lá révèle un phénomène réel couvert par un 

concept idéologique et mystifié par les partenariats entre le pouvoir public et les 

organisations privées: les stratégies du système «sociométabolique» du capital 

d’appropriation des fonds publics. Dans ce contexte, la syntonie du 

gouvernement d’état du Pernambuco avec les règles et les législations de 

réforme du Brésil est identifiée pour améliorer le modèle de gestion dans 

l’administration public et injoctions de l’iniative privée dans le système 

d’éducation public.  À Pernambuco le phénomène se materialise à travers les 

idéaux de privatiser l’éducation public qui change l’organisation des 

programmes d’études, la formation des professionels et des élèves. 

 

Mots-clés: Réforme de l’État. Partenariat public privée. L’enseignement 

technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se constitui como produção desenvolvida no Doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). Objetivou investigar o papel do poder público e da iniciativa 

privada mediante parcerias firmadas na política de expansão do Ensino Técnico no 

Estado de Pernambuco, no contexto do Programa de Educação Integral (PEI). 

Nesta produção, defende-se a tese de que o sistema estadual de ensino 

público de Pernambuco, a partir da última década, desenvolve e institucionaliza uma 

lógica privatista e mercadológica no sistema educacional, com repercussões diretas 

na organização curricular. Nesse contexto, movimentou-se em consonância com as 

diretrizes do governo federal e concretizou programas e políticas educacionais sob a 

égide das concessões no âmbito da lei que regulamenta as relações de Parcerias 

entre o setor Público e o setor Privado (PPP’s), estratégias do sistema  

“sociometabólico” do capital de apropriação dos recursos públicos. 

A análise das PPP’s no Ensino Técnico Estadual de Pernambuco está situada 

no contexto das políticas públicas destinadas ao Ensino Médio em tempo integral 

nas escolas – dimensões compreendidas como parte integrante da política 

educacional do Estado brasileiro, da política social. Vale ressaltar que tal análise 

constitui parte da totalidade do sistema maior do capital, do seu processo de 

reestruturação, contextualizado a partir das relações implicadas no mundo do 

trabalho, da educação, do papel do Estado.  

O primeiro pressuposto básico condutor da investigação considerou que nas 

conexões entre o público e o privado, no contexto particular do capitalismo de 

redefinições do papel do Estado, e de estratégias de transferência da execução das 

políticas sociais do Estado para a sociedade civil, o projeto de reforma do Estado 

brasileiro aponta a substituição da administração pública burocrática pela 

administração pública gerencial e remete à sociedade civil, de modo especial, ao 

denominado “terceiro setor,” o encargo pelos serviços sociais e científicos (PERONI; 

OLIVEIRA, R.; FERNANDES, 2009). 

 Nesse contexto, o debate do “terceiro setor”1 desenvolve um papel ideológico 

claramente funcional aos interesses do capital no processo de reestruturação 

                                                           
1
 Montaño (2002) emprega o termo “terceiro setor” entre aspas, e afirma que tal opção não é fortuita, 

pois efetivamente, segundo ele, o conceito tem sua origem ligada a “visões segmentadoras, 
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neoliberal2, e apresenta debilidades, a exemplo do não consenso entre 

pesquisadores e teóricos sobre quais entidades, de fato, integram ou não o setor 

(MONTAÑO, 2002) 3. 

O segundo pressuposto basilar da presente investigação é que a defesa e 

incentivo à participação da iniciativa privada, e a entrada de novos atores para 

participação nas políticas públicas favorece a permanência do caráter 

dominantemente privado em certos segmentos da educação, o que não contribui 

para a reversão da dualidade educacional. Assim, permanece “o caráter 

dominantemente privado e a apropriação privada de recursos públicos na área” 

(FRIGOTTO, 2011, p. 246). E as parcerias, consequentemente, se configuram como 

elemento estratégico dessa política. 

No percurso do pensamento expresso por Frigotto (2011) sobre o fato de que 

a década 2001-2010 não se interpreta nela mesma, “tampouco, pelo que nela se fez, 

mas pela natureza desse fazer e das forças sociais que o materializam para além 

das intervenções e do discurso.” (FRIGOTTO, 2011, p. 237). O objeto desta 

pesquisa, ao ser tratado no plano da historicidade, no campo das contradições, 

mediações e determinações que o constituem, toma-o necessariamente em sua 

relação inseparável entre estrutura e conjuntura.4  

                                                                                                                                                                                     
‘setorializadas’ da realidade social – “das tradições positivistas, neopositivistas, estruturalista, 
sistemistas, funcionalista, do pluralismo e do institucionalismo norte-americano etc”. (op. cit., p.16). 
Tais visões são claramente distantes do referencial teórico-metodológico do autor. A visão de 
totalidade apresenta forte funcionalidade do conceito com o atual processo de reestruturação do 
capital, particularmente no que se refere ao afastamento do Estado das suas responsabilidades de 
resposta às sequelas da ‘questão social’. É, portanto, um conceito ideológico para encobrir e 
desarticular o real.  

2
 O neoliberalismo defende que o Estado intervenha o mínimo na economia, mantenha a 

regulamentação das atividades econômicas privadas num mínimo e deixe agir livremente os 
mecanismos do mercado. O neoliberalismo nasceu logo após a II Guerra Mundial, na Europa e na 
América do Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política contra o Estado 
intervencionista de bem-estar. Originário do pensamento econômico europeu, as raízes da corrente 
neoliberal encontram-se na teoria do Estado formulada a partir do século XVII (expressando o ideário 
do liberalismo clássico então emergente). Com o passar do tempo sofreu adaptações, modificações. 
A partir do século XX – anos 70 – o ponto de partida é o princípio de menos intervenção estatal nas 
questões sociais e deixar correr livremente a atuação do mercado. Os principais expoentes da 
corrente neoliberal foram Hayek (1983) e Friedman (1984) (SILVA, 2001). 

3
 Segundo o autor, para alguns teóricos apenas estariam incluídas no denominado “terceiro setor” as 

organizações formais, para outros, contam até as atividades informais, individuais, para outros, as 
fundações empresariais seriam excluídas, em outros casos, os sindicatos, os movimentos políticos 
insurgentes, as seitas, etc. Ora são considerados pertencentes, ora são considerados excluídos do 
conceito. 

4
 Toma-se por base os argumentos apresentados por Frigotto (2011, p. 237) quando afirma: “[...] 

como conjuntura, a década começa em janeiro de 2003, com a posse do  presidente Luis Inácio Lula 
da Silva, já que não é o tempo cronológico que define uma conjuntura, mas a natureza dos 
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Nesse sentido, demarca-se o período conjuntural de 2003-20105 e segue-se, 

prioritariamente, a trilha dos dados relativos ao ensino técnico, ainda que em vários 

momentos, tornaram-se necessárias exposições de dados referentes ao Ensino 

Médio – dimensão inicialmente não delimitada na pesquisa, mas imbricada ao objeto 

de estudo –, bem como, em alguns momentos, tornou-se necessária à ampliação do 

período histórico em análise para apreensão das diversas determinações da 

configuração do fenômeno pesquisado.  

A temática se situa no campo educacional, tendo como marco para as 

reflexões iniciais a década de 1990 – período histórico caracterizado fortemente pela 

preocupação dos diferentes governos e dos diferentes países, no nível educacional, 

tendo em vista o entendimento da educação enquanto estratégia de 

desenvolvimento moderno, enquanto caminho para uma maior equidade social, em 

consonância ao processo de mundialização em curso.  

A despeito das diferenças que caracterizam, em diversos aspectos, a 

conjuntura da primeira década do século XXI no Brasil, comparada com a década de 

1990, pode-se afirmar que há uma continuidade no essencial da política 

macroeconômica. Assim, ao seguir o fio condutor do debate no que se refere ao 

tema reforma no Estado brasileiro, grosso modo, a partir da segunda metade da 

década de 1990, evidencia-se que a questão da relação entre o setor público e o 

setor privado torna-se um dos elementos centrais e ganha distintos contornos 

através de institucionalização de práticas de parcerias ao longo das duas últimas 

décadas (ARELARO, 2007; DOURADO, 2009; DOURADO, BUENO, 2001; GOMES, 

2006; GRABOWSKI, 2010; NEVES, 2005; OLIVEIRA, D., 2009; OLIVEIRA, R., 

2009; PERONI, 2006, 2008, 2012; ROBERTSON; VERGER, 2012). 

                                                                                                                                                                                     
acontecimentos e dos fatos, e as forças sociais que os produzem. O começo, em janeiro de 2003, 
traduz-se no fato de que, não obstante as diferenças entre a eleição de 1989 e a de 2002, as forças 
sociais progressistas que conduziram ao poder o  governo que  tinha, em sua origem, a tarefa de 
alterar a natureza do projeto societário, com consequências para todas as áreas.” 

5
 No período de 2003 até o ano de 2010 permaneceu na presidência da República o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. No que se refere ao governo do Estado de Pernambuco temos a permanência 
da gestão de Jarbas Vasconcelos até o ano de 2006. Gestão iniciada por Jarbas Vasconcelos em 01 
de janeiro de 1999 até 31 de março de 2006, tendo o mandato sido concluído pelo  vice governador 
José Mendonça Filho. A primeira gestão do governador Eduardo Campos ocorre no período de 2007- 
2010, com reeleição para o segundo mandato (2010-2014). Existe uma vasta produção na área que 
aborda sobre o processo de ruptura e continuidade do Governo Lula com o projeto societário 
neoliberal, como Coutinho (2006 e 2010), Frigotto et al. (2005; 2012), Melo (2006), Carvalho (2006). 
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Esta pesquisa parte da premissa de que o ponto de partida para esta reflexão 

é o entendimento de que a sociedade contemporânea não pode ser compreendida 

senão como pertencente a uma linha de desenvolvimento histórico, que não é outra 

coisa senão o desenvolvimento daquilo que Mészáros (2011) denomina de 

metabolismo socioeconômico do capital – um todo complexo de características 

dinâmicas, mutantes, mas que tem como fundamento último o processo de produção 

de mercadorias com suas complexas contradições (SOUSA JÚNIOR, 2010). 

No âmbito educacional apregoa-se a necessidade de transformações 

substanciais na qualidade da educação, na gestão da educação, na reformulação 

dos currículos escolares, nos processos e nos espaços de formação dos sujeitos 

como condição necessária para o crescimento econômico na perspectiva de auto 

sustentabilidade. A educação neste cenário é concebida a partir de um 

revigoramento na perspectiva economicista, com ênfase em seu poder 

transformador, via impacto no processo de trabalho. 

Nesse sentido, como bem afirmou Frigotto (2010), a teoria do capital humano 

que tem no arsenal da economia neoclássica, na ideologia positivista os elementos 

constitutivos, os pressupostos de seu estatuto teórico, tem se constituído numa 

teoria de desenvolvimento e numa “teoria da educação” em desfavor dos interesses 

da classe trabalhadora – uma perspectiva instrumental e funcional da educação6.  

 
Quanto ao primeiro sentido – teoria do desenvolvimento - concebe a 
educação como produtora de capacidade de trabalho, potenciadora 
de trabalho e, por extensão, potenciadora da renda, um capital 
(social e individual), um fator do desenvolvimento econômico e 
social. Quanto ao segundo sentido, ligado ao primeiro – teoria da 
educação – a ação pedagógica, a prática educativa escolar reduz-se 
a uma questão técnica, a uma tecnologia educacional cuja função 
precípua é ajustar requisitos educacionais a pré-requisitos de uma 
ocupação no mercado de trabalho de uma dada sociedade 
(FRIGOTTO, 2010, p. 26).  

 

Assim, o Brasil segue as orientações feitas pelos organismos internacionais 

(FMI/BM/CEPAL)7 e dá início a um processo de reestruturação em seu sistema de 

                                                           
6
 Para o estudo da Teoria do capital humano é fundamental consultar as obras de Theodore Schultz, 
O valor econômico da educação (1973) e O capital humano – investimentos em educação e 
pesquisa (1973). Também, Garys Becker, El capital humano (1983).   

7
 Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL).  
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ensino. Sobre esse aspecto, referindo-se não só ao Brasil, mas aos demais países 

da América Latina, Oliveira, R. (1999, p. 51) afirma: 

 

O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional passam a ter o 
caráter de intelectuais coletivos do capital internacional. Suas 
intervenções, direcionando os países em nível de desenvolvimento 
inferior ao novo modelo de organização política e econômica, 
objetivam remetê-los à implementação de reformas estruturais que, 
na prática, fortalecerão o aumento da exclusão social e da 
dominação econômica destas nações.   

 

Ao direcionar o olhar especificamente para o cenário correspondente à 

primeira década do século XXI verifica-se que o debate em torno da relação trabalho 

e educação enfrenta preocupações de natureza similar às ocorridas em décadas 

passadas (1960 e 1990), salvo algumas peculiaridades dos processos. Caminhos 

são traçados, e os percursos se configuram muito mais enquanto uma reedição 

adaptada das ideias que corriam vigorosamente tempos atrás. Desse modo, emerge 

mais uma vez no debate o seguinte questionamento: teria a relação trabalho e 

educação, tendenciosamente, um caráter cíclico?  

Face à crise estrutural do capital que ganha corpo a partir da década de 1960, 

resultando em altas taxas de desemprego em vários países do mundo, o discurso 

neoliberal propaga que é através da educação básica, da formação profissional, ou 

seja, do próprio processo de qualificação e requalificação do trabalhador, sob uma 

nova base científica e tecnológica, que os países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento se inserem no processo de reestruturação produtiva e no processo 

de globalização.  

Desse modo, a formação básica e a formação técnico-profissional surgem 

como caminhos para a superação da crise da pobreza, do desemprego, dos 

problemas decorrentes das transformações do mundo do trabalho. A formação 

profissional é entendida como resposta estratégica aos problemas decorrentes da 

dinâmica da globalização econômica nos processos de reestruturação produtiva pela 

busca da qualidade e da competitividade (SILVA, 2001). 

As discussões a respeito da educação no Brasil se revestem de dupla face. 

Ao mesmo tempo em que, até então, apresentou-se como ineficiente, é, também, 

apontada como redentora, ou seja, a solução para todos os males. A educação, que 

faz parte das três dimensões básicas medidas no Índice de Desenvolvimento 
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Humano (IDH), contribui para que o Brasil, apesar de apresentar melhora no IDH 

nas últimas duas décadas, ainda tenha uma taxa menor que a média dos países da 

América Latina e Caribe. Em 2010, em uma lista de 169 países, o Brasil fica na 73º 

posição. Em 2011, em uma lista de 187 países, o Brasil ocupa a 84º posição. E em 

2012, entre 186 países, o Brasil ocupa a 85º colocação nos índices de IDH8. 

Em resposta aos desafios postos à educação, algumas políticas, diretrizes e 

ações do governo federal, bem como ações da sociedade civil, delineiam um cenário 

que evidencia uma política pública nacional para educação básica, e programas 

para expansão da educação profissional. A política se delineia a partir da aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394 de 1996, e suas 

alterações – e do Plano Nacional de Educação mediante a Lei nº 10.172 de 2001.  

Ademais, identificam-se o interesse e participação ativa e direta da classe 

empresarial, a exemplo da fundação do movimento da sociedade civil denominado 

de “Compromisso Todos pela Educação”9, em 2006; a criação do Programa Mais 

Educação do Governo Federal10, em 2007; a aprovação e a implantação do Fundo 

de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) através da Lei nº 11.494/2007; 

e a formulação e a implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE)11, em 2007. A resolução CNE/CEB nº 4/2010, que define as Diretrizes 

                                                           
8
 “O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado com o objetivo de ser um contraponto a 

outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a 
dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH é uma medida resumida do progresso em longo 
prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde”. 
Disponível em: <http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx?indiceAccordion=0>. Acesso em: 21 dez. 2012.  

9
 Definido enquanto um movimento da sociedade civil brasileira, o Compromisso Todos Pela 

Educação foi fundado no ano de 2006. Afirma ter a missão de contribuir para que até 2022, ano do 
bicentenário da Independência do Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o direito a 
Educação Básica de qualidade.  

10
 Criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, o Programa Mais Educação “aumenta a oferta 

educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em 
macrocampos como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos 
humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, comunicação, educação 
científica e educação econômica. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria de Educação Básica 
(SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Sua operacionalização é feita 
por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE)”. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/>. 
Acesso em: 12 dez. 2011.  

11
 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) é um “programa voltado para o aperfeiçoamento da 

gestão escolar democrática e inclusiva, que objetiva auxiliar a escola, por meio de uma ferramenta de 
planejamento estratégico,” disponível no SIMEC, a identificar os seus principais desafios e, a partir 
daí, desenvolver e implementar ações que melhorem os seus resultados, oferecendo apoio técnico e 
financeiro para isso. A metodologia de planejamento do PDE Escola desenvolve-se em três etapas: - 

http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx?indiceAccordion=0
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/
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Curriculares Gerais para a Educação Básica, e a Resolução CNE/CEB nº 2/2012, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  

Como estratégia do Governo Federal para estímulo ao ensino médio, 

identificam-se vários programas que vêm sendo disseminados nacionalmente. 

Ganham destaque os movimentos de indução a reestruturação dos currículos do 

Ensino Médio, o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) mediante a Portaria nº. 

971 de 9 de outubro de 200912, com vistas a apoiar e fortalecer o desenvolvimento 

de propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino Médio não profissional. 

Para a Educação Profissional de nível técnico, constata-se a ampliação da 

rede federal, a contratação de profissionais, o incentivo às redes estaduais de 

escolas técnicas através de Programa Brasil Profissionalizado. A aprovação do 

Decreto nº 5.154 de 2004, e posteriormente a Lei nº 11.741 de 200813, de 16 de 

julho de 2008, integra as ações da educação profissional técnica de nível médio. E, 

mais recentemente, o Parecer CNE nº 11, aprovado em 09 de maio de 2012 e a 

Resolução CEB nº 04, de 06 de junho de 2012, que trata da atualização do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos. A Resolução nº 06 de 20 de setembro de 2012, por 

sua vez, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível médio. 

Apesar dos dados do último Censo Escolar (2010) apresentarem indicativos 

de avanços na educação básica e na educação profissional de nível técnico, tais 

avanços ainda não são suficientes diante das demandas da realidade populacional 

em tela. Permanece, ainda, tanto a dívida histórica do Brasil de ofertas insuficientes 

de matrículas, de acordo com a demanda populacional, quanto a não permanência 

                                                                                                                                                                                     
Diagnóstico da Escola; - Síntese do Diagnóstico da Escola; e - Plano de Ação da Escola .O plano 
deve ser elaborado com a participação da comunidade escolar e enviado, via SIMEC, para a 
Secretaria, que é responsável pela análise e aprovação do plano. Após aprovado pela secretaria, o 
plano é enviado para validação do MEC que, após análise, solicita o pagamento dos recursos para o 
FNDE. Após o recebimento dos recursos, cabe a cada escola e sua respectiva secretaria 
executarem, monitorarem e avaliarem o plano”. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=290&id=12696&option=com_content&view=article>. 
Acesso em: 12 dez.  2011. 

12
 No artigo 4º da Portaria 971, de 09 de outubro de 2009, afirma-se que “poderão apresentar 

propostas os Estados que tenham aderido formalmente ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação, de que trata o Decreto no. 6.094, de 24 de abril de 2007”.  

13
 A partir da Lei nº 11.741/2008 alteram-se dispositivos da Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para redimensionar, institucionalizar 
e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos 
e da educação profissional e tecnológica. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=290&id=12696&option=com_content&view=article


30 
 

 

dos estudantes nas escolas com estrutura e ensino de qualidade. Historicamente, o 

principal indutor de políticas educacionais e de educação profissional no Brasil 

sempre foi o poder público. Entretanto, no tocante às matrículas, dados históricos 

nacionais demonstram que é a iniciativa privada que ainda detém o maior 

percentual. Nesse sentido, Pernambuco segue trilha semelhante. 

 A permanência do caráter predominantemente privado e a apropriação 

privada de recursos públicos na área de educação é expressa em dados na  

pesquisa de Grabowski (2010). O referido autor afirma: 

 
Historicamente, desde quando o Estado financiou a formação 
das elites, fê-lo com recursos públicos e, quando o povo 
começou a acessar a escola, o mesmo Estado incentivou a 
expansão da escola privada.  O apoio oficial às instituições 
privadas tem-se concretizado não só por essa omissão, como 
também pelo financiamento público direto e indireto a elas, com 
a isenção de impostos, da contribuição previdenciária e do 
salário educação, além da concessão de subvenções, bolsas 
de estudo, empréstimos subsidiados, crédito educativo FIES, 
especialmente a partir de 1960, e, de forma mais acelerada, 
nas últimas três décadas. O saldo hoje é um ensino superior 
predominantemente privado 71%, uma educação profissional 
privada (83,3% nos cursos superiores de tecnologia; 58% nos 
cursos técnicos e 60% na qualificação profissional), e na 
educação básica, uma rede de escolas privadas para a 
formação dos filhos das classes A e B e uma rede pública – 
precarizada, sucateada, com profissionais de educação 
desvalorizados – para as classes populares (GRABOWSKI, 
2010, p. 22). 
 

É nesse contexto que se identifica na última década a força não só dos 

discursos como também das práticas em prol da efetivação de parcerias entre o 

público e privado nos diferentes entes federativos – parcerias do próprio Estado, 

com organizações sociais não governamentais, entidades categorizadas como 

pertencentes ao “terceiro setor”.  

O movimento inicial de Parceria Público Privado (PPP) é caracterizado 

enquanto constituinte das políticas neoliberais que desencadearam a reforma do 

Estado no Brasil. Tais políticas tiveram sua implantação inicial no governo de 

Fernando Collor de Mello (1990-1992), e obtiveram maior visibilidade a partir da 

gestão Fernando Henrique Cardoso (FHC), no período de 1995-2002. Ganharam 

força na gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), no período de 2003-

2010, com amplitude e profundidade peculiar do desencadeamento desta lógica no 
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Governo de Dilma Rousseff, iniciado em 2011 até a presente data. No âmbito do 

estado de Pernambuco, tal lógica ganhou visibilidade a partir do Governo de Jarbas 

Vasconcelos (1999-2006), com certas reconfigurações no Governo Eduardo 

Campos, iniciado em 2007 e em exercício até a presente data. 

Na gestão de FHC, regulamentou-se a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 

– Lei das Organizações Sociais Civis de Interesse Público (OSCIP’s). Esta lei dispõe 

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como institui e 

disciplina o termo de Parceria, e dá outras providências. Em 2004, já na gestão do 

presidente Lula, foi sancionada a Lei nº 11.07914, que institui normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 

pública. 

O Termo de parceria instituído pela Lei nº 9.790, de 1999, é um ajuste firmado 

entre o poder público e as entidades qualificadas, como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), para o desenvolvimento e a execução de 

atividades consideradas de interesse público. E a institucionalização das OSCIP’s 

coaduna com a reforma da Educação Profissional ocorrida na segunda metade da 

década de noventa, mediante o Programa de Expansão da Educação Profissional 

(PROEP), culminando com o Decreto nº 2.208, de 1997. A reforma foi determinada a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394, de 1996.  

Depois de transcorridos sete anos da promulgação do Decreto 2.208, de 

1997, foi aprovado o Decreto nº 5.154, de 2004 e, mais adiante, entrou em vigor a 

Lei nº 11.741, de 2008. Estas foram normatizações que redefiniram os rumos da 

educação profissional do país nos últimos anos. Neste “novo” contexto, com a Lei nº 

12.513, de 2011, foi instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), com a finalidade de ampliar a oferta de educação 

profissional e tecnológica, por intermédio de programas, projetos e ações de 

assistência técnica e financeira. Recentemente, foram feitas alterações no 

PRONATEC, conforme expressa a Lei nº 12.816, de 2013. Esta nova versão amplia 

o rol de beneficiários e ofertantes da bolsa-formação estudante no âmbito do 

                                                           
14

 Publicada no Diário Oficial de 31 de dezembro de 2004, a Lei dispõe a respeito da parceria entre o 
setor público e instituições privadas, fruto da tramitação no Congresso Nacional do Projeto de Lei nº 
2546, de 2003, de proposição do Sr. Presidente da República, elaborada sob o móvel de propiciar 
ingresso de recursos do setor privado na consecução de serviços públicos, mediante o 
compartilhamento de riscos. 
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PRONATEC, e outras disposições, aspectos explorados na subseção 3.3.2 desta 

produção.  

Assim posto, percebe-se que há fortes semelhanças de algumas proposições 

mais recentes com algumas intencionalidades e caminhos percorridos pelo PROEP 

de outrora. Ou seja, parcerias entre o setor público e o setor privado mediante 

repasses financeiros subtraídos dos cofres públicos, a partir de critérios de 

interesses restritos, e oferta de certos serviços ao público em caráter duvidoso, e 

sem mecanismos apropriados e suficientes para acompanhamento e fiscalização. 

De modo similar, ao analisar as políticas e ações do governo federal voltadas 

para educação nos últimos anos, no que se refere à gestão de instituições do setor 

público, Frigotto (2011) chama atenção para o viés contraditório, e afirma que tais 

políticas e ações são, em grande parte, “pautadas na opção pelas parcerias do 

público com o privado e dentro de uma perspectiva daquilo que Saviani denominou 

pedagogia dos resultados, sem a disputa pela concepção que as orientam.” 

(FRIGOTTO, 2011, p. 245). Ainda segundo o autor, a ênfase é dada aos processos 

de avaliação de resultados batizados pelo produtivismo e à sua filosofia mercantil. 

 Assim posto, considera-se que nas últimas décadas, a educação profissional 

estruturada em programas fragmentados, descontínuos e sobrepostos, em 

detrimento de políticas públicas de Estado, revela um Estado como produto e 

produtor do sistema sociometabólico do capital (GRABOWSKI, 2010). E a 

interpenetração entre as esferas pública e privada tem-se dado em desfavor da 

esfera pública. Nesse sentido, Dourado (2008) em defesa da esfera pública afirma:  

 
No caso do Estado brasileiro, marcado pela histórica natureza 
patrimonial da sociedade e do Estado Stricto Sensu, a 
interpenetração das esferas pública e privada tem-se dado em 
desfavor da esfera pública. Nesse cenário, os direitos sociais, com 
avanços significativos no campo jurídico normativo, expressam-se e 
se metamorfoseiam cotidianamente em um país marcado por 
desigualdades sociais significativas (DOURADO, 2008, p. 9).  

 

No Brasil, a partir da segunda metade dos anos de 1990, na administração do 

governo Fernando Henrique Cardoso, tornaram-se visíveis ações regulamentadas 

pelo governo federal com foco na reforma gerencial do Estado, e a abertura para 

que os governos estaduais e municipais propusessem suas reformas espelhadas na 

administração central do governo federal.  



33 
 

 

As parcerias entre o setor público e o setor privado emergem, então, como 

marco regulatório de setores, em uma modalidade de concessão, de incentivo à 

participação da iniciativa privada no serviço público. Assim, com a reforma do 

Estado, e na gestão presidencial de FHC, a Lei nº 8987, de 1995, passou a 

regulamentar o regime de concessão de serviço público para empresas particulares, 

estabelecendo as normas gerais a serem respeitadas pelos demais entes 

federativos, tal como exigido pelo artigo 175, caput, da Constituição Federal de 1988 

(GABRIEL, 2005).  

Na primeira década do segundo milênio, ganha notoriedade o estado de 

Pernambuco, em função de seu crescimento econômico, do modelo de gestão 

governamental gerencial com foco em resultados e em parcerias público privado 

firmadas para efetivação dos programas e políticas direcionadas à educação. No 

âmbito do estado identifica-se a Lei nº 11.74315, de 20 de janeiro de 2000, e a 

regulamentação desta a partir do Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 200116.  

A Lei nº 11.743, de 2000, foi alterada pela Lei nº 12.973, de 2005, e esta 

instituiu o sistema integrado de prestação de atividades públicas não exclusivas, 

com a finalidade de disciplinar a atuação conjunta dos órgãos e entidades públicas 

do estado de Pernambuco com entidades do Terceiro Setor (OS’s ou OSCIP’s) e 

entidades privadas, na realização de atividades públicas não exclusivas, mediante o 

estabelecimento de critérios para sua atuação, qualificação ou credenciamento e de 

mecanismos de coordenação, fiscalização e controle das atividades delegadas.  

Na educação, algumas instituições foram qualificadas enquanto OS ou 

OSCIP, a exemplo da qualificação de “OS” recebida pela Associação Pró Ensino de 

Excelência de Pernambuco (PROCENTRO), mediante o Decreto nº 29.857, de 14 de 

novembro de 2006. Mas que não obteve êxito na sua regulamentação, pois não 

houve interesse político por parte do novo governo do estado de Pernambuco – 

gestão que passou a assumir a partir de janeiro de 2007. 

                                                           
15

 A Lei nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 23.046, de 19 de 
fevereiro de 2001, sistematizou a prestação de serviços públicos não exclusivos, dispondo sobre a 
qualificação das entidades privadas sem fins econômicos, que podem vir receber mediante Decreto o 
título de Organizações Sociais (OS), ou de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), possibilitando a delegação das atividades não-exclusivas do Estado de Pernambuco, por 
meio da assinatura de instrumentos de pactuação, que são o Contrato de Gestão e Termo de 
Parceria. Disponível em: <http://www.arpe.pe.gov.br/oscips.php>. Acesso em: 19 de nov. 2011. 
16

 O Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001, regulamenta a Lei nº 11.743, de 20 de Janeiro de 
2.000, que instituiu o Sistema Integrado de Prestação de Serviços Públicos Não-Exclusivos; dispõe 
sobre a qualificação e funcionamento das organizações sociais e das organizações da sociedade civil 
de interesse público, e dá outras providências.  

http://www.arpe.pe.gov.br/oscips.php
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Destaca-se o fato de que no Brasil o estado de Pernambuco foi o pioneiro a 

ter gestão compartilhada entre o setor público e o privado nas escolas. Mediante o 

programa PROCENTRO, programa da Secretaria de Educação de Pernambuco 

elaborado conjuntamente com a representação direta dos empresários, 

institucionalizou-se a gestão compartilhada nas escolas de ensino médio em tempo 

integral. O estado de Pernambuco passou a ser o primeiro a ter o modelo de escolas 

charter 17do país.  

A atuação enérgica de empresários nas questões educacionais em 

Pernambuco ganhou força a partir das experiências de parcerias público privado 

desenvolvidas pelo projeto piloto denominado de Centro de Ensino Experimental 

Ginásio Pernambucano (CEEGP), com investimentos da iniciativa privada 

empregados na reforma do prédio e na compra de equipamentos. Dessa forma, 

iniciou-se um processo de criação de outros Centros de Ensino Experimental no 

Estado de Pernambuco, com recursos públicos, seguindo a lógica de gerenciamento 

privado implantado inicialmente no CEEGP.  

Com a mudança de governo no estado de Pernambuco a partir de 2007, 

frente à demanda por mais escolas em horário integral no estado, e diante de um 

quadro político não favorável a ampliação de escolas com a mesma roupagem dos 

primeiros Centros de Ensino Experimental, o novo governo utilizou ação estratégica 

de reconfigurar o programa iniciado na gestão anterior, com preservação do que se 

configurou enquanto cerne na lógica instaurada.  

Ou seja, sem replicar o mesmo padrão no que se refere à garantia de todas 

as condições físicas anteriores, mesmo sem garantir quantitativo de pessoal 

necessário para atuação profissional dentro das escolas, mas sob a mesma lógica 

de primazia de disseminação de princípios privatista no espaço público e do uso de 

recursos públicos para fins privatistas, ampliou-se substancialmente o quantitativo 

                                                           
17

 O modelo charter é um modelo de escola pública cuja gestão é compartilhada entre os setores 

público e privado. Existem exemplos de parcerias entre empresas, lideranças, organizações da 

sociedade civil e Secretarias de Educação. Financiadas em parte pelo governo e em parte pela 

iniciativa privada, as escolas charter operam livres de muitas leis e regulamentos aos quais está 

exposta a maioria das escolas públicas. Disponível em:  

<http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/escola_charter_artigo.pdf> Acesso 

em: 08 ago. 2012.  

 

 

http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/escola_charter_artigo.pdf
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de escolas de Ensino Médio em horário integral, em prédios já existentes, as 

denominadas Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM’s). 

No que se refere especificamente ao ensino técnico, destaca-se que até o 

ano de 2006 o estado possuía seis Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) em 

funcionamento e também contava com o apoio de oferta de cursos técnicos em 

quatro outras escolas estaduais. As quatro escolas que apoiavam a oferta de ensino 

técnico se transformaram posteriormente, no ano de 2009, em Escolas de 

Referência em Ensino médio (EREM’s).18 A partir do ano de 2007 o quantitativo de 

ETE’s cresceu substancialmente para atendimento das demandas que emergiram 

no Estado de Pernambuco em função do seu crescimento econômico e da política 

adotada pelo novo governo local (2007-2010). 

Ao considerar que as EREM’s, juntamente com a expansão do número de  

ETE’s, constituíram-se enquanto prioridade na nova gestão governamental (2007-

2010) destaca-se neste contexto a criação da Secretaria Executiva de Educação 

Profissional (SEEP), que ocorreu mediante o Decreto nº 35.681, de 13 de outubro de 

201019, Secretaria vinculada à Secretaria de Educação do Estado (SEE). 

O ensino técnico do Estado, que no período anterior estava sob a gestão da 

Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA), passou a fazer parte 

da Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP).  A SEEP, além da gestão 

das Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s), passou a ser a responsável pela gestão do 

Programa de Educação Integral. Ou seja, pela gestão das Escolas de Referências 

em Ensino Médio do Estado (EREM’s).   

 Diante de um quadro de processos multifacetados das conexões entre o 

público e o privado na educação do estado de Pernambuco, este trabalho toma 

como referência para as investigações as ações desenvolvidas através da SEEP. A 

partir dela, identificam-se modalidades variadas de parcerias entre o setor público e 

organizações de natureza privada que alcançam o ensino técnico no estado. Para 

aprofundamento de alguns aspectos deste tema, ganha destaque nesta pesquisa os 

convênios com organizações de natureza privada que realizam assessoramento 

                                                           
18

 As escolas estaduais que ofertavam cursos técnicos foram, posteriormente, transformadas em 
EREM’s e mantiveram a oferta de cursos técnicos nos municípios de São José da Coroa Grande, 
Cabo, Serinhaém e Rio Formoso.  

19
 O Decreto nº 35.681, de 13 de outubro de 2010, aprovou o Regulamento da Secretaria de 

Educação, e deu outras providências, conforme conta na publicação no Diário Oficial em 14/10/2010. 
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técnico à SEEP e ou desenvolvimento de projetos e programas direcionados aos 

docentes e discentes. 

A apreensão da relação de parcerias entre o setor público e o setor privado 

(PPP’s) na política de expansão do ensino técnico no estado de Pernambuco, no 

contexto do programa de educação em tempo integral da rede pública do estado de 

Pernambuco, demandou a delimitação de alguns objetivos, a saber: (a) analisar o 

papel do poder público e da iniciativa privada na relação de parcerias no ensino 

técnico da rede pública do estado de Pernambuco, na primeira década de 2000; (b) 

identificar as áreas de atuação, a natureza e os fins das parcerias firmadas; (c) 

refletir sobre a concepção de parcerias inerentes aos processos, seus critérios, 

princípios ético-políticos e pedagógicos nas propostas e programas decorrentes das 

parcerias firmadas; (d) analisar repercussões dos programas e propostas 

decorrentes das parcerias firmadas no currículo escolar. 

Destarte, na subseção a seguir apresentam-se considerações metodológicas 

da pesquisa, bem como a organização estrutural dos capítulos. 

  

1.1 Considerações metodológicas 

 

Metodologicamente, duas estratégias se tornaram necessárias para 

apreensão das PPP’s no ensino técnico no Estado de Pernambuco, a partir de uma 

análise crítica, considerando as consequências sociais do desenvolvimento 

capitalista global: 

a) Definição prévia de categorias fundamentais à investigação: Reforma do 

Estado; Parcerias Público Privado; Ensino Técnico;  

b) Concomitantemente, houve aproximação teórico-prática da relação 

estabelecida entre trabalho e educação na dinâmica das parcerias desenvolvidas no 

ensino técnico, no contexto das políticas destinadas ao ensino em tempo integral. 

Apreensão dos princípios ético-políticos, pedagógicos, norteadores das propostas de 

parcerias, frente ao movimento no estado de Pernambuco de expansão da 

educação profissional técnica de nível médio. 

A construção analítica desta produção considera e se apoia nos princípios 

fundamentais e indissociáveis do paradigma marxista20, enquanto sociologia do 

                                                           
20

 Dentre as contribuições do paradigma marxista, tem destaque o pensamento de Karl Marx, por 
apresentar as raízes das desigualdades sociais e da exploração em uma sociedade de classes. Marx 
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conhecimento, a saber: o materialismo histórico, o qual representa o caminho teórico 

que aponta a dinâmica do real na sociedade; e o materialismo dialético, se refere ao 

método de abordagem deste real, que busca entender todo o dinamismo, o 

provisório e a transformação do processo histórico (MINAYO, 1996)21.  

Tal referencial se configura para a presente investigação enquanto sólido 

tendo em vista seus procedimentos para apreensão do concreto. O concreto 

entendido como síntese de inúmeras determinações. Nesses termos, a primeira e 

principal característica da reflexão marxista sobre o social é o princípio da totalidade. 

Isto é, o social como uma realidade complexa e articulada, formada por mediações, 

contradições e processos. Significa a percepção da realidade social como um todo 

orgânico, analisar uma dimensão sem perder de vista a sua relação com o conjunto 

(COUTINHO, 2008).  

Portanto, permite a apreensão das contradições da sociedade, as 

contradições inerentes ao Estado. Este como expressão política da estrutura de 

classe inerente à produção, e nesse sentido, atuante enquanto um braço repressivo 

da burguesia. Ao mesmo tempo, o Estado não pode ser entendido como instrumento 

da classe dominante, pois embora o Estado possa agir, em termos marxistas, a favor 

                                                                                                                                                                                     
problematizou na sua realidade, século XIX, o processo de desenvolvimento capitalista, e refletiu 
sobre políticas sociais, temáticas quase inexistentes no seu tempo. Assim, permitiu que emergisse a 
discussão sobre os direitos do homem e dos cidadãos, nos moldes da Revolução Francesa, em “A 
questão judaica” (MARX, S/D). Também criticou os postulados dos social-democratas e alguns 
comentários sobre escola básica, e fez “A crítica ao Programa e Gotha” (1979). Vale ressaltar que 
refletiu sobre o reconhecimento de que a organização do mundo do trabalho permitiria conquistas de 
garantias à classe trabalhadora, ainda que sob o artifício do processo de exploração, para 
manutenção da própria existência da lógica capitalista (MARX,1982b). 

21
 Diante da complexidade do real, e diante da existência das diferentes abordagens que norteiam os 

estudos sobre as políticas públicas em educação, com base em Azevedo (2004), pode-se situar 
quatro vertentes, bem como o tratamento que é reservado à educação, em cada uma delas, a 
educação como uma política pública de corte social. A saber: a vertente neoliberal; a pluralista; a 
social democrata e a marxista.  As raízes da corrente neoliberal encontram-se na teoria do Estado 
formulada a partir do século XVII, expressando o ideário do liberalismo clássico então emergente. 
Com o passar do tempo sofreu adaptações, modificações. A partir do século XX – anos 70 – o ponto 
de partida foi o princípio de menos intervenção estatal nas questões sociais e deixar correr livremente 
a atuação do mercado. Os principais expoentes da corrente neoliberal foram Hayek (1983) e 
Friedman (1984). A abordagem pluralista, bem como a social-democrata, pode ser considerada 
inclusa na teoria liberal moderna de cidadania, a qual apregoa que o bem-estar e a igualdade 
constituem-se pré-requisitos indispensáveis ao exercício pleno do individualismo e da liberdade. O 
foco analítico próprio da abordagem pluralista são os processos que convertem as demandas em 
políticas públicas. Objetiva-se desvelar de que modo as estratégias de intervenção estatal são 
definidas e legitimadas, na busca do bem comum. Propõe igualdade de chances na participação do 
processo político como cidadãos. Alguns teóricos foram Dahl, 1956; 1966; Salisbury ,1968 e 
O’Connor (1987). Nesta abordagem agregam-se os estudos que focalizam os sistemas de proteção 
social como uma totalidade. Preservação dos direitos sociais historicamente conquistados 
destacando a importância do espaço público que se gestou através da regulação. Alguns teóricos 
foram Przeworshi (1989), Havey (1989), King (1988) (AZEVEDO, 2004). 
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da classe dominante, não age ao seu comando, pois a classe de governantes não 

se apresenta enquanto monolítica (ENGELS; MARX, 1984).  

Marx concebe a dialética como um método de articulação categorial que 

procede mediante a elevação do abstrato ao concreto, do menos complexo ao mais 

complexo, com a meta de construção progressiva de uma “totalidade concreta”, de 

uma “síntese de múltiplas determinações”, na qual as várias determinações 

abstratas (parciais) aparecem repostas e transfiguradas na totalidade que as 

mediatiza e, precisamente por isso, a concretiza. Pode-se afirmar que uma 

concepção marxista de Estado é tanto mais “ampla” quanto maior for o número de 

determinações do fenômeno estatal por ela mediatizados/sintetizados na construção 

do conceito de Estado. E, vice-versa, será “restrita” uma formulação que concentre 

no exame de apenas uma ou de relativamente poucas determinações da esfera 

político-estatal (COUTINHO, 2008). 

Tais princípios constituem o conteúdo e forma de apreensão do objeto de 

pesquisa no percurso desta investigação. Ou seja, ao se desenhar a 

contextualização da realidade sócio-histórica, tal realidade não se constitui enquanto 

“pano de fundo” de um cenário de pesquisa, ao passo que expressa sim nas 

relações e nas determinações do fenômeno em análise – parcerias público privado 

na educação – a própria dinâmica de apreensão das mediações significativas do 

objeto de estudo. Nela se compreende o Estado brasileiro enquanto mediador, na 

função social estratégica de publicizar as políticas educacionais, políticas sociais, no 

contexto de reforma gerencialista. 

 O Estado passa de executor ou prestador direto de serviço para regulador, 

provedor ou promotor. Para operar essa “publicização”, segundo Montaño (2002), 

três conceitos viraram palavras de ordem: descentralização, organização social e 

parcerias. A descentralização, definida de forma ampla, segundo a lógica de reforma 

gerencial do Estado, engloba a transferência de decisões para unidades 

subnacionais, como a delegação de autoridade a administradores de nível mais 

baixo. No contexto, “as organizações sociais”, entendidas como “entidades públicas 

não-estatais”, são vistas  enquanto pertencentes a um terceiro setor.   

Estimula-se essa lógica mistificada e ideologizada, mediante a criação de leis 

e incentivos para promoção dessas “organizações sociais”, para a “filantropia 

empresarial”, para o serviço voluntário e outras atividades, e desenvolve-se uma 

relação de ‘parcerias’ entre elas e o Estado (MONTAÑO, 2002).  
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Estado concebido minimamente no tocante às questões sociais, o que não 

significa dizer que o Estado tem pouca ou fraca ação. No que se refere às 

estratégias de acumulação, o Estado permanece mais forte do que nunca, na 

medida em que passa a assumir o papel de gerir e de legitimar, no espaço nacional, 

as exigências do capitalismo global. Ou seja, é uma nova articulação mais direta 

entre o princípio do Estado e o princípio do mercado. Nesse sentido, propõe-se e se 

efetiva a reforma do Estado para conduzi-lo aos moldes dos princípios da lógica do 

gerencialismo.  

São processos hegemônicos de ampla e profunda reestruturação do capital – 

concentração do capital e fragmentação do social. As reformas estatais 

desencadeadas a partir do projeto societário neoliberal, ocorridas nas últimas três 

décadas, revelam uma hegemonia burguesa que se apresenta com substancial força 

no âmbito estatal, no espaço de produção, no mercado. Dissemina-se o consenso 

sobre a não possibilidade de alternativa para a organização e para as práticas 

sociais fora deste modelo. Apresenta-se enquanto único caminho possível para 

alcançar êxito no campo da ideologia e da cultura, e a educação, por sua vez, ganha 

centralidade nos discursos e processos.  

Ao abordar neste trabalho uma temática que envolve fenômenos de tamanha 

complexidade – PPP’s no Ensino Técnico no contexto da política de educação em 

tempo integral no estado de Pernambuco –, a adoção de uma perspectiva teórico-

crítica na abordagem do objeto enfrenta a tensão decorrente da necessidade de 

uma postura objetiva nas práticas investigativas, aliada ao comprometimento político 

com a luta pela construção de alternativas sociais significativas, que objetivem a 

emancipação e felicidade humanas (AZEVEDO, 2004). Ao estar situado no campo 

das políticas sociais de natureza pública22, o objeto de estudo da presente tese está, 

necessariamente, implicado no enfrentamento dessa tensão.  

 

                                                           
22

 Nas últimas três décadas, constata-se que o campo de conhecimento denominado de políticas 
públicas tem ganhado maior visibilidade no Brasil e no mundo.  A literatura específica da área aponta  

que há um ressurgimento da importância não só do campo de conhecimento (políticas públicas) como 
das instituições, regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação 
(AZEVEDO, 2004; BARROSO, 2005; SOUZA, 2006). É crescente o interesse no que se refere ao 
desenho destas políticas quanto à forma de sua execução, e alguns fatores são apontados como 
justificativas relacionadas ao contexto de transformações sociais e políticas pelas quais passam a 
maioria dos países a partir da década de 1980. 
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A política educacional definida como policy – programa de ação – é 
um fenômeno que se produz no contexto das relações de poder  
expressas na politcs – política no sentido da dominação – e, 
portanto,  no  contexto  das  relações sociais que plasmam as 
assimetrias, à exclusão e as desigualdades que se configuram na 
sociedade e no nosso objeto. A questão, pois, é tentar o sábio 
equilíbrio: manter uma postura objetiva que dote o conhecimento 
produzido de um coeficiente científico, sem abdicar de um nível 
analítico que contemple as condições de possibilidades de adoção 
de estratégias  que  venham a permitir a implementação de uma 
política de transformação (AZEVEDO, 2004, p. 8-9). 

 
 

 Ainda segundo Azevedo (2004, p. 5), o conceito de políticas públicas “implica 

em considerar os recursos de poder que operam na sua definição e que tem nas 

instituições do Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal 

referente.” Ou seja, concebe política pública enquanto o Estado em ação. Desse 

modo, a categoria Estado é fundamental para o campo analítico das políticas 

públicas. Nesse sentido, dedicou-se nesta produção o segundo capítulo para 

abordagem analítica da categoria Reforma do Estado brasileiro. 

 De fato, a realidade presente impele problematizações em torno dos vários 

desafios teórico-analíticos23 de fenômenos que não se apresentam em suas bases 

enquanto novos, porém revestidos de uma “capa protetora” de processos 

hegemônicos, de aceitabilidade, de convencimento de seu poder de irreversibilidade.  

Na atualidade, temas importantes se colocaram a partir do debate e revisões 

feitas da teoria marxista, representando reformulações significativas das bases 

tradicionais da mesma. Boa parte destas reformulações decorre da contribuição 

substancial de Antônio Gramsci. Foi, então, a sua “descoberta” da dimensão e da 

importância da expressão política e cultural, para entendimento da sociedade 

capitalista, desvinculando o foco de análise do determinismo econômico.  

Assim, a pesquisa resgata o sentido do conceito gramsciano de sociedade 

civil e hegemonia, em firme oposição às versões “apolíticas” disseminadas na 

atualidade. Para Gramsci (2000c), sociedade civil é uma arena privilegiada da luta 

de classe, uma esfera do ser social, em que se dá uma intensa luta pela hegemonia. 

                                                           
23

 A opção paradigmática da pesquisa conduz não só a compreensão dos fenômenos, mas também 
para, além disso, a busca pela construção de alternativas para  superação de toda e qualquer forma 
de exploração. Os problemas relacionados à desigualdade social, à exclusão, à fome, à violência e à 
extinção de recursos naturais/ambientais impõem reflexões sobre onde chegamos e aonde 
pretendemos chegar, que projeto de sociedade estamos vivenciando e qual a perspectiva de 
presente e de futuro para toda a humanidade. 
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E, por isso, ela não é o “outro” do Estado, mas juntamente com a “sociedade 

política” (Estado–coerção) um dos seus inelimináveis momentos constitutivos.  

Com base em Gramsci, Neves e Sant’Anna (2005) afirmam que a pedagogia 

da hegemonia se processa mais sistematicamente por meio das ações do Estado 

com função educativa classificada como positiva, visto que “se desenvolvem 

primordialmente na sociedade civil, nos aparelhos de hegemonia política e cultural 

das classes dominantes, sendo, para Gramsci, a escola o mais importante deles.” 

(GRAMSCI, 2005, p. 27). 

Nesses termos, na presente produção, a escola é entendida enquanto espaço 

privilegiado de disputa política. E a legitimação do modelo de escola dual 

historicamente disseminado em nossa sociedade brasileira é entendido em uma 

lógica que se situa a partir das raízes das desigualdades sociais e da exploração em 

uma sociedade de classes.  

Destarte, o movimento de investigação deste estudo leva em consideração 

aspectos empíricos e teóricos. Constituíram-se enquanto procedimentos 

fundamentais a observação in loco; as investigações baseadas em leituras 

sistemáticas da bibliografia existente; as diferentes fases e técnicas de coleta de 

dados durante a realização do trabalho de campo através de análises de 

documentos, questionários e entrevistas. A seleção dos espaços para as 

investigações, os documentos, e os profissionais entrevistados, teve por base a 

regra de pertinência, ou seja, foram selecionados os mais adequados enquanto 

fonte de informação, de modo a corresponderem ao objetivo que suscita a análise.  

No procedimento de levantamento prévio de materiais para análise, referente 

ao período delimitado na pesquisa, a primeira década de 2000, os critérios foram: 1) 

a existência de material publicado, disponível para a consulta; 2) a pertinência para 

com o objeto em análise. 

Discorreu-se uma análise das propostas e dos planos dos governos federal e 

estadual para o Ensino Técnico no período em análise, mais detalhadamente a 

proposta do governo estadual 2007-2010. Foram feitas consultas às páginas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para identificar as 

liberações no período; às publicações do Diário Oficial do Estado de Pernambuco; 

aos relatórios do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE); aos 

documentos e relatórios referentes à educação no estado de Pernambuco (SEE, 

SEEP); aos termos de convênios de parcerias desenvolvidas pelas escolas e pela 
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Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP); aos relatórios institucionais, 

pareceres emitidos, propostas e projetos pedagógicos, matrizes curriculares de 

cursos. Além disso, teceu-se uma análise da perspectiva de compreensão dos 

profissionais diretamente envolvidos no processo, mediante aplicações de 

questionários e realizações de entrevistas.   

No segundo momento de coleta de dados in loco, utilizou-se o critério de 

seleção e de análise dos convênios com instituições identificadas no período 2003-

2010 e que ainda permanecem com atuação no período de 2011-2012, com 

convênios assinados, e que desenvolviam programas de formação direcionados aos 

professores e/ou estudantes.  No total foram selecionadas três instituições. 

Procedeu-se análise documental, com os seguintes objetivos: 1) histórico das 

instituições parceiras; 2) materiais didáticos e demais produções elaboradas e 

utilizadas nas parcerias com o estado de Pernambuco (propostas e projetos).  A 

partir desse movimento, tornou-se também necessária a investigação, considerando 

as concepções dos profissionais envolvidos no processo.  

Para seleção dos profissionais a serem entrevistados, utilizou-se os seguintes 

critérios: das 14 escolas técnicas existentes em 2010, selecionamos as escolas de 

maior tempo de atuação no Estado e que desenvolviam programas e projetos 

decorrentes de parcerias firmadas a partir da SEEP. De um total de seis escolas 

caracterizadas como as mais “antigas”, uma havia sido descredenciada enquanto 

escola técnica, e uma no momento da coleta não desenvolvia os projetos. Assim, 

restaram quatro escolas, sendo duas escolas situadas na cidade do Recife, uma 

escola situada na cidade de Palmares e outra na cidade de Escada. Nelas foram 

aplicados alguns questionários que resultaram na seleção das duas escolas situadas 

no mesmo município para maiores aprofundamentos da pesquisa.  

As duas escolas selecionadas atenderam aos critérios de serem 

caracterizadas como instituições escolares de grande porte, com oferta de cursos 

em eixos tecnológicos distintos uma da outra, e com atuação de polo de Educação a 

Distância. As referidas escolas foram caracterizadas no capítulo seis desta produção 

e identificadas como Escola ‘A’ e Escola ‘B'.   

Os profissionais dos espaços escolares selecionados foram: gestor (2); 

coordenador de integração escola e empresa (2); professor da disciplina de 

empreendedorismo (2); professor de outra disciplina e com mais de 10 anos de 

atuação na rede estadual de ensino (2). Os profissionais representantes da 
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Secretaria de Educação/SEEP foram (04): Secretário Executivo da SEEP; Gerente 

Geral de Educação Profissional; Gerente Pedagógica da SEEP; Gestora de 

Programas Especiais. Também, representantes de duas instituições parceiras (02). 

No total foram 14 sujeitos. O roteiro das entrevistas semiestruturadas compõem os 

apêndices desta produção.  

Para proceder à análise das entrevistas, os profissionais foram categorizados 

em cinco grupos: Representantes dos interesses das empresas (Grupo 1); 

Representantes da Secretaria de Educação/SEEP (Grupo 2); Gestores das escolas 

(Grupo 3); Coordenadores de Integração Escola e Empresa (Grupo 4); Professores 

(Grupo 5). 

A análise dos discursos/documentos realizou-se tendo em vista que tais 

produções são construções históricas. A técnica utilizada foi a de análise de 

conteúdo (BARDIN, 1979), pois possibilita descrever, decompor, recompor, 

interpretar significativa e contextualmente os discursos, identificar as unidades de 

sentido para construir uma leitura significativa da realidade pesquisada (VALA, 

1999). Assim, a organização dos dados coletados tem por objetivo atingir os 

significados manifestos e latentes no material qualitativo (MINAYO, 1996).  

Os discursos/documentos foram decodificados através da análise temática, 

qualitativamente. O tema é a unidade de significação de um texto analisado segundo 

critérios relativos à teoria que serve de guia para a leitura (BARDIN, 1979).  Buscou-

se a presença e a ausência de determinadas características de conteúdo nos 

documentos para poder descrever e interpretar o sentido ético-político e pedagógico 

dos discursos.  

A análise temática se efetiva em três fases: pré-análise, exploração do 

material, tratamento e inferências. A primeira se materializa por meio da seleção do 

material de investigação e da retomada dos objetivos e dos pressupostos iniciais da 

pesquisa. A segunda fase da análise temática corresponde à exploração do material 

– esse procedimento diz respeito à codificação dos dados. O terceiro procedimento 

da análise temática é o tratamento dos resultados e inferência sobre eles – esse 

procedimento diz respeito à construção de relações em torno das dimensões 

relacionadas à temática em questão.  

É importante destacar que alguns aspectos tornaram-se obstáculos 

recorrentes na pesquisa, a saber: o “presentismo” da e na pesquisa; o acesso às 

informações referentes às questões diretamente ligadas ao financiamento; o acesso 
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aos dados de realidade validados e coerentes, tendo em vista que dependendo da 

fonte os dados quantitativos variavam substancialmente; a ampliação do período de 

tempo conjuntural, e dos aspectos de análise, para clareamento do objeto em 

questão. O recurso de descrição, por vezes explorado, tornou-se necessário para 

trazer à tona fatos e/ou aspectos para uma adequada compreensão e apreensão do 

fenômeno em tela. 

 

1.2 Da estrutura do trabalho 

 

Didaticamente separada em sete partes interligadas, esta produção apresenta 

a introdução, cinco capítulos e as considerações finais. Até então, foram 

apresentados o objeto de estudo e objetivos da pesquisa, os pressupostos, os 

princípios norteadores e a opção teórico-metodológica. 

No capítulo dois apresenta-se o processo de contextualização da pesquisa a 

partir de um movimento reflexivo em torno da relação capital e trabalho, do 

sociometabolismo do capital. Nesses termos, a reforma no aparelho Estatal no Brasil 

é refletida enquanto estratégia neoliberal e o debate em torno de questões 

referentes à relação entre o setor público e o setor privado ganha ênfase. A partir de 

uma visão crítica, resgata o debate sobre processos de privatização e publicização 

na educação, a dinâmica complexa desse fenômeno no cenário brasileiro.  

O capítulo três apresenta uma abordagem sobre a educação profissional no 

Brasil, sobre o modelo e a implementação da educação profissional técnica de nível 

médio no Brasil a partir dos anos 1990, e sobre aspectos concernentes ao debate 

atual em torno da temática sobre financiamento da educação profissional brasileira, 

sobre o Programa Federal Brasil Profissionalizado e sobre o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

No capítulo quatro, apresenta-se o panorama sócio econômico de 

Pernambuco na primeira década de 2000, os impactos na política educacional do 

estado e o movimento de expansão da educação profissional técnica de nível médio. 

O capítulo ainda apresenta a trajetória histórica da educação profissional técnica de 

nível médio na rede pública estadual na década em tela. Analisam-se dados 

referentes à oferta de cursos ofertados presencialmente e na modalidade de 

Educação a Distância (EAD), nas diversas formas de organização do curso: com 

currículo integrado ao ensino médio, em concomitância ou subsequente. Também, 
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contempla-se a relação que se estabelece entre a educação profissional técnica de 

nível médio e o Programa Integral do governo do estado.  

O capítulo cinco apresenta uma análise crítica sobre as relações de parcerias 

na educação do estado, em defesa da tese de que há uma tendência de 

institucionalização do processo de empresariamento no sistema público de 

educação, a partir da construção de políticas públicas no contexto de discurso em 

prol do gerencialismo e empreendedorismo.  

O sexto capítulo apresenta e analisa concepções de profissionais imbricados 

no processo. As categorias de análise subsidiaram o movimento de maior apreensão 

da natureza do fenômeno de Parcerias entre o setor Público  e o setor Privado na 

educação do estado de Pernambuco, e os aspectos que caracterizam a forma de 

percepção dos profissionais envolvidos no processo. Os profissionais selecionados 

para as entrevistas foram categorizados em cinco grupos, de acordo com sua 

representatividade no sistema educacional do Estado: representantes das 

organizações parceiras; representantes da Secretaria de Educação/SEEP; gestores 

de escolas; coordenadores de escolas; representantes dos professores. A partir das 

concepções expressas, analisa-se o papel do poder público e da iniciativa privada 

nas relações de parcerias, os limites e as possibilidades de ruptura dessa dinâmica.  

Por último, nas considerações finais, apresentam-se as conclusões da 

investigação, reforçando a tese defendida na produção de que o sistema estadual de 

ensino público de Pernambuco, na última década, desenvolveu e institucionalizou 

uma lógica privatista e mercadológica no sistema educacional, com repercussões 

diretas na organização curricular.  
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É preciso [...] dirigir violentamente a atenção para o 
presente assim como é, se quer transformá-lo. 
Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade 
(GRAMSCI, 2000c, p. 295). 
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2 O SOCIOMETABOLISMO DO CAPITAL 

  

O presente capítulo aborda aspectos concernentes à lógica de funcionamento 

do sociometabolismo do capital, com um olhar para a relação trabalho e educação. 

Reflete sobre a reforma no aparelho estatal brasileiro enquanto estratégia neoliberal 

e direciona a análise para a complexa dinâmica de privatização e de publicização da 

educação pública no país. 

 

2.1 Trabalho e educação na ordem do sociometabolismo do capital 

 

A transição do século XX para o século XXI é caracterizada fortemente pelo 

caráter especulativo e sem fronteiras do capital financeiro, isto é, capital 

hegemônico, que na atual fase de acumulação é beneficiado pelas tecnologias da 

era nanoeletrônica, pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), em 

ritmo veloz de avanços sem precedentes, e pelas políticas de desregulação. É um 

período histórico caracterizado pelos discursos que apregoam o fim das 

metanarrativas com a finalidade de se entender os novos fenômenos da realidade 

presente.  

 Entretanto, uma análise crítica da sociedade contemporânea identifica que o 

novo  que se apresenta no social está fundamentado em bases históricas regidas 

pelo princípio da exclusão aos bens e serviços a uma parcela majoritária da 

sociedade, pelo fenômeno do desemprego e do subemprego em massa, pela 

violência, pela fome e pela miséria. Fatos que demandam não só uma reflexão 

crítica como também um posicionamento político a respeito da própria relação entre 

capital e trabalho – o sociometabolismo do capital24.     

 

A base inelutável de todo o desenvolvimento histórico sobre o qual 
repousa a sociedade contemporânea, o fundamento dos mais 
avançados métodos, instrumentos ou objetos (mercadorias) 
produzidos hoje – e do qual não se pode fazer pouco caso – é o 
processo histórico de criação de trabalhadores livres, processo cuja 
forma clássica se realizou no berço do capitalismo industrial. Marx 

                                                           
24

 Sociometabolismo do capital é um termo utilizado pelo filósofo húngaro István Mészáros (2011) ao 

analisar a sociabilidade e a lógica do mundo contemporâneo caracterizado pela divisão hierárquica 
do trabalho e sua subsunção ao capital.  Termo que sintetiza um complexo caracterizado por um 
núcleo constitutivo formado pelo tripé – capital, trabalho e Estado. 
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descreve como um processo histórico violento aquele através do qual 
as relações capitalistas nascentes operam ações para criar um 
exército de trabalhadores livres – condição para a produção de valor 
em larga escala e para consolidação do sociometabolismo do capital. 
A liberdade em questão equivalia à condição segundo a qual os 
indivíduos se colocam inteiramente desprovidos de qualquer outra 
possibilidade de garantir sua subsistência que não seja pela sua 
exposição no mercado como força de trabalho disponível (SOUZA 
JUNIOR, 2010, p. 140-141).  

 

Em seus escritos, o autor supracitado reforça a ideia marxista de que o 

sistema produtor de mercadorias experimentou diversas formas de produção que 

representaram diversos modos de controle e gestão da forma de trabalho. Merece 

destaque o célebre livro O capital de Marx, no qual é feita a análise das 

características e do modo de superação destas diversas formas de produção – 

cooperação simples, manufatura e grande indústria –, e a tendência dominante da 

fase do capitalismo industrial no século XVIII, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento 

dos mecanismos de controle da força de trabalho.  

Ou seja, o controle dos processos produtivos enquanto firmados 

fundamentalmente na posse dos meios de produção e na consequente sujeição dos 

trabalhadores ao capital faz com que as mercadorias produzidas, assim como o 

saber produzido, sejam constantemente apropriados pelo capital. 

Karl Marx (1982b) desenvolve uma reflexão crítica sobre os meios de 

desenvolvimento da produção, e afirma que todos os meios de desenvolvimento 

desta se transformam em meios de domínio e exploração sobre os produtores – o 

que se configura uma forma de mutilação do trabalhador, degradando-o ao nível de 

um apêndice da máquina, transformando o tempo de vida em tempo de trabalho. 

Sobre o próprio processo de produção capitalista afirma que: 

 

O processo de produção capitalista, enquanto processo de produção, 
não produz apenas mercadorias ou mais-valia25; produz e reproduz, 
sem cessar; por um lado o capitalista, por outro lado o assalariado e, 
assim, a própria relação capitalista (MARX, 1982b, p. 146).   

 

                                                           
25

 “A mais-valia é produzida pelo emprego da força de trabalho. O capital compra a força de trabalho 
e paga, em troca, o salário. Trabalhando, o operário produz um novo valor, que não lhe pertence, e 
sim ao capitalista. É preciso que ele trabalhe um certo tempo para restituir unicamente o valor do 
salário. Mas  isso feito, ele não pára, mas trabalha ainda mais algumas horas por dia. O novo valor 
que ele produza agora, e que passa então ao montante do salário, se chama mais valia.” (MARX, 
1982 b, p. 54). 
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 Dessa forma, na presente pesquisa parte-se do ponto de compreensão de 

que no Ocidente ainda permanece uma sociedade em que a produção em função de 

lucros é o princípio organizador básico da vida econômica (HARVEY, 2011). E em 

consonância com Souza Junior (2010), refletir em torno da articulação entre trabalho 

e educação em tempos de crise do trabalho abstrato26 e da escola, e da 

exacerbação do caráter regressivo e destrutivo do capital, exige uma perspectiva 

metodológica que considere as determinações históricas da sociedade do capital, e 

busque compreender criticamente a realidade no interior de um percurso histórico de 

contradição na relação capital e trabalho. Assim, a perspectiva metodológica 

adotada por Marx para formular o princípio da união trabalho e ensino, mediante o 

conceito de politécnica, permanece atual. Neste sentido, segundo Saviani (2003, 

p.10): 

 

Politécnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 
produtivo moderno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes 
modalidades de trabalho e tem como base determinados princípios, 
determinados fundamentos, que devem ser garantidos pela formação 
politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominando esses fundamentos, 
esses princípios, o trabalhador está em condições de desenvolver as 
diferentes modalidades de trabalho, com a compreensão do seu 
caráter, da sua essência. Não se trata de um trabalhador adestrado 
para executar com perfeição determinada tarefa e que se encaixe no 
mercado de trabalho para desenvolver aquele tipo de habilidade [...] 
(SAVIANI, 2003, p. 10). 

 

Segundo o autor, a politécnica propicia o desenvolvimento das múltiplas 

dimensões da formação humana para o mundo do trabalho. Contempla todos os 

ângulos da prática produtiva, mediante o domínio dos princípios científicos que 

fundamentam a organização da produção moderna.  Diferentemente, a concepção 

capitalista burguesa tem como pressuposto a fragmentação do trabalho em 

especialidades autônomas a partir das demandas do mercado de trabalho. É uma 

visão restrita que implica em divisão entre os que concebem e controlam o processo 

                                                           
26

 Termo utilizado por Karl Marx (1818-1883) na formulação de sua teoria crítica do capitalismo sobre 
o porquê de o capital existir. Segundo o autor, a mercadoria, considerada  existência molecular do 
capital,  é  a forma de toda a produção  capitalista. A mercadoria possui um valor de uso e é um valor 
de troca.  Enquanto valor de uso, suas qualidades materiais a tornam  útil para satisfazer 
necessidades físicas ou da fantasia. Enquanto valor de troca, cujo nome em dinheiro se chama preço, 
representa uma relação quantitativa que pressupõe alguma substância em comum, não perceptível 
empiricamente, de forma imediata. Esta substância comum é o trabalho humano abstrato – trabalho 
despido de suas especificidades e considerado como simples despesa de energias humanas, físicas 
e intelectuais. 
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de trabalho e aqueles que o executam. No que se refere ao ensino profissional, o 

mesmo é destinado àqueles que devem executar, ao passo que o ensino científico-

intelectual é destinado àqueles que devem conceber e controlar o processo.  

O projeto teórico-político de Marx e Engels aparece como parte integrante de 

suas obras relacionado às elaborações marxianas feitas em face de três elementos 

importantes do cotidiano das classes trabalhadoras: o trabalho, a escola e a práxis 

político-educativa. Segundo Marx, a sociabilidade do capital forma homens 

alienados ao mesmo tempo em que cria o sujeito social potencialmente 

revolucionário. O processo de educação deste programa consiste na transformação 

dos trabalhadores de classe-em-si para classe para-si. Para isso, o espaço 

privilegiado seria o espaço fabril, no qual se realiza a principal forma da produção 

econômica (SOUZA JUNIOR, 2011).  

Desse modo, a tese do princípio educativo do trabalho, a proposta de 

educação politécnica e o princípio da união trabalho e ensino aparecem como 

contribuições de maior importância para o programa marxiano. Saviani (2003) ao 

refletir sobre o conceito de Politecnia afirma que: 

 

A noção de politecnia27 se encaminha na direção da superação da 
dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre 
instrução profissional e instrução geral. A sociedade moderna, que 
generaliza as exigências do conhecimento sistematizado, é marcada 
por uma contradição: como se trata de uma sociedade alicerçada na 
propriedade privada dos meios de produção, a maximização dos 
recursos produtivos do homem é acionada em benefício da parcela 
que detém a propriedade dos meios de produção, em detrimento da 
grande maioria, os trabalhadores, que possuem apenas sua força de 
trabalho. Na sociedade capitalista, a ciência é incorporada ao 
trabalho produtivo, convertendo-se em potência material. O 
conhecimento se converte em força produtiva e, portanto, em meio 
de produção. Assim, a contradição do capitalismo atravessa também 
a questão relativa ao conhecimento: se essa sociedade é baseada 
na propriedade privada dos meios de produção e se a ciência, como 
conhecimento, é um meio de produção, deveria ser propriedade 
privada da classe dominante. No entanto, os trabalhadores não 
podem ser expropriados de forma absoluta dos conhecimentos, 
porque, sem conhecimento, eles não podem produzir e, se eles não 
trabalham, não acrescentam valor ao capital (SAVIANI, 2003, p. 6-7).  

 

                                                           
27

 Educação Politécnica é “a união entre formação intelectual e trabalho produtivo, que, no texto do 
Manifesto, aparece como ‘unificação da instrução com a produção material’, nas Instruções, como 
‘instrução politécnica que transmita os fundamentos científicos gerais de todos os processos de 
produção’ e n’ O Capital, como ‘instrução tecnológica, teórica e prática.” (SAVIANI, 2003, p. 15). 
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O autor esclarece que a sociedade capitalista desenvolveu mecanismos 

através dos quais procura expropriar o conhecimento dos trabalhadores, 

sistematizar e elaborar esses conhecimentos, e devolvê-los na forma parcelada, e é 

nesse quadro que se delineia a concepção de profissionalização do ensino 

profissionalizante.  

Ao traçar o fio condutor da história em décadas mais recentes, o longo 

período de expansão de pós-guerra, que se estendeu de 1945 a 1973, teve como 

base um conjunto de práticas de controle do trabalho, das tecnologias, dos hábitos 

de consumo e das configurações de poder político-econômico – conjunto de 

fenômenos que caracterizaram o período fordista-keynesiano. Após o colapso desse 

sistema, a partir de 1973, iniciou um período de rápida mudança, de fluidez e de 

incerteza.  

 Para Harvey (2011), não está claro se os novos sistemas de produção e de 

marketing, caracterizados por processos de trabalho e mercados mais flexíveis, de 

mobilidade geográfica e de rápidas mudanças práticas de consumo garantem ou 

não o título de um novo regime de acumulação nem se o renascimento do 

empreendimento e do neoconservadorismo, associado à virada cultural para o pós-

modernismo, garante ou não o título de um novo modo de regulamentação. O autor 

adverte que: 

 

Há sempre o perigo de confundir as mudanças transitórias e 
efêmeras com as transformações de natureza mais fundamental da 
vida político-econômica. Mas os contrastes entre as práticas político-
econômicas da atualidade e as do período de expansão do pós-
guerra são suficientemente significativos para tornar a hipótese de 
uma passagem do fordismo para o que poderia ser chamado de 
regime de acumulação ‘flexível’ uma reveladora maneira de 
caracterizar a história recente (HARVEY, 2011, p. 119).  

 

O surgimento de novos setores de produção demarca a caracterização da 

acumulação flexível, assim como as novas formas de fornecimento de serviços 

financeiros e mercados, tecnologias aplicadas e formas organizacionais utilizadas, a 

própria flexibilidade dos processos de trabalho,  as taxas intensificadas de inovação 

comercial, dos produtos e padrões de consumo.  

A acumulação flexível envolve rápida mudança dos padrões do 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores quanto entre regiões geográficas, 

criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado “setor de 
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serviços”. Parece implicar em níveis relativamente altos de desemprego estrutural, 

rápida destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos, quando há, de 

salários reais, e o retrocesso do poder sindical – uma das colunas políticas do 

regime fordista (HARVEY, 2011). 

Destarte, ao abordar a ordem regressivo-destrutiva do capital e a defesa em 

prol do princípio da união trabalho e ensino, Souza Junior (2010, p. 151) afirma que: 

 

O dado fundamental que se colocou com força desde a segunda 
metade do século XX a respeito das metamorfoses do trabalho não 
são as novidades tecnológicas, a telefonia portátil, os computadores, 
as máquinas digitais nem a robotização de determinados processos 
produtivos apenas, mas, essencialmente, a acentuação da dimensão 
destrutiva do sistema produtor de mercadorias e do seu caráter 
regressivo. 

 

Com base em Marx, Souza Junior (2010) defende que este é o dado que traz 

as implicações mais importantes para a reflexão sobre a educação da classe 

trabalhadora, a inversão do sentido civilizador do trabalho, o metabolismo social do 

capital. Nesses termos, o conceito de politecnia, expressão da formulação de Marx 

sobre o princípio da união trabalho e ensino, permanece válido até o presente, 

sobretudo porque se preocupa com os processos de desumanização e mutilações, 

realizadas no sujeito trabalhador28.  

Souza Junior (2010) defende ainda a importância do atendimento à demanda 

posta em torno da necessária atualização do princípio da união trabalho e ensino, da 

relação trabalho e educação, considerando a exigência do cenário contemporâneo 

de desemprego e precarização do trabalho e do crescimento da população 

supérflua. Ele destaca que o papel que cumpre hoje à massa de trabalhadores para 

a reprodução do sociometabolismo do capital é uma relação significativamente 

diferente das fases em que o processo de acumulação implicava em um processo 

“civilizador progressivo”.  

                                                           
28

 “A ideia da retomada ou refundação do caráter integrador do trabalho pode ser vista a partir de 
duas perspectivas: uma seria a que acredita na retomada desse sentido integrador do trabalho como 
trabalho abstrato mesmo, isto é mesmo sob a forma mercadoria, no interior do sociometabolismo do 
capital; outra seria a concepção que se defende aqui segundo a qual a refundação do sentido 
integrador do trabalho viabilizar-se-ia apenas pela superação do trabalho sob a forma mercadoria e 
pela superação do sistema do capital em sua fase de exacerbação da tendência regressiva e 
destrutiva.” (SOUSA JUNIOR, 2010, p.157). 
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Ou seja, na Inglaterra do século XIX, a força de trabalho disponível era 

constrangida a estabelecer relações assalariadas. Na atualidade, as relações 

assalariadas formais não são capazes de absorver grande parte da massa dos 

trabalhadores livres. Ao mesmo tempo, no que se refere aos discursos em torno das 

formas necessárias de flexibilização do trabalho, em uma leitura cuidadosa do livro 

‘O capital’ de Marx, percebe-se que é legítima a insistência de que não há nada 

essencialmente novo no impulso para a flexibilidade e que o capitalismo segue 

periodicamente esses tipos de caminhos, com consequências nefastas para a classe 

trabalhadora.  

 

[...] a desvalorização da força de trabalho sempre foi a resposta 
instintiva dos capitalistas à queda dos lucros. Mas a generalidade 
dessa afirmativa esconde alguns movimentos contraditórios. As 
novas tecnologias aumentaram o poder de certas camadas 
privilegiadas; ao mesmo tempo, sistemas alternativos de produção e 
de controle do trabalho abrem o caminho para a alta remuneração de 
habilidades técnicas, gerenciais e de caráter empreendedor.  A 
tendência, exagerada pela passagem para o setor de serviços e pelo 
alargamento da ‘massa cultural’, tem sido de aumentar as 
desigualdades de renda, talvez passagiando o surgimento de uma 
nova aristocracia do trabalho, bem como a emergência de uma 
subclasse mal remunerada e totalmente sem poder (Dahrendorf, 
1987; Wilson, 1987). Isso, contudo, traz sérios problemas quanto à 
sustentação da demanda efetiva e levanta o espectro de uma crise 
de subconsumo o tipo de manifestação de crise que o fordismo-
keynesianismo mais quis evitar. Por isso, não vejo o monetarismo 
geral da força de trabalho por meio do aumento do controle do 
trabalho como algo capaz de oferecer mesmo uma solução de curto 
prazo para as tendências de crise do capitalismo  (HARVEY, 2011, p. 
181).  

 

De fato, nem o fordismo nem a flexibilização da produção se tornou uma 

forma hegemônica. Ora, Harvey (2011), teorizando sobre a transição do fordismo 

para acumulação flexível, afirma que a virtude peculiar de Marx foi ter construído 

uma teoria do capitalismo em geral – teoria construída por meio de uma análise do 

capitalismo sob o modo de regulamentação em que vigiam uma ampla 

competitividade, e o laissez-faire existente na Inglaterra da metade do século XIX. 

Nesses termos, retoma os “elementos” e relações “invariantes” de um modo 

capitalista de produção, proposto por Marx, e analisa até que ponto tais elementos e 

relações estão onipresentes na atual economia política.  
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Como a acumulação flexível ainda é uma forma de capitalismo identificam-se 

algumas proposições básicas, e Harvey (2011) se refere especialmente a três 

características essenciais do modo capitalista de produção, a saber: 1) o capitalismo 

é orientado para o crescimento, pois só através do crescimento os lucros podem ser 

garantidos e a acumulação do capital sustentada. Assim, pouco importam as 

consequências sociais, políticas, geopolíticas ou ecológicas, e a crise é definida 

como falta de crescimento. 2) O crescimento em valores reais se apoia na 

exploração do trabalho vivo na produção. Por isso, o controle do trabalho, na 

produção e no mercado, é vital para a perpetuação do capitalismo. 3) O capitalismo 

é, por necessidade, tecnológica e organizacionalmente dinâmico. Isso decorre por 

parte das leis coercitivas que impelem os capitalistas individuais a inovações em sua 

busca do lucro. Acrescenta ainda que: 

 

Além disso, se o controle do trabalho é essencial para a produção de 
lucros e se torna uma questão mais ampla do ponto de vista do modo 
de regulamentação, a inovação organizacional e tecnológica no 
sistema regulatório (como o aparelho do Estado, os sistemas 
políticos de incorporação e representação etc) se torna crucial para a 
perpetuação do capitalismo. Deriva em parte dessa necessidade a 
ideologia de que o “progresso” é tanto inevitável como bom 
(HARVEY, 2011, p. 169).  

 

 Marx (1983) aponta não só as condições necessárias do modo capitalista, 

como inconsistentes e contraditórias, mas também desvela que a dinâmica do 

capitalismo é necessariamente propensa a crises. O argumento marxista é que a 

tendência de superacumulação nunca pode ser eliminada do capitalismo. 

Assim, para manutenção da “ordem” social, o Estado capitalista se constitui 

enquanto sistema coercitivo de autoridade que detém o monopólio da violência 

institucionalizada, forma um segundo princípio organizador por meio do qual a 

classe dominante pode tentar impor sua vontade à mudança e à incerteza anárquica 

a que a modernidade capitalista sempre está exposta. Os instrumentos vão da 

regulação do dinheiro e das garantias legais de contratos de mercado leais às 

intervenções fiscais, à criação do crédito e às redistribuições de impostos, 

fornecimento de infraestruturas sociais e físicas, controle direto das alocações de 

capital e de trabalho, dos salários e dos preços, nacionalização de setores 

essenciais, restrições ao poder da classe trabalhadora, vigilância policial, repressão 

militar (HARVEY, 2011).  



55 
 

 

 No contexto das estratégias do neoliberalismo desencadeia-se um processo 

de reestruturação do aparelho estatal em muitos países. Este processo apresentou 

os primeiros sinais na Europa e nas últimas décadas tem-se verificado o fenômeno 

nos países latino-americanos, a exemplo do Brasil. Nesse sentido, e segundo 

Acanda (2006), identifica-se que o êxito teórico do conceito de sociedade civil nas 

duas últimas décadas do século XX é um reflexo da clara crise de identidade da 

política democrática e das perplexidades que assolam os diferentes discursos 

ideológicos tanto da esquerda quanto da direita. O referido autor afirma: 

 

Crise da esquerda revolucionária, que diante do esgotamento 
histórico dos velhos esquemas vanguardistas de luta pelo poder e do 
padrão de idolatria ao Estado na estruturação do projeto 
anticapitalista, vê-se forçada a buscar novos conceitos e novas 
formas de se manifestar e existir. Mas também a crise política da 
direita, em sua ânsia por desmantelar o Estado Keynesiano e suas 
estruturas redistribucionistas que garantem a governabilidade [...] 
(ACANDA, 2006, p.25). 

 

 Ao considerar esse panorama de crise, no tópico a seguir, analisa-se o 

debate sobre o púbico e o privado no formato que a gestão das políticas públicas 

sociais e as políticas educacionais vêm adquirindo nos governos latino-americanos 

nas últimas décadas, em particular no Brasil, a partir da lógica da descentralização 

das políticas e da participação de novos atores, instituições da sociedade civil e 

Organizações Não Governamentais (ONG’s), no planejamento, na implementação e 

na execução local. 

 

2.2 Reforma no aparelho estatal no Brasil e o debate sobre o Público e o 

Privado em Educação 

 

Nas últimas décadas tem-se verificado nos países latino-americanos reformas 

no aparelho do Estado, impulsionando um novo desenho de gestão das políticas 

públicas educacionais. Observa-se uma mudança na orientação das políticas 

públicas sociais, que se perpetuam nas gestões de diferentes governos, tornando-se 

legitimadas e naturalizadas socialmente.29   

                                                           
29

 Cf. OLIVEIRA, D. (2009). 
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Um processo de reestruturação estatal que apresenta os primeiros sinais na 

Europa, decorrência das mudanças de realidade econômica30 e social, num 

ambiente em que o “novo Estado mínimo” ressurge em um contexto de opções 

ideológicas respaldadas pelo argumento da crise do Estado Providência e pela 

acumulação de déficits públicos, impulsionando uma reordenação de papéis dos 

setores público e privado à luz de novas bases, sobretudo, fundamentado em 

discursos de sustentabilidade das finanças públicas e apoiada pelo new public 

management 31.  

Em uma perspectiva crítica de análise de tal fenômeno, identifica-se que no 

Brasil, a partir de uma suposta constatação de que a crise enfrentada pelo 

capitalismo mundial decorria da natureza burocrática e excessivamente regulatória 

do Estado, a classe dirigente brasileira, no início da década de 1990, instituiu 

mecanismos para minimizar tanto o raio de ação do Estado na vida em sociedade, 

quanto o seu papel na condução dessa sociedade. O discurso apologético do 

mercado como instância central para organizar a vida coletiva focou a privatização 

de empresas públicas e a implantação de políticas públicas sociais sob a justificativa 

de que o mercado, como mecanismo de regulação, seria muito mais eficaz do que o 

Estado (MELO; FALLEIROS, 2005).  

Foram apresentadas justificativas para as medidas de reforma do Estado, as 

quais podem ser pontuadas, grosso modo, a partir de quatro pontos de vistas: 1) 

técnico, através da modernização e desburocratização do Estado; 2) político, ao 

liberar a sociedade civil do controle do Estado; 3) filosófico e cultural, mediante a 

abertura para participação da comunidade e adaptação à realidade social; 4) 

pedagógico, ao centrar o ensino nos alunos e nas suas características específicas 

(BARROSO, 2005). 

As análises e os debates sobre processos de privatizações e processos de 

publicização do ensino promovem cada vez maior interesse por parte dos estudiosos 

e dos que estão envolvidos diretamente com a educação. A intensificação de tais 

processos, conforme apontam pesquisas na área, está estritamente associada à 

                                                           
30

 Cf. CHESNAIS (1996).  Segundo o autor, o movimento do capitalismo globalizado e financeiro 
nasce nos anos 1970, ganha força nos anos 1980 e  vive, no final da década de 1990, um momento 
de globalização financeira sem precedentes na  história.  Os mercados financeiros sobrepõem-se 
como independentes e supremos aos Estados, resultando no aumento do desemprego, na fragilidade 
das garantias dos direitos trabalhistas, da seguridade social e do próprio meio ambiente. 

31
  Cf. AZEVEDO (2008).  



57 
 

 

reforma do aparelho do Estado tanto nos países desenvolvidos, quanto nos países 

em desenvolvimento (TEDESCO, 1991). 

De acordo com Gabriel (2011), a partir das Emendas Constitucionais nº 5, 6, 

7, 8, 9, de 1995, identificam-se as três transformações estruturais do Estado 

brasileiro: a) extinção de determinadas restrições do capital estrangeiro, mediante 

revogação do artigo 171, artigo 176 e 178 da Constituição Federal de 1988; b) 

flexibilização do monopólio das estatais, com admissão de concessão de serviços de 

telecomunicação, de gás canalizado e petrolífero para empresas não estatais; c) 

privatizações, programa de desestatização conforme a Lei nº 9941, de 1997. 

Constata-se que a reforma do Estado é pautada na lógica da redução de seu 

papel de executor ou de prestador direto para a lógica da promoção da regulação, 

de acordo com o expresso no artigo 174 da Constituição Federal de 1988 – “como 

agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 

da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. Assim, as 

parcerias público privado emergem como marco regulatório de setores, em uma 

modalidade de concessão, de incentivo à participação da iniciativa privada no 

serviço público32.  

A especificidade do caso brasileiro no contorno de novas regulações entre o 

público e o privado tem como marco conjuntural o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE), elaborado pelo Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (MARE), na gestão do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, 

aprovado pela câmara da Reforma do Estado em setembro de 1995. 

O documento define objetivos e estabelece diretrizes para a reforma da 

administração pública brasileira, e se configura como instrumento indispensável para 

consolidar a estabilização e assegurar o crescimento sustentado da economia. Foi 

um trabalho elaborado por determinação do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

em sua primeira gestão (1995-1998). 

Desse modo, a administração pública que se chamaria “gerencial”, com base 

em conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o controle dos 

resultados e descentralização, concebe o cidadão como “cliente privilegiado” dos 

                                                           
32

 Assim, com a reforma do Estado, e na gestão presidencial de Fernando Henrique Cardoso, a Lei nº 
8987, de 1995, passa a regulamentar o regime de concessão de serviço público para empresas 
particulares, estabelecendo as normas gerais a serem respeitadas pelos demais entes federativos, tal 
como exigido pelo artigo 175, caput, da Constituição Federal de 1988 (GABRIEL, 2005).  
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serviços prestados pelo Estado. Nesse sentido, e de acordo com o documento oficial 

do Ministério, afirma-se que: 

 

A estratégia da reforma do aparelho do Estado está concebida a 
partir de três dimensões: a primeira, institucional-legal, trata da 
reforma do sistema jurídico e das relações de propriedade; a 
segunda é cultural,  centrada na transição de uma cultura burocrática 
para uma cultura gerencial; a terceira dimensão aborda a gestão 
pública a partir do aperfeiçoamento da administração burocrática  
dirigente e da introdução da administração gerencial, incluindo os 
aspectos de modernização da estrutura organizacional e dos 
métodos de gestão. Estas dimensões, ainda que guardem certa 
independência, operarão de forma complementar (BRASIL/MARE, 
1995, p.48). 

 

O PDRAE emerge no contexto dos discursos de crise em níveis políticos, 

administrativos, fiscais, previdenciários, orçamentários e em sua própria relação com 

a sociedade. Além disso, levanta a bandeira de que a Administração Pública 

burocratiza os processos e é, em essência, um dos maiores problemas do Estado 

brasileiro. Assim exposto, a saída para superação da crise é a reforma do Estado 

para estabilização do país, com base nas estratégias de privatização, 

descentralização e publicização33.  

Entre os países em desenvolvimento, o Brasil foi o primeiro a realizar a 

reforma gerencial, e ao longo dos dezesseis anos depois, segundo o mentor da 

proposta, a reforma gerencial no Brasil teve importantes avanços, e continua a se 

realizar em todo país, em nível federal, estadual e municipal. E para se julgar 

relativamente completa, levará cerca de 30 a 40 anos. Ainda segundo Bresser 

Pereira (2011), a reforma no Estado brasileiro não é uma reforma de uma pessoa ou 

de um governo, mas uma reforma adotada e conduzida pela alta administração 

pública brasileira.   

O formato que a gestão das políticas públicas sociais e as políticas 

educacionais vêm adquirindo nos governos latino-americanos nas últimas décadas, 

em particular no Brasil, é definido pela formulação no nível central e a 

descentralização na implementação ou execução local. E os processos de 

autonomia no nível local foram reforçados pelas reformas do aparelho do Estado 

                                                           
33

 Privatização enquanto transferência para o setor privado das atividades que podem ser controladas 
pelo mercado (privatização do direito público); descentralização enquanto transferência para o setor 
privado de serviços auxiliares ou de apoio; e publicização como o processo de tornar algo público 
(publicização do direito privado).  
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desencadeadas a partir da década de 1990.  Novos atores são convocados a 

entrar em cena, e o apelo à caridade, ao apoio comunitário passa a ser condição 

vital para efetivação das políticas. Em geral, as ações descentralizadas realizam-se, 

nesse modelo, por meio de contratos entre o governo central e os governos locais. 

No caso brasileiro, as chamadas parcerias entre União, Estados e Municípios, outras 

instituições da sociedade civil e Organizações não governamentais (OLIVEIRA, D. 

2009). 

No modelo gerencial a sociedade civil é representada pelo público não 

estatal, o denominado terceiro setor34. Tal setor é formado por organismos criados 

com o objetivo de prover serviços sociais na área de saúde, educação, proteção 

contra o crime, transporte público etc, autodenominam-se sem fins lucrativos e como 

ação estratégica para superar a crise, com atuação na promoção de alívio à 

pobreza35, assumem a execução de políticas sociais. Nessa perspectiva, a 

sociedade civil não é concebida como cenário do embate político entre as classes, 

tudo se constrói como se não existissem interesses divergentes em uma sociedade 

capitalista marcada pela contradição. 

É no contexto da reforma do Estado que o “terceiro setor” é estimulado à 

participação, e no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) 

encontram-se os elementos centrais de respaldo aos desafios apresentados pelo 

governo para que este “setor” assuma a execução de políticas sociais e atue como 

espaço de transferência de responsabilidades estatais. Nesse cenário, emerge a Lei 

das Organizações Sociais (OS’s), Lei nº 9.637, de 1998; e a Lei das Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), Lei nº 9.790 de 199936. Segundo 

Cury (2007), a existência de ambas indica o fenômeno da publicização do direito 

privado e da privatização do direito público. 

                                                           
34

 Organizações não governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP’s), instituições filantrópicas e comunitárias e outras associações similares. 
35

  Cf.  PERONI,V.; OLIVEIRA, R.T.; FERNANDES (2009). 
36

 De acordo com a Lei nº 9790/1999 podem se qualificar como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP’s) as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que têm 
acesso aos recursos públicos para a realização de projetos, por meio da celebração de “termo de 
parceria” (BRASIL, 1999). Através dessa Lei cria-se o instrumento contratual denominado “termo de 
parcerias”, firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como OSCIP’s para a formação 
de vínculo de cooperação entre as partes. Cury (2007) assinala a diferenciação entre as 
Organizações Sociais (OS’s) e Organizações da Sociedade Civil (OSCIP’s). As primeiras, são 
privadas, criadas pelo poder público e já nascem sob a forma de contrato de gestão de um patrimônio 
público. As OSCIP’s  já eram privadas e se relacionam com o Estado por meio de parcerias.  
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O marco legal das Parcerias Público Privado (PPP’s) no Brasil é a Lei Federal 

nº 11.07937, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público privado no âmbito da administração pública. Além 

dessa lei, em âmbito federal, a legislação que regulamenta as PPP’s é composta 

pelas seguintes normas: a Lei nº 8.987/95; a Lei nº 9.074/95; o Decreto nº 5.385/05; 

o Decreto nº 5.411/05; a Resolução nº 1/05; a Portaria STN nº 614/06 e a Lei nº 

12.024/09 (PERNAMBUCO, 2010).  

Na América Latina, especificamente no Brasil, a noção de governance 

emerge como a estratégia de gestão pública no contexto de reforma. O termo 

governance surgiu em oposição ao termo governo que está fortemente marcado 

pelo adjetivo estatal. O termo se apresenta como uma nova maneira de governar, 

rompendo com formas tradicionais, hierárquicas e verticais (OLIVEIRA, D., 2009).  

Há uma reconfiguração do Estado em relação à sociedade civil, nomeada de 

parceira, em que o envolvimento e o engajamento dos atores sociais, em nível 

individual e coletivo, são reiteradamente incentivados por certos discursos, tendo por 

objetivo encontrar soluções estritamente locais, pontuais para problemas que se 

configuram, muitas vezes, no âmbito geral, estrutural. 

A noção de governance, como bem afirma Oliveira, D. (2009), parece ser um 

bom exemplo de uma teoria produzida em bases frágeis para justificar uma 

realidade em mudança.  Nesse sentido, coaduna-se com o pensamento de Antunes 

(1999), Harvey (1996; 2008) e Mészáros (2011) quando afirmam que a crise não se 

encontra no Estado, pois a crise é do próprio capital.  E ainda segundo Mészáros 

(2011) o enfrentamento dessa questão não poderá ser protelado por muito mais 

tempo, ou seja:  

 

[...] já não se poderá evitar por muito mais tempo o enfrentamento da 
questão de como superar os pressupostos estruturais destrutivos do 
modo estabelecido de controle sociometabólico. Evidentemente, os 
interesses profundamente enraizados do capital e de suas 
‘personificações’ militam contra todas as ideias sérias sobre essa 
questão. O capital não pode funcionar sem fazer respeitar com maior 
firmeza do que nunca (até de maneira autoritária, se preciso for) as 
premissas e os antagonismos estruturais de sua prática. Não fosse por 

                                                           
37

 Na Lei nº 11.079, de 2004, o Artigo 2º e § 3º trazem as seguintes definições: “Art. 2
o
 Parceria 

público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 
administrativa. §3

o
 “Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a 

concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei n
o
 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.” 
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isso, a avaliação racional dos riscos históricos que se apresentam 
para as condições da própria sobrevivência humana seria de grande 
ajuda para fazer a balança pender em favor das mudanças 
necessárias (MÉSZÁROS, 2011, p. 217). 

 

 Faz-se mister destacar que após a fase de larga expansão do capitalismo que 

se iniciou no pós-guerra, constata-se um período de crise38 e as suas principais 

estratégias de superação são pautadas nos princípios das teorias neoliberais e da 

terceira via. Desse modo, redefinem o papel do Estado, principalmente no que tange 

às políticas sociais com profundas consequências para a relação público privado. 

Tanto as teorias neoliberais quanto a terceira via apresentam que a crise está no 

Estado, não devendo ser ele o responsável pela execução das políticas sociais. 

Entretanto, alguns elementos diferenciam uma perspectiva de outra, bem como as 

estratégias de superação.  

Nas teorias neoliberais, diante da crise a defesa é pelo Estado “mínimo” para 

questões sociais e processos de privatizações. Nessa perspectiva, o Estado entrou 

em crise porque gastou mais do que poderia para se legitimar, mediante as políticas 

sociais, resultando, assim, na crise fiscal. A crise também foi fruto da restrição da 

livre iniciativa, ao regulamentar a economia. Para a corrente neoliberal, o mercado é 

o modelo a ser seguido pelo Estado para que este possa ser mais eficiente e 

produtivo (PERONI, OLIVEIRA e FERNANDES (2009); PERONI, ADRIÃO, (2008).  

A perspectiva denominada de “Terceira Via” também defende a reforma 

estatal. E ao propor como estratégia de saída os processos de parceria com o 

terceiro setor, também reduz o papel do Estado na execução das políticas sociais. 

Ou seja, há um repasse da execução das tarefas para a esfera denominada de 

público não estatal ou terceiro setor, e aquilo que permanecer sob a esfera estatal 

deve internalizar a lógica de mercado sob as bases dos princípios de eficiência, 

produção com resultados. 

Defende-se o fato de o Estado incentivar a iniciativa privada para que assuma 

as políticas sociais, por meio do empreendedorismo. Segundo Giddens (2007), 

empreendedorismo seria a qualidade de uma sociedade civil modernizada – algo 

necessário para que os grupos cívicos produzam estratégias criativas e enérgicas 

                                                           
38 Cf. CHESNAIS,François (Org.). A finança mundializada. São Paulo: Boitempo, 2005; MÉSZÁROS 
, István. Para além do capital: rumo a uma teoria de transição. São Paulo: Boitempo, 2011.     
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para ajudar na lida com problemas sociais. Vale ressaltar que o governo pode 

oferecer apoio financeiro ou proporcionar ouros recursos a tais iniciativas. 

Segundo Peroni, Oliveira e Fernandes (2009) atrela-se a viabilidade da 

reforma gerencial ao desempenho das organizações da sociedade civil, provimento 

de serviços sociais e científicos em bases competitivas e exercício do controle 

social.  Nessa perspectiva, cabe ao Estado transferir ao setor público não estatal a 

execução de serviços sociais e científicos, mantendo o seu papel social democrata 

de principal financiador através de fundos públicos, com vistas à eficiência dos 

serviços. 

 A concepção de democracia que pauta as duas vertentes, neoliberalismo e 

“Terceira Via”, é distinta. Mas, na essência desse debate há um esvaziamento do 

conteúdo da democracia, e torna-se evidente a separação entre o econômico e o 

político. Políticas sociais não são associadas aos direitos sociais (PERONI, 2008). 

O neoliberalismo defende o “Estado mínimo” para as questões sociais e a 

privação de direitos em favor da primazia da dimensão econômica. Já a terceira via 

se coloca entre o neoliberalismo e a antiga social democracia. Ambos assumem o 

diagnóstico de que o Estado é o culpado pela crise, mas seguem algumas 

estratégias distintas. E, “tanto o neoliberalismo quanto a Terceira Via usam a gestão 

gerencial como parâmetro para a gestão pública” (PERONI, 2012, p. 22). 

Na “Terceira Via” a democracia deve ser fortalecida através da participação 

mais ativa da sociedade, mediante a responsabilização para si de tarefas que até 

então eram do Estado. Nesse sentido, há o esvaziamento da democracia como luta 

por direitos e das políticas sociais como a materialização de direitos sociais. Uma 

separação entre as dimensões do econômico e do político. 

A relação entre o setor público e o setor privado ganha novos contornos, não 

apenas passando para o setor lucrativo, mas também para o público não-estatal a 

possibilidade de explorar a execução de serviços públicos (saúde e educação), ou 

ainda mudando a lógica de gestão do público, tendo como parâmetro o privado por 

julgá-lo padrão de eficiência e produtividade, com profundas consequências para a 

construção da gestão democrática da educação (PERONI, 2008).  

E no processo de construção das políticas públicas que não são lineares, 

como bem adverte Oliveira (2009, p. 28), “no trajeto entre a formulação e a 

execução, elas podem-se tornar cada vez menos públicas e menos estatais”. O 

caráter privatizante predomina nas decisões referentes às políticas educacionais, 
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pois o bem-estar social que era tarefa do Estado passa a se constituir tarefa dos 

indivíduos e dos grupos (NEVES, 2005). Desse modo, coaduna-se com o 

pensamento de Peroni, Oliveira, Fernandes (2009) quando advertem quanto à 

discussão das novas orientações entre o público e o privado e as suas 

consequências para a gestão da educação básica nos tempos atuais. 

Necessário se faz retomar a gestão democrática, processo ainda em 

construção, ao centro do debate educacional, pois a reforma do Estado, na 

perspectiva de sua retração para as políticas sociais, destituiu a sociedade civil da 

participação política no sentido republicano. 

 

O que se conclama desde então é uma participação do tipo 
voluntariado, da ajuda mútua dos “amigos da escola”, enfim, das 
parcerias, uma vez que nestas estão às bases daquilo que se 
denominou como a participação pretendida pela terceira via e 
terceiro setor na lógica do público não-estatal. Em tal lógica, o ensino 
está sendo destituído da pedagogia da contestação, da 
transformação. Nesse lugar caberia agora a pedagogia da 
conformação e da conciliação imposta pelo pensamento hegemônico 
(PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009, p. 774).  

 

 A educação como prática social, especificamente a educação escolar, foi 

alçada à condição de lócus da construção de uma “nova pedagogia da Hegemonia” 

(NEVES, 2005). Nesse contexto, sobre as novas formas de organização dos 

sistemas escolares, Oliveira, D. (2009) afirma que a descentralização, a 

desregulamentação, a flexibilização e os processo de maior autonomia à escola 

foram justificadas e buscadas em grande medida por “consensos” entre a crítica 

social e a gestão público-estatal39.  

 De fato, no Brasil, estamos vivenciando um modelo de gestão do Estado que 

não se caracteriza mais por privatizações de empresas estatais. É muito mais pela 

permissividade do fortalecimento de parcerias entre público e empresas privadas. 

Prática que cresce e ganha sustentabilidade no momento em que o capital não 

encontra perspectivas de superação de suas crises cíclicas apenas realizando 

manobras em “seu terreno”, entendidas enquanto “segundo setor” (mercado). Na 

                                                           
39 Cf. OLIVEIRA, D (2009). A referida autora situa o debate a partir da análise da implementação das 

políticas sociais no cenário latino-americano. Analisa as políticas sociais no Brasil e o poder local, 
sinalizando para articulação entre políticas sociais, ação pública e novas formas de regulação.  A tese 
que a autora defende é de que a dinâmica social, nos últimos anos, possui uma complexidade que 
precisa ser analisada a partir de novas categorias. Ainda afirma que as teorias da regulação e da 
ação pública podem contribuir neste sentido. 
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busca pela estruturação e pela afirmação da esfera pública o Estado se configura 

em um espaço de luta. Nesse sentido, conforme afirma Grabowski (2010, p. 20):  

 

A estruturação e a afirmação da esfera pública, mesmo no limite do 
Estado classista, negam à classe burguesa a propriedade do Estado 
e sua dominação exclusiva, permitindo, dentro dos limites do 
sistema, avanços em áreas que são estratégicas para as classes 
dominantes. Contra uma lógica de mercantilização e privatização da 
educação, um bem público e um direito dos homens e das mulheres, 
a esfera pública, enquanto espaço de contradições e conflitos, 
através de instrumentos e ações no seio de políticas públicas, 
contribui para evitar a consolidação inquestionável do capital.40  

 

 Uma luta necessária que deve ser travada em todo território nacional, com 

atenção especial para Pernambuco, tendo em vista o acelerado desenvolvimento 

regional pelo qual passa o Nordeste nos últimos anos, especificamente 

Pernambuco, com o surgimento de novos polos de desenvolvimento, demandando 

políticas públicas e investimentos para o crescimento de infraestrutura capaz de 

subsidiar os avanços econômicos.  

No tocante à infraestrutura destacam-se rodovias, ferrovias, sistemas de 

abastecimento de água, saneamento básico, etc. Nesse sentido, as parcerias do 

setor público com a iniciativa privada são apontadas como saída estratégica para o 

alívio aos cofres públicos. Para tanto, as ações devem ser desencadeadas quer 

através de concessões tradicionais do governo à iniciativa privada, com 

remuneração de 100% provenientes de tarifas, como por exemplo, a tarifa do 

pedágio, quer através das parcerias público e privado, que exigem contrapartida 

financeira periódica do governo para equilíbrio das contas. 

No que se refere especificamente à educação, as parcerias público privado e 

as implicações para a gestão da escola pública ocorrem em um contexto particular 

do capitalismo que não se limitam às questões objetivas  nem às questões 

ideológicas. É, de fato, um padrão de acumulação ampliado do capital que 

                                                           
40 Grabowski (2010), em sua tese de doutorado Financiamento da educação profissional no Brasil: 
contradições e desafios, reflete como o modelo adotado pelo Estado brasileiro na educação 
profissional está estruturado e focado no atendimento dos interesses do setor privado que atua e 
hegemoniza a oferta desta modalidade no país. Investiga as formas diversificadas de disponibilização 
de fundos públicos pelo Estado, a serviço da reprodução do capital, quer através de repasses diretos 
por meio de programas, quer através de repasses indiretos por meio de isenções fiscais e 
previdenciárias, pelo financiamento da qualificação da força de trabalho para o capital, 
instrumentalizando a formação técnico-profissional aos interesses do mercado.  

 



65 
 

 

reordenou e redefiniu o papel do Estado e da política educacional. O fenômeno da 

publicização do Direito Privado e da privatização do Direito Público obtém maior 

complexidade ao se analisar a lógica imbricada com o enraizamento do discurso e 

com as práticas pautadas pelos princípios da gestão gerencial como modelo a ser 

seguido na educação pública, na gestão do sistema escolar. 

Nesses termos, a sessão seguinte aborda sobre a complexidade da relação 

entre o setor público e o privado e seus desdobramentos na educação pública no 

Brasil. 

 

2.3 Complexidade da relação entre o setor público e o setor privado na 

educação pública no Brasil. 

 

 O debate em torno da relação entre a esfera pública e a privada e seus 

desdobramentos no que concerne à oferta educacional no Brasil, a complexidade 

em que tais contornos, regulações e regulamentações ganham ou não legitimidade, 

têm sido marcados pelo viés ideológico, e apresentam divergências e algumas 

convergências no tocante ao papel das esferas pública e privado na oferta da 

educação nacional. 

Segundo Cury (2008), três pontos marcam a trajetória da relação 

público/privado na história da educação nacional: “[...] a ponderabilidade dos limites 

postos pelo Estado à liberdade de iniciativa, a laicidade do ensino na figura do 

ensino religioso e a legitimidade dos repasses de recursos com as respectivas 

condicionalidades.” (CURY, 2008, p.19). Ainda segundo o autor, a partir da 

Constituição de 1988, por meio dos dispositivos relativos à consistência institucional, 

à lucratividade e à avaliação, há novos contornos na legislação, que demandam 

investigação. Ou seja, há mudanças legais acompanhadas de novas realidades, no 

contexto mais amplo da vida nacional e internacional. 

 

Ora, nesse vácuo específico da educação básica é que vem 
ocorrendo um movimento de ocupação por parte de setores 
empresariais da iniciativa privada. Afinal, a lucratividade tornada 
explícita na Constituição de 1988 e afirmação de que a educação 
deve receber a colaboração da sociedade (BRASIL, 1988, art. 205) 
permitiram novos passos de presença na educação básica (CURY, 
2008, p. 20-21). 
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Em função da reforma vivenciada pelo Estado brasileiro, e em consonância 

ao processo de mundialização em curso, a questão pública e privada ganha novos 

contornos. 

 

Tais processos redirecionam a própria definição de público e privado, 
natureza e caráter, possibilitando novas classificações tais como: 
público, privado, estatal, comunitário, público não-estatal, terceiro 
setor, quase mercado, privado, porém público, dentre outras que, por 
vezes, objetivam apresentar tal embate por meio de simulacros, 
adjetivações, sem contribuir para avanços no tocante à apreensão 
dos novos conteúdos político-ideológico desse processo de 
complexificação e de disputas sociais (DOURADO, 2008, p. 10). 

 

 Nesse sentido, para melhor compreensão da materialização das relações 

entre as esferas pública e privada e o papel e articulações destas ao contexto 

histórico, “[...] é fundamental contextualizar, em cada realidade sócio política-cultural, 

as determinações estruturais que as conformam.” (DOURADO, 2008, p. 9). Além 

disso, é salutar tomar a esfera e a dimensão do direito às conquistas sociais como 

um bem público a ser defendido. 

Conforme já pontuado no tópico anterior, a reforma do aparelho estatal 

promovida a partir da segunda metade dos anos 1990, na gestão de FHC, se 

constituiu um marco histórico no processo de flexibilização da obrigação do poder 

público com a manutenção de um sistema de serviços sociais, a exemplo da 

educação e da saúde. 

Torna-se perceptível na política educacional do Brasil um cenário no qual as 

ações do Estado manifestam elementos de um projeto de sociedade privatizante, 

que se revela não só na organização da educação profissionalizante como para o 

sistema educacional como o todo. Um modelo de sociedade pensado para a 

América Latina, orientado pelos ditames dos organismos internacionais: Banco 

Mundial (BM); Organização Mundial do Comércio (Cf. ANDES-SN, 2007)41.  

A título de exemplo, pontua-se aqui a criação pelo governo federal do 

Programa Voluntários em 1996; a promulgação da Lei nº 9.608, em 1998, que ficou 

conhecida como a Lei do Voluntariado; a promulgação da Lei nº. 9.790, em 1999, 

que trata das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), 

                                                           
41

 Segundo Pino (2001, p. 73) “falar do Estado sem falar das relações de poder é falsear as relações 
sociais, é não falar das políticas públicas”. O caráter mínimo do Estado se apresenta na 
deteriorização das políticas sociais, na incapacidade de conter o desemprego em massa, na baixa 
aplicação de recursos públicos para educação e saúde, etc.  
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normatizando a relação Estado/sociedade no desempenho de ações no campo das 

políticas públicas e o acesso de organizações sem fins lucrativos aos recursos 

públicos (SOUZA, 2008b). 

Com vistas a atenuar os impactos da diminuição de suas atividades em 

setores estratégicos do social, como nas áreas de saúde e educação, o Estado 

passou a patrocinar políticas de inserção social para os indivíduos excluídos do 

acesso ao mercado de trabalho, ou destituídos de seus direitos sociais, por meio de 

políticas compensatórias. E o “terceiro setor” ganhou espaço nos anos 90 porque 

passou a desempenhar o papel de intermediação entre o Estado e a sociedade, 

antes ocupados pelos movimentos sociais populares, sindicatos e ONGs 

combativas. Só que agora ele assume o papel de programar e executar políticas 

sociais desativadas nas instâncias de execução pertencentes aos órgãos estatais, 

transferidas para a sociedade civil organizadas em parcerias entre o setor público e 

o público não estatal (GOHN, 2001).  

Sobre esse termo Público Não-Estatal há várias concepções a partir de 

distintas matrizes teóricas com maior ou menor ênfase na possibilidade de 

construção de uma esfera pública42 efetivamente democrática no quadro do 

capitalismo tardio. Frigotto (2001) entende este movimento como um novo campo de 

luta que se centra diretamente contra os efeitos destrutivos das políticas neoliberais. 

Encapam desta luta grupos, movimentos sociais, ONGs, igrejas, sindicatos, etc., de 

origem, expressão social, cultural e política profundamente heterogêneas. “O que os 

move é, ao mesmo tempo, o senso de limite, revolta e, certamente, a utopia e a 

crença de que é possível dar outro destino à ciência e aos frutos do trabalho social” 

(FRIGOTTO, 2001, p. 40).  

Segundo Gohn (2001), existem formas de sociabilidade presentes nas redes 

e movimentos sociais – um fenômeno real que contêm processos sociais positivos, 

do ponto de vista da construção do caminho para uma mudança social qualitativa, 

bases para uma realidade menos injusta socialmente, e perspectivas para o 

exercício de uma democratização radical nas relações de poder. “Enunciam a 

construção de uma nova cultura política no país e apontam para um cenário em que, 

                                                           
42

 Segundo Apple (2003) toda a esfera pública tem sido posta em questão, e as instituições 
educacionais têm ocupado lugar central nas críticas direitistas. O autor ainda chama a atenção para o 
fato de que a direita não é um movimento unitário. Portanto, necessário se faz analisar as 
contradições dentro desse movimento.    
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a despeito da crise econômica e social, demonstra-nos que a sociedade civil ainda 

consegue reelaborar sua agenda de práticas sociais.” (GOHN, 2001, p. 93). 

Na presente produção, entende-se, conforme expressa Deluiz (2007, p. 3) 

que: 

 

Essa nova esfera surge no bojo da redução dos investimentos 
públicos nas áreas sociais e do deslocamento das responsabilidades 
estatais no âmbito das políticas sociais traz o estigma do 
assistencialismo, empregado para amenizar o impacto das políticas 
de ajuste econômico nas camadas populares mas, 
contraditoriamente, traz a marca das novas experiências dos 
movimentos sociais no processo de democratização social e política 
do país (DELUIZ, 2007, p. 3). 

 

 No que se refere às ONGs, estas são fruto da auto-organização de cidadãos, 

e é por meio delas que as demandas não incorporadas pelos governos e pelas 

organizações tradicionais da sociedade civil se estruturam e se expressam. Por 

atuarem na esfera pública, entende-se que fazem parte de outro setor de atividade 

econômica, o chamado Terceiro Setor, pois coexistem com o Estado – Primeiro 

Setor – e, com o mercado – o Segundo Setor (MANFREDI, 2002). O que 

comumente se denomina de “Terceiro Setor” é constituído de um universo bastante 

heterogêneo de organizações – ONGs, fundações, associações comunitárias, etc. 

Não há consenso para a existência de única definição. Apresenta-se, assim, como 

um conceito complexo e polissêmico.  

Carlos Montaño (2002), ao fazer uma crítica a este padrão emergente de 

intervenção social, denominado de “Terceiro Setor”, afirma que, na verdade, o termo 

“Terceiro Setor” é ideológico, uma vez que as ações desenvolvidas por organizações 

da sociedade civil são categorizadas por ele enquanto função social. Dentre outros 

aspectos apontados pelo autor para a não aceitação de tal terminologia, está o fato 

de que as ações que acontecem nessa esfera dão cobertura a uma parcela restrita 

da sociedade e, geralmente de maneira precária, não podendo tais ações jamais ser 

entendidas enquanto um setor, um Terceiro Setor.     

Ao analisar as contradições estruturais entre o público e o privado no 

capitalismo, Montaño (2008) debate essa relação no contexto atual do denominado 

“Terceiro Setor”. Apresenta aspectos da sociedade capitalista, na qual o público e o 

privado expressam forte caráter contraditório, e tal manifestação, enquanto 

característica estrutural e fundante da ordem burguesa. Discorre sobre o papel 
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ideológico e político, funcional às contra-reformas neoliberais, de uma esfera 

chamada de “privada, porém pública”, também de “pública não-estatal”, conhecida 

também pela denominação de “Terceiro Setor”.   

 

Para os autores do terceiro setor, as “novas” formas de solidariedade 
e associativismo estariam em contraposição às formas clássicas de 
paternalismo do Estado de bem-estar. Porém, o Estado 
intervencionista,  supostamente paternalista, constituiria, segundo 
os  neoliberais e os defensores do terceiro setor, uma organização 
nociva para  liberdade da população, na medida em que limitaria as 
liberdades individuais no mercado (MONTAÑO, 2008, p. 40). 

 

 O autor ainda destaca o fato de que aquilo que os autores do “Terceiro Setor” 

chamam de solidariedade não representa a noção genérica do termo, mas uma 

forma de operacionalizá-la. A disputa não está entre os que supostamente defendem 

a solidariedade e os que supostamente a negam, mas entre dois projetos, duas 

concepções de organizar a solidariedade. Ou seja, o termo solidariedade pode 

definir um direito e/ou uma obrigação. 

 

Na realidade, o que se esconde por trás deste desenvolvimento dos 
laços de solidariedade voluntária, particulares, categoriza  é tanto a 
recusa ao princípio de solidariedade baseada em direitos universais 
quanto à recusa a solidariedade de classe, O conceito de 
solidariedade empregado no debate hegemônico do terceiro setor 
baseia-se no voluntarismo, na doação. Elimina, portanto, o direito de 
receber assistência e serviços. Esta concepção de solidariedade é 
diferente daquela erguida no Keynesianismo – e, no Brasil, distinta 
daquela plasmada na intenção do constituinte, em 1988 -, que remete as 
lutas e conquistas de classe (MONTAÑO, 2008, p.44).  

 

  Assim, na passagem das políticas estatais enquanto espaço democrático e 

de lutas de classes para o terceiro setor, desenvolve-se um processo de 

esvaziamento da dimensão de conquista e do direito das políticas sociais, 

encobrindo estas com a capa protetora do termo concessão. Também, há uma 

anulação das identidades de classe subsumidas a identidades particulares ou 

supraclassistas. Nesse contexto, afirma-se também que a convocação de parcerias 

entre o público e o privado é perfeitamente compatível com o esvaziamento da 

efetividade da cidadania.  

 Ainda segundo Montaño (2008), nesse contexto da hegemonia neoliberal, as 

dimensões pública e privada tentam ser ressignificadas, mostrando uma aparência 
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ideológica distante da realidade. E, nesse movimento ideológico esconde-se o 

projeto que retira do Estado o máximo possível de suas funções públicas para 

permanecer fundamentalmente suas funções privadas, “deixando as relações no 

âmbito do mercado comandadas pela concorrência, e as relações na sociedade civil 

marcadas por uma ideológica parceria e voluntarismo supostamente em prol de um 

‘interesse comum’. ” (MONTAÑO, 2008, p. 47).  

 Ao analisar as políticas públicas definidas para educação no Brasil, Arelaro 

(2008) reflete sobre o comprometimento do poder público com parcerias e convênios 

com entidades privadas que usam os recursos públicos em percentual cada vez 

mais alto. Destaca ainda que esse sistema cria um círculo vicioso nas relações 

público privado. E afirma que: “ao mesmo tempo em que estados e municípios 

comprometem cada vez maior volume de recursos públicos nas parcerias, menores 

condições vão tendo para criar seu próprio sistema de ensino.” (ARELARO, 2008, p. 

63). Segundo a autora, esse ciclo gera uma tendência quase impossível de ser 

revertida, pois há incentivo, por parte dos Tribunais de Contas, que parte dos 

serviços seja transferida para o setor privado para que os percentuais estabelecidos 

na Lei de Responsabilidade Fiscal não sejam contrariados. 

 No traçar desse panorama em torno da complexidade do debate sobre  

público  privado, destaca-se que a presente pesquisa analisa a relação público e 

privado através das parcerias que alcançam às Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) 

no Estado de Pernambuco.  

 Desse modo, legislações que regulamentam a lógica da relação público e 

privado podem ser identificadas já no ano de 1993, gestão do então presidente 

Itamar Franco, através da Lei nº 8.666, de 21 de junho e do art. 37 inciso XXI da 

Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da 

administração pública e dá outras providências. 

 Em 1998, a Lei nº 9.637, de 15 de maio, dispõe sobre a qualificação de 

entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de 

Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de 

suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Mediante a Lei 

Federal nº 9.790, de 1999, contempla-se as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP’s); e a Lei nº 11.079 de 2004 institui normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público privado no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios.  
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 Em Pernambuco, identifica-se a Lei nº 11.743, de 2000, regulamentada pelo 

Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001. Tal lei institui o sistema integrado de 

prestação de serviços públicos não exclusivos, dispõe sobre a qualificação e 

funcionamento das organizações sociais e das organizações da sociedade civil de 

interesse público, e dá outras providências43.  

 As alterações advindas na Lei nº. 12.973, de 2005, instituíram o sistema 

integrado de prestação de atividades públicas não exclusivas, com a finalidade de 

disciplinar a atuação conjunta dos órgãos e entidades públicas, das entidades 

qualificadas como ‘OS’ ou como ‘OSCIP’, e das entidades privadas, na realização de 

atividades públicas não exclusivas, e outras providências. 

  Em síntese, há o aparato legal que possibilita a disseminação da relação 

entre o setor público e o privado no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. No contexto dessa lógica, houve a inserção e a 

institucionalização do processo de empresariamento no sistema público de 

educação no Estado de Pernambuco, o que é abordado no capítulo cinco desta 

produção. 

 No capítulo a seguir, são abordados aspectos referentes à educação 

profissional no Brasil. E é feita uma reflexão sobre o modelo e a implementação da 

educação profissional técnica no país e os movimentos atuais em torno do debate 

sobre financiamento desta modalidade de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Disponível em: < http://bresserpereira.org.br/recipient3.asp?cat=99 > Acesso em 13 de dezembro 
de 2012.  

http://bresserpereira.org.br/recipient3.asp?cat=99
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A escola, quando funciona com  seriedade, não 

deixa tempo para a oficina e vice-versa (GRAMSCI, 

1916 apud NOSELLA, 1992, prefácio do livro). 
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3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL:  MODELO E IMPLEMENTAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma abordagem sobre a educação profissional 

no Brasil, especificamente o modelo e a implementação da educação profissional 

técnica de nível médio no país a partir dos anos 1990 e os aspectos concernentes 

ao debate atual em torno da temática financiamento da educação profissional 

brasileira. Ganham destaque o Programa Federal Brasil Profissionalizado e o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

 

3.1 Considerações preliminares sobre o debate em torno da Educação 

Profissional no Brasil a partir dos anos de 1990  

 

 Na década de 1990, a educação profissional brasileira foi submetida a uma 

reforma estrutural. O Ministério da Educação, juntamente com o Ministério do 

Trabalho, construíram uma nova institucionalidade nas ações voltadas para a 

formação profissional, ao mesmo tempo em que desenvolveu novos norteamentos 

para a educação básica e de nível médio. 

 Esse novo reordenamento na educação do país é coadunante com as 

perspectivas das Agências Multilaterais, como o Banco Mundial (BM), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), e a Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL). De acordo com publicações divulgadas por estas 

instituições, juntamente com publicações das entidades governamentais e 

financeiras, destaca-se a importância do estabelecimento de ações mais efetivas por 

parte dos governos da América Latina com vistas ao combate à pobreza. A 

educação, mais especificamente a educação profissional, entra no cenário enquanto 

antídoto necessário44 (OLIVEIRA, R. 2006). 

 Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), período de 1995-

2002, foi lançado o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) – 

uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Trabalho e 

Emprego e com o BID – objetivou ser o principal agente de implantação do Sistema 

                                                           
44

 Segundo Oliveira, R. (2006) existem pontos que sinalizam contradições e singularidades nas 
proposições das agências multilaterais para o continente latino-americano. O Banco Mundial 
recomenda ajustes estruturais, identificados  enquanto de teor neoliberal. Já a CEPAL  considera 
importante a intervenção estatal nas áreas sociais e econômicas.  



74 
 

 

de Educação Profissional no Brasil, por meio de um conjunto de ações a serem 

desenvolvidas em articulação com diversos segmentos da sociedade. O BID foi o 

principal financiador do PROEP. 

As pesquisas desenvolvidas por Oliveira, R. (2006) apontam que o governo 

federal assimilou as proposições mais gerais da Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (CEPAL) e do Banco Mundial (BM) para a política 

educacional brasileira, o que repercutiu diretamente no processo de reordenamento 

da educação profissional na década de 1990. Segundo o autor, duas 

recomendações podem ser facilmente detectadas, a saber: a descentralização da 

gestão educacional e o estabelecimento de mecanismos de avaliação no interior do 

sistema educacional. 

 

Estes sujeitos, de uma forma geral, entendem que garantir a 
autonomia das escolas constitui-se num dos primeiros mecanismos 
para a conquista de melhores níveis de aprendizagem. O Banco 
Mundial assume um posicionamento mais mercadológico quando 
defende a descentralização da educação. Nas suas proposições, não 
há apenas o interesse em descentralizar a gestão educacional, há, 
principalmente, o objetivo de incorporar novas contribuições de 
setores da sociedade no financiamento das empresas com 
educação. Sua compreensão de que os alunos das escolas privadas 
apresentam melhores resultados de aprendizagem em virtude de 
seus pais acompanharem mais de perto o seu desempenho e por 
estas escolas gozarem de maior autonomia administrativa, torna 
evidente que, para esta instituição, um dos mecanismos que facilita 
eficiência  escolar é o processo de privatização (OLIVEIRA, R., 
2006, p. 103). 

 

 Ao traçar um paralelo entre as proposições mais gerais para a educação nos 

discursos do BM e compará-las com os documentos do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE), percebe-se similitudes em seus conteúdos.  

 Apesar de o mentor da reforma administrativa no aparelho do Estado, Bresser 

Pereira, afirmar que as medidas expressas no documento do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) não foram elaboradas sob 

influências do Banco Mundial, ao observar a essência do documento e ao traçar os 

elos de conexões entre tal documento e as conclusões expressas na pesquisa de 

Oliveira, R. (2006) pode-se afirmar que há uma harmonia indiscutível entre as 

“distintas” proposições, principalmente, no que se refere à construção de defesa da 
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educação enquanto mercadoria, ao invés de concebê-la enquanto um bem público. 

Nesse sentido, segundo Peroni (2006, p. 124): 

 

A proposta do Banco Mundial de transferir responsabilidades para a 
sociedade, materializado no Brasil pelo Plano de Reforma do Estado, 
é parte diagnóstico neoliberal, partilhado pela Terceira Via, de que o 
Estado entrou em crise, tanto porque gastou mais do que podia para 
se legitimar, pois tinha de atender às demandas da população por 
políticas sociais, o que provocou a crise fiscal, quanto porque, ao 
regulamentar a economia, atrapalhou o livre andamento do mercado. 

   

 No que se refere especificamente a CEPAL, ao se estabelecer um 

cruzamento dos dados da pesquisa de Oliveira, R. (2006) com as proposições 

contidas no documento do MARE, de reforma do aparelho do Estado, vê-se que 

também há uma convergência quanto à ideia de descentralização de ações. 

 

A estratégia desenvolvida pelo governo brasileiro de aglutinar maior 
número possível de instituições no seu Plano Nacional de Educação 
Profissional respaldou-se diretamente nas proposições cepalinas, 
não só no que diz respeito ao envolvimento do poder público, 
iniciativa privada e setores sociais organizados – alcançando o 
objetivo de Concertación nacional -, mas também, por efetivar um 
processo de descentralização de ações, recomendado por aquela 
instituição (OLIVEIRA, R., 2006, p. 105). 

 

 O autor adverte que a CEPAL não defende a descentralização objetivando 

diretamente à privatização, visto que seu discurso assenta-se muito mais no 

pressuposto da eficiência administrativa e da maior liberdade pedagógica das 

escolas. Preconiza, então, maior aproximação entre os espaços públicos e espaços 

privados – dimensão perceptível na reforma do ensino profissionalizante brasileiro a 

partir da década de 1990. Tanto a CEPAL quanto o Ministério do Trabalho 

defenderam a qualificação profissional diretamente submetida aos interesses da 

produção.  

 A reforma do ensino médio e profissional implantada na gestão do presidente 

Fernando Henrique Cardoso é fruto de um processo histórico de disputas político-

ideológicas empreendidas no âmbito da sociedade brasileira. Vários foram os 

projetos apresentados e debatidos com vistas à reestruturação do ensino médio e 

profissional. Manfredi (2002, p. 14) afirma que: 
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No âmbito do governo federal, há que destacar a existência de dois 
projetos distintos: o do Ministério da Educação, por meio da 
Secretaria de Ensino Técnico – Sentec (Hoje secretaria da Educação 
Média e Tecnológica –Semtec), e outro do Ministério do Trabalho, 
por meio do Sefor – Secretaria de Formação e Desenvolvimento 
Profissional. No âmbito da sociedade civil, várias entidades de 
profissionais da educação, de pesquisa, ONG’s e entidades do 
movimento popular e sindical organizaram-se no Fórum em Defesa 
da Escola Pública. (MANFREDI, 2002, p. 14). 

 

 As políticas propostas e desencadeadas pelo Ministério do Trabalho tinham 

seus fundamentos nos seguintes aspectos: descentralização das atividades; 

conjunção dos recursos públicos, privados e externos; articulação de um conjunto 

variado de entidades – sindicatos, ONGs, Sistema “S” e à rede pública; criação dos 

Centros Públicos de Educação Profissional responsáveis por  cursos, serviços e 

assessoria à comunidade (FIDALGO, 1999). 

 Manfredi (2002) afirma que no âmbito do Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria Nacional do Ensino Técnico (SENETE), elaborou-se, em 1991, a proposta 

do Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Tomou-se como modelo os países 

do primeiro mundo. E, com a posse do ministro da Educação Paulo Renato45 e com 

a criação da Secretaria da Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), o projeto 

supracitado serviu de orientação para a elaboração dos projetos de reforma do 

ensino médio e técnico. Inicialmente, a materialização foi o Projeto de Lei nº 1.603, 

de 1996 e, depois, o Decreto nº 2.208, de 1997.  

 Em síntese, à nova institucionalidade para educação profissional que se 

estruturou a partir do Decreto nº 2.208, de 1997, resultou de contribuições de 

projetos distintos. Tal decreto estabeleceu a separação do ensino médio da 

educação profissional e a progressiva eliminação da oferta do ensino médio por 

parte das instituições federais de ensino tecnológico. O Decreto nº 2.208, de 1997, 

se aproximou muito mais dos interesses imediatos dos empresários e das 

recomendações dos órgãos internacionais do que das perspectivas democratizantes 

inerentes aos projetos defendidos pelas entidades da sociedade civil (MANFREDI, 

2002). 

 A possibilidade de oferta integrada do ensino médio com a educação 

profissional só veio a ser reestabelecida sete anos após, a partir do Decreto 5.154, 

de 2004. Ferretti (2000) expressa que antes da Lei nº 9394, de 1996, e do Decreto 

                                                           
45

 Foi o ministro da Educação durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).  
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2.208, de 1997, os chamados cursos de segundo grau, quer na modalidade de 

cursos profissionalizantes quer na forma de cursos técnicos – ainda na perspectiva 

da profissionalização compulsória regida pela Lei nº 5692 de 1971 e pelos Pareceres 

45 e 76, de 1972 e de 1975, respectivamente – ofereciam, na mesma escola e com 

algum nível de integração, formação geral, sob a denominação de núcleo comum do 

currículo, e formação técnica, sob a denominação de disciplinas específicas.  

 
Várias escolas, de diferentes sistemas estaduais de ensino, já não 
ofereciam mais cursos profissionalizantes nos anos recentes, com 
apoio na Lei 7044/82. Tal lei representou, na prática, para as escolas 
estaduais de 2º grau, o reconhecimento legal do fracasso da 
profissionalização compulsória, ao mesmo tempo em que as liberava 
para oferecer, às claras, a formação propedêutica que boa parte 
delas nunca havia deixado de manter, na forma dos mais variados 
disfarces curriculares. No entanto, essa legislação não afetava o 
Ensino Técnico na sua estrutura curricular, devendo este continuar a 
promover formação que contemplasse tanto o núcleo comum quanto 
as disciplinas específicas, situação que se altera, como já se viu, 
com a nova legislação (FERRETTI, 2000, p. 80). 

  

A partir da década de 1990, fincados nas bases da racionalidade econômica, 

no contexto da nova institucionalidade que norteou a política brasileira de 

qualificação profissional46, e no que se refere à incorporação das sugestões de 

seletividade de clientela e de duração dos cursos profissionalizantes, feita pelas 

agências multilaterais à reforma da educação profissional, “tanto a CEPAL como o 

Banco Mundial encaram ser os setores com maior risco de exclusão, o público-alvo 

                                                           
46

 No Brasil, conforme apontaram Manfredi (2002) e Deluiz (2007), as ONGs vêm atuando na política 
pública de Educação Profissional do MTE/PLANFOR (Ministério do Trabalho e Emprego/Plano 
Nacional de Educação Profissional) desde 1996, assim como outros atores sociais: instituições 
empresariais, sindicatos, escolas técnicas públicas e privadas e universidades. O PLANFOR buscou 
uma nova institucionalidade para Educação Profissional através da construção de uma Rede 
Nacional de Educação Profissional, capaz de articular os esforços entre o Estado e os chamados 
“parceiros sociais”, de promover uma gestão compartilhada dos recursos e de se responsabilizar pela 
elaboração e pela implementação de programas de qualificação profissional.  O PLANFOR foi criado 
em 1994, efetivado em 1996, e se constituiu como um dos projetos prioritários do governo federal no 
período de 1995-2002. Em 2003, foi substituído pelo Plano Nacional de Qualificação (PNQ), o qual se 
estendeu até 2007. De acordo com PNQ (2003-2007), foi realizado um esforço de combinar todas as 
ações de Políticas Públicas de Emprego (Intermediação de Mão-de-obra, Programas de Geração de 
Emprego e Renda, Seguro-desemprego). Uma das prioridades do PNQ é o público do Programa 
Primeiro Emprego, destinado aos jovens de 16 a 24 anos de baixa renda e baixa escolaridade. 
Também, pretendeu combinar permanentemente a elevação de escolaridade de jovens e adultos. 
Com a resolução nº. 575/2008

46
, o PNQ é reformulado e passa a ser entendido enquanto política 

pública de qualificação social e profissional. De acordo com o artigo 6º  da resolução o PNQ é 
implementado por meio de PlanTeQs (Planos Territoriais de  Qualificação (PlanTeQ), de PlanSeQs 
(Planos Setoriais de Qualificação), e ProEsQs (Projetos Especiais de Qualificação e certificação 
Profissional (SILVA, R. N., 2011).   
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para o qual devem estar voltados os investimentos públicos de qualificação 

profissional.” (OLIVEIRA, R., 2006, p. 104). 

Ao se enquadrar na lógica das orientações de organismos internacionais, no 

que se refere à curta duração e à forma de estruturação dos cursos de formação 

profissional,  a reforma das escolas técnicas federais na década de 1990 deslocou a 

formação profissional que antes era integrada ao ensino médio para o nível pós-

médio, ao mesmo tempo em que introduziu o sistema de modularização, 

fragmentando os cursos (SILVA, 2001). Nesse sentido, Oliveira, R. (2006, p.106) 

afirma que: 

 

Pensando no caos das escolas técnicas e agrotécnicas brasileiras da 
rede federal, não é difícil  perceber o quanto essas recomendações  
cepalinas, materializadas com a reforma do ensino técnico, tiveram 
fortes repercussões em sua organização administrativa e pedagógica 
[...]. No momento que essas escolas reestruturam-se para atender 
interesses surgidos em razão do movimento de mercado, mostram 
grandes debilidades ao atendimento destas novas demandas. [...] em 
virtude da sua incapacidade de adequar-se, em tão pouco tempo, às 
novas necessidades existentes no setor produtivo.  

 

 Quanto aos pressupostos educacionais disseminados pela CEPAL, estes se 

apresentam norteados pela lógica da competitividade e do desenvolvimento 

sustentado. 

 

Estabelecendo um cruzamento entre as proposições da CEPAL e a 
reforma da educação profissional desenvolvida no Brasil, 
constatamos uma proximidade muito grande entre ambas. O Plano 
Nacional de Educação Profissional, implementado pelo Ministério do 
Trabalho, teve os mesmo pressupostos estabelecidos nas 
recomendações cepalinas: educação para competitividade e um 
desenvolvimento sustentado. Além disso, estabelece de imediato, 
semelhante à CEPAL, que o ensino profissionalizante não é uma 
alternativa à educação básica (OLIVEIRA, R. 2006, p. 105). 

 

 No que se refere ao princípio de proximidade da escola com o setor produtivo, 

tal princípio acarreta uma preocupação permanente por parte dos educadores 

comprometidos com educação enquanto bem público. Preocupação no que se refere 

ao tempo e conteúdo pedagógico distintos entre os processos formativos de uma 

instituição educativa e os processos formativos de uma instituição empresa.  Ou 

seja, torna-se pouco provável que os empresários queiram se adequar ao tempo e 

aos conteúdos pedagógicos das escolas. Um tempo e conteúdo de qualificação 
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profissional que são entendidos pelos empresários como demasiadamente longos e, 

muitas vezes, desnecessários.  

 Assim, o estabelecimento do ensino profissionalizante de forma modular, pós-

médio, e com certificações de terminalidade na década de 1990, enquadrou-se 

perfeitamente a lógica das proposições cepalinas para a educação.  

 Para o BID47, a ambiguidade das escolas técnicas, ao articular ensino 

propedêutico ao ensino profissionalizante, terminou por não cumprir com eficiência a 

função formativa para ingresso imediato no mercado de trabalho, já que a maioria 

dos egressos dessas escolas ia diretamente às universidades. 

 Desse modo, separar o ensino médio da formação profissionalizante, passou 

a ser o princípio norteador das políticas na área de qualificação profissional. A 

educação profissional de nível técnico foi lançada para o pós-médio. Ademais, 

direcionar as atividades de capacitação para as “reais demandas do mercado impõe, 

segundo o BID, a necessidade de os setores empresariais participarem efetivamente 

nas decisões políticas a serem tomadas e de interferirem mais diretamente no 

cotidiano das escolas e das instituições formadoras.” (OLIVEIRA, R., 2006, p. 111). 

 Entretanto, a história demonstrou que as escolas técnicas que tiveram a 

preocupação em atender aos interesses imediatos do setor produtivo sacrificaram 

suas propostas pedagógicas, gerando resultados não satisfatórios tanto para a 

comunidade escolar, quanto para as demandas do mercado de trabalho. 

Depoimentos nesse sentido podem ser constatados na dissertação de mestrado de 

Silva (2001) e no artigo Os olhares de quem vivenciou o processo de Reforma da 

Educação Profissional no CEFET-PE (SILVA; OLIVEIRA, 2009), bem como outros 

dados apresentados em Ferretti (2009), Oliveira (2002), dentre outros. 

 Nesse contexto, houve estímulo à geração de receitas próprias pelas escolas 

públicas com o propósito de desenvolver uma cultura privada na esfera pública. 

Grabowski (2010, p. 73) afirma que: 

 

Na reforma da educação dos anos de 1990, através do PROEP, 
havia uma indução e estímulo explícito de geração de receitas 
próprias pelas escolas públicas com o propósito de desenvolver uma 
cultura privada na esfera pública, como ocorre atualmente com os 
gestores e intelectuais que propagam a defesa da parceria público-
privado [...] (GRABOWSKI, 2010, p. 73). 

                                                           
47

 O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) atua como fonte de financiamento multilateral 
da América Latina. 
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 Não se pode perder de vista que a partir desse novo reordenamento para a 

educação do país têm-se constatado cada vez mais o interesse e a participação 

efetiva dos empresários nas decisões concernentes à educação do país, com 

impacto direto no cotidiano das escolas públicas.  

Outro aspecto importante a ser destacado no setor educacional é o fato de 

que se percebem montantes de recursos públicos sendo destinados às instituições 

privadas. Segundo Peroni (2006), tal fato já estava previsto no Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, no qual se afirma que ora o Estado ficaria com a 

coordenação, deixando a execução para o público não estatal, ora o Estado 

continuaria financiando e passaria a coordenação das políticas sociais para o 

público não estatal. Diante disso, o que se verifica em vários casos é que o Estado 

continua financiando e transferindo para a iniciativa privada tanto a coordenação 

quanto à execução. 

  

3.2 Educação profissional técnica de nível médio no contexto do debate em 

torno do ensino médio no Brasil  

   

 Historicamente, a lentidão dos processos de democratização do ensino ao 

longo da história da educação do país comprometeu a garantia de acesso aos 

direitos educacionais para boa parte de sua população. O Brasil não acompanhou 

pari passo os avanços dos movimentos de modernização social dos séculos XIX e 

XX48. 

 Neste século, ao fazer um balanço da escola pública brasileira, em todos os 

níveis, emerge o retrato constrangedor de uma dívida quantitativa e qualitativa. 

Porém, é no Ensino Médio em que esta dívida se explicita de forma mais perversa 

(FRIGOTTO et al., 2012).  

                                                           
48 A educação, por meio da escolarização, consolidou-se nas sociedades modernas com um direito 
formal, ainda que não universalizada e assegurada, de fato, a todos. O direito a ela consta como 
condição necessária para o exercício da cidadania e para a participação na vida produtiva do país. 
Em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos já anunciava que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E, na Conferência Mundial sobre Educação para 
Todo, ocorrida em 1990, relembrou que a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e 
homens, de todas as idades, no mundo inteiro. Há, portanto, o reconhecimento de que a educação é 
de importância fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.    
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Conforme expressa o documento Reestruturação e expansão do ensino 

médio no Brasil (MEC, 2008): 

 

A Cúpula Mundial de Educação (2000) acolheu os compromissos 
pela educação básica feitos pela comunidade internacional ao longo 
dos anos 90, especialmente na Cúpula Mundial pelas Crianças 
(1990), na Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), 
na Conferência Mundial de Direitos Humanos (1993), na Conferência 
Mundial sobre Necessidades Especiais da Educação: Acesso e 
Qualidade (1994), na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social 
(1995), na Quarta Conferência Mundial da Mulher (1995), no 
Encontro Internacional de Educação de Adultos (1997) e na 
Conferência Internacional sobre o Trabalho Infantil (1997). (MEC, 
2008, p. 4).   

 

 O documento faz referência as 8 Metas do Milênio que foram aprovadas por 

191 países da Organizações das Nações Unidas (ONU), no ano de 2000, inclusive o 

Brasil. Todos se comprometeram a cumprir o objetivo pela Educação Básica de 

qualidade para todos. No Brasil, avanços importantes em prol da educação no país 

podem ser vislumbrados desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, que 

explicita no art. 205 a educação enquanto direito de todos.  

 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 1996, a 

educação é organizada em duas etapas: educação básica e educação superior. A 

educação básica é constituída pela educação infantil, ensino fundamental e médio. 

O Ensino Médio, por sua vez, constitui-se como a última etapa da educação básica.  

 Ao mesmo tempo em que se identifica avanço na LDB nº 9394, de 1996, no 

que se refere ao entendimento do ensino médio como uma etapa da educação 

básica, “por outro, permitiu que uma interpretação levasse à regulamentação 

(Decreto nº 2.208/97) da obrigatoriedade da separação do ensino médio e a 

educação profissional” (BRASIL/MEC, 2008, p. 6). Desse modo, há o fortalecimento 

do dualismo educacional, caracterizado pelo ensino médio com duas vertentes – 

acadêmica e técnica. 

 O debate em torno do papel da escola, sobre sua função social, 

especificamente o nível médio, é sempre algo polêmico. Os discursos ora defendem 

a polarização, ora apregoam a necessidade de integração entre a preparação 

técnica – preparação para o mercado de trabalho – e preparação propedêutica – 

formação para continuidade dos estudos.  
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Tal polêmica, nas últimas décadas, ganhou força não só a partir do debate em 

torno da aprovação da LDB nº 9394, de 1996, e da promulgação do Decreto nº 

2.208, de 1997, como também mediante a revogação deste pela aprovação do 

Decreto nº 5.154, de 2004, que trouxe a possibilidade de oferta de ensino médio 

integrado. E, posteriormente, aprovação da Lei nº 11.741, de 2008, que integra as 

ações da educação profissional técnica de nível médio.  

 O foco do debate é a dualidade estrutural enquanto categoria explicativa da 

própria constituição da última etapa da educação básica49. Desde a primeira 

iniciativa estatal nesta área até o presente constituíram duas redes de ensino 

paralelas – uma profissional e outra de educação geral – destinadas às classes 

sociais distintas, para atender às necessidades socialmente definidas pela divisão 

social e técnica do trabalho. Diante disso, há uma incorporação do sentido da escola 

dual no social, mas essa dualidade tem que ser referida a partir da própria dualidade 

existente no social.  

 Na gestão do governo Lula (2003-2010) o debate sobre o ensino médio 

reacende, e o embate entre forças diversas faz com que partícipes ativos no 

processo de revogação do Decreto nº 2.208, de 1997, ao analisar o resultado final 

que culminou no Decreto nº 5.154 de 2004, afirmem que o conteúdo do Decreto nº 

5.154, de 2004 por si só não muda o desmonte produzido na década de 1990. O 

Decreto expressa “[...] tanto o poder das forças conservadoras quanto os embaraços 

de um governo que parece não querer mudanças estruturais.” (FRIGOTTO et al., 

2012, p. 14).   

Na essência, o que o Decreto 5.154, de 2004, regulamenta é a possibilidade 

de formas variadas de articulações entre a educação profissional e o ensino médio, 

podendo ser: integrada à educação básica, concomitante e subsequente. Sobre 

essas opções que se apresentam para integrar a educação profissional ao ensino 

médio, a presente pesquisa coaduna com o pensamento de Nosella (2009) quando 

afirma ser um movimento político de acomodação social e de exploração de mão de 

obra jovem.  

No âmago dessa movimentação política, muitos confessam dúvidas 
injustas e discriminatórias como: todos precisam ir para a 
universidade? Por que não priorizar um ensino médio técnico que 

                                                           
49 A dualidade histórica que persegue a trajetória do ensino médio no Brasil é refletida, em uma 

perspectiva crítica, por vários autores: Pontes e Oliveira (2012); Frigotto (2010); Nosella (2009); 
Oliveira, R. (2006); Saviani (2003); Kuenzer (2002); Frigotto et. al. (2005; 2012) e outros. 
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ofereça um diploma profissional com o qual os filhos de 
trabalhadores possam ingressar imediatamente no emprego? Aliás, 
para muitos, a ideia de oferecer cursos rápidos, práticos, que 
atendam ao mercado e ‘acomode’ muitos jovens se apresenta como 
democrática. Consequentemente, dizem, isso irá fortalecer também o 
tradicional ensino médio ‘abstrato’, ‘demorado’, embasado numa 
cultura geral ‘desinteressada’ ou ‘inútil’ (NOSELLA, 2009, p. 1).  

 

Ou seja, os dirigentes da sociedade política e civil, diante do crescimento de 

matrículas no ensino médio, acomodam socialmente a demanda de escolarização 

na expectativa de se aproveitarem da mão de obra precocemente profissionalizada. 

Quatro anos após a publicação do Decreto 5.154, de 2004, é sancionada a 

Lei nº 11.741 de 16, de julho de 2008. Esta expressa os princípios já explícitos no 

Decreto e a persistência de forças conservadoras no manejo do poder de 

manutenção de seus interesses. Alteram-se, desse modo, dispositivos da Lei nº 

9394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica 

de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e 

tecnológica. No § 2º afirma-se que a educação profissional abrangerá os seguintes 

cursos: 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

 II – de educação profissional técnica de nível médio; 

 III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

 No artigo 36B afirma-se que a educação profissional técnica de nível médio 

será desenvolvida nas seguintes formas: 

 I – articulada com o ensino médio; 

 II – subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino 

médio. 

 E o artigo 36C define que a educação profissional técnica de nível médio 

articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36B desta Lei, será desenvolvida de 

forma: 

 I – Integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação 

profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se 

matrícula única para cada aluno. 
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 II – Concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja 

cursando, efetuando-se matriculas distintas para cada curso e podendo ocorrer: 

a) Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

b) Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

c) Em instituições de ensino distintas, mediante convênio de 

intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento 

de projeto pedagógico unificado. 

 

Diante do expresso na Lei nº 11.741, de 2008, da regulamentação sobre a 

articulação entre a educação profissional técnica de nível médio50 com o ensino 

médio, identifica-se que tanto no movimento de reforma da educação profissional, 

ocorrido na década de 1990, quanto nos movimentos que ocorreram recentemente, 

há um processo de apropriação de terminologias que caracterizavam o discurso 

crítico na área de educacional.   

Certas terminologias passam a caracterizar o conteúdo das reformas 

educativas efetivadas pelo governo, caindo por terra os verdadeiros sentidos de 

expressões utilizados no discurso crítico, por exemplo: mundo do trabalho X 

mercado de trabalho; formação integral X formação em tempo integral. “Realçando-

se o ideário da polivalência, da qualidade total, das competências, do cidadão 

produtivo e da empregabilidade.” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 46). 

É um cenário nebuloso. E refletir sobre o ensino médio, o debate torna-se, 

inevitavelmente, impelido para as diferentes concepções que se forjam sobre 

educação integrada, bem como as demandas por financiamento /recursos.  

 Diante do financiamento público da educação, Oliveira, R. (2009) afirma que 

tendo como referência a trajetória do ensino médio brasileiro nos últimos dezesseis 

anos, há limites do financiamento público no tocante à edificação do ensino médio 

integrado. 

 

                                                           
50

 Ao tratar das diretrizes da Educação Profissional, contidas na Resolução nº 06, de 2012, tal 
resolução expressa os princípios e os critérios a serem observados pelas instituições e órgãos 
públicos e privados que compõem o Sistema Estadual de Ensino, no que se refere à organização, ao 
planejamento, ao desenvolvimento e à avaliação da educação profissional técnica de nível médio. 
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Argumenta-se que a intervenção do governo federal brasileiro no 
financiamento da educação é um grande obstáculo à efetivação do 
Ensino Médio Integrado, uma vez que independentemente do viés 
ideológico ou do pertencimento partidário daquele que dirige a 
nação, não se tem colocado essa etapa da Educação Básica como 
prioridade no raio do financiamento estatal. Registra-se a hegemonia 
das escolas estaduais na oferta do Ensino Médio e o aumento nas 
quais há a integração entre o Ensino Médio e a Educação 
Profissional (OLIVEIRA, R., 2009, p.51).  

 

O autor destaca ainda que embora o FUNDEB51 represente uma ação que 

contemple o Ensino Médio como alvo do financiamento público dos estados, não 

gera recursos suficientes para garantir o financiamento da última etapa da Educação 

Básica, principalmente na modalidade integrada à Educação Profissional.  Defende, 

então, uma modificação do papel do governo federal no financiamento do Ensino 

Médio, de forma a garantir que a articulação entre a formação técnica e a formação 

geral possa ser universalizada com melhor qualidade nas escolas estaduais.  

Tal defesa pressupõe, segundo o autor, não apenas um movimento em 

defesa da escola pública de qualidade, mas como uma ação concreta, visando à 

constituição de uma escola unitária. Dito de outro modo é uma construção de um 

novo princípio educativo para todos, em contraposição ao histórico modelo de 

educação dual no país, que oferta um tipo de escola para classe social mais 

privilegiada economicamente, e outro tipo de escola para a parcela social menos 

privilegiada economicamente.  

Nosella (2009), com base em Gramsci, em um posicionamento radical 

contrário aos modelos que disseminam a educação profissional “integrada” ao 

ensino médio, afirma que por ser o ensino básico de caráter formativo, não pode ser 

profissionalizante. A tese defendida pelo autor é que 

 

O trabalho como produção coletiva da existência humana é o 
princípio educativo geral de todo o sistema escolar. A especificidade 
pedagógica do ensino médio decorre do momento vivido pelo jovem 
em busca de sua definição moral, intelectual e social. Por ser a fase 
final do ensino básico de caráter formativo, não pode ser 
profissionalizante. É o momento da aprendizagem marcada pela 
passagem da heteronímia para uma fase cada vez mais autônoma. A 
consideração de que o ensino médio deve priorizar a preparação 

                                                           
51

 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização da Educação 
(FUNDEB). Está em vigor deste  2007 e se estenderá até 2020. Atende a educação básica, da creche 
ao ensino médio. É o substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de valorização do Magistério (FUNDEF), que vigorou de 1997 a 2006. 
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(imediata ou remota) para o mercado é admitir a legitimidade da 
profissionalização precoce. A atual apologia do ensino 
profissionalizante e a ampliação desse sistema escolar é uma 
declaração da falência e do abandono do ensino médio 
humanista,‘culturalmente desinteressado’, destinado a preparar 
dirigentes. Consequentemente, é uma indisfarçável expressão do 
engessamento e do agravamento da dualidade social e escolar 
(NOSELLA, 2009, p.1). 

 

O autor critica o Estado por não centrar suas políticas públicas no resgate 

qualitativo de todo o sistema regular não profissionalizante do Ensino Médio. Em 

consonância com a perspectiva crítica de Nosella (2009), a presente pesquisa 

considera que o trabalho é o princípio educativo geral de todo o sistema escolar, 

sem qualquer destaque para o ensino médio, fase final do ensino básico e de caráter 

formativo geral. Sobre o princípio pedagógico específico do ensino médio, defende-

se nesta produção que: 

  

Pedagogicamente é marcado pela transição da fase da aprendizagem 
prioritariamente heterônoma para a fase da aprendizagem autônoma. 
Qualquer consideração de que o ensino médio deve levar em conta a 
preparação (imediata ou remota) para o mercado de trabalho é admitir a 
legitimidade da profissionalização precoce. A atual apologia e ampliação do 
ensino profissional é uma declaração da falência e do abandono do ensino 
médio regular, indisfarçável expressão do agravamento da dualidade social 
e escolar (NOSELLA, 2009, p. 2). 

 

A defesa é de uma formação unitária, igualitária, para todos, em toda 

trajetória escolar. Para o autor, e na perspectiva da presente pesquisa, não se pode 

admitir e/ou perpetuar uma lógica de incentivo à profissionalização precoce. Nesse 

sentido, a tendência atual de ampliação do ensino profissional atrelada ao ensino 

médio, nas suas mais variadas formas, é, de fato, uma apologia a uma formação ao 

serviço dos interesses de reprodução da ordem capitalista vigente, um acirramento 

da dualidade social e escolar. A escola regular não pode ser um trampolim para o 

mercado de trabalho, que nem sabemos se existe de fato, ou existirá daqui a cinco 

anos. Tão pouco, mecanismo de contenção e guarda de jovens. 

Destarte, constatou-se na gestão do Governo Lula um esforço do governo 

federal no que se refere ao direcionamento de estímulos para o crescimento de 

matrículas no ensino médio e na educação de nível técnico no país. O crescimento 

da educação profissional no Brasil contou com o incentivo do Programa Federal 
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Brasil Profissionalizado52, criado em 2007. O programa tem o objetivo de integrar o 

conhecimento do ensino médio à prática. O programa repassa recursos do governo 

federal para que os estados invistam em suas escolas técnicas, com vistas à 

modernização e a expansão das redes públicas de ensino médio integrado à 

educação profissional, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE).  

De acordo com dados do Censo IBGE (2010), a população brasileira é de 

190.732.694 pessoas, e os dados do último Censo Escolar brasileiro (2010) 

apresentam o quantitativo de 51,5 milhões de estudantes matriculados na educação 

básica pública e privada – creche, pré-escola, ensino fundamental e médio, 

educação profissional, especial e de jovens e adultos. Dos 51,5 milhões, 43,9 

milhões estudam nas redes públicas (85,4%) e 7,5 milhões em escolas particulares 

(14,6%). Assim como em anos anteriores, a rede estadual continua a ser a maior 

responsável pela oferta de ensino médio e responde por 85,9% das matrículas. A 

rede privada atende 11,8% e as redes federal e municipal atendem pouco mais de 

1% cada.  

A oferta do Ensino Médio no ano de 2010 registrou estabilidade na oferta, 

com 8.357.675 matrículas. Na educação profissional as matrículas cresceram 74,9% 

entre 2002 e 2010. Em 2002 somava-se 652.073 jovens na educação profissional, 

em 2010 o número é de 1,1 milhão. No mesmo período, a rede federal de educação 

profissional passou de 77.190 alunos para 165.355, o que representa um 

crescimento de 114%. Ao analisar-se o período entre 2007 e 2010, em 2007, as 

matrículas eram 780.162, em 2010 chega a um montante de 1.140.388, um 

                                                           
52 O Brasil Profissionalizado leva em consideração o desenvolvimento da educação básica na rede 

local de ensino e faz uma projeção dos resultados para a melhoria da aprendizagem. Um diagnóstico 

do ensino médio contém a descrição dos trabalhos político-pedagógicos, orçamento detalhado e 

cronograma das atividades. Matriculas e os indicadores sociais da região, como analfabetismo, 

escolaridade, desemprego, violência e criminalidade de jovens entre 18 e 29 anos também são 

analisados.  Para participar do programa primeiro deve-se assinar o Compromisso Todos pela 

Educação – Decreto nº 6094/97. Dentre outros procedimentos, o Secretário estadual de educação ou 

secretaria afim devem formalizar à Setec sua intenção de participar do programa. Realizado um 

diagnóstico e elaborado o plano, este será enviado para análise da  Setec. E, após análise global do 

plano pela Setec, as ações aprovadas são encaminhadas para celebração de convênio junto ao  

FNDE ou para atendimento via assistência técnica. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br >  

Acesso em 08 de julho de 2011).  

 

http://portal.mec.gov.br/
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crescimento de 46% no período. Porém, ainda é na rede privada que se concentra o 

percentual maior de matrículas no ensino técnico (INEP, 2010). 

Ao se considerar a função social que a educação tem se revestido nas 

políticas públicas no Brasil como função estratégica e questão de ordem nacional, 

constatam-se ações interministeriais desencadeadas, elegendo o ensino médio 

como de importância estratégica para educação brasileira, com o objetivo de se 

estabelecer uma política de médio e longo prazo para consolidá-lo no país.  

Assim posto, no tópico a seguir, a reflexão desenvolvida contempla alguns 

dados a mais sobre a educação profissional técnica de nível médio no Brasil, 

aspectos relacionados ao financiamento, ao Programa PRONATEC do governo 

federal e o Programa “Brasil Profissionalizado”.   

 

3.3 Movimentos atuais em torno do debate sobre o financiamento da Educação 

Profissional brasileira 

 

3.3.1 Notas introdutórias sobre financiamento da Educação Profissional Brasileira 

 

Refletir sobre a educação profissional a partir de dados reais de 

financiamento é tarefa demasiadamente complexa. Isso é afirmado mediante o 

exposto na Lei nº 11.74153, de 16 de junho de 2008, na qual a educação profissional 

e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência 

e da tecnologia. De acordo com o § 2º, a educação profissional e tecnológica 

abrange cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; de 

educação profissional técnica de nível médio; de educação profissional tecnológica 

de graduação e pós-graduação. Desse modo, concentra-se o olhar na educação 

profissional técnica de nível médio. 

No que se refere à ideia de financiamento, toma-se por base nesse trabalho à 

compreensão expressa por Grabowski (2010, p. 80) quando afirma que: 

                                                           

53
 A lei nº 11.741, de 16 de junho de 2008, altera dispositivos da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para redimensionar, institucionalizar 
e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos 
e da educação profissional e tecnológica. 
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Compreendendo que o financiamento não é só alocação de recursos 
financeiros para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), mas 
um conjunto de medidas e instrumentos de gestão que impõe 
objetivos comuns estabelecidos pela área, financiar a educação 
profissional não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim 
maior, qual seja, uma política de Estado para a Educação 
Profissional e Tecnológica. Esse conjunto de medidas é composto, 
no mínimo, pela regulamentação (leis, regras), pelo financiamento 
(subsídios, impostos, aportes), pela produção pública (previsão de 
bens de provedores do governo) e comunicação (informação), 
constituindo um conjunto de condições propicias para a realização da 
finalidade principal (GRABOWSKI, 2010, p. 80). 

    

Também, tem-se como ponto de partida na presente produção a premissa de 

que é dever do Estado a garantia do direito à educação de qualidade, estabelecido 

na constituição Brasileira de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 1996) e no Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010), 

considerado direito social, e com estatuto de direito humano consignado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 194854 e no Pacto Internacional de 

Direitos Sociais Econômicos e Culturais de 196655.  

Assim, as análises e reflexões neste trabalho estão fincadas no plano da 

historicidade da realidade brasileira, país com uma alta concentração de renda,  

caracterizado como socialmente injusto e desigual. E, nesse contexto, a educação, 

especificamente educação profissional que é o foco deste trabalho, é convocada a 

ser a redentora de todos os males, antídoto de alívio à pobreza. Destarte, tem 

ocupado espaço privilegiado nos discursos governamentais e empresariais. 

Entretanto, o discurso exacerbado em torno da importância da educação 

profissional não é acompanhado de reais investimentos para sua oferta e ampliação, 

pois não se tem ainda uma política de financiamento sistemática e permanente para 

essa modalidade de ensino. Exceto: 

 

[...] podem ser citadas as alocações orçamentárias, realizadas 
anualmente por governos, para os programas que entendem ser 
relevantes ou com meios de repasse de recursos para entidades de 
natureza privada, tais como: escolas privadas, confederações 
sindicais (patronais e de trabalhadores), ONGs, OSCIPs, programas 
corporativos empresariais e Sistema ‘S’. No âmbito das vinculações 

                                                           
54

 Disponível em:  <www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>.  Acesso em: 19 
jul. 2012. 

55
 Disponível em: <www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/.../direitos.htm>. Acesso em: 

19 jul. 2012. 

 

http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/.../direitos.htm
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de recursos públicos, o FUNDEB contemplou um valor diferenciado 
para os diversos níveis e modalidades da educação básica 
(GRABOWSKI, 2010, p. 69). 

  

Pesquisas apontam que enquanto a Educação Profissional Técnica ofertada 

pelo sistema público educacional fica dependente dos escassos recursos do Fundo 

de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) ou de ações pontuais dos 

governos, por outro lado o Sistema “S”56, cuja gestão é empresarial e privada, tem a 

garantia legal de recursos compulsórios a título de contribuições sociais, resultando 

em um orçamento anual bilionário (FRIGOTTO, 2011; GRABOWSKI, 2010). 

Nas últimas décadas, um agente financiador da qualificação profissional no 

Brasil que tem ocupado espaço substancial é o Fundo do Amparo ao Trabalhador 

(FAT), através do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR)57 e do 

Plano Nacional de Qualificação (PNQ)58. Em síntese, “no que pese sua gestão 

tripartite, tem alocado recursos às entidades sindicais patronais mais por critérios 

políticos do que por critérios de demanda e política de educação profissional” 

(GRABOWSKI, 2010, p. 71). 

Dada a necessidade de ampliação de investimentos na educação profissional, 

que seja para além dos recursos do FUNDEB ou FAT, volta a tramitar no Congresso 

Nacional a proposta de criação de um Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Profissional e Qualificação do Trabalhador (FUNDEP). É um fundo de apoio ao 

desenvolvimento das ações do setor privado e às iniciativas do poder público. A 

proposta teve origem a partir do Projeto de Lei do Senador Paulo Paim (PT-RS). 

Mediante acordo, o projeto do Senado de nº 274, de 2003, foi posteriormente 

substituído pela Proposta de Emenda a Constituição (PEC) de nº 24/2005.  

 

                                                           
56

 SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; SENAC – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial; SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; SENAT – Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT; SERTA –  Serviço de Tecnologia Alternativa; 
SESC – Serviço Social do Comércio; SESI – Serviço Social da Indústria.  

57
 Cf. CÊA, Georgia S. dos Santos. A qualificação profissional entre fios invisíveis: uma análise 

crítica do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador -  PLANFOR. 2003. 290f. Tese (Doutorado 
em Educação: História, Política e Sociedade) – Faculdade de Educação, Pontíficia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC). São Paulo, 2003. 
 
58

 Cf. SILVA, Sandra Regina Paz da. A “Nova” Política Pública de Qualificação Profissional no 
Brasil: contribuições  para uma análise crítica do PLANFOR e do PNQ . 2011. Tese (Doutorado) – 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 
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Porém, é necessário destacarmos que a proposta do fundo está 
voltada para atender à demanda da educação profissional no que 
tange à qualificação do trabalhador e o ensino técnico.  É perceptível 
que tanto a SETEC/MEC quanto a maioria das redes de educação 
profissional, sejam estaduais, municipais ou comunitárias, além do 
sistema “S”, estão apostando nesse único e pretensamente 
instrumento de financiamento. Pensar, no entanto, que o FUNDEP 
dará conta de toda a expectativa e demanda é ingenuidade ou 
irresponsabilidade. Assim sendo, urge, além de rediscutir a exclusão 
de parte da receita do fundo no que se referia à participação do 
sistema “S”, a União aportar mais recursos orçamentários a presente 
emenda, incluir recursos do pré-sal, da receita PEC 59/2009, que 
aprovou a fim da DRU59, e comprometer os demais entes da 
federação a complementarem o fundo com recursos próprios, 
efetivando, um regime de colaboração real ao invés do aparente em 
vigor (GRABOWSKI, 2010, p. 73).   

 

Em 26 de outubro de 2011, foi aprovado na Comissão de assuntos sociais o 

projeto que cria o FUNDEP60 – matéria a ser analisada pela Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) para decisão final. Destaca-se o fato de que a necessidade de o 

Estado atuar para melhorar a relação entre aprendizado, empregabilidade e inserção 

social foi objeto de recomendação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

e a proposta do FUNDEP atende as orientações preconizadas pelo órgão. 

Entretanto, bem se sabe que o processo de inserção do sujeito no mercado 

de trabalho é mais enigmático do que a relação escola, formação profissional e 

emprego. Educação profissional é relação social, diferentemente do entendimento 

dela enquanto relação estritamente técnica, pois a dinâmica que se forja 

concretamente entre os sujeitos, na sociedade, é algo muito mais complexo.  

Ademais, mesmo sem a aprovação do FUNDEP, percebe-se que 

intencionalidades presentes em seu projeto já são constatadas e efetivadas a partir 

da legislação mais recente referente ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

                                                           
59

 DRU – Desvinculação de Receitas da União, desvincula 20% da receita tributária da União, dando 

ao governo federal mais liberdade para distribuir os recursos do orçamento entre os programas que 

julgar prioritários. Segundo o governo, a DRU é responsável por cerca de 60% do total dos recursos 

que a União tem liberdade de gastar. Disponível em: 

<http://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/102045.html>. Acesso em: 23 out. 2012.  

60
 A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou o projeto de lei do senador Paulo Paim (PT-RS) 

que cria o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional e Qualificação do Trabalhador 

(FUNDEP). Após análise da matéria pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), receberá 

decisão terminativa. Decisão terminativa é aquela tomada por uma comissão, com valor de uma 

decisão do Senado. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/passa-na-cas-projeto-que-

cria-fundo-para-o-ensino-profissionalizante.aspx>. Acesso em: 30 out. 2011.  

http://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/102045.html
http://www.senado.gov.br/noticias/passa-na-cas-projeto-que-cria-fundo-para-o-ensino-profissionalizante.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/passa-na-cas-projeto-que-cria-fundo-para-o-ensino-profissionalizante.aspx


92 
 

 

Técnico e Emprego (PRONATEC). O Programa amplia o rol de beneficiários e 

ofertantes de cursos técnicos através de repasses de recursos dos cofres públicos 

para o setor privado, quer através da bolsa-formação, quer através do FIES 

técnico61. Além disso, garante a inserção de instituições privadas de ensino técnico e 

superior para a oferta de cursos técnicos, regulamentadas pela Portaria MEC nº 161, 

de 06/03/2013 e Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação  (CD FNDE) nº 30, de 05/07/2013.  

Na atualidade, não só o Sistema “S”, mas as várias instituições pertencentes 

à rede privada, a exemplo de faculdades privadas, têm sido  beneficiadas, em larga 

escala, pelas verbas destinadas ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC).  

Assim exposto, no próximo tópico, a abordagem é direcionada aos 

investimentos em prol da educação profissional técnica de nível médio, ao Programa 

Federal Brasil Profissionalizado e o Programa Nacional de acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC).  

  

3.3.2 Investimentos na Educação Profissional Técnica de Nível Médio: o Programa 

Federal Brasil Profissionalizado e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC). 

 

O Ministério da Educação no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003-2010) concebeu o Programa Brasil Profissionalizado. Este, criado em 

2007, tem como foco incentivar a expansão e a modernização de matrículas em 

educação profissional, sobretudo nas redes estaduais. O Programa objetiva 

possibilitar a modernização e a expansão das redes públicas de ensino médio 

integrado à educação profissional, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE).  

                                                           
61

 O FIES Técnico é uma ampliação do Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Ele oferece 
uma linha de crédito facilitador de acesso para  estudantes e trabalhadores empregados ao ensino 
técnico e profissional. Tem duas modalidades. O FIES Técnico – Estudante oferece  empréstimos a 
pessoas com ensino médio completo que queiram fazer cursos técnicos em instituições privadas ou 
nos Serviços Nacionais de Aprendizagem. Já o FIES Técnico, a Empresa oferece financiamento a 
empresários que queiram investir na capacitação de seus funcionários. Disponível em: 
<http://pronatec.mec.gov.br/perguntas-frequentes/32-sobre-o-fies-tecnico>. Acesso em: 10 ago.  
2013. 
 

http://pronatec.mec.gov.br/perguntas-frequentes/32-sobre-o-fies-tecnico
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O objetivo do Programa é integrar o conhecimento do ensino médio à prática. 

Inicialmente, a previsão para o período de 2008-2011 foi de R$ 900 milhões de 

investimentos destinados à assistência financeira e técnicas – obras, gestão, 

formação de professores, etc. Em contrapartida, os estados e municípios que 

aderem ao Programa assumem o compromisso de ofertar novas matrículas de 

educação profissional técnica em sua rede de educação pública de forma gratuita e 

sob o princípio da qualidade. Em 08/06/2011, no site do MEC, já apresentava um 

valor total de recursos repassados a 23 estados em um total de R$ 

1.538.532.367,9562. 

Segundo ressaltou o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, 

Eliezer Pacheco, a primeira meta para 2011, com os R$ 320 milhões de recursos do 

Programa para todo o país, foi finalizar obras em andamento e consolidar as ações 

em curso. Para Pernambuco, até a data da consulta ao site do MEC (08/06/2011), o 

total de repasse do Programa Brasil Profissionalizado foi no valor de R$ 

89.005.346,35, configurando Pernambuco como um dos quatro estados que mais 

recebeu repasse do Programa.  

Nesse sentido, percebe-se no governo Lula um quadro de investimentos e de 

incentivos à expansão de matrículas no ensino médio e a integração deste com a 

educação profissional de nível técnico, não só na rede federal de ensino, como 

também, e, majoritariamente, nas redes estaduais através do Programa Brasil 

Profissionalizado. Foram ações que se diferenciaram quantitativamente das ações 

desencadeadas na gestão do governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC). 

Ou seja, em 1994, com a Lei nº 8.948 sancionada no governo de FHC, o 

governo federal ficou impedido de investir em sua rede, a não ser mediante parceria 

com estado, município ou iniciativa privada. Na prática, houve um bloqueio para 

criação de novas escolas ou extensões de escolas na rede federal. Também houve 

inexistência de contratação de professores e técnicos, bem como incentivo ao 

desmonte das escolas técnicas federais, mediante criação de uma matriz 

orçamentária que diminui o valor pago para cada matrícula de Ensino Técnico. 

Nesse contexto, as instituições federais passaram a investir na criação de cursos 

superiores. 
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 Disponível em:  <HTTP://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/03/11programa-brasil-
profissionalizado-dispoe-de-r-320-miloes-este-ano>. Acesso em: 08 de jun. 2011. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/03/11programa-brasil-profissionalizado-dispoe-de-r-320-miloes-este-ano
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/03/11programa-brasil-profissionalizado-dispoe-de-r-320-miloes-este-ano


94 
 

 

No governo FHC foi editado o Decreto nº 2.208, de 1997 que, dentre outras 

medidas, desarticulou a educação profissional do ensino regular, com dualidade na 

oferta. Além disso, governo federal passou a financiar e a orientar a iniciativa privada 

para ocupar o espaço da iniciativa pública através do Programa e Expansão da 

Educação Profissional (PROEP).  

Através do PROEP houve a ampliação do espaço da iniciativa privada e 

incentivo financeiro para o abandono do ensino técnico nos moldes anteriores do 

ensino médio integrado, na rede federal e nas redes estaduais. Houve uma 

construção de um sistema de ensino paralelo às escolas públicas, e enquanto 

diretrizes para os estados, o governo federal orientou a criação de organismos 

paraestatais, como Organizações Sociais de direito privado para oferecerem 

somente profissionalização nas modalidades concomitante e subsequente fora das 

escolas públicas.    

De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE 2001), nos objetivos e 

metas no item Educação Tecnológica e Formação Profissional, há a previsão da 

sistematização da educação nacional. No governo Lula, na prática, tais 

sistematizações foram realizadas pelo Ministério da Educação a partir da Educação 

Básica. Primeiro, com a perspectiva de universalização do ensino médio, e criação 

de um fundo específico para educação básica – o FUNDEB – e mediante patrocínio 

da retomada da Educação Profissional de nível médio nos Estados.  

As ações do governo federal para retomada da Educação Profissional de 

nível médio nos Estados, para sistematização prática do ensino médio e da 

educação profissional em todo o Brasil, com intuito de incentivar o surgimento de um 

ensino médio com sua base científica e com uma mínima articulação nacional, 

aconteceram em várias vertentes: lançamento do catálogo nacional dos cursos 

técnicos em 200863; profissionalização em caráter especial para jovens e adultos, 

mediante regulamentação pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que 

instituiu, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação 
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 O catálogo expõe uma descrição de cada curso apresentado. Agrupa os cursos de acordo com as 

características científicas e tecnológicas de cada um. As informações englobam atividades do perfil 

profissional, possibilidades de atuação e estrutura mínima recomendada. Disponível em: 

<http://catalogonct.mec.gov.br/>. Acesso em: 20 jan. 2011.   

 

http://catalogonct.mec.gov.br/
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Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA), e o ensino técnico à distância (E- Tec Brasil). Para tanto, o 

programa catalisador destas ações é o Brasil Profissionalizado. 

O Programa Brasil profissionalizado foi incorporando pelo Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).  E sobre este, críticas são 

tecidas, tendo em vista que efetivamente não existem recursos novos sendo 

injetados na educação profissionalizante da rede pública de ensino, e sim uma 

reorganização no “gerenciamento” dos recursos já existentes em benefício do setor 

privado. Ou seja, recursos públicos se transformam em bolsas repassadas para 

sistema “S” e organizações de natureza privada. 

 

As escolas públicas de educação profissional precisam disputar 
recursos públicos em suas mantenedoras, mediante projetos de 
captação de recursos, para a continuidade de seu trabalho. Quando 
do PROEP, a rede federal teve que pleitear recursos junto à 
SETEC/MEC nas mesmas condições que o Segmento Comunitário 
Privado e o Segmento Estadual. Atualmente, essa prática continua 
ocorrendo com o Brasil Profissionalizado e outros programas, com a 
alegação de que ‘recursos existem’, mas o ‘que faltam são bons 
projetos escolares’ (GRABOWSKI, 2010, p. 25). 

 

 Nesses termos, várias entidades do segmento comunitário privado em todo o 

Brasil, que apresentaram ‘bons projetos’, receberam montantes de recursos públicos 

para construções e reformas de prédios e/ou compra de equipamentos, mas que no 

ato de inspeção apresentaram problemas no que se refere à prestação de contas, 

execução do previsto, paralisação e não finalização, não entrega da obra, conforme 

dados apresentados no  relatório PROEP referente ao exercício de 200764. 

O PRONATEC foi aprovado pelo Plenário do Senado, programa de autoria do 

poder executivo. Ainda foi advindo do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 78/11, 

apresentado em 29/04/2011, através do Projeto de Lei65 nº 1209, de 2011 66 67. Em 26 

                                                           
64

 Disponível em  <http://parana.fnde.gov.br/web/proep/relatorio_progresso_anual_2007.pdf>. Acesso 
em: 07 ago. 2012.  

65
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=50>. 

Acesso em: 01 set. 2011. 

66
 Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC; altera as Leis 

nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o abono salarial 
e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio; e nº 10.260, de 12 de julho de 
2001. que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior; e dá outras 
providências.  

http://parana.fnde.gov.br/web/proep/relatorio_progresso_anual_2007.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=50
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de outubro de 2011 chega à mesa diretora da Câmara dos Deputados, transformado 

na Lei Ordinária nº 12.513, conforme expresso no Diário Oficial da União em  

27/10/1168. 

Nesse primeiro momento, o PRONATEC se caracterizou fortemente com a 

parceria desenvolvida com o sistema “S”, mediante ofertas de cursos na modalidade 

presencial, forma de organização concomitante.  

 

Por intermédio do Pronatec será dada celeridade ao acordo firmado 
no governo anterior com o Sistema S (Sesi, Senai, Sesc e Senac). 
Dessa forma, as escolas do Sesi, Senai, Sesc e Senac receberão 
alunos das redes estaduais do ensino médio, que complementarão a 
sua formação com a capacitação técnica e profissional. As escolas 
do Sistema S e das redes públicas também ofertarão cursos de 
formação inicial e continuada para capacitar os favorecidos do 
seguro desemprego que sejam reincidentes nesse benefício. Esta 
ação se aplica também ao público beneficiado pelos programas de 
inclusão produtiva, como o Bolsa Família (BRASIL, 2011). 

 

Na segunda fase, a partir das alterações advindas na Lei nº 12.816, de 05 de 

junho de 2013, que altera a lei acima citada, amplia-se o rol de beneficiários e 

ofertantes da bolsa-formação estudante, no âmbito do PRONATEC, e outras 

disposições. Ou seja, além do Sistema “S”, outras instituições de natureza privada, a 

exemplos de faculdades, podem se credenciar e ofertar vagas em cursos técnicos, e 

receber valores correspondentes a estas ofertas a partir dos repasses de verbas dos 

cofres públicos.  

Nesse segundo momento, os cursos técnicos ofertados através do 

PRONATEC, na forma de concomitância, permanecem com o sistema “S” em 

parceria com a rede pública de ensino. Os cursos técnicos do PRONATEC na forma 

subsequente ao ensino médio ficaram em aberto para ser ofertado pela rede 

privada.  O PRONATEC apresenta alguns objetivos:  

 

[...] expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
educação profissional técnica de nível médio e de cursos de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e 
a distância; construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam 
educação profissional e tecnológica nas redes estaduais; aumentar 

                                                                                                                                                                                     
67

 Disponível em: <http://pronatecportal.mec.gov.br/faq.html>. Acesso em: 01 set.  2011.  

68
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/plenario-aprova-criacao-

dopronatec.aspx?parametros=pronatec>. Acesso em: 30 out. 2011. 

http://pronatecportal.mec.gov.br/faq.html
http://www.senado.gov.br/noticias/plenario-aprova-criacao-dopronatec.aspx?parametros=pronatec
http://www.senado.gov.br/noticias/plenario-aprova-criacao-dopronatec.aspx?parametros=pronatec
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as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos 
de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta 
de educação profissional e tecnológica; melhorar a qualidade do 
ensino médio (PRONATEC, 2013). 

 

O conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo Programa está direcionado para: 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; ações 

do Programa Brasil Profissionalizado – o Programa Brasil Profissionalizado destina-se 

à ampliação da oferta e ao fortalecimento da educação profissional e tecnológica 

integrada ao ensino médio nas redes estaduais, em parceria com o Governo Federal.  

Há todo um aparato para ação da iniciativa privada, mediante a Rede e-Tec 

Brasil, mediante oferta, gratuita, cursos técnicos e de formação inicial e continuada ou 

de qualificação profissional, na modalidade à distância. Poderão oferecer cursos a 

distância as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica; as unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem; o 

sistema “S” (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT); e as instituições de educação 

profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino. 

Acordos com o Sistema “S” são firmados no sentido de ampliação dos 

recursos da contribuição compulsória destinados ao SENAI, ao SENAC, ao SESC e 

ao SESI. Em contrapartida, estas unidades de ensino devem ofertar vagas gratuitas 

em cursos técnicos de formação inicial, continuada, de qualificação profissional, 

destinadas às pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e 

trabalhadores.  

Enquanto estímulo à ação da iniciativa privada existe ainda o FIES Técnico 

Estudante e o FIES Técnico Empresa. O primeiro oferece empréstimos às pessoas 

com ensino médio completo que queiram fazer cursos técnicos em instituições 

privadas ou nos Serviços Nacionais de Aprendizagem – sistema “S”. Já o FIES 

Técnico Empresa oferece financiamento a empresários que queiram investir na 

capacitação de seus funcionários, inclusive no local de trabalho.  

A Bolsa-Formação, por meio da qual são oferecidos, gratuitamente, cursos 

técnicos é destinada para quem concluiu o ensino médio e para estudantes 

matriculados no ensino médio e cursos de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional. 
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O PRONATEC, de certa forma, apresenta algumas semelhanças com certas 

intencionalidades e caminhos percorridos pelo Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP) a partir da Portaria 1.005/97 e do Decreto 2.208/97. Este 

impulsionou alterações na modalidade de educação profissional, desencadeando uma 

avalanche de críticas ao seu viés de fragmentação dos cursos e privatização do 

dinheiro público. Na época, recursos dos investidos foram advindos do Ministério da 

Educação e Cultura, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e empréstimos no Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. No Pronatec, os recursos são advindos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)69. 

Conclui-se que o PRONATEC se configura como mecanismo beneficiador das 

instituições privadas, revelando a prioridade na gestão dos fundos públicos, através 

da política de orçamento e financiamento da educação brasileira, mediante 

transferência substancial de recursos públicos para o setor privado. Nesse contexto, 

já no início das ações do Pronatec com o Sistema S ocorreram vários tipos de  

denúncias sobre a inadequação dos cursos ofertados no que se refere às reais 

demandas dos arranjos produtivos de certas regiões, bem como anseios da 

juventude, público alvo do programa.  

Ao mesmo tempo, nos espaços públicos, identifica-se uma tendência a 

precarização/privatização do trabalho dos profissionais da rede pública, 

subordinação de oferta de certos cursos diretamente vinculados aos interesses do 

mercado. 

 

Há uma preponderância do privado na educação profissional que 
perpassa não somente pela destinação dos fundos públicos para 
gestão privada e a serviço dos interesses diretos do capital, mas se 
estende às formulações conceituais, pedagógicas e normativas Essa 
tese, contudo, fica mais evidenciada quando analisamos os dados 
dos censos da educação profissional e algumas pesquisas que 
evidenciam a natureza das instituições formadoras que atuam nessa 
modalidade, a composição das matrículas (Cursos Superiores de 
Tecnologia, Ensino Técnico de Nível Médio e Formação Inicial e 
Continuada de Trabalhadores) e a organização das redes 
(GRABOWSKI, 2010, p. 79-80). 

 

                                                           
69

Disponível em:  
<http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/itemlist/tag/Pronatec%20(Programa%20Nacional
%20de%20Acesso%20ao%20Ensino%20T%C3%A9cnico%20e%20Emprego)>. Acesso em: 15 jul. 
2013. 

http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/itemlist/tag/Pronatec%20(Programa%20Nacional%20de%20Acesso%20ao%20Ensino%20T%C3%A9cnico%20e%20Emprego)
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/itemlist/tag/Pronatec%20(Programa%20Nacional%20de%20Acesso%20ao%20Ensino%20T%C3%A9cnico%20e%20Emprego)


99 
 

 

 A lógica que se tece é de atuação do Estado com objetivo de propiciar 

instrução e qualificação aos trabalhadores, no contexto de incentivos a maior 

integração entre empresa e escola, que se materializam em programas variados 

estimulando parcerias na escola pública, tendo em vista, principalmente, a ideia de 

que o maior nível de educação é imprescindível à melhoria da competitividade 

empresarial e ao combate à pobreza (RAMOS, 2003).  

No estado de Pernambuco, o PRONATEC, através da Secretaria Executiva 

de Educação Profissional (SEEP), iniciou a oferta de cursos de qualificação a partir 

de 2011. Sendo a SEEP a demandante do processo e o sistema “S” o ofertante dos 

cursos de qualificação.   

A partir de 2012 a SEEP passou a ofertar vagas no PRONATEC nos moldes 

de cursos técnicos – sistema de concomitância. A SEEP permanece enquanto 

demandante e o sistema “S” enquanto ofertante dos cursos. Assim, conclui-se que o 

PRONATEC passa a ser o foco mais atual do governo federal e, em forte medida, 

coloca em cheque a pretensão de oferta de ensino médio integrado de fato, 

enquanto prioridade das ações e enquanto oferta por uma mesma instituição.  

Em síntese, no que se refere à concepção de financiamento para educação, 

no contexto de análise das conexões entre o público e o privado, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, a educação é um direito social e seu provimento é de 

responsabilidade do Estado e da família.  

Para resguardar o direito à educação, o Estado estabeleceu a estrutura e as 

fontes de financiamento. Ao determinar a vinculação de recursos financeiros para a 

educação, a Constituição garantiu percentuais mínimos da receita, resultantes de 

impostos, para manutenção e desenvolvimento do ensino: 18% da receita de 

impostos da União e 25% da receita de impostos dos estados, Distrito Federal e 

municípios, incluindo-se as transferências ocorridas entre esferas de governo e do 

salário-educação. Entretanto, como bem adverte Grabowski (2010, p. 64),  

 

[...] a vinculação pura e simples de percentuais de impostos 
excluindo gradativamente outros mecanismo de arrecadação, como 
taxas e contribuições sociais, agregado aos contingenciamentos e às 
devidas interpretações de um enorme leque de gastos que podem 
ser considerados dentro dos percentuais, permite que os entes 
federados, quando falta compromisso ético-político, não cumpram 
sequer os percentuais. Também a vinculação não representa nem a 
real necessidade nem a potencialidade do país, expressa no Produto 
Interno Bruto (PIB) e na riqueza acumulada por empresas e 



100 
 

 

indivíduos, tanto que mesmo sendo uma das maiores economias do 
mundo não somos os maiores em investimento em educação, além 
de permitirmos que um seleto grupo de bilionários constitua fortunas 
e lucros exorbitantes, sem taxá-los proporcionalmente 
(GRABOWSKI, 2010, p. 64). 

 

 Os dados e conclusões apresentados na pesquisa de Grabowski (2010) 

denunciam que vincular receita de impostos à educação, o que também pode ser 

traduzido num percentual do Produto Interno Bruto (PIB), não é a garantia nem a 

melhor forma de verificar certos aspectos, como por exemplo, o quanto corresponde 

percentualmente o investimento público, quanto dos fundos públicos em sua 

totalidade estão destinados para a educação, de fato.  

Por fim, conclui-se que o modelo de financiamento no Brasil é não só variado 

e baseado no financiamento público estatal, como a história tem demonstrado que 

são múltiplas as estratégias e mecanismos forjados pelo capitalismo para 

apropriação de recursos públicos. 

No capítulo a seguir, apresenta-se um debate em torno do panorama sócio 

econômico de Pernambuco na primeira década de 2000, os impactos na política 

educacional do estado e o movimento de expansão da educação profissional técnica 

de nível médio.  
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A multiplicação de tipos de escola profissional, 
portanto, tende a eternizar as diferenças 
tradicionais; mas, dado que tende, nestas 
diferenças, a criar estratificações internas, faz 
nascer à impressão de ter uma tendência 
democrática. [...] Mas a tendência democrática, 
intrinsecamente, não pode significar apenas que um 
operário manual se torne qualificado, mas que cada 
“cidadão” possa tornar-se ‘governante’ e que a 
sociedade o ponha, ainda que ‘abstratamente’, nas 
condições gerais de poder fazê-lo (GRAMSCI, 
2000b, p. 49). 
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4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM PERNAMBUCO: MODELO E                          

IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 

NÍVEL MÉDIO  

 

Este capítulo, subdividido em três seções, inicia o debate a partir de uma 

abordagem panorâmica em torno do crescimento econômico de Pernambuco nos 

últimos anos. São apresentados dados que subsidiam o discurso em prol do 

aumento da formação de mão de obra, da ampliação de oferta de educação 

profissional no estado de Pernambuco.  

Nas demais seções, há um enfoque na trajetória da educação profissional 

técnica de nível médio na rede pública estadual de Pernambuco na primeira década 

dos anos  2000, sua estrutura e funcionamento. Nos anos mais recentes, um olhar 

para a forma de oferta de cursos nas Escolas Técnicas Estaduais, a estratégia de 

inserção dessas escolas no Programa de Educação em tempo Integral de 

Pernambuco. 

 

4.1 Panorama sobre Pernambuco nos últimos anos: crescimento 

econômico e  demandas da  política educacional 

 

O Brasil é considerado uma das dez maiores economias mundiais, “a porta” 

de entrada para o Mercosul. O país possui a maior e a mais diversificada base 

industrial da América Latina e do Caribe. É o maior produtor e exportador de suco de 

laranja, de café, de cana-de-açúcar – matéria-prima para a produção de açúcar e 

álcool etílico –, e de minério beneficiado. É um país multirracial, com população de 

189,6 milhões de habitantes, predominantemente jovem (AD DIPER, 2011)70. 

 No que se refere ao estado de Pernambuco, uma das maiores economias 

nacionais, o estado está localizado no Nordeste brasileiro. Desde a época em que o 

Brasil era colônia71 de Portugal até os dias atuais é um Estado pioneiro, 

vanguardista e próspero, com um território que totaliza 98,938 km². O Estado faz 

divisa com Ceará e Paraíba (N), Bahia e Alagoas (S), Oceano Atlântico (L) e Piauí 

                                                           
70

 O Brasil entra no século XX como país de exportação de produtos primários e termina o século 
como potencia industrial. Entretanto, as desigualdades sociais são ampliadas (AD DIPER, 2011). 

71
 Sobre a miscigenação de povos, o estado de Pernambuco sofreu influências das colonizações 

portuguesas e holandesas, com participações de judeus europeus, escravos africanos e indígenas 
nativos.  
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(O). Pernambuco possui 8,5 milhões de habitantes72, distribuídos em 185 

municípios. Seu clima é tropical atlântico no Litoral e semiárido no Agreste e no 

Sertão. Pernambuco73 tem uma posição geográfica diferenciada, promovendo 

conexões viária, aérea e marítima com as mais diversas regiões do Brasil e do 

exterior. Também, possui uma variedade de redes de gasodutos e de 

telecomunicações (AD DIPER, 2011).  

 A partir de Recife, capital de Pernambuco, com 1,5 milhão de habitantes, é 

possível alcançar seis outras capitais (Fortaleza-CE, Natal-RN, João Pessoa-PB, 

Maceió-AL, Aracaju-SE e Salvador-BA), percorrendo apenas 800 km. Neste raio, 

existem quatro aeroportos internacionais, quatro portos internacionais e um porto 

fluvial. A área concentra 90% do Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste. 

 No tocante à relação economia e qualidade da mão de obra, o Estado é um 

polo de educação com cinco universidades (Universidade Federal de Pernambuco, 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade do Vale do São 

Francisco, Universidade Estadual de Pernambuco e Universidade Católica), um 

Centro Universitário privado denominado Maurício de Nassau e diversas faculdades 

e instituições de pesquisa. Cinco Centros Tecnológicos74, implantados 

gradativamente a partir de 2003; 25 Escolas Técnicas Estaduais e 141 Escolas 

Técnicas da rede privada de ensino, conforme dados coletados até julho de 2013. 

 Ao se verificar os dados relativos ao desenvolvimento econômico do Brasil e 

Nordeste nos últimos anos, identifica-se um quadro economicamente mais favorável 

para o Nordeste, tendo em vista o crescimento econômico de Pernambuco. 

                                                           
72

 População: 8,5 milhões de habitantes (76,2% urbana e 23,8% rural). Número total de municípios: 
185. Relevo: planície litorânea, planalto central, depressões a Oeste e a Leste. Mesorregiões: Região 
Metropolitana do Recife; Zona da Mata; Agreste; Sertão; Sertão do São Francisco. Clima: Tropical 
atlântico (Litoral), semi-árido (Agreste e Sertão). Principais bacias hidrográficas: São Francisco, 
Capibaribe, Ipojuca, Una, Pajeú e Jaboatão. Vegetação característica: mangue (Litoral), floresta 
tropical (Zona da Mata), caatinga (Agreste e Sertão) (AD DIPER, 2011).  

73
 Pernambuco é uma porta de saída para a América do Norte, Europa, África e Ásia. Tem uma das 

maiores taxas de expansão da produção industrial do Brasil – 2º em 2006 – e apresenta o maior polo 
logístico do Norte/Nordeste. O Governo do Estado de Pernambuco tem investido na prospecção de 
novos negócios para o Estado, dentro e fora do Brasil, através da realização de missões, incentivo à 
qualificação da mão-de-obra, infra-estrutura e plataforma de exportação, entre outras ações (AD 
DIPER, 2011). 

74
 A partir do Decreto nº 25.389, de 14 de abril de 2003, que regulamenta o Programa de Centros 

Tecnológicos de Educação Profissional, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://200.238.107.83/c/document_library/get_file?uuid=9547f33f-d34f-4f09-a5d4-
5b2083ef478c&groupId=51744>.  Acesso em: 20 ago. 2011.   
 

http://200.238.107.83/c/document_library/get_file?uuid=9547f33f-d34f-4f09-a5d4-5b2083ef478c&groupId=51744
http://200.238.107.83/c/document_library/get_file?uuid=9547f33f-d34f-4f09-a5d4-5b2083ef478c&groupId=51744
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 Os dados a seguir fazem parte dos estudos desenvolvidos pela Consultoria 

Econômica e de Planejamento (CEPLAN). A partir destes, apresentam-se aspectos 

da economia brasileira e pernambucana. De acordo com estes estudos, afirma-se 

que a economia brasileira se encontra relativamente com bons fundamentos 

macroeconômicos e crescendo em meio à instabilidade e à crise da economia 

mundial. Tais estudos apontam que o Brasil continua atraindo Investimento 

Estrangeiro Direto. Todavia, parte da entrada via empréstimos intercompanhias tem 

destino especulativo.  

 No Gráfico 1, apresentam-se dados referentes ao investimento estrangeiro, 

em dólar, no Brasil em 2011.  

 

Gráfico 1 -  Brasil: Investimento estrangeiro direto (líquido) (Trimestral 2000-2011) – 

 US$ A economia em 2011 – Brasil em milhões 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao considerar os dados referentes a mais de uma década, os estudos acima 

apresentam uma síntese da conjuntura brasileira para o ano de 2011, na qual o 

Brasil consegue manter a estabilidade fiscal e monetária, ao mesmo tempo em que 

não está imune a uma nova recessão. Nesse sentido, as principais ameaças em 

curto prazo, apresentadas nestes estudos são: agravamento da situação fiscal na 

Europa e nos Estados Unidos da América (EUA); inflação, podendo desacelerar o 

crescimento da China; aumento da vulnerabilidade externa, uma vez que o 
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financiamento do déficit da balança de transações correntes depende cada vez mais 

do capital especulativo; o câmbio valorizado que retira a competitividade das 

exportações e aumenta a competição com produção doméstica. 

 O governo brasileiro, por sua vez, tomou iniciativas para driblar tal crise 

mediante a tentativa de contenção da valorização do real, de olho no mercado 

futuro; proteção e desoneração de alguns segmentos da indústria; controle da 

inflação e manutenção do equilíbrio fiscal; e administração do dilema constante entre 

juros, câmbio e inflação.  

 A pesquisa ainda aponta que os desdobramentos da crise de 2008/2009, no 

que se refere ao endividamento público e ao sistema financeiro mundial, o cenário 

tendia a possibilidade de uma nova recessão. Alguns fatos relevantes colaboram 

para essa análise: a) a crise fiscal na Zona do Euro – Grécia, Portugal, Itália e 

Espanha; b) as dificuldades crescentes c) o impasse fiscal e político nos EUA; d) o 

rebaixamento da dívida soberana dos EUA; e) a desconfiança que se estendeu de 

governos a bancos. 

 Ainda assim, conforme expressam os números da tabela 1, no que se refere à 

economia do Nordeste em 2011, Pernambuco ganhou destaque mantendo o ritmo 

de crescimento no primeiro trimestre de 2011, enquanto o do país e dos outros dois 

mais importantes estados da Região – Bahia e Ceará –, apresentaram 

desaceleração.  

 

Tabela 1 - Brasil, Bahia, Ceará e Pernambuco: Taxa (%) de crescimento do PIB trimestral (1º 

Trimestre de 2011/ 1°Trimestre de 2010) 

 

Área 

Geográfica 

PIB no 1º trimestre 

2010/1º trimestre 

2009 

1º trimestre 2011/1º trimestre 2010 

PIB 
Agropecuári

a 

Indústri

a 

Servi

ços 

Pernambuco 7,8 7,6 6,9 7,7 7,8 

Ceará 8,9 4,7 26,0 1,2 5,4 

Brasil 9,0 4,2 3,1 3,5 4,0 

Bahia 9,5 2,5 7,2 -0,5 3,4 

 
Fonte: IBGE – SEI – SEPLAG/IPECE – CONDEPE/FIDEM – Elaboração CEPLAN (2011). Nota: A 
taxa de crescimento se refere à comparação do PIB do trimestre com o PIB do mesmo período do 
ano anterior. 
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Na economia, Pernambuco se diferencia entre os maiores estados da Região 

como reflexo do maior nível de atividade econômica e de maiores investimentos. A 

tabela 2 apresenta percentuais de arrecadação de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). 

 

Tabela 2 - Bahia, Ceará e Pernambuco: Crescimento (%) da arrecadação* de ICMS (janeiro a 
junho 2011/ janeiro a junho 2010) 

 

Área Geográfica Jan – Jun 2010 Jan – Jun 2011 
Taxa de crescimento 

(%) 

Pernambuco 4.365.880 4.800.102 9,9 

Ceará 3.190.781 3.188.091 - 0,1 

Bahia 6.740.305 6.381.826 - 5,3 

 
    Fonte: CONFAZ/COTEPE. Elaboração CEPLAN (2011). 
    Nota: valores a preços de junho de 2011 deflacionados pelo IGP-DI. 

 

 

 Em termos de arrecadação de ICMS, o estado de Pernambuco destaca-se na 

comparação entre os maiores estados da Região. Enquanto os estados da Bahia e 

Ceará apresentam queda de arrecadação no 1º semestre de 2011, quando 

comparado com o mesmo período do ano anterior, Pernambuco aumenta sua 

arrecadação em quase 10 pontos percentuais. Este fato é gerado, em grande 

medida, pelo dinamismo da construção civil que reflete implantação de 

empreendimentos produtivos e de investimentos em infraestrutura.  

 A expectativa é de continuidade, de manutenção de crescimento do estado de 

Pernambuco nos próximos anos, devido aos novos investimentos públicos e 

privados e, em especial, aos grandes empreendimentos que entraram em operação 

– refinaria, montadora, novos estaleiros, siderúrgica etc –, potencializando efeitos 

multiplicadores na economia estadual. Para ter um parâmetro da velocidade de 

crescimento do estado de Pernambuco, em um curto período de 10 anos, 2001-

2011, mais de 140 empresas instaram-se no entorno de Suape. 

Nesse contexto, o gráfico 2 informa sobre a mão de obra qualificada, sobre o 

dinamismo do emprego formal em Pernambuco e no Brasil. A representação gráfica 

apresenta uma intensidade maior do crescimento em Pernambuco a partir de 2007.  
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Gráfico 2 - Brasil e Pernambuco: Evolução do estoque de empregos (2003-2010) (2003=100). 

  

 

              
  Fonte: RAIS-MTE. Elaboração CEPLAN (2011). 

 

 

A projeção em torno dos dados aponta maior crescimento do emprego em 

Pernambuco, uma vez que a expansão a partir de 2009 sinaliza um ritmo mais 

acentuado da demanda por mão de obra vinculada à transformação de metais e de 

compósitos em Pernambuco, comparativamente ao Brasil.  

A tabela 3 apresenta o crescimento significativo de ocupações associadas ao 

novo ciclo de investimentos no estado de Pernambuco. Os números de empregos 

por segmentos ocupacionais selecionados no período de 2003 a 2010 apresentam 

uma taxa de crescimento ao ano maior quando relacionada aos trabalhadores da 

construção civil e Técnicos de nível médio em ocupações industriais. 
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Tabela 3 - Informe sobre mão de obra qualificada: Crescimento significativo de ocupações 
associadas ao novo ciclo de investimentos – Pernambuco: Número de empregos por 

segmentos ocupacionais selecionados (2003-2010). 
 

Áreas Escolhidas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taxa de 

crescimento              

(% a.a ) 

Trabalhadores da 

Construção Civil 

    

37.617     40.610     41.376     44.672     50.594     66.735  

     

76.118     102.376  

                     

15,4  

 

 

         Trabalhadores da 

transformação de metais e 

de compósitos 

    

12.455     13.465     14.226  

     

15.144     15.982     17.898     19.369       28.075  

                    

12,3  

 

 

 

         Técnicos de nível médio em  

ocupação industrial    14.892     15.604  

    

16.575  

     

17.916     19.074  

    

21.414     23.704  

      

27.217  

                      

9,0  

          

Engenheiros 

      

4.175      4.302       4.412       4.584       4.981       5.429       5.963         7.059  

                      

7,8  

 

Fonte: RAIS – METE. Elaboração CEPLAN (2011). 

           

O quadro 1 expõe dados relativos à evolução estimada da demanda por mão 

de obra por técnicos de nível médio em ocupações industriais, associados ao novo 

ciclo de investimentos no estado de Pernambuco e no Brasil relativo ao período de 

2003-2014, indicando um crescimento dos índices do estado em relação ao país. 

 

Quadro 1 - Brasil e Pernambuco: evolução estimada da demanda por mão de obra por técnicos 

de nível médio em ocupações industriais (2003-2014). Onde (2003 = 100) 

 

Ano Brasil Pernambuco 

2003 100,0 100,0 

2004 104,7 104,8 

2005 110,7 111,3 

2006 117,5 120,3 

2007 127,2 128,1 

2008 137,2 143,8 

009 143,6 159,2 

2010 158,2 182,8 

2011 169,8 203,6 

2012 183,4 229,0 

2013 197,9 257,3 

2014 213,5 288,3 

 

Fonte: CEPLAN (2011).               
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Na tabela 4 é apresentada a projeção do número de empregos por segmentos 

ocupacionais e se observa a partir de 2010 houve expansão maior na construção 

civil e aumento significativo nos anos seguintes com indicação de queda no ano de 

2014. A estimativa de empregos nas ocupações vinculadas, especialmente frente ao 

novo ciclo de expansão industrial de Pernambuco, indica tendência de continuidade 

de expansão nos próximos anos. 

 

Tabela 4 - Pernambuco: Número de empregos estimados por segmentos ocupacionais 
selecionados (2010-2014) 

 

Áreas Escolhidas 2010 2011 2012 2013 2014 Médio     Anual 

Trabalhadores da 

Construção Civil 102.376 122.131 148.237 177.868 50.594 27.162 

Trabalhadores da 

transformação de 

metais e de compósitos 28.075 30.913 36.549 42.953 15.982 5.513 

Técnicos de nível 

médio em ocupação 

industrial 27.217 15.604 34.108 38.315 19.074 3.931 

       Engenheiros 7.059 4.302 8.924 10.130 4.981 1.103 

 

           Fonte: CEPLAN (2011). 

 

A síntese conclusiva da pesquisa CEPLAN é que o dinamismo recente da 

economia de Pernambuco repercute com grande intensidade no mercado de 

trabalho, de modo geral, e em algumas ocupações associadas aos grandes projetos 

em implantação. Afirma, ainda, que as projeções apresentadas mostram o 

esforço que deve ser realizado para reduzir o déficit de mão de obra qualificada, 

particularmente na construção civil, na indústria e nas engenharias. Apresenta a 

existência de probabilidade que as estimativas realizadas estejam subestimadas, 

tendo em vista que não se levou em conta o impacto de novos projetos negociados 

recentemente. 

A partir dos dados disponibilizados pelos estudos da CEPLAN (2011) e da AD 

DIPER (2011), constata-se que Pernambuco se encontra em um novo ciclo de 

crescimento. Tanto do ponto de vista da dimensão, quanto do conjunto de mudanças 
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que este ciclo é portador. Uma mudança que ocorre não de forma endógena, mas 

decorrente substancialmente das políticas nacionais e de agentes privados que tem 

investido no Estado. 

De acordo com a CEPLAN (2011), o Brasil integrou políticas sociais com 

políticas econômicas, e impulsionou crescimento no país, ocasionando uma melhora 

nos indicadores sociais da nação. Dados comparativos referentes aos anos 2002 e 

2010 apresentam aumento real de 67% no salário mínimo do trabalhador, bem como 

aumento no percentual de empregos formais. Ou seja, de R$ 200,00 em 2002, o 

salário alcança o valor de R$ 510,00 no ano de 2010. Também, a taxa de 

desemprego média em 2002, que alcançou o índice de 10,9%, em 2010 baixa para 

5,7%. Em 2002, o percentual da população identificada como vivendo na pobreza 

extrema era de 16,5%, em 2009 o percentual atinge 8,8%. 

Nesse contexto, o Norte e o Nordeste foram diretamente impactados com as 

políticas púbicas do governo federal mediante valorização real do salário mínimo, 

distribuição de bolsas de auxílios a famílias carentes, políticas de investimentos na 

infraestrutura do país com o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 1 e 

PAC 2 – e com a Política de Petrobrás – de refino e de compra de componentes 

nacional –, etc. 

 O dinamismo do consumo no Nordeste atrai investimentos do setor privado. 

Pernambuco cresce a partir do modelo brasileiro de crescimento, pautado no 

consumo, dando um novo impulso à economia, na contra mão da crise em todo 

mundo.  A título de exemplo, temos o porto de Suape, construção da década de 

1970, que se tornou estratégico e um grande atrativo para investimentos privados no 

Estado. E, apesar de haver concentração de atividades em torno deste, identifica-se, 

também, o dinamismo no interior do Estado, contribuindo significativamente para 

aumento das taxas de emprego formal. 

A taxa de emprego formal cresceu no Sertão Central, fruto das grandes obras 

lá, iniciadas: a transnordestina, a transposição do rio São Francisco, e as obras que 

contribuem para o crescimento do setor construção civil. Já podem ser considerados 

os investimentos do setor privado que ora ocorrem no polo goiana (ao norte) e na 

“cidade da copa” (ao oeste), em função da Copa de 2014. 

Segundo dados da Agência Condepe/Fidem (2013), o Produto Interno Bruto 

de Pernambuco cresceu 2,3%, totalizando R$ 115,6 bilhões, superando o PIB do 

Brasil em 2012, e o acumulado para o ano no estado é pelo menos duas vezes 
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maior que a média nacional, que foi de 0,9%. Observa-se que, mesmo diante de 

uma economia internacional instável, a economia de Pernambuco continua em 

crescimento, mantendo-se desde 2007 com taxas médias de crescimento em torno 

de 5% ao ano, acompanhadas pelo aumento dos índices de emprego, da 

valorização do salário mínimo e da ascensão de novas categorias sociais. 

 Em relação aos setores de atividade econômica, o setor de serviços reflete o 

dinamismo da economia pernambucana e fortalece as mudanças ocorridas no 

Estado, representando 73% do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco, no 

acumulado de 2012 cresceu 2,7%, com foco na área de transporte (9,3%), aluguéis 

e intermediação financeira (4,6%). O setor da Indústria manteve o índice de 

crescimento e registrou 3,7%, sendo alavancado pela área da construção civil com 

8,3%, seguido pela indústria da transformação com 2,0%. O setor agropecuário 

registrou neste período crescimento de 0,45%, com destaque para as lavouras da 

uva e da manga. Quanto ao número de trabalhadores com carteira assinada, 

Pernambuco contabilizou, em 2012, setecentos mil (CONDEPE/FIDEM, 2013). 

Pernambuco é reconhecido como líder na oferta de empregos formais no 

setor de serviços e na construção civil, e supera o Brasil na retomada da produção. 

Em comparação com outros estados da federação, supera a Bahia e o Ceará no 

aumento das exportações (FECOMÉRCIO, 2013). Os projetos em instalação que 

sustentam a expansão célere de Pernambuco podem ser conjugados, basicamente, 

nas seguintes âncoras de crescimento: Refinaria Abreu e Lima, Petroquímica Suape, 

Estaleiro Atlântico Sul, Ferrovia Transnordestina, Transposição do Rio São 

Francisco, Siderúrgica Suape, Fiat, Plataforma Logística multimodal do Sertão 

Central e Cidade da Copa (PERNAMBUCO/SDEC, 2013).    

 Na figura 1, segue uma imagem representativa do Estado de Pernambuco, 

considerando os arranjos produtivos das doze micros regiões.   
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Figura 1 - Arranjos Produtivos de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: PERNAMBUCO/SEEP (2012) 

 

 A situação socioeconômica de Pernambuco apresenta-se com um 

crescimento considerável, com tendência a um perfil econômico mais industrializado, 

com crescimento maior no setor de serviços. Entretanto, investimentos em  

infraestrutura e mobilidade permanecem insuficientes. Ademais, de acordo com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), dados apresentados em junho de 

2011, o perfil da pobreza extrema no estado de Pernambuco possui índices acima 

da média nacional. 

 De acordo com o IPEA (2011), o conceito de pobreza extrema foi definido 

como o estado de privação de um indivíduo cujo bem-estar é inferior ao mínimo que 

a sociedade a qual ele pertence julga obrigada a garantir. E em Pernambuco, mais 

de um  milhão de pessoas estão vivendo na pobreza extrema.  

 O governo federal estabeleceu uma linha de pobreza extrema, segundo essa 

linha, estão em situação de miséria aqueles cuja renda familiar per capita não 

ultrapassa os R$ 70. Em janeiro de 2010, a porcentagem da população vivendo com 

menos de R$ 70 no estado de Pernambuco atingiu em torno de 11,7%, contra 5,2% 

em média, no Brasil. Desse modo, ainda é um sonho distante para muitos 
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pernambucanos o acesso às necessidades básicas, como um banheiro exclusivo, 

um esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia elétrica e coleta de lixo. 

Dentre os vários indicadores negativos do estado, destacam-se as elevadas taxas 

de homicídios (IPEA, 2011). 

 . Conclui-se que as ações governamentais do estado priorizam o crescimento 

econômico e os interesses empresariais, direcionam as políticas públicas com foco 

na inclusão produtiva. Nesta perspectiva, aponta-se para um quadro de baixos 

índices de resultados educacionais e de qualificação profissional. É nesse contexto 

que o governo do estado de Pernambuco se fundamenta e se mobiliza para o 

desenvolvimento de uma política de expansão do ensino técnico nos últimos anos, 

tema abordado na seção a seguir. 

 

4.2  Trajetória da Educação Profissional Técnica de nível médio na Rede 

Pública Estadual de Pernambuco na primeira década dos anos 2000: 

estrutura e funcionamento.  

 

Abordar a educação profissional de nível técnico em Pernambuco na primeira 

década dos anos 2000 significa retomar o percurso desta a partir das secretarias 

responsáveis pelas atribuições concernentes a esta modalidade de ensino. Ou seja, 

inicialmente, tais ações estavam vinculadas à Secretaria de Educação. 

Posteriormente, no ano de 2003, são repassadas para a Secretaria de Ciência 

Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA). As atribuições retornam a ser de 

responsabilidade da Secretaria de Educação a partir do ano de 2009.   

A Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) tem seu 

histórico a partir da criação Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco, pela Lei nº 10.133 de 1988. Posteriormente, em 1991, tal Secretaria foi 

extinta. Por força da Lei nº 10.920, de 1993, a Secretaria foi recriada com a 

denominação de Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA). 

Segundo a Lei nº 1388 de 2003, a SECTMA passou a incorporar a área de recursos 

hídricos e o ensino superior no estado.  A partir de 2011, retoma a nomenclatura de 

Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTEC), mediante a Lei nº 14.264, de 06 de 

janeiro de 201175.  

                                                           
75

 No inciso V do Artigo 1º, regulamenta que a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem a competência 
de “formular, fomentar e executar as ações de política estadual de desenvolvimento científico, 



114 
 

 

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SE-PE), por sua vez, 

esteve mais de meio século vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, o 

desligamento entre os dois órgãos e a aquisição de autonomia da SE-PE veio 

através da Lei nº 466 de 22, de abril de 1949. Após a regulamentação da “Secretaria 

de Estado dos Negócios de Educação e Cultura”, mediante o Decreto nº 75, de 08 

de junho de 1949, a Secretaria teve a nomenclatura modificada quatro vezes. O 

Decreto nº 21.682, de 01 de setembro de 1999, aprova o regulamento da Secretaria 

de Educação (SE) em funcionamento até os dias atuais76. 

Na Lei complementar nº 49, de 2003, ficou uma lacuna em relação à 

Educação Profissional de Nível Técnico no estado de Pernambuco, uma vez que tal 

modalidade de educação não foi mencionada como de competência nem da 

Secretaria de Educação, tampouco da SECTMA77, ficando para esta última apenas a 

instituição e a gestão dos Centros Tecnológicos.   

Destaca-se o fato de que no Plano Estadual de Educação de Pernambuco 

(2002 a 2011)78, através da Lei Estadual nº 12.286, de 28 de novembro de 2002, a 

política de Educação Profissional trouxe a proposição da implantação de Centros 

Tecnológicos de Educação Profissional (CTEP’s), com o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento sustentável do Estado com inclusão social, fortalecendo seus 

arranjos produtivos, vocação econômica e particularidades regionais. A intenção de 

criação dos CTP’s já constava expressa no plano de ação do governo do Estado de 

                                                                                                                                                                                     
tecnológico e de inovação; promover e apoiar ações e atividades de incentivo à ciência, às ações de 
ensino superior, pesquisa científica e extensão, bem como apoiar as ações de polícia científica e 
medicina legal; instituir e gerir centros tecnológicos; e promover a educação profissional tecnológica” 
(PERNAMBUCO, Lei nº 14.264 de 2011). 

76
 O Decreto nº 3197 de 13, de agosto de 1974, aprova o regulamento da Secretaria de Educação e 

Cultura. O Decreto nº 15.717, de 27 de abril de 1992, aprova o regulamento da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes. O Decreto nº 18.594, de 17 de julho de 1995, aprova o regulamento da 
Secretaria de Educação e Esportes. O Decreto nº 21.682, de 1º de setembro de 1999, aprova o 
regulamento da Secretaria de Educação até os dias atuais.  Disponível em:                                                   

<http:www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=66>.  Acesso em: 04 out. 2011. 

77
 Disponível em: 

<http://www.comunidades.pe.gov.br/web/sectma/exibirartigo?companyId=communis.com.br&articleId
=2172>. Acesso em: 30 jan. 2013. 

78
 De acordo com o Plano Estadual de Educação do Estado 2002 a 2011, a formação profissional 

deverá estar fundamentada no direito à educação e ao trabalho, promovendo a profissionalização e o 
desenvolvimento permanente de aptidões para a vida produtiva, devendo ser reconhecidas as 
competências desenvolvidas fora da escola, no mundo do trabalho. Deverá, ainda, estar vinculada às 
perspectivas de desenvolvimento econômico e tecnológico, às políticas sociais e ao estudo das 
demandas de mercado.  

 

http://www.comunidades.pe.gov.br/web/sectma/exibirartigo?companyId=communis.com.br&articleId=2172
http://www.comunidades.pe.gov.br/web/sectma/exibirartigo?companyId=communis.com.br&articleId=2172
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Pernambuco 2000-2003 e se apresentou em consonância com o Plano Nacional de 

Educação (2001).   

Desse modo, o Programa dos CTEP’s foi instituído através do Decreto 

Estadual nº 25.389, de 14 de abril de 2003, em conformidade com as novas 

diretrizes traçadas pela reforma do estado, Lei nº 49 de 31 de janeiro de 2003. O 

conteúdo do Decreto estadual apresenta sintonia com a legislação federal que 

regula a educação profissional no país e os princípios traçados pelo Ministério da 

Educação, mediante a Secretaria de Educação Média e Tecnológica para a 

Educação Profissional e Tecnológica. 

De acordo com documentos da SECTMA (2007b), o projeto de criação e 

consolidação de Centros Tecnológicos e de Inovação foi incluído no âmbito da então 

Fundação Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP) como uma “estratégia para a 

competitividade” e para o “desenvolvimento sustentável” do estado.  

As ações programáticas destinadas aos CTEP’s, com foco na inovação e 

empreendedorismo, eram decorrentes do programa de fortalecimento do sistema 

estadual de inovação, de modernização e de competitividade, desenvolvidas pela 

SECTMA no âmbito do ITEP, tendo como foco o desenvolvimento de 

arranjos/cadeias produtivas estratégicas para o Estado. 

Nesses termos, projetou-se que a competência pela Educação Profissional no 

Estado, que no momento estava sob a responsabilidade da Secretaria de Educação 

e Cultura do Estado (SEDUC), pudesse, no contexto da Reforma do Estado, migrar 

para a Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA). 

 

[...] a partir do ano 2000, iniciativas tomadas particularmente em relação às 
questões conceituais que fundamentam o Programa dos CTEP, e outras de 
ordem metodológica voltadas para a identificação de arranjos produtivos 
locais - APL’s, mostraram a importância de que a competência pela 
Educação Profissional no Estado, então sob a responsabilidade da 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado - SEDUC, pudesse, no 
contexto da Reforma do Estado, migrar para a Secretaria de Ciência 
Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA (PERNAMBUCO/SECTMA, 2007b, 
p. 1).  
 

Segundo o documento (PERNAMBUCO/SECTMA, 2007b, p. 1), a expectativa 

era a associação da educação profissional à ciência e à inovação tecnológica para 

viabilização da definição e execução de uma política pública para atuação na 

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico das diferentes regiões do Estado, 

com vistas à geração de emprego e de renda.  
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O desenvolvimento do Programa de Centros Tecnológicos de Educação 

Profissional, a Lei das Organizações Sociais (‘OS’) nº 9.637 de 1998, a Lei da 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s) nº 9.790, de 1999, 

coadunam com a lógica da reforma da Educação Profissional ocorrida na segunda 

metade da década de noventa, mediante o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP) e com o Decreto nº 2.208 de 1997. A reforma foi determinada 

a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9394, de 1996.  

Foram ações que abrangeram tanto o financiamento de construção, quanto a 

reforma e a ampliação de prédios, a aquisição de equipamentos de laboratórios e de 

material pedagógico como ações voltadas para o desenvolvimento técnico-

pedagógico e de gestão das escolas estaduais e comunitárias, a captação de 

recursos e as parcerias. Poderiam se inscrever no Programa escolas 

profissionalizantes federais, estaduais e comunitárias79. Vale ressaltar que o 

Programa teve vigência anunciada até o ano de 2007.  

Em Pernambuco, ainda no ano de 2003, há um acordo de cooperação 

técnica, nº 09 de 2003, entre SEDUC e SECTMA, tendo como objeto transferir para 

a SECTMA as competências relativas à educação profissional do estado, visando o 

reordenamento da rede pública de ensino e à orientação, monitoramento e avaliação 

da rede privada, que compõem o Subsistema de Educação Profissional, integrado 

ao Sistema Educacional do Estado de Pernambuco. Pelo acordo, a SECTMA 

assumiu as atribuições e responsabilidades referentes à educação profissional, em 

substituição à SEDUC e, em atendimento às definições do Conselho Estadual de 

Educação (CEE/PE), com o qual firmou protocolo de intenções 

(PERNAMBUCO/SECTMA, 2007 b). 

Após atribuição da responsabilidade pela educação profissional à SECTMA, 

esta assume a Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães 

(ETEPAM)80, em setembro de 2004. Em dezembro de 2006, depois de um novo 

                                                           
79

 O programa decorre do acordo de empréstimo nº 1.052/0C-BR, assinado entre o Ministério da 
Educação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e teve vigência prevista até maio de 
2007. O valor total de investimentos é de US$ 312 milhões, dos quais 50% provenientes do 
financiamento do BID e 50% de contrapartida brasileira, por meio do Ministério da Educação. 
Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-
imprensa/noticias/itemlist/tag/PROEP%20(Programa%20de%20Expans%C3%A3o%20da%20Educa
%C3%A7%C3%A3o%20Profissional)?start=10>.  Acesso em: 12 jul. 2011.  
80

 As obras da ETEPAM foram iniciadas no segundo semestre de 2000. No entanto, em 2001, a 
construtora responsável faliu e a reforma foi paralisada. Em maio de 2002, ela foi retomada por outra 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.etepam.pe.gov.br%2F&ei=_hBoUs67K9a24AOzyoHoBA&usg=AFQjCNFDCa6L_jKV48a9yEq6VE7FTOEM1Q&bvm=bv.55123115,d.eWU
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/itemlist/tag/PROEP%20(Programa%20de%20Expans%C3%A3o%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Profissional)?start=10
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/itemlist/tag/PROEP%20(Programa%20de%20Expans%C3%A3o%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Profissional)?start=10
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/itemlist/tag/PROEP%20(Programa%20de%20Expans%C3%A3o%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Profissional)?start=10
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edital e processo licitatório, as obras de reforma da escola que estavam paralisadas 

foram retomadas (PERNAMBUCO/SECTMA, 2007). 

A SECTMA atuou através do programa dos CTEP’s com a “OS” ITEP81, 

responsabilizando-se, ainda, pelo reordenamento, pelos repasses de recursos, pela 

avaliação da rede pública de educação profissional, e pelo acompanhamento e 

avaliação desta mesma modalidade de ensino na rede privada.  As ações 

planejadas para a rede pública pontuaram desde a ampliação do processo de 

inclusão digital e o fortalecimento do ensino profissional em todo o Estado, tendo 

como objetivo a qualificação de mão de obra, a formação da cidadania e a inclusão 

social nas doze microrregiões pernambucanas. 

A política de educação profissional, no contexto do Programa dos CETEP’s, 

constitui-se enquanto ação prioritária no planejamento estadual, vinculado à opção 

estratégica do desenvolvimento e competitividade, conforme expressa o conteúdo 

da Lei nº 11.725, de 23 de dezembro de 1999, referente ao Plano Plurianual (PPA) 

2000 a 2003. E na legislação referente ao PPA 2004-2007, Lei nº 12.427, de 25 de 

setembro de 2003, há a garantia de condição de programa estratégico e prioritário. 

Integra assim, os documentos de referência do governo estadual, como os Planos 

Regionais de Inclusão Social, o Programa Governo nos Municípios e a Agenda da 

Juventude82 (PERNAMBUCO/SECTMA, 2007 b).  

As ações de fortalecimento do ensino técnico e da educação profissional no 

estado de Pernambuco, a partir do ano de 2007, contemplaram ações de 

recuperação das seis escolas que ofertavam exclusivamente cursos técnicos no 

estado, e construções dos Centros Tecnológicos em Serra Talhada, Caruaru, 

Araripina e Petrolina para oferta de cursos permanentes (PERNAMBUCO/SECTMA, 

2007).  

No ano de 2008, a partir do Decreto Estadual nº 32.094, regulamenta-se a 

criação dos CETEP’s visando ao apoio aos arranjos produtivos locais, “no âmbito da 

difusão de tecnologia e apoio à inovação e ao empreendedorismo”, vinculados a 

                                                                                                                                                                                     
construtora que, em 2003, pediu recisão do contrato e parou as obras (PERNAMBUCO/SECTMA, 
2007).    

81
 Instituto de Tecnologia de Pernambuco. 

82
 Nesse sentido, a Secretaria da Juventude do Governo de Pernambuco, publicou em Setembro de 

2007, um documento denominado “Proposta das Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco ao 
Plano Estadual de Juventude” (setembro, 2007), no qual afirma que o documento é o resultado da 
sistematização das escutas da juventude em Pernambuco.  
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estrutura da Secretaria de Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA).  A gestão dos 

Centros Tecnológicos insere-se no contexto de Parcerias Público Privado (PPP’s) 

considerando que os mesmos são geridos pela “OS” ITEP. 83  

Mesmo com as funções de Inovação Tecnológica, Educação Profissional e 

Empreendedorismo, os Centros têm se limitado a oferta de cursos técnicos, ou de 

qualificação profissional. Estes poderiam estar sob a responsabilidade da Secretaria 

Executiva de Educação Profissional (SEEP) em pleno exercício a partir do ano de 

2010.   

 Tais Centros têm servido de espaço para atuação do Sistema “S”, de forma 

descentralizada, a partir de convênios firmados84. E, por vezes, sem nem mesmo 

cumprimento da observância necessária do que está disposto na legislação do 

Estado de Pernambuco. A título de exemplo, pode-se citar o que consta registrado 

no Parecer CEE/PE nº 117, de 2009, no que se refere ao início dos cursos sem a 

prévia autorização do Conselho Estadual de Educação85.   

Neste cenário de educação profissional no Estado de Pernambuco, identifica-

se, também, a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo (STQE), 

cujas ações são essencialmente desenvolvidas através de PPP’s, basicamente com 

o Sistema “S”, com oferta de diversos cursos de qualificação profissional.  

Desse modo, identifica-se uma lógica de pulverização dos recursos públicos 

do estado, mediante processos variados de Parcerias Público Privado (PPP’s), sem 

a existência de mecanismos satisfatórios para acompanhamento e monitoramento 

dessas ações, dos recursos investidos, bem como o nível de qualidade e a eficácia 

social destas ofertas.    

Destaca-se que o governo de Pernambuco segue uma lógica instituída pelo 

governo federal. Este, através do Ministério do Trabalho e Emprego e de ações 

                                                           
83 O Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP-OS), é caracterizada enquanto organização social 

sem fins econômicos, é um centro de referência regional na oferta de soluções tecnológicas para o 
setor produtivo. Disponível em: <http://www.pe.gov.br/orgaos/itep-instituto-de-tecnologia-de-
pernambuco/>. Acesso em: 12 jul. 2012.  

84
  O parecer CEE/PE nº 117/2009- CEB, de 26 de outubro de 2009, faz menção a um Termo de 

Convênio firmado entre o SENAI e a SECTMA em Pernambuco, datado em 06 de junho de 2008. 
Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tk0yN-
KZcuUJ:www.cee.pe.gov.br/Pareceres_2009/117-2009.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. 
Acesso em: 28 nov. 2012. 

85
 A exemplo do que consta no Parecer CEE/PE nº  117/2009 – CEB. Aprovado pelo Plenário em 

26/10/2009. Referente aos processos nº
s 
75/2008 e 163/2009, publicado no DOE de 03/12/2009 pela 

Portaria SECTMA nº 365/2009, de 02/12/2009, republicada em 15/12/2009 e errata em 24/12/2009. 
 
 

http://www.pe.gov.br/orgaos/itep-instituto-de-tecnologia-de-pernambuco/
http://www.pe.gov.br/orgaos/itep-instituto-de-tecnologia-de-pernambuco/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tk0yN-KZcuUJ:www.cee.pe.gov.br/Pareceres_2009/117-2009.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tk0yN-KZcuUJ:www.cee.pe.gov.br/Pareceres_2009/117-2009.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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intersetoriais criou planos e programas com linhas de ações diversificadas para 

adolescentes e jovens. No início da primeira gestão do governador Eduardo 

Campos, o Plano de Ação da Educação Profissional 2007/2008 vem com o intuito de 

responder a um conjunto amplo de demandas relacionadas ao ensino técnico 

profissional, dispondo de uma estrutura frágil de escolas técnicas.  

 

Pernambuco apresenta um número reduzido de alunos atendidos pelo 
sistema educacional em nível de formação profissional.  No conjunto das 
escolas públicas profissionais (estaduais e federais) existem   no  estado, 
que totaliza aproximadamente 22 mil alunos matriculados, apenas 1.748 
eram atendidos pela rede estadual até o mês de setembro 
(PERNAMBUCO/SECTMA, 2007, p.11). 

 

A fim de construir e implantar a Política Estadual de Educação Técnica e 

Profissional (2007-2010), a SECTMA, em conjunto com outras secretarias do 

estado, considerou eixos orientadores da ação: fortalecimento do sistema de 

planejamento e gestão da educação profissional no âmbito da SECTMA; 

estruturação de uma rede de escolas técnicas para o atendimento das necessidades 

do aparato produtivo em cada região do desenvolvimento do Estado; 

redimensionamento do leque existente de cursos técnicos, bem como a atualização 

das suas matrizes curriculares, de modo a atender aos atuais requisitos 

demandados por um sistema produtivo e empresarial em rápida mudança 

tecnológica; priorização com outras instituições públicas estaduais e federais com 

vistas a propiciar um ambiente político-institucional adequado ao desenvolvimento 

da educação profissional.  

No relatório SEEP (2010a), a Educação Profissional e Tecnológica é 

apresentada como uma construção social no campo multidisciplinar e assumida 

como Política Pública de formação sócio profissional. Apresenta como missão 

“Fortalecer o Ensino Médio e Técnico no Estado de Pernambuco e difundir a 

modalidade integrada e subsequente, com foco na interiorização das ações do 

governo.” (PERNAMBUCO/SEEPE, 2010 a, p. 3). Enquanto objetivo pontua-se o 

desenvolver políticas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino médio técnico 

e à qualificação profissional dos estudantes da Rede Pública do Estado de 

Pernambuco. 

Destaca-se o fato de que no ano de 2008 é aprovada a Lei Estadual 

Complementar nº 125, de 10 de julho de 2008, cria o Programa de Educação 
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Integral, e no Art. 1º afirma que o Programa é vinculado à Secretaria de Educação, 

com o objetivo de desenvolver políticas à melhoria da qualidade do ensino médio e à 

qualificação profissional dos estudantes da Rede Pública de Educação do Estado de 

Pernambuco. Considera-se, também, que no Art. 3º “Fica criada, na estrutura da 

Secretaria de Educação, vinculada ao gabinete de seu titular, a Unidade Técnica de 

Coordenação do Programa de Educação Integral, dotada de autonomia técnica e 

financeira”. 

A partir de 2009, o governo do Estado de Pernambuco frente aos desafios do 

alcance de metas para a educação profissional, no que se refere à interiorização das 

ações mediante ampliação do número de escolas técnicas (ETE’s), bem como 

constituição de uma rede de escolas interligadas, e juntamente com a meta de 

implantação de um número crescente de Escolas de Referência em Ensino Médio 

(EREM’s), modifica a denominação e a competência dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo, e na Secretaria de Educação criam-se alguns cargos para atuação 

na educação profissional, regulamentado pelo Decreto nº 33.989, de 02 de outubro 

de 200986, conforme descrição abaixo: 

 

a) 01 Cargo de Secretário Executivo de Educação Profissional 

b) 01 Cargo de Gerente Geral de Educação Profissional 

c) 01 Cargo de Gestor de Educação a Distância  

d) 01 Cargo de Gestor de Escolas Técnicas 

e) 01 Cargo de Gestor de Projetos Especiais 

f) 01 Cargo de Assessor de Articulação Institucional 

g) 01 Assessor de Monitoramento e Gestão 

 

E, mediante a Lei nº 13.968, de 15 de dezembro de 200987, passou a ser 

atribuição da Secretaria de Educação, o que antes era atribuição da SECTMA, no 

que se refere a formular, implementar, acompanhar e  avaliar as políticas estaduais 

de educação profissional de nível técnico. 

                                                           
86

  Governador Eduardo Campos e Secretário de Educação do Estado Danilo Jorge de Barros Cabral. 
87

 A Lei modifica a denominação e a competência dos órgãos e entidades do Poder Executivo que 

indica; altera a Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, e as Leis nº 13.205, de 19 de 
janeiro de 2007, e nº 13.694, de 18 de dezembro de 2008. 
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O Decreto estadual de nº 35.284, de 06 de julho de 201088, altera a 

vinculação da Unidade Técnica de Coordenação do Programa de Educação Integral, 

no âmbito da Secretaria de Educação. Ou seja, no Art. 1º determina-se que “Fica 

vinculada à Secretaria Executiva de Educação Profissional a Unidade Técnica de 

coordenação do Programa de Educação Integral da Secretaria de Educação” 89. 

E em 14 de outubro de 2010, publica-se no Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco o Decreto nº 35.681, de 13 de outubro de 2010, que aprova o 

regulamento da Secretaria de Educação, e dá outras providências. Neste, 

apresenta-se a Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP) com 

autonomia técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Educação do Estado 

(SEE), órgão responsável pela implantação do Plano Estadual de Educação e 

formulação da política de Educação Profissional e de Educação Integral de nível 

médio. Afirma-se que: 

 

As Políticas de Educação Profissional e de Educação Integral, a 
serem estabelecidas pela Secretaria Executiva de Educação 
Profissional, serão integradas às políticas de desenvolvimento 
regional e executadas em estreita articulação com as outras 
Secretarias Executivas da Secretaria de Educação do Estado 
(PERNAMBUCO/SEEP, 2010b, p. 4).  

 

Dito de outro modo, a SEEP passou a ser responsável pelo reordenamento 

das redes pública e privada de educação profissional técnica de nível médio em 

Pernambuco, e a coordenar o Programa de Educação Integral do Estado. A partir 

dessa Secretaria, firmam-se parcerias público privado para as Escolas de 

Referências em Ensino Médio (EREM’s) e Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de 

Pernambuco, as ações do Programa Integral. Abaixo, estão expressas as diretrizes 

estratégicas da Secretaria Executiva de Educação Profissional de acordo com o 

documento SEEP (2010 b, p. 5-6): 

- “Elaborar, implantar e implementar a Política de Educação Profissional e de 

Educação Integral, de acordo com a legislação vigente e normas do Sistema 

Estadual de Ensino e do Conselho Estadual de Educação; 

                                                           
88

 Governador Eduardo Campos e Secretário de Educação do Estado Nilton da Mota Silveira Filho. 
89

 Anteriormente, de acordo com a Lei Complementar nº 125 de 2008, Art. 3º, a Unidade Técnica de 
Coordenação do Programa de Educação Integral, dotada de autonomia técnica e financeira, foi criada 
na estrutura da Secretaria de Educação, vinculada ao gabinete de seu titular.    
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- Acompanhar e avaliar a oferta da Educação Profissional e de Educação 

Integral no Sistema Estadual de Ensino; 

- Assegurar a expansão da Educação Integral e da Educação Profissional 

para todas as microrregiões do Estado, atendendo às especificidades dos arranjos 

produtivos locais, regionais e nacionais; 

- Coordenar os processos, programas, projetos, procedimentos e ações 

desenvolvidas na Política da Educação Profissional, a serem implantadas, 

articulando os atores sociais interessados, pactuando parcerias sustentadas no 

respeito ao potencial de cada ator social, garantindo o processo contínuo de 

circulação de informações, definindo metas em conjunto. 

- Promover o desenvolvimento da Educação Integral e da Educação 

Profissional nas Escolas Públicas Estaduais, nas diversas formas e modalidades 

presencial e à distância visando ao atendimento das demandas sociais por 

educação e trabalho, em consonância com as políticas do governo; 

- Articular a cooperação e parceria entre o Estado e os diversos setores do 

poder público, da iniciativa privada e do segmento comunitário; 

- Promover a disponibilização de informações que subsidiem a 

implementação, o monitoramento e a avaliação da política de Educação Profissional 

e Educação Integral do Estado, nas grandes áreas estratégicas – Gestão do 

Sistema, Técnico-pedagógica e Integração com a Comunidade; 

- Realizar Seminários, Fóruns e Conferências de Educação Profissional e 

Tecnológica, nas quais se discutirá em conjunto com a sociedade temas relevantes 

que contribuam para o desenvolvimento da educação profissional; 

- Assegurar a valorização dos profissionais vinculados à Secretaria Executiva 

de Educação Profissional; 

- Articular-se com a Rede Federal Técnica, Tecnológica e as Instituições de 

Educação Superior;  

- Fomentar e implantar ações da Política Estadual de Desenvolvimento 

Científico, e da Inovação na Educação Profissional.” 

 

Dentre as várias competências atribuídas à SEEP estão: ofertar educação 

profissional na modalidade presencial e a distância nas escolas públicas do Estado; 

monitorar os Centros Tecnológicos, as escolas públicas que ofertam cursos de 

educação profissional e as escolas privadas; gerenciar e monitorar as ações do 
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Brasil Profissionalizado nas escolas técnicas; participar da definição da política 

estadual de educação e gerenciar o seu processo de difusão e implementação; 

articular e dar suporte à elaboração de projetos de apoio às cadeias produtivas 

estratégicas do Estado (PERNAMBUCO/SEEP, 2010 a). 

A SEEP também visa promover ações de estímulo à adoção e fortalecimento 

de parcerias entre instituições de ensino e pesquisa, empresas, organizações civis 

sem fins lucrativos, governos e agências nacionais e internacionais, favorecendo o 

intercâmbio do conhecimento e sua aplicação, visando apoiar cadeias produtivas 

estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado, com inclusão social . 

(PERNAMBUCO/SEEP, 2010 a). 

Nesses termos, para o alcance das metas educacionais traçadas na primeira 

gestão do governo Eduardo Campos (2007-2010), a criação da SEEP foi 

fundamental. Na figura 2 está expresso o organograma dessa Secretaria. 

 

Figura 2 - Organograma da Secretaria Executiva de Educação Profissional de Pernambuco 

 

 

 

 Fonte: PERNAMBUCO/SEEP (2012). 

 

  A partir da estruturação da SEEP, todas as escolas que ofertavam cursos 

técnicos, e as escolas construídas para esse fim foram denominadas de ETE’s. 
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Iniciaram a oferta de cursos em horário integral, vivenciando ao mesmo tempo 

componentes curriculares da base nacional comum, da parte diversificada, e da 

formação profissional, seguindo os mesmos parâmetros pedagógicos e 

administrativos orientadores das ações das EREM’s. Outrossim, as ETE’s 

garantiram, ainda, a oferta de cursos subsequentes no horário noturno, bem como 

algumas passaram a funcionar como polo de educação profissional na modalidade a 

distância. 

Já em 2010, as ETE’s apresentavam os seguintes cursos presenciais 

ofertados: administração, edificações, prótese dentária, agente comunitário de 

saúde, enfermagem, química, agroindústria, eventos, rede de computadores, 

agronegócio, guia de turismo, saúde bucal, agropecuária, hospedagem, segurança 

do trabalho, analises clínicas, jogos digitais, vestuário, comércio e libras. Os cursos à 

distância ofertados em 2010 foram distribuídos em 19 polos90 de atuação da SEEP: 

administração, comércio, logística, eventos, hospedagem, enfermagem, análises 

clínicas, agente de comunidade e saúde, informática e segurança do trabalho e meio 

ambiente. 

Nesse sentido, no que se refere ao quadro de expansão de escolas estaduais 

que ofertam cursos técnicos no Estado de Pernambuco no período de 2007 a 2012, 

a Secretaria de Educação divulga que no ano de 2007 identificam-se 5 (cinco) 

escolas existentes, em 2010 são 13 (treze) escolas, em 2011 total de 14 (catorze) 

escolas, e em 2012 um indicativo apresentado pela SEEP de 25 (vinte e cinco) 

escolas. Ou seja, um crescimento considerável ao longo dos anos. Considerando 

estes números, o ano de 2012 alcançou um quantitativo de escolas cinco vezes 

maior do que no ano de 2007 (SEEP, 2012), com atendimento a diversos municípios 

do Estado, com oferta variada de cursos. 

No que se refere às opções de cursos ofertados nas Escolas Técnicas do 

Estado de Pernambuco no ano de 2012, na modalidade presencial, bem como os 

municípios atendidos, o quadro 2 apresenta os seguintes dados: 

                                                           
90

 19 polos: Araripina (CT do Araripe); Bom Jardim (Justulino Ferreira Gomes); Caruaru (CT Agreste); 
Escada (Agrícola Luiz dias Lins); Fernando de Noronha (polo UPE); Floresta (Polo UPE); Garanhuns 
(Polo UPE); Ibimirim (CT da Agricultura Familiar Sertão); Itacuruba (Escola Cícero Freire); Nazaré da 
Mata (Polo UPE); Ouricuri (Polo UPE); Palmares (Agrícola de Palmares); Paudalho (Confederação do 
Equador); Petrolina (Polo UPE); Serra Talhada (Agrícola do Pajeú e CT do Pajeú); Santa Cruz do 
Capibaribe (CESAC – Centro de Ensino Superior de Santa Cruz); Surubim (Polo UPE); Tabira (Polo 
UPE); São José do Egito (Escola Naná Patriota). Disponível em: <http://www.educacao.pe.gov.br> 
Acesso em: 23 mar. 2011. 
 

http://www.educacao.pe.gov.br/
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Quadro 2 - Cursos Técnicos ofertados e municípios atendidos 

 

Nº CURSO 
Nº ESCOLAS 

OFERTANTES 
MUNICÍPIO 

1 COMÉRCIO 2 CARPINA/SURUBIM 

2 
REDES DE 
COMPUTADORES 

5 
CARPINA/GOIANA/ESCADA/CABO/JABOATÃO 

3 HOSPEDAGEM 4 CABO/RIO FORMOSO/SIRINHAÉM/GOIANA 

4 LOGÍSTICA 6 
JABOATAO/ESCADA/PALMARES/ETEPAM/ 
CAMARAGIBE/PAULISTA 

5 ENFERMAGEM  4 LIMOEIRO/SERTÂNIA/RECIFE/SERRA TALHADA 

6 INFORMÁTICA 3 LIMOEIRO/SERTÂNIA/TIMBAÚBA 

7 
INFORMÁTICA 
PARA INTERNET 

2 
LIMOEIRO/SURUBIM 

8 VESTUÁRIO 1 SURUBIM 

9 
TÉCNICO EM 
INSTRUMENTO 
MUSICAL 

1 RECIFE 

10 ADMINISTRAÇÃO 6 

TIMBAÚBA 

PALMARES 

BEZERROS 

BONITO 

S. JOSÉ DO EGITO 

SURUBIM 

11 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

6 

ESCADA 

PALMARES 

RECIFE 

SERRA TALHADA 

CABO 

SIRINHAÉM 

12 AGROPECUÁRIA 4 

SERTÂNIA 

ESCADA 

PALMARES 

SERRA TALHADA 

13 MEIO AMBIENTE 2 
ESCADA 

RECIFE 

14 QUÍMICA 2 
ESCADA 

RECIFE 

        Fonte: PERNAMBUCO/SEEP (2012) 

 

    Os cursos foram distribuídos considerando os Arranjos Produtivos Locais 

(APL’s) e as demandas de cada município. 

Os cursos ofertados na modalidade à distância no ano de 2012 totalizaram 

09 cursos: Biblioteca, Hospedagem, Restaurante e Bar, Comércio, Recursos 

Humanos, Logística, Administração, Informática, Segurança do Trabalho. No início 

de 2012, identificaram-se 20 polos em funcionamento e ao final do ano já constavam 

23 polos. Os 22 municípios atendidos, foram: Recife (com dois polos), Fernando de 

Noronha, Paudalho, Nazaré da Mata, Surubim, Escada, Palmares, Caruaru, 

Garanhuns, Bom Conselho, Arcoverde, Tabira, São José do Egito, Floresta, Itambé, 

Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri, Araripina, Petrolina, Cabo. De acordo com dados 
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da própria SEEP, já se encontra em funcionamento um total de 30 polos no primeiro 

semestre de 2013.  

Em relação ao quantitativo de estudantes matriculados em cursos técnicos, 

presencialmente, ao longo de toda a primeira década de 2000, observam-se índices 

de abandono do ensino técnico na primeira metade da década em análise e 

posterior crescimento dos índices nos anos seguintes, conforme demonstra o gráfico 

3. Neste, chama atenção especial o elevado quantitativo de matrículas alcançadas 

nos anos de 2011 e 2012.  

 

Gráfico 3 - Estudantes matriculados nos cursos técnicos, organização presencial, na rede 

estadual de Pernambuco 

 

      Fonte: PERNAMBUCO/SEEP (dez, 2012). 

 

 

Sobre as matriculas ativas nos cursos técnicos, organização presencial, nas 

formas de oferta integrada, subsequente e concomitante ao ensino médio, no 

período de 2007-2012, o quadro 3 expressa que há um crescimento no número total 

de matrículas ativas, ano após ano, tendo o ano de 2012 alcançando maior 

destaque nesse quantitativo total. A partir do ano de 2010, a forma subsequente 

possui o maior quantitativo de matrículas ativas a cada ano. 
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Quadro 3 -   Matrículas ativas nos cursos técnicos, organização presencial, na rede 

estadual de Pernambuco período de 2007 a 2012 

 

Matrículas ativas 

nas  ETE’s 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

INTEGRADO ------ ------ ------   954 3.746 6.155 

SUBSEQUENTE    466    519     957 2.866 6.249 7.389 

CONCOMITANTE 2.011 1.735 3.155 ------ ------ ------ 

TOTAL  2.477 2.254 4.112 3.820 9.995 13.544 

 

Fonte: PERNAMBUCO/SEEP (2013). 

 

No que se refere ao quadro de matrículas ativas nos cursos técnicos, 

referentes à modalidade de Educação a Distância (EAD), o quadro 4  expressa os 

seguintes dados no período:  

 

Quadro 4 - Matrículas ativas nos cursos técnicos na rede estadual  de Pernambuco, 

modalidade de Educação a Distância (EAD), período 2007 a 2012 

 

Matrículas 

ativas na EAD 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total  ----- 761 546 1.307 1.307 4.473 

 

Fonte: (PERNAMBUCO/SEEP, 2013). 

 

Em relação ao número de matriculas no ensino técnico, na modalidade de 

EAD, identifica-se que até o ano de 2007 houve uma parceria público-privado entre 

a SECTMA e o UNIBRATEC – União dos Institutos Brasileiros de Tecnologia LTDA. 

– para execução do programa de cursos técnicos em Informática, aprovada pelo 

Conselho Estadual de Educação através do Parecer Nº 121/2006-CEB. O programa 

teve como unidade geradora e responsável pela proposta pedagógica a 
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UNIBRATEC e, como unidades receptoras ou telecentros, as Escolas Estaduais 

Almirante Soares Dutra (Recife), Escola Agrícola Luiz Dias Lins (Escada), Escola 

Estadual Justulino Ferreira Gomes  (Bom Jardim), Escola Agrícola de Palmares 

(Palmares) e Escola Agrícola do Pajeú (Serra Talhada). Contudo, não há registros 

de matrículas e egressos deste período na SEEP91. 

A partir do ano de 2008 identificam-se os seguintes registros de matrículas 

ativas na EAD: ano de 2008, um total de 761; em 2009, 546; em 2010, 1307; em 

2011, 1.307, e em 2012 com 4.473 estudantes. 

Ao estabelecer uma relação de comparação do quantitativo de matrículas 

ativas nos cursos técnicos ofertados na forma de organização presencial e o 

quantitativo de matrículas ativas nos cursos técnicos ofertados na modalidade de 

educação a distância no estado, identifica-se que no período de 2007 a 2012, de um 

modo geral, houve um crescimento destes números, conforme expressa a 

representação gráfica mais abaixo92. 

De acordo com os registros da SEEP, verifica-se que a EAD inicia  

efetivamente em 2008, com um número de matrículas representando 34% das 

matrículas nas escolas estaduais,  caindo no ano seguinte para 13% e na sequência 

retoma os 34%, mantendo sempre essa mesma oscilação nos anos subsequentes 

do período analisado. Contudo, em ambas as modalidades, podemos perceber uma 

tendência de crescimento, embora em menor proporção na EAD. 

O gráfico 4 apresenta o resultado do crescimento do número de escolas, 

polos e matrículas no ensino técnico da rede pública do Estado de Pernambuco nos 

últimos anos, com a existência de meta para ampliação desse quantitativo até o final 

de 2014.  

 

                                                           
91

  A Certificação ao final de cada módulo, e cumpridas as exigências de estágio, o aluno receberá o 
certificado de qualificação correspondente e, ao final do curso, receberá o diploma de Técnico de 
Nível Médio em Informática a Distância. Os certificados e diplomas deverão ser expedidos 
conjuntamente pelo UNIBRATEC e pela Escola que sedia o tele centro frequentado pelo aluno. 
 
92

 Estes dados, referentes ao período 2007-2012, não contemplam números referentes nem as 
matrículas ativas do Profuncionário e nem os dados referentes às matrículas ativas do PRONATEC. 
As matrículas ativas referentes ao Profuncionário acusam no ano de 2012 um total de 209 matrículas 
ativas. No PRONATEC, identificam-se os seguintes quantitativos de matrículas ativas: no ano de 
2011, um total de 1.686; no ano de 2012, um quantitativo de 4386. Estes dados do PRONATEC são 
decorrentes da demanda de cursos técnicos realizada pelo estado de Pernambuco, mas a realização 
dos mesmos ocorre através de outros ofertantes: SENAC, SENAI, Instituto Federal. Os recursos do 
PRONATEC são do governo federal (PERNAMBUCO/SIEPE, 2013). 
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Gráfico 4 - Matrículas ativas nos cursos técnicos da rede estadual de Pernambuco. 
Presencial X Modalidade de EAD  2007-

    
             Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2013)

93
. 

 

 

Ao considerar a lógica de expansão das matrículas em ensino técnico no 

estado de Pernambuco, diante desses dados, chega-se a conclusão que podem ser 

traçadas estratégias para a EAD no sentido de: a) Proposição 1: se os números 

apresentados são satisfatórios, deve-se manter essa participação, efetivando 

esforços para evitar a queda; b) Proposição 2:  se os números não são satisfatórios, 

deve-se aumentar essa participação para uma meta que deve ser estabelecida 

estrategicamente. A tomada de decisão dependerá da visão estratégica da área 

gestora, com relação à modalidade de EAD. 

 No que diz respeito ao quantitativo de escolas técnicas existentes ao final do 

ano de 2012 no estado de Pernambuco, no próprio site da Secretaria de Educação 

(SE) consta relação das ETE´s e nela apresenta-se o quantitativo de 16 unidades 

escolares. A diferença de quantitativo apresentada pela Secretaria Executiva de 

Educação Profissional (SEEP), que aponta a existência de 25 unidades de ETE’s e 

no site da SE, encontra justificativa a partir da própria afirmação da SE de que além 

das ETE’s há  EREM’s que reforçam a oferta de educação profissional em 

                                                           
93

 Coleta in loco, em 26 de maio de 2013.   
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Pernambuco94. Em alguns casos, nomes de ETE’s iniciaram a oferta de cursos 

técnicos a partir do ano de 2012 sem a existência de prédio próprio. Os cursos 

técnicos eram executados dentro das instalações de EREM’s95, e os prédios das 

escolas técnicas, ainda em construção, foram inaugurados posteriormente.  

 Com 25 escolas técnicas da rede estadual de ensino e 141 escolas técnicas 

da rede privada de ensino no ano de 201396, ao analisar estes números com os 

expressos na tabela 5, dados do Censo Escolar referentes ao período de 2001 até 

2010, conclui-se que há um continuísmo do predomínio do quantitativo de escolas 

técnicas nas mãos das instituições de iniciativa privada, com crescimento mais 

alarmante na atualidade.   

 

Tabela 5 - Total de escolas técnicas por dependência administrativa em Pernambuco, 

no período de 2001-2010. 

 

ANO 

TOTAL 

ESCOLAS 

REDE 

ESTADUAL 

REDE 

FEDERAL 

REDE 

MUNICIPAL 

REDE 

PARTICULAR 

2001 52 03 07 ---------- 42 
2002 55 04 08 ---------- 43 

2003 65 05 08 01 51 

2004 75 05 08 01 61 

2005 79 06 08 02 63 

2006 72 08 08 01 55 

2007 53 08 08 ---------- 37 

2008 60 08 09 ---------- 43 

2009 62 09 09 ---------- 44 

2010 74 16 09 ---------- 49 

    

           Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: Censo Escolar (Pernambuco/SEE, 
2011). 

 

 

                                                           
94

 Disponível em: <http://www.educacao.pe.gov.br>. Acesso em: 15 abr. 2013. As EREM’s 
pertencentes aos municípios do Cabo de Santo Agostinho; Rio Formoso; São José da Coroa Grande 
e Serinhaém.  

95
 A exemplo da ETE Maria José Vasconcelos, no Município de Bezerros; a ETE Célia de Souza Leão 

Arraes de Alencar, no Município de Bonito;  ETE Alcides do Nascimento Lins, no Município de 
Camaragibe; ETE José Alencar Gomes da Silva, no Município Paulista; ETE Professora Célia 
Siqueira, no Município de São José do Egito). 

96
 Dados coletados até o mês de julho de 2013. Conselho Estadual de Educação. Disponível em:                  

<www.cee.pe.gov.br>.  Acesso em: 31 jul. 2013.  
 

 

http://www.educacao.pe.gov.br/
http://www.cee.pe.gov.br/
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A tabela 6 apresenta os números de matrículas da educação profissional em 

Pernambuco, por dependência administrativa, referentes ao período de 2001 a 2010. 

 

TABELA 6 - Matrículas em Pernambuco na Educação Profissional Técnica de Nível Médio por 
dependência administrativa no período 2001 a 2010 

 

 
 

            Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: Censo Escolar 
(Pernambuco/SEE, 2011). 

 

 

Tanto em âmbito nacional, quanto regional, o quantitativo de matrículas para 

o ensino técnico ainda está majoritariamente nas mãos da iniciativa privada. O 

quantitativo de matrículas realizadas anualmente, no período de 2001 a 2010, na 

educação profissional de nível técnico na rede estadual de Pernambuco, comparada 

com o quantitativo de matriculas da rede privada, confirma a tendência nacional de 

predominância do número de matrículas do ensino técnico nas mãos da iniciativa 

privada.  

Ainda que se faça o somatório do quantitativo de matrículas nas três redes 

administrativas de ensino público (federal, estadual e municipal), ao longo da 

década, a iniciativa privada apresenta-se majoritariamente, com exceção apenas 

nos anos de 2001, 2002, 2005 e 2007. Estes dados expressam que a classe popular 

é impelida e recorre aos serviços educacionais ofertados pela iniciativa privada, 

tendo em vista que o poder público não atende suficientemente a demanda. 
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4.3 Escolas Técnicas Estaduais em Pernambuco e a oferta de cursos na 

forma de Educação Profissional Integrada ao ensino médio, 

concomitante e  subsequente.   

 

Sob responsabilidade da Secretaria Executiva de Educação Profissional 

(SEEP)97, as vinte e cinco Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) ofertam cursos 

presencialmente e servem de polo de atuação da modalidade de educação a 

distância (EAD). Na atualidade, os cursos técnicos presenciais nessas escolas são 

estruturados na forma de currículo integrado e subsequente ao ensino médio. Os 

cursos à distância, até o ano de 2010 foram ofertados apenas na forma 

subsequente. Posteriormente, ampliou-se também para a oferta concomitante98 ao 

ensino médio.  

Na forma de oferta do ensino técnico integrado ao ensino médio, este se 

destina a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado 

de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, 

vivenciando matriz curricular única com formação geral e profissional na mesma 

instituição de ensino.   

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são adequados ao modelo do 

Programa de Educação Integral (PEI) do Estado. Ou seja, oferta em dois turnos 

(horário integral) e também caracterizada pelo currículo denominado de integrado, 

organizado com disciplinas da base nacional comum, da parte diversificada e de 

formação técnica. 

 

                                                           
97 Dentre as diretrizes e estratégias da SEEP está a coordenação dos processos, programas, 
projetos, procedimentos e ações desenvolvidas na Política da Educação Profissional a serem 
implantadas, com vistas a “articular a cooperação e parceria entre o Estado e os diversos setores do 
poder público, da iniciativa privada e do segmento comunitário.”(PERNAMBUCO/SEEP, 2010 b, p. 5-
6). 
 
98

 De acordo com o demonstrativo de alunos matriculados nos cursos técnicos na rede estadual de 
Pernambuco no início de 2013, constata-se que além dos alunos das 25 ETE’s, e os alunos na 
modalidade de EAD, existe um quantitativo de alunos referente ao Programa Profuncionário no 
regime subsequente (209 matrículas). O Pronatec no regime de concomitância (4.922 matriculas), no 
qual o estado demanda a oferta, os cursos são ofertados pelo SENAI, SENAC e IFET. A Escola de 
saúde Pública possui ofertas no regime subsequente (81 matriculas) e concomitante (94 matrículas). 
O SERTA no regime integrado (com uma média de 345 matrículas), mediante um convênio firmado 
com o estado de Pernambuco; O conservatório musical (211 matrículas) (PERNAMBUCO/SIEPE, 
2013). Vale ressaltar que sobre o Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), constam dados sobre 
essa instituição no capítulo cinco dessa produção.  
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Muitos estudantes estão fora do perfil idade-série traçado para a inserção nas 

escolas em horário integral – um dos motivos pelos quais os números referentes às 

matriculas ativas apresentam quantitativo maior no regime de oferta subsequente do 

que na forma integrada ao ensino médio.  

Os cursos ofertados no regime subsequente ao ensino médio são oferecidos 

somente a quem já tenha concluído o ensino médio. No que se refere ao regime de 

concomitância, dados referentes às matrículas ativas a partir do ano de 2010 

apontam que nas ETE’s não há nenhum registro de matrícula nessa forma de oferta.  

De acordo com dados de matrículas ativas no primeiro semestre de 2013, 

identificam-se os seguintes quantitativos: nos cursos com regime de funcionamento 

integrado o quantitativo total é de 6.564 matrículas; nos cursos subsequentes é de 

7.045 matriculados. A EAD apresenta 6.715 matrículas ativa. Na EAD, não há oferta 

de cursos técnicos no regime integrado ao ensino médio. No mesmo período em 

análise, os cursos subsequentes da EAD atingem o maior quantitativo de 

matriculados (5.439), comparando com as matrículas EAD dos cursos em regime de 

concomitância (1.276).  A modalidade concomitante ofertada destina-se a quem 

ingresse no ensino médio, ou para quem já está cursando, efetuando-se matrículas 

distintas para cada curso (PERNAMBUCO/SIEPE, 2013). 

Na educação da rede pública do Estado de Pernambuco há uma 

diversificação no currículo referente ao ensino médio e há um leque de opções de 

cursos técnicos em seus diferentes regimes de oferta. Nesse movimento, ao mesmo 

tempo em que se percebe a intencionalidade estratégica de acomodação de toda 

demanda populacional por ensino médio, há o direcionamento da formação do 

jovem para interesses específicos e imediatistas do mercado de trabalho, aspectos 

abordados no capítulo seguinte.  

Considera-se que segundo o relatório plurianual (2007-2010), as metas 

previstas para gestão 2007-2010 foram traçadas e alcançadas (SEEP, 2010 b), 

dentre elas: implantação de 160 EREM’s; promoção de reforma e adequação nas 

ETE’s; provisão de infraestrutura para ETE’s; construção de 07 novas ETE’s; 

ampliação de oferta de vagas na educação profissional. 

De acordo com relatório SEEP (2010 a), no ano de 2006 eram 06 (seis) as 

escolas que ofertavam exclusivamente cursos técnicos em suas unidades, com 06 

(seis) turmas e um total de 231 alunos atendidos no ensino presencial, nenhum 

aluno matriculado na EAD, e  04 (quatro) municípios atendidos. As seis escolas 
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existentes até o ano de 2006 eram: a Escola Técnica Estadual Professor Agamenon 

Magalhães (ETEPAM), até então a única com a denominação de “escola técnica”; 

Escola Almirante Soares Dutra; Escola Agrícola Luiz Dias Lins; Escola Agrícola de 

Palmares; Escola Agrícola do Pajeú; Escola Agrícola Justulino Ferreira Gomes99.  

  O quadro 5 apresenta dados referentes ao cronograma de implementação 

das ETE’s durante a gestão 2007-2010: 

 

Quadro 5 - Cronograma de implementação de escolas técnicas no período de 2007 a 

2010 

 

DADOS  2007  2008  2009  2010  

Escolas Implantadas  1  4  0  7  

Nº  Escolas Técnicas  2006 - 2010  6  7  11  18  

Número de Turmas  26  234  315  431  

Número de Estudantes – 

Modalidade Presencial  
1341  3.039  5.669  9.557  

Número de Estudantes – 

Modalidade à Distância  
0  2.512  1.626  1.756  

Municípios Atendidos  4  29  29  29  

 

Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010 b). Dados 
da oferta de vagas no segundo semestre 2010.  

 

 

Sete escolas técnicas foram implantadas no ano de 2010 e atenderam sete 

municípios distintos. Cada escola com dois cursos técnicos em cada escola com a 

modalidade integrada, inicialmente com 04 turmas cada unidade. Estas escolas 

implantadas, juntamente com as já existentes que ofertavam cursos técnicos, 

passaram a ser denominadas de Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s).   

 

                                                           
99

 Das seis escolas existentes em 2006, que ofertavam exclusivamente cursos técnicos, uma não se 
submeteu ao processo de recredenciamento para oferta de cursos técnicos a partir de 2007. Ou seja, 
a Escola Agrícola Justulino Ferreira Gomes, situada no distrito de Bom Jardim, ficou descredenciada 
para oferta de cursos técnicos.  
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 No que se refere à implantação das EREM’s, a gestão 2007-2010 priorizou 

em seu programa de governo a meta de ampliação de matrículas no ensino médio e 

a melhoria da qualidade do ensino ofertado, mediante operacionalização do 

Programa de Modernização da Gestão Pública em Educação com o eixo estratégico 

“Implantação de Escolas de Referência”. As referidas escolas foram criadas com a 

Lei complementar 125 de 10 de julho de 2008, a partir de uma experiência do 

governo anterior com projetos pilotos denominados Centros Experimentais. Na 

gestão 2004-2006, foram implantadas 13 escolas em tempo integral, na gestão 

2007-2010 foram implantadas 147, incluindo-se ainda 01 escola no arquipélago de 

Fernando de Noronha.  

  O quadro 6 expõe dados referentes ao cronograma de implementação das 

escolas de referência em ensino médio. 

 

Quadro 6 - Dados referentes ao cronograma de implementação das escolas de 
referência em ensino médio no período de 2007 a 2010. 

 

ANO DE IMPLEMENTAÇÃO   QUANTIDADE DE ESCOLAS 

2007 07 

2008 31 

2009 52 

2010 57 

TOTAL 147 

 

Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010 b, p. 53). 

 

 

Em 2010, constatou-se a existência de 160 Escolas de Referência em todas 

as regiões pernambucanas, com um alcance de 101 municípios do Estado, mais o 

Arquipélago de Fernando de Noronha.  Concomitantemente a este período, 

verificou-se, também, a promoção de reformas e adequações nas escolas com 

oferta de cursos técnicos, a construção100 de 07 ETE’s (totalizando 14)101 e o 

                                                           
100 No período, as construções das primeiras 07 ETE’s ocorreram no ano de 2009, com recursos do 
governo Estadual de Pernambuco. Em 2010, essas escolas foram implantadas em sete municípios. 
Cada escola técnica estadual com dois cursos técnicos em cada uma, no regime de currículo 
integrado ao ensino médio, iniciando com 04 turmas, em cada unidade. As escolas de ensino técnico 
passam a ter prédios próprios de acordo com os padrões sugeridos pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC). 
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aumento de oferta de vagas na Educação Profissional (PERNAMBUCO/SEEP, 2010 

b).  

 Identifica-se no período (2007-2010) que as ações do governo do estado de 

Pernambuco têm como um dos focos a estruturação da Rede Estadual de Educação 

Profissional e Tecnológica. Na figura 3, apresenta-se uma representação do 

mapeamento geográfico das escolas técnicas no final do ano de 2010. 

 

Figura 3 - Mapeamento geográfico das escolas técnicas no ano 2010 

 

 

  Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

 

Os dados apresentados até então constam um quadro de crescimento 

quantitativo na educação do Estado de Pernambuco. Porém, ainda não suficiente 

para as demandas postas. Abaixo, segue um mapeamento dos municípios atendidos 

com educação profissional e projeções até o ano de 2014102. 

                                                                                                                                                                                     
 
101

 Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães, no Recife; Escola Técnica Estadual 
Almirante Soares Dutra, no Recife; Escola Técnica Estadual Luiz Dias Lins, em Escada; Escola 
Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves, em Serra talhada,; Escola Técnica Estadual de Palmares, 
em Palmares; Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros, em Carpina; Escola Técnica 
Estadual Miguel Arraes de Alencar, em Timbaúba; Escola Técnica Estadual Aderico Alves de 
Vasconcelos, em Goiana,; Escola Técnica Estadual José Humberto de Moura Cavalcanti, em 
Limoeiro; Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de Farias, em Surubim; Escola Técnica Estadual 
Arlindo Ferreira dos Santos, em Sertânia; Escola Técnica Estadual Maximiano Accioly Campos, em 
Jaboatão dos Guararapes; Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, em Recife; Escola 
Técnica Estadual Cícero Dias, em Recife,. Disponível em: <http://www.educacao.pe.gov.br>. Acesso 
em: 23 mar. 2011. 
102

 De acordo com as afirmações do Secretário Executivo de Educação Profissional, prof. Paulo 
Dutra, divulgadas no portal da Secretaria da Educação em 14/06/2011, a proposta da Secretaria em 
relação às Escolas de Referência é implantar em 2012  mais 35 escolas, em 2013  implantar mais 35 

http://www.educacao.pe.gov.br/
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Na figura 4, segue uma representação do mapeamento geográfico dos 

municípios atendidos com educação profissional, bem como, projeções até o ano de 

2014. 

 

Figura 4 -  Mapeamento geográfico dos municípios atendidos com educação profissional e 
projeções até 2014 

 

 

  Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2012). 

 

 

No que se refere ao ensino técnico integrado ao ensino médio na educação 

pública do Estado de Pernambuco, de acordo com o coordenador de fortalecimento 

das Redes Públicas de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do MEC, 

Marcelo Pedra, o Ministério da Educação entende Pernambuco como o melhor 

                                                                                                                                                                                     
escolas e em 2014 implantar mais 57 escolas. Quanto às escolas  técnicas, a previsão é chegar no 
ano de 2014 com uma rede de 60 escolas. Em junho de 2011, já constavam os seguintes dados: 173 
escolas de referências em Ensino Médio, dentre elas quatro ofertando cursos técnicos, somadas a 
mais 14 escolas técnicas, totalizando 187 escolas sob a custódia da SEEP, com uma média do Índice 
de Educação Básica (IDEB) de 4,3% nas escolas integrais e semi-integrais. Disponível em: 
<www.educacao.pe.gov.br>. Acesso em: 14 jun. 2011. 

http://www.educacao.pe.gov.br/
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modelo de ensino médio integrado ao curso técnico, sendo o estado modelo a ser 

seguido por todos os outros do Brasil103. 

Tal afirmativa traz conteúdo preocupante, pois ao analisar tal modelo de 

integração, identifica-se que o referido modelo é caracterizado fortemente por 

princípios e concepções pedagógicas consonantes com a lógica empresarial. 

Portanto, o desafio que está posto ao debate sobre integração no ensino médio, em 

Pernambuco e no Brasil, é, essencialmente, político. 

Nesses termos, a lógica empreendida nesta produção tem como pressuposto 

a defesa do ensino médio regular unitário, e não um sistema multiforme com escolas 

diferentes para classes sociais distintas. É uma resistência ao modelo de sociedade 

que prima pelo incentivo à profissionalização precoce para a classe menos 

favorecida economicamente, legitimando o dualismo educacional – realidade 

presente ao longo de toda a história educacional do país.   

   

Tanta retórica e tantas argumentações aparentemente elevadas para 
na verdade tentar barrar a massa estudantil brasileira a entrada ao 
ensino superior. A verdade é que, ontem como hoje, ao governador 
brasileiro não interessava nem a escola de cultura geral, nem a do 
trabalho.  A  escola não interessa, seriamente falando. (NOSELLA, 
1992, p. 18-19). 

 

O trecho acima se refere ao contexto de aplicação da Lei nº 5692, de 1972, a 

profissionalização compulsória. A transposição de tal pensamento à realidade 

presente ocorre, sem desconsiderar as peculiaridades da realidade em tela, para 

reforçar o essencial contido nessa ideia. Nesse sentido, é importante salientar que, 

na atualidade, os moldes no qual se apresenta a educação profissional, de 

superposição de matrículas em instituições distintas, de superposição de disciplinas 

em um currículo supostamente integrado, se constitui na perspectiva reducionista e 

fragmentária de formação.  

Uma formação que não só objetiva ser mecanismo de retenção de inserção 

dos jovens ao ensino superior, de se constituir enquanto espaço de formação de 

mão de obra qualificada para atendimento as demandas imediatas da classe 

empresarial, mas também uma estratégia de ocupação do tempo “ocioso” da 

juventude da classe social popular. No que se refere ao último aspecto citado, 

                                                           
103

  Disponível em: <http://www.pe.gov.br/blog/2012/05/29/pernambuco-e-referencial-para-o-brasil-no-
ensino-medio-integralizado-ao-profissional/>. Acesso em: 29 maio 2012.   
 

http://www.pe.gov.br/blog/2012/05/29/pernambuco-e-referencial-para-o-brasil-no-ensino-medio-integralizado-ao-profissional/
http://www.pe.gov.br/blog/2012/05/29/pernambuco-e-referencial-para-o-brasil-no-ensino-medio-integralizado-ao-profissional/
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conforme expressam as análises de Silva e Silva (2012), nas proposições de 

educação em tempo integral do governo federal no Brasil de hoje é propagado à 

educação em tempo integral nas escolas como possibilidade de “mais educação” e 

“menos violência”.  

Assim exposto, diante dos modelos apresentados para o ensino médio e para 

o ensino técnico, conclui-se que não estamos diante nem da preparação 

propedêutica de nossos jovens, tão pouco da formação profissional de efetiva 

qualidade, que ultrapasse os interesses provisórios e restritos da lógica do mercado 

(NOSELLA, 1992). Nessa linha de raciocínio, e com base em Gramsci, o autor 

(NOSELLA, 1992) chama a atenção para o perigo da profissionalização artificial 

precoce e diz que:  

 

Preparação para o trabalho, portanto, não é em primeiro lugar uma 
questão de aprendizagem técnica, nem é mecânica preparação para 
o mercado, é antes de tudo aprendizagem dos hábitos adequados 
para lidar ou lutar no mundo-do-trabalho. Para isso, não se deve 
aguardar o ensino de 3º ou 2º graus, pois a perspectiva do trabalho 
informa todo o processo educativo-escolar, desde a 1ª infância 
(NOSELLA, 1992, p. 82). 

 

Seguindo a lógica acima expressa, e com base nos escritos originais de 

Gramsci (2000d), a idade entre 16 a 18 anos é um divisor de águas. A propositura 

de acordo com essa concepção crítica humanística de formação é que até essa 

idade deve se estabelecer, universalmente, uma escola unitária que resgate o 

princípio educativo da “cultura desinteressada” próprio da escola humanista 

tradicional, e o integre com o princípio educativo próprio das escolas profissionais, 

isto é, como o trabalho técnico-profissional. 

Para Gramsci (2000d) o perigo da aceleração artificial da orientação 

profissional pode falsificar as inclinações das crianças, dos adolescentes, fazendo 

perder de vista a finalidade da escola única, que é a de proporcionar a estes 

estudantes um desenvolvimento harmônico de todas as atividades, até que a própria 

personalidade formada ponha em evidência as inclinações mais profundas e 

permanentes porque nascidas num nível mais adiantado de desenvolvimento de 

toda as forças vitais. 
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A escola elementar e média é a escola popular e da pequena 
burguesia, estratos sociais que são monopolizados 
educacionalmente pela casta, uma vez que a maioria de seus 
elementos não chega à universidade, ou seja, não conhecerão a 
educação moderna em sua fase superior crítico-histórica, mas só 
conhecerão a educação dogmática. A universidade é a escola da 
classe (e do pessoal) dirigente propriamente dito, é o mecanismo 
através do qual ocorre a seleção dos indivíduos de outras classes a 
serem incorporados ao pessoal governativo, administrativo, dirigente. 
(GRAMSCI, 2000d, p. 45). 

 

Nessa lógica, somente após o ensino médio, o princípio da cultura formativa 

“desinteressada” perde a primazia, sem desaparecer em favor do princípio da cultura 

imediatamente produtiva ou especializada (interessada). Nesse sentido, Nosella 

(1992) afirma que o trabalho se torna princípio educativo universal, tanto na fase da 

formação desinteressada (escola unitária) quanto na da formação especializada. 

Sem dúvida, existe uma relação vital entre “escola unitária” e “sociedade unitária”. 

Uma relação do tipo orgânico cujo princípio vital e central não parte da escola e sim 

do Estado que coordena a sociedade.  

  

4.3.1 Notas sobre a estratégia de inserção das Escolas Técnicas Estaduais 

(ETE’s) no Programa de Educação Integral (PEI) de Pernambuco   

 

O Programa de Educação Integral (PEI) no Estado de Pernambuco alcança 

inicialmente as Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM’s), com objetivo de 

reestruturar o ensino médio, e, posteriormente, as Escolas Técnicas Estaduais 

(ETE’s). Basicamente, o regime de atendimento em jornada integral é organizado 

para funcionar com os estudantes e professores em tempo integral, durante os cinco 

dias da semana, com 45  horas semanais e 5.400 ao final do ciclo de formação104.  

  Estrategicamente, a partir de 2009, ETE’s já existentes em Pernambuco que 

ofertavam cursos na modalidade subsequente, foram inseridas no PEI e passaram a 

ofertar cursos no regime de currículos integrados ao ensino médio. Justifica-se a 

ação pela necessidade de captação de verbas, a partir dos incentivos do governo 

federal à educação em tempo integral, a fim de se conseguir melhor êxito para com 

a manutenção do ensino técnico no estado. Este fato lembra as reflexões tecidas por 

                                                           
104 O regime de horário semi-Integral das EREM’s constitui-se de 35 horas semanal e 4.200 ao final 

do ciclo de formação. O currículo é desenvolvido em cinco manhãs e três tardes. 
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Oliveira (2009) quando afirma que os dados denunciam não haver uma  política de 

financiamento para valorização desta modalidade de ensino, resultando em uma 

oferta de cursos em condições precárias e em baixo rendimento nos resultados do 

SAEB105. 

 Pode-se afirmar que o PEI no estado de Pernambuco se originou a partir das 

experiências desenvolvidas por meio dos Centros de Ensino Experimental, dentre os 

quais o Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano – CEEGPE que foi o 

primeiro. Foi oficializada sua criação mediante o Decreto nº 25.596, de 01/07/2003,  

publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 02/07/2003.  

Nos termos da legislação brasileira, a base legal da educação denominada 

integral está pautada na Constituição Federal do Brasil de 1988, na Lei que aprova o 

Plano Nacional de Educação Lei nº 10.172/2001, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDB nº 9394/96, Plano Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE); Mais educação, Resolução Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) /CD/ nº 38 de 19 de agosto de 2008, Resolução nº 43/2008, 

Resolução  nº 52/2004, Portaria Normativa Interministerial nº 17/2007, Portaria 

Normativa 17 I; Portaria Normativa 17 II, Portaria Normativa 19 I, Portaria Normativa 

19 II, Decreto n º 7083/ 2010106. 

Assim posto, identifica-se no cenário nacional brasileiro que a retomada do 

debate sobre educação integral culmina, inicialmente, com a Portaria Interministerial 

nº 17/2007107, regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 7.083, em 29 de 

março de 2010108. E no que se refere, mais especificamente, ao Ensino Médio, ainda 

no ano de 2009, institui-se o Programa de Ensino Médio Inovador (ProEMI), através 

                                                           
105

 Sistema de Avaliação da Educação Básica. Conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de 
março de 2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e 
a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC). A ANEB é realizada por amostragem das 
Redes de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas 
educacionais. Por manter as mesmas características, a ANEB recebe o nome do SAEB em suas 
divulgações; A ANRESC é mais extensa e detalhada que a ANEB e tem foco em cada unidade 
escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações. Disponível 
em: <http://portal.inep.gov.br/saeb>.  Acesso em: 21 jan. 2011.   
106

 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 30 nov. 2011. 

107
 Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/>.  
Acesso em: 27 dez. 2011. 

108
 - Disponível em : <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007.../decreto/d7083.htm>. Acesso em:  27 

dez. 2012. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2447&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2447&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2448&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2449&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2450&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2450&Itemid=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.mec.gov.b/
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007.../decreto/d7083.htm
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da Portaria nº 971, de 09 de outubro de 2009109, que representa um esforço em 

âmbito federal para estímulo e disseminação de  processos de reestruturação dos 

currículos no Ensino Médio nacionalmente. 

 Segundo afirma o MEC, o Programa Mais Educação, criado pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007, aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por 

meio de acompanhamento pedagógico, atividades optativas do tipo esporte e lazer, 

cultura e artes, cultura digital, educação científica e educação econômica, etc. E 

para o desenvolvimento de cada atividade, o governo federal repassa recursos para 

ressarcimento das despesas com os monitores, material de consumo, compra de 

instrumentos musicais e outros equipamentos110. A seguir, apresentam-se mais 

alguns dados sobre o programa:  

 

O programa visa fomentar atividades para melhorar o ambiente 
escolar, tendo como base estudos desenvolvidos pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), utilizando os resultados da 
Prova Brasil de 2005. Nesses estudos destacou-se o uso do “Índice 
de Efeito Escola – IEE”, indicador do impacto que a escola pode ter 
na vida e no aprendizado do estudante, cruzando-se informações 
socioeconômicas do município no qual a escola está localizada. Por 
esse motivo a área de atuação do programa foi demarcada 
inicialmente para atender, em caráter prioritário, as escolas que 
apresentam baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), situadas em capitais e regionais (BRASIL/ MEC, 2012). 

 

 A intersetorialidade é o eixo estruturador do atual modelo de gestão. Nesse 

sentido, o programa Mais Educação se propõe a articular diversos ministérios, em 

diversos programas, que têm  em comum várias características das políticas de 

                                                                                                                                                                                     
 
109

 Disponível em: : <portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task>. Acesso em:  27 de 
dezembro de 2012. 
 
110

 “A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
(SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação. Sua operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As 
atividades tiveram início em 2008, com a participação de 1.380 escolas, em 55 municípios, nos 27 
estados para beneficiar 386 mil estudantes. Em 2009, houve a ampliação para 5 mil escolas, 126 
municípios, de todos os estados e no Distrito Federal com o atendimento previsto a 1,5 milhão de 
estudantes, inscritos pelas redes de ensino, por meio de formulário eletrônico de captação de dados 
gerados pelo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação 
(SIMEC). Em 2010, a meta foi de atendimento a 10 mil escolas nas capitais, regiões metropolitanas - 
definidas pelo IBGE - e cidades com mais de 163 mil habitantes, para beneficiar três milhões de 
estudantes” (MEC, 2012). Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/>. 
Acesso em: 25 dez. 2012. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/
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tempo livre. Ou seja, utilização do tempo ocioso das crianças, adolescentes e 

jovens. Normalmente no contraturno escolar ou nos finais de semana.  

 

O Programa Mais educação se propõe a articular os Ministérios da 
Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome, do Esporte, das Ciências e Tecnologia, do Meio Ambiente, 
além da Presidência da República e da Secretaria  Nacional de 
Juventude. Para tanto, o programa prevê um novo modelo de gestão, 
intersetorial, uma vez que este permite articular as diversas políticas 
setoriais para resolução dos problemas educacionais, considerando 
a referencia territorial e dos sujeitos destinados. Esta articulação de 
22 programas é fundamental em um conceito de educação que 
afirma o potencial educativo de amplo espectro das políticas públicas 
setoriais. (SILVA; SILVA, 2012, p. 14).  

 

Em Pernambuco, temos como exemplo o programa Governo Presente, criado 

desde o ano de 2008, que articula ações entre as Secretarias estaduais, em 

diversos eixos estruturadores das ações integradas do Programa. Dentre outros, 

tem-se projetos como “Escola Aberta”, “Biblioteca Comunitária”, ampliação de 

implantação de “Escolas em tempo integral” etc. Segundo informes do próprio 

governo estadual o Programa objetiva: 

 

Garantir a igualdade de oportunidades e o acesso da população às 
ações do Governo nas áreas de maior vulnerabilidade. Esse é o 
objetivo do Programa Governo Presente de ações integradas para a 
cidadania, que desde o dia 14 e julho de 2011 foi instituído pela Lei 
Estadual nº 14.357. [...] Para executar essas ações, o Programa 
Governo Presente é responsável pela articulação permanente das 15 
secretarias estaduais, integrando políticas públicas para o 
desenvolvimento social nas áreas mais vulneráveis, discutindo em 
rede as prioridades de ações e controle social dos resultados 
(PERNAMBUCO/ SEART, 2013, p. 1). 

 

O Programa “Mais Educação” se apresenta híbrido em suas concepções. E a 

proposta nele contida de parceria entre o Estado e o setor privado também significa 

armadilhas que rodeiam o modelo de gestão intersetorial proposto (SILVA; SILVA,  

2012).  

 

O Programa Mais Educação, articulado ao Plano de Metas e 
Compromissos Todos pela Educação, está fadado a organizar-se a 
partir dos moldes gerenciais que norteiam esse tipo de gestão, de 
forma a enxugar o aparelho estatal, sob o argumento da necessidade 
de um compartilhamento de suas obrigações orçamentárias com a 
“sociedade civil”. Este modelo de gestão é caracterizado pela busca 
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de resultados mensuráveis, metas. Este compromisso se coloca na 
perspectiva de ajudar o Estado na oferta da Educação de Qualidade, 
acreditando ser incipiente ação dos governos para alcançar uma 
dimensão de tamanha importância. Desta forma, o modelo de 
atuação setorial presente no Programa Mais Educação, 
descentralizado na sua gênese, se coloca como uma ferramenta nas 
mãos da perspectiva gerencial. (SILVA; SILVA, 2012, p. 224-225).  

 

Em consonância com a lógica instituída a partir do governo federal, o 

programa de educação integral em tempo integral do governo do Estado de 

Pernambuco, ganha maior amplitude em seu quantitativo de escolas contempladas a 

partir de 2008. Mediante a Lei Complementar nº 125, de 10 de julho de 2008, o 

modelo de educação integral no Ensino Médio, iniciado experimentalmente em 2004, 

no Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP), torna-se 

política pública.   

Relatórios da SEEP apontam que na gestão anterior ao do governador 

Eduardo Campos, nos anos de 2004 a 2006, foram criadas 13 escolas em tempo 

integral (incluindo nesse cálculo uma escola do arquipélago de Fernando de 

Noronha). Já na gestão de 2007 a 2010, constata-se a implantação de 47 escolas 

em tempo integral, e 100 escolas em tempo semi-integral, quantitativo de 147 

EREM’s implantadas, totalizando ao final do ano de 2010 o quantitativo geral de 160 

escolas de referência no Estado de Pernambuco.  

A evolução da implantação das escolas de referência em ensino médio 

referente ao período 2007 a 2010 apresenta um crescimento substancial ano após 

ano, conforme dados expressos no quadro a seguir. 
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Quadro 7 - Escolas de referência em ensino médio no período de 2007 a 2010 

 

ESCOLAS DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO 2007-2010 

ANO 

QUANTITATIVO 

DE ESCOLAS 

QUANTITATIVO 

DE TURMAS 

QUANTITATIVO DE 

ESTUDANTES 

INTEGRAL 

SEMI 

INTEGRAL INTEGRAL 

SEMI 

INTEGRAL INTEGRAL 

SEMI 

INTEGRAL 

2007 20  337  13.254  

2008 33 18 433 201 17.127 7.943 

2009 48 55 457 347 18.739 13.941 

2010 60 100 544 748 22.593 31.310 

             

        Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP ( 2010 b). 

 

 

As EREM’s iniciaram seu processo de implantação com sete unidades de 

ensino no ano de 2007111, e no ano de 2008 foram implantadas 31escolas112, em 

2009 foram 52 unidades implantadas, e em 2010 foram 57 escolas implantadas. 

Desse modo, a primeira gestão do governador Eduardo Campos finalizou suas 

atividades no ano de 2010 com um quantitativo de 147 EREM’s implantadas, com 

previsão de alcance da meta de 300 EREM’s até o final do segundo mandato, em 

2014. 

Antes de 2013, assumiam a função de direção escolar das ETE’s e das  

EREM’s funcionários públicos efetivos indicados pelas Gerências Regionais do 

Estado (GRE). A partir do ano de 2013, os professores efetivos da rede estadual que 

quisessem assumir a função de direção escolar em alguma ETE  ou EREM deveria 

se submeter a um processo seletivo para a função. 

                                                           
111

 Com uma meta alcançada de criar até o ano de 2010 um quantitativo de Escolas de Referência 
com capacidade instalada para atender 50% da demanda para o ensino médio. 
112

  De acordo com a Lei Complementar nº 125, de 10 de julho de 2008, Art. 5º, o Programa de 
Educação Integral inicia com 51 (cinquenta e uma) Escolas de Referência, sendo 33 (trinta e três) em 
jornada integral e 18 (dezoito) em jornada semi-integral. Disponível em: 
<http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.asp?tiponorma=2&numero=125&complement>. 
Acesso em: 27 dez. 2011.  

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.asp?tiponorma=2&numero=125&complement
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De acordo com o Decreto nº 38.103, de 25 de abril de 2012113, que 

regulamenta os critérios e procedimentos para realização de processo de seleção 

para função de representação de diretor escolar e diretor adjunto das escolas 

estaduais, nas disposições gerais, Capítulo I, Art. 1º determina que a investidura na 

função “dar-se-á por designação e posse do Governador do Estado, mediante a 

participação do candidato nas etapas seletiva, consultiva e formativa”. As etapas que 

se refere o capítulo um do Decreto compreendem: 

 

I - Processo seletivo: conclusão pelo candidato do Curso de 
Aperfeiçoamento em Gestão Escolar e certificação em 
conhecimentos em gestão escolar, que tem como finalidade 
identificar um conjunto de competências profissionais relacionadas à 
gestão escolar; II - Processo consultivo: legitimação do candidato 
pela comunidade escolar e designação pelo Governador do Estado a 
partir de lista tríplice, que tem como diretriz o estímulo à participação 
da comunidade escolar, sendo realizado nas unidades escolares, em 
período e calendário a ser definido por portaria do Secretário de 
Educação; e III - Processo formativo: efetivação da matrícula no 
curso de especialização ou mestrado profissional, com o objetivo de 
promover atualização, aprofundamento, complementação e 
ampliação de conhecimentos indispensáveis ao exercício da função, 
necessários ao desenvolvimento de novas competências em gestão, 
monitoramento e avaliação educacional (PERNAMBUCO, Decreto nº 
38.103, de 25 de abril de 2012).  

 

Destaca-se nesse processo seletivo à escolha do diretor a partir da lista 

tríplice. Ou seja, permanece a conveniência do poder de escolha do diretor por parte 

das autoridades constituídas, de acordo com seus critérios de interesses. O diretor 

escolhido, por sua vez, tem a conveniência de escolher o diretor adjunto. 

Outro aspecto importante é que o ensino técnico, mesmo diante de um 

quadro de expansão substancial do número de escolas e de matrículas no estado de 

Pernambuco, conforme dados apresentados na subseção anterior, caminha 

enquanto sombra do movimento construído em torno da política de educação em 

tempo integral, destinadas inicialmente as EREM’s. 

No quadro 8, estão expressos números relativos à dinâmica de implantação 

das EREM’s por região de desenvolvimento (RD) no período de 2007-2010, tendo 

sido a RD 12 a que obteve maior quantitativo.  

 

                                                           
113

 Publicado no Diário Oficial do estado de Pernambuco, em 19 de maio de 2012. 
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Quadro 8 - Distribuição do quantitativo total de EREM’s implantadas por região de 

desenvolvimento (RD) no período de 2007 a 2010. 

 

DISTRIBUIÇÃO DO QUANTITATIVO TOTAL DE  EREM’s  IMPLANTADAS 

POR REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO (RD) – 2007-2010 

 

REGIÃO DESENVOLVIMENTO (RD) TOTAL 

RD 01 – SERTÃO DE ITAPARICA 5 

RD 02 – SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 7 

RD 03 - SERTÃO DO ARARIPE 7 

RD 04 - SERTÃO CENTRAL 6 

RD 05 - SERTÃO DO PAJEU 6 

RD 06 - SERTÃO DO MOXOTÓ 4 

RD 07 - AGRESTE MERIDIONAL 10 

RD 08 - AGRESTE CENTRAL 13 

RD 09 - AGRESTE SETENTRIONAL 11 

RD 10 - MATA SUL 11 

RD 11 - MATA NORTE 12 

RD 12 - METROPOLITANA DO RECIFE 56 

TOTAL 147 

 

          Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010 b). 

 

Os quadros 8 e o 9 apresentam a  RD 12 enquanto a  mais contemplada com 

implantações de EREM’s. Os dados do  quadro 9 revelam que a RD 12  alcança 

quase 100% no seu atendimento no período de 2007-2010. 
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Quadro 9 - Escolas de referência em ensino médio por região de desenvolvimento (RD) x 

municípios atendidos no período 2007 a 2010 

 

ESCOLAS DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO 

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO X MUNICÍPIOS ATENDIDOS até 2010 

REGIÃO  

DESENVOLVIMENTO (RD) 

TOTAL DE 

MUNICÍPIOS 

MUNIC. 

ATENDIDOS 

% RD 

ATENDIDA 

RD 01 – SERTÃO DE 

ITAPARICA 7 5 71% 

RD 02 – SERTÃO DO SÃO 

FRANCISCO 7 6 85,71% 

RD 03 - SERTÃO DO ARARIPE 10 7 70,00% 

RD 04 - SERTÃO CENTRAL 8 4 50,00% 

RD 05 - SERTÃO DO PAJEU 17 7 41,18% 

RD 06 - SERTÃO DO 

MOXOTÓ 7 4 57,14% 

RD 07 - AGRESTE 

MERIDIONAL 26 10 38,46% 

RD 08 - AGRESTE CENTRAL 26 13 50,00% 

RD 09 - AGRESTE 

SETENTRIONAL 19 9 47,37% 

RD 10 - MATA SUL 24 11 45,83% 

RD 11 - MATA NORTE 19 13 68,42% 

RD 12 - METROP. DO RECIFE 15 14 93,33% 

 

        Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

O gráfico 5 traz uma  representação do crescimento das escolas de referência 

no estado de Pernambuco nos últimos anos e apresenta, a partir do ano de 2008, o 



149 
 

 

surgimento e crescimento das escolas semi-integrais.   Justifica-se o crescimento 

das escolas semi-integrais em virtude destas demandarem uma menor infraestrutura 

de recursos humanos e de custeio. 

  

Gráfico 5 - Evolução do quantitativo de escolas de referência em ensino médio em 

Pernambuco no período 2007 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

 

No gráfico 6 o destaque se dá para o quantitativo maior  do número de 

estudantes no semi-integral no ano de 2010. 

 

Gráfico 6 - Evolução do quantitativo de estudantes das escolas de referência em ensino médio 

no período 2007 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE ESCOLAS DE REFERÊNCIA EM ENSINO 

MÉDIO

20

33

48

60

0

18

55

100

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010

INTEGRAL

SEMI-INTEGRAL

EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE 

REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO

13.254

17.127
18.739

22.593

0

7.943

13.941

31.310

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 2008 2009 2010

INTEGRAL

SEMI-INTEGRAL



150 
 

 

As  escolas de referência foram implantadas, em sua maioria, em escolas 

estaduais já existentes. Foram definidas ações para manutenção e melhoria das 

instalações físicas das escolas de referência, definição de padrão básico específico 

de 9, 12 15 e 18 salas de aula e 05 laboratórios (química/biologia; física; 

matemática; informática). O quadro 10 apresenta um mapeamento das escolas em 

relação à situação predial no período de  2006-2010. 

 

Quadro 10 -  Infraestrutura física das EREM’s – Mapeamento das escolas em relação à situação 

predial no período de  2006 a 2010. 

INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA 
MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO PREDIAL 

2006-2010 

ANO  
ESCOLAS 
IMPLANTADAS  

SITUAÇÃO PREDIAL 

PRÓPRIO  CEDIDO  ALUGADO  

2006  13  04  08  01  

2007  07  -  04  03  

2008  31  31  -  -  

2009  52  50  -  02  

2010  57  57  -  01  

TOTAL  160  142  12  07  

 

   Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

O quadro 11 apresenta dados referentes ao mapeamento das construções, 

das reformas e das adequações realizadas nas escolas no período de 2007 a 2010. 

Foram concluídas obras de construção das EREM’s de Araripina, Salgueiro, Cabo 

de Santo Agostinho, Belo Jardim e Porto Digital, para substituição de escolas 

implantadas no governo anterior com funcionamento em prédios alugados ou 

cedidos, bem como ampliação/reforma de 45 Escolas para adequação ao padrão 

básico das EREM’s e realização de serviços para conservação e manutenção 

periódica das 160 Escolas de Referência. 
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Quadro 11 - Mapeamento das construções/reformas/adequações período de 2007 a 

2010. 

 

MAPEAMENTO DAS CONSTRUÇÕES/REFORMAS/ ADEQUAÇÕES 

Escolas 

Construídas 

Escolas  

Reformadas 

Manutenção Construção de 

Quadras 

05 45 115 26 

 

   Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

Das 160 escolas existentes até o ano de 2010, 60 escolas estavam 

localizadas no Recife - Região Metropolitana, 100 escolas distribuídas pelo interior 

do Estado de Pernambuco, com 600 unidades em jornada integral e 100 escolas 

com jornada semi-integral.  

Em julho de 2011, o Programa de Educação Integral já contava com o 

atendimento em 173 escolas, sendo 60 escolas localizadas no Recife - Região 

Metropolitana e 113 escolas distribuídas pelo interior do Estado, com 65 unidades 

em jornada integral e 108 escolas em jornada semi-integral. Com um total de 68.774 

estudantes matriculados114. No que se refere à faixa etária dos alunos das 160 

escolas existentes até o final do ano de 2010, tem-se mais da metade dos alunos na 

faixa entre 13 a 15 anos, e praticamente a outra metade do quantitativo pertence à 

faixa etária entre 16 a 17 anos.  

 

 

                                                           
114

 Dados apresentados pelo Secretário de Educação do Estado de Pernambuco, no  III Fórum de educação 
Integral de Pernambuco – “Educação Integral Desafios de Todos”, realizado nos dias 18 e 19 de julho de 2011, 
no Centro de Convenções –Olinda/PE. O evento contou com a  participação de  187 escolas de referências e 
cerca de 3.500 educadores.  O primeiro Fórum ocorreu no ano de 2009, com a participação de  103 escolas de 
referência, cerca de 1.700 professores. O segundo  Fórum  de Educação Integral de Pernambuco  aconteceu em 
2010, com a participação de 160 escolas de referência e cerca de 2.400  professores. Segundo o Secretário e 
educação do Estado de Pernambuco, a meta é até 2014 Pernambuco se consolidar como  educação de 
referência. E em todo município constar pelo menos uma escola de referência no regime integral ou semi-
integral. 
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Gráfico 7 - Faixa etária dos alunos 

 

 

 

  

 
   Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

No que se refere ao quantitativo de alunos do sexo feminino ou masculino, 

tem-se mais da metade do quantitativo geral composta pelo sexo feminino:  

Gráfico 8 - Gênero 

 

 

 

 

 
 

    

Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

No que se refere ao grau de escolaridade dos pais, tem-se mais da metade 

do total geral formado por pessoas com o ensino fundamental incompleto  ou sem 

nenhum grau de escolaridade. 

Gráfico 9 - Grau de escolaridade dos pais 

 

 

 

 

 

   Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 
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E, conforme apresenta o gráfico a seguir, mais da metade das famílias 

apresenta uma renda familiar em torno de 1 a 2 salários mínimos. Ou seja, 

familiares, em sua maioria, com pouco grau de escolaridade e baixa renda familiar. 

 

Gráfico 10 – Renda Familiar 

 

 

Gráfico 10 -  Renda familiar 

 

 

 

 

 Fonte: PERNAMBUCO/SEEP (2010 b). 

 

A política pública de horário em tempo integral nas escolas do ensino médio 

estado de Pernambuco, de certa forma, vem contrariar algumas lógicas inicialmente 

defendidas pelos disseminadores do modelo de escolas charter em Pernambuco – 

modelo aplicado aos primeiros Centros de Ensino Experimental no período de 2004 

a 2006. 

Basicamente, no que se refere a não recomendação de ampliação substancial 

do quantitativo de escolas neste modelo, para que a lógica não caísse “na vala 

comum”. Entretanto, o governo estadual a partir de 2007, frente à demanda por mais 

escolas em horário integral no estado, estrategicamente, amplia o quantitativo de 

escolas em horário integral, mesmo sem as condições de atendimento a certos 

critérios existentes no modelo original do programa, como por exemplo, quantitativo 

necessário de profissionais para atuação na equipe administrativa e pedagógica 

dentro das escolas.  

 Mesmo sem replicar o mesmo padrão de condições físicas anteriores para 

todas as escolas, mesmo sem garantir quantitativo de pessoal necessário para 

atuação profissional dentro das escolas, e ou laboratórios e materiais necessários, 

mas sob a essência da lógica de primazia de disseminação da lógica privatista no 

espaço público, amplia-se substancialmente o quantitativo de escolas de ensino 

médio em horário integral a partir do ano de 2007, em prédios já existentes, as 
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denominadas Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM’s). Posteriormente, tal 

política também alcança as Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s). 

 A despeito da descrença inicial da possibilidade de massificação do 

Programa de Educação Integral, por parte dos idealizadores do modelo de escola 

em horário integral em Pernambuco, a SEEP conseguiu apresentar e manter uma 

média positiva nos índices avaliativos quer sejam nas ETE’s, quer sejam nas 

EREM’s, conforme dados apresentados no quadro 12. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE) utiliza a 

mesma metodologia que é adotada pelo Ministério da Educação no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)115. O IDEPE é calculado pelo 

somatório da nota da prova do Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco 

(SAEPE), que avalia a proficiência dos alunos nas disciplinas de Matemática e 

Língua Portuguesa, com a taxa de aprovação.  

 

                                                           
115

 O Ideb foi criado pelo Inep em 2007, o indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar, obtidos no Censo Escolar, e as médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a 

Prova Brasil. A série histórica de resultados do Ideb se inicia em 2005, a partir de onde foram 

estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, mas também por 

escolas, municípios e unidades da Federação. A lógica é a de que cada instância evolua de forma a 

contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países da 

OCDE. Em termos numéricos, isso significa progredir da média nacional 3,8, registrada, em 2005, na 

primeira fase do ensino fundamental, para um Ideb igual a 6,0 em 2022 (BRASIL/INEP,2013). 
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Quadro 12 - IDEPE no Ensino Médio das ETE’s  e das EREM’s  existentes no período de   2008 

a 2012 

 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Escolas 

com tempo 

integral 

20 

escolas 

20 

escolas 

51 

escolas 

103 

escolas 

160 

escolas 

Categorias 

de escolas 

IDEPE EM 

Média 

2008 

IDEPE EM 

Média 

2009 

IDEPE EM 

 Média 

2010 

IDEPE EM 

Média 

2011 

IDEPE EM 

Média 

2012 

ETE X X X 5,6 5,0 

Integral 4,8 4,8 4,4 4,5 4,5 

Semi-

integral 

 

X X 
3,2 3,8 3,9 

Total 4,8 4,8 4,3 4,4 4,3 

               

   Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2013). 

 

 

De acordo com os dados do IDEB 2011, o Brasil atingiu as metas 

estabelecidas em todas as etapas do ensino básico. Nos anos iniciais (1º ao 5º ano), 

o IDEB nacional alcançou 5,0. Ultrapassou não só a meta para 2011 (de 4,6), como 

também a proposta para 2013, que era de 4,9. Nessa etapa do ensino, a oferta é 

prioritariamente das redes municipais, que concentram 11,13 milhões de matrículas, 

quase 80% do total (BRASIL/ INEP, 2013).  

Nacionalmente, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental da rede 

municipal foi calculado em 5.222 municípios. A meta para 2011 foi alcançada por 

4.060 deles (77,5%). Nos anos finais (sexto ao nono) do ensino fundamental, o Ideb 

nacional atingiu 4,1 em 2011 e ultrapassou a meta proposta, de 3,9. Considerada 

apenas a rede pública, o índice nacional chegou a 3,9 e também superou a meta, de 

3,7. De todos os municípios submetidos à avaliação do IDEB para os anos finais do 

ensino fundamental (cerca de 4,3 mil), 62,5% atingiram as metas, que foram 

superadas também em todas as regiões do país. Em termos nacionais, incluindo 
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ensino público e particular, foi igualada em 2011 a meta para o ensino médio, de 3,7 

(IDEM).  

A meta a ser alcançada até o ano de 2022 é a de que os índices de qualidade 

da educação do país sejam comparáveis à dos países desenvolvidos  pertencentes 

à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A nota 

estipulada como meta pelo governo brasileiro para as escolas públicas do país é  6,0 

(seis). 

No que se refere a Pernambuco, os aspectos apresentados enquanto 

justificativas para as melhorias nos índices do ensino médio são:  ampliação da 

carga horária de trabalho com os alunos; salários diferenciados para os profissionais 

que integram essas escolas; implantação do currículo considerado inovador; 

incentivo aos professores a partir do bônus de gratificação  aos profissionais 

relacionados às escolas que cumprem, pelo menos, 50% da meta acordada com a 

Secretaria de Educação, através de um termo de compromisso. 

O Bônus de Desempenho Educacional (BDE) foi instituído no ano de 2008 

enquanto um Programa de premiação pelos resultados alcançados pelas escolas, e 

em 2009 para as Gerências Regionais de Educação. O Bônus beneficia aos 

servidores lotados e em exercício, de acordo com as legislações específicas116.  

Na trilha pelos resultados, a partir do desenvolvimento de um sistema de 

avaliação educacional da Rede Pública de Educação do Estado de Pernambuco, e 

de elaborações de metas a serem alcançadas, demanda dessa forma o 

comprometimento de todos que fazem parte do processo: gestores, professores, 

comunidade escolar, estudantes e familiares destes.  

 

O trabalho baseado em metas e em resultados faz parte do 
Programa de Modernização da Gestão Pública adotado pelo 
Governo de Pernambuco. Na Educação, o objetivo é melhorar os 
indicadores educacionais do Estado, sobretudo o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco (IDEPE), que 
impulsionará a elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) em virtude da similaridade na metodologia adotada. 

                                                           
116

 Legislação referente ao Bônus de Desempenho Educacional : Lei nº 13.486, de 1º. De julho de 
2008. Decreto nº 32.300, de 08 de setembro de 2008. Lei º 13.696, de 18 de dezembro de 2008. 
Decreto nº 33.711 de 28 de julho de 2009. Para participar do BDE, é necessário que a escola tenha o 
seu IDEPE, que é calculado utilizando o resultado do SAEPE e da taxa de aprovação medida pelo 
Censo Escolar. As escolas que não apresentam matrículas na 4ª e/ou 8ª séries (5º e/ou 9º anos) do 
Ensino Fundamental e/ou 3º ano do Ensino Médio não participam do Bônus de Desempenho 

Educacional.Disponível em: <http://www.siepe.educacao.pe.gov.br>.  Acesso em: 24 set 2012. 

 

http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/
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Para o crescimento dos indicadores educacionais, foi fundamental a 
criação de uma política de incentivo ao servidor, principalmente dos 
que estão lotados nas escolas, com a implantação do Bônus de 
Desempenho Educacional – BDE (PERNAMBUCO/SIEPE, 2012)117

. 

 

Segundo palavras do Secretário de educação do estado de Pernambuco “a 

política pública educacional vigente baseia-se num processo de gestão da qualidade 

com ênfase em resultados, de modo a garantir a elevação de seus indicadores, 

estabelecendo metas tangíveis e de alto desempenho” 118. 

Nesse contexto, as escolas ao assumirem o compromisso de elevação dos 

indicadores educacionais, e para garantia desse, há a assinatura de um Termo de 

Compromisso entre a equipe gestora das unidades escolares e a Secretaria do 

Estado de Pernambuco, e neste são estabelecidas as metas de desempenho 

institucional a serem alcançadas no ano. O IDEPE é o índice principal norteador 

desse compromisso. O papel da Secretaria de Educação é apoiar a escola da 

proposta pedagógica e oferta de infraestrutura necessária, bem como ações que 

garantam a presença de professores em todas as suas turmas e disciplinas. 

Em contrapartida, a equipe gestora fica responsável pela elaboração e pela 

execução de seu plano de ação, com compromissos tais como: implantação da 

matriz curricular e o desenvolvimento integral do currículo; cumprimento do 

calendário escolar com um mínimo de 800 horas anuais, distribuídas em um mínimo 

de 200 dias letivos, conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em vigor; garantia de acesso e permanência do aluno na escola e o apoio 

a todas as ações que visem ao sucesso escolar; preenchimento dos dados 

solicitados pelo censo escolar com informações fidedignas e de qualidade119. 

Melhores resultados nos testes do SAEPE significam maior IDEPE. Nesta 

metodologia, quanto menor for à taxa de reprovações e menor for a taxa de alunos 

que abandonam os estudos ou repetem o ano resultam também em maior IDEPE. 

                                                           
117

-Disponível em: <www.siepe.educacao.pe.gov.br/ > Acesso em: 20 set. 2012. 
 
118

 Secretário de Educação de Pernambuco prof. Anderson Gomes. Disponível em::< 
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?a
ctionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5921 > Acesso em 20 de setembro de 2012. 
51

Disponível em: 
<http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?
actionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5906 > Acesso 24 de setembro de 2012. 

http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?actionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5921
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?actionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5921
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?actionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5906
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?actionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5906
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Cada escola possui a sua própria meta120, calculada de acordo com as 

particularidades de cada uma das unidades. As metas são compatíveis com o 

estágio atual da escola, ou seja, escolas que tiveram resultados piores no SAEPE 

terão uma meta mais baixa do que as melhores escolas. O objetivo, entretanto, é 

que, em longo prazo, as diferenças entre as escolas em Pernambuco fiquem cada 

vez menores, assegurando equidade e igualdade para todos os estudantes121. A 

partir de 2013, as metas do IDEPE foram definidas pela Secretaria de Educação 

juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG).  

O SAEPE, dentre vários, apresenta os seguintes objetivos principais: produzir 

informações sobre o grau de domínio dos estudantes nas habilidades e 

competências consideradas essenciais em cada período de escolaridade avaliado; 

associar os resultados da avaliação às políticas de incentivo com a intenção de 

reduzir as desigualdades e elevar o grau de eficácia da escola; compor, em conjunto 

com as taxas de aprovação verificadas pelo censo escolar, o IDEPE122. 

  O IDEPE, ao medir anualmente a qualidade da educação de Pernambuco, 

leva em conta tanto os resultados da avaliação do SAEPE, em Língua Portuguesa e 

Matemática, dos alunos do 5º ano (antiga 4ª série) e  (9º ano), antiga 8ª série do 

Ensino Fundamental, e do 3º ano do Ensino Médio, como também a média de 

aprovação dos alunos. 

Seguem alguns dados apresentados pela SEEP, enquanto indicativos de 

melhorias na educação na rede estadual de Pernambuco123:  

 

                                                           
120

 Segundo afirma a própria Secretaria de Educação do  Estado de Pernambuco “Quando a escola  
possui matrículas na 4ª e 8ª séries (5º e/ou 9º anos) do Ensino Fundamental e também no 3º ano do 
Ensino Médio, ela terá 06 (seis) metas para o IDEPE. A diferença entre o  IDEPE utilizado como 
referência e o esperado é a meta para cada disciplina e cada série avaliada. A média dos resultados 
efetivamente alcançados demonstra o percentual obtido em relação a suas metas. Disponível em:: < 
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br > Acesso 24 de setembro de 2012. 
121

 Estraído de: < 
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?a
ctionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5906 > Acesso 24 de setembro de 2012. 

 
122

 Disponível em:: < http://www.siepe.educacao.pe.gov.br > Acesso em 24 de setembro de 2012. 
123

 Disponível em:: <http://www.siepe.educacao.pe.gov.br > Acesso em 24 de setembro de 2012. 

http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?actionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5906
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?actionType=mostrar&idPaginaItemMenuConteudo=5906
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/
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Quadro 13 - Evolução dos resultados IDEPE na Rede Estadual de Pernambuco período 2008-

2010 

 

Ano: IDEPE 2008 IDEPE 2009 IDEPE 2010 

FONTE: SEE SEE SEE 

4ª. Série/5º. Ano do 

Ensino Fundamental* 
3,7 3,9 4,0 

8ª. Série/9º ano do 

Ensino Fundamental* 
2,7 3,1 3,4 

3º série do Ensino 

Médio* 
2,6 3,0 3,0 

 
 
   Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: IDEB (PERNAMBUCO/SIEPE/SEE, 

2012)
124

. 
Nota:  Resultado somente para as escolas participantes da Rede Estadual, sendo a média 
calculada para o Estado seguindo a fórmula do IDEB (PERNAMBUCO/SIEPE/SEE, 2012)

125
. 

 

 

Entretanto, dados avaliativos apresentados no “Relatório Todos pela 

Educação” divulgado em 16 de março de 2013, apresenta Pernambuco enquanto 

uma das quatro unidades da Federação que não atingiram índices do aprendizado 

em matemática e português, que não cumpriram em 2011 as metas do Movimento 

Todos pela Educação no aprendizado em português e matemática nos anos iniciais 

e finais do ensino fundamental (5º e 9º anos) e no 3º ano do ensino médio. Fazem 

parte desse grupo Alagoas, Amapá e Roraima. 

 De cada cem alunos pernambucanos do 3º ano do ensino médio, só sete 

aprenderam o que deveriam em matemática e 20 em português, o objetivo era 

chegar a 15 e 25, respectivamente. Outras duas metas não foram atingidas por 

Pernambuco: que 93,6% das crianças e jovens de 4 a 17 anos estivessem 

frequentando a escola (foram 90,9%) e que 41,9% dos alunos tivesses concluído o 

ensino médio com até 19 anos (foram 41,5%).  

O monitoramento “Todos pela Educação” foca os indicadores educacionais 

em cinco áreas de atendimento escolar à população de 4 a 17 anos: alfabetização, 

desempenho dos alunos no ensino fundamental e médio, conclusão dos estudos e 

                                                           
124

 Disponível em:: < http://www.siepe.educacao.pe.gov.br  >  Acesso em 24 de setembro de 2012. 
 
125

 Disponível em:: < http://www.siepe.educacao.pe.gov.br  >  Acesso em 24 de setembro de 2012. 
 

http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/
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financiamento da educação. As fontes para os relatórios são estatísticas oficiais do 

Ministério da Educação e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)126.  

Para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco os dados do 

“Relatório Todos pela Educação” não refletem a realidade de Pernambuco, pois 

afirmam que o documento usa o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), do MEC, que é amostral e não censitário.  

Sobre a ampliação do quantitativo de matriculados no ensino médio no estado 

de Pernambuco, no período de 2007 a 2010, não se pode afirmar que a meta de 

ampliação do número de matrículas no ensino médio foi alcançada de fato. 

Considera-se, ainda, que ao final da primeira gestão Eduardo Campos (ano de 

2010) os dados apresentam quantitativo de matrículas no ensino médio inferior ao 

do ano de 2006 (gestão do governo anterior).  

 

Tabela  7 - Matrículas  por dependência administrativa específica  no ensino médio de 
Pernambuco no período de  2001 a 2010. 

 
 

ANO     

R E D E 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPALL PARTICULAR TOTAL 

2001    4.402   287.493   23.055   58.346   373.296   
2002    3.333 ↓ 318.366 ↑ 19.889 ↓ 68.872 ↑ 410.460 ↑ 

2003    2.960 ↓ 338.793 ↑ 21.588 ↑ 60.043 ↓ 423.384 ↑ 

2004    2.891 ↓ 338.698 ↓ 24.398 ↑ 59.903 ↓ 425.890 ↑ 

2005     3.233 ↑ 359.897 ↑ 26.452 ↑ 59.071 ↓ 448.653 ↑ 

2006     3.204 ↓ 369.753 ↑ 28.837 ↑ 56.391 ↓ 458.185 ↑ 

2007     2.756 ↓ 364.921 ↓ 26.250 ↓ 43.742 ↓ 437.669 ↓ 

2008     6.776 ↑ 373.386 ↑ 11.957 ↓ 48.128 ↑ 440.247 ↑ 

2009    7.293 ↑ 373.152 ↓ 9.036 ↓ 47.779 ↓ 437.260 ↓ 

2010     7.827 ↑ 367.813 ↓ 5.663 ↓ 48.148 ↑ 429.451 ↓ 

TOTAL 44.675   3.492.272   197.125   550.423   4.284.495   
Composição 1%   82%   5%   13%   100%   
 

 Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEE-PE
 127 

  

                                                           
126

 Disponível em:  <http://www.todospelaeducacao.org.br/biblioteca/1476/de-olho-nas-metas-2012>. 
Acesso em: 21 abr. 2013. 

127
 Disponível em: < http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=75 >.  Acesso em : 05 out.  2011. 

http://br-mg5.mail.yahoo.com/neo/#_ftn1
http://www.todospelaeducacao.org.br/biblioteca/1476/de-olho-nas-metas-2012
http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&men=75
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Sobre o número de matrículas no ensino médio ao longo da primeira década 

de 2000 no estado de Pernambuco expressos na tabela 7, qualquer dos anos 

observados, a Rede Estadual sempre representou a maior participação na 

composição total de matriculados no estado (em média 82%), seguida da Rede 

Particular (em média 13%), Rede Municipal (em média 5%) e por último, com a 

menor participação, a Rede Federal (em média 1%). 

Apesar das tendências descendentes evidenciadas no número de matrículas 

nas Redes Federal e Particular, no período de 2001 a 2006, podemos verificar um 

aumento, ano a ano, no número total de matrículas no ensino médio em 

Pernambuco, impulsionado pela tendência de crescimento da Rede Municipal e 

principalmente Estadual. 

Registre-se, ainda, que em 2006 o estado alcançou o maior número de 

matriculados em todo período analisado, já em 2007, todas as redes de ensino 

apresentaram queda, para então, em 2008, ameaçar uma retomada da expansão 

total, cuja tendência não se confirma nos anos seguintes, que passam a apresentar 

quedas. 

Conclui-se que os dados apresentados na tabela 7, de um modo geral,   

ratificam uma tendência nacional de acomodação no número de matrículas no 

ensino médio. De acordo com Costa (2013), as matrículas no ensino médio no Brasil 

apontam estagnação da matrícula a partir de 2005 e sugerem o desafio de retomar a 

expansão verificada na década de 1990 e nos primeiros anos a partir de 2000. O 

autor afirma que: 

 

De um ensino médio com 3.772.698 alunos em 1991, com 
participação expressiva das escolas privadas responsáveis por 27% 
da oferta de vagas, chega-se a 8.357.675 alunos matriculados em 
2010, com a consolidação da escola média estadual, que passou a 
se responsabilizar por 85,8% do total das matrículas (COSTA, 2013, 
p. 203).  
 

 

Dados do Censo Escolar (2012) apresentam que as matrículas no ensino 

médio permanecem estagnadas. Com 8.376.852 estudantes de 15 a 17 anos 

matriculados, houve uma redução de 0,3% em relação ao ano anterior (8.400.689 

matrículas). A diminuição das matrículas acontece ao mesmo tempo em que cresce 

o número de alunos com idade para cursar o ensino médio (BRASIL/ INEP, 2012). 
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Segundo Costa (2013), a universalização do ensino médio com qualidade 

social no Brasil só pode ser concretizada se a expansão da matrícula for retomada e 

se as condições de trabalho docente forem melhoradas. 

Conclui-se que são muitos os desafios a serem enfrentados a fim de 

universalizar o ensino médio no Brasil e com qualidade social. Apresenta-se 

enquanto fundamental a ampliação e aprofundamento do debate referente às 

questões político pedagógicas relacionadas ao ensino médio enquanto etapa final da 

educação básica.  

No capítulo a seguir, a abordagem é feita em torno da materialização das 

parcerias entre o setor público e o setor privado na educação em Pernambuco, a 

tendência ao processo de empresariamento no sistema público de ensino. 
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Entre o ponto de partida e o objetivo faz-se 
necessária uma gradação orgânica, isto é, uma 
série de objetivos parciais (GRAMSCI, 2000c, p. 
354). 
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5  A MATERIALIZAÇÃO DAS PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO E O 

SETOR PRIVADO (PPP’S) NA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO: A 

TENDÊNCIA AO PROCESSO DE EMPRESARIAMENTO NO SISTEMA 

PÚBLICO DE ENSINO.  

 

 O presente tópico aborda o debate em torno do processo de publicização, de 

mercantilização da educação pública. Elege como rota as parcerias que alcançam o 

ensino técnico, contextualizando as políticas públicas destinadas à educação em 

tempo integral, no estado de Pernambuco. Nesse tópico, a abordagem não se 

concentra na questão da oferta educacional por parte de instituições lucrativas128, 

visto que pontua, sim, outras formas de privatizações do sistema público de ensino, 

ou seja, o crescimento de serviços auxiliares, como os das consultorias, de 

programas de “capacitação” profissional, de monitoramento da aprendizagem, ou 

materiais didáticos, direcionados ao sistema público de educação básica129.  

É a entrada e o preenchimento da lógica privatista nos espaços públicos, e 

estes cada vez mais distantes da ideia de bem público, que seria garantido pelo 

controle estatal. É uma complexidade de processos que estão para além da análise 

de instituições lucrativas, mas da atuação direta de instituições de natureza privada 

dentro do sistema público de educação básica, em desfavor do bem público. Por 

entender que o espaço público deve garantir a sua dimensão de bem público, de 

autonomia aos ditames dos detentores do capital, o debate vai para além da 

dimensão jurídica do processo, ao passo que é, também, concepção de gestão, de 

gestão participativa, de direito e de fato. Portanto, uma questão eminentemente 

política.  

                                                           
128

 Para uma análise sobre os argumentos que propõem a privatização como eventual estratégia para 
área educacional e para os dados sobre a evolução do setor privado em várias regiões do mundo e 
as diversidades nacionais na relação público x privado na educação, ver Tedesco (1991). Nele, o 
autor levanta a hipótese de que a eficiência da escola dependeria menos do caráter público e mais do 
seu grau de autonomia e da identidade institucional. O autor conclui que a hipótese postulada no 
trabalho é que o ponto central em toda política de autonomia pedagógica é o que se refere a pessoal, 
já que autonomia institucional implica autonomia profissional do docente. 
129

 Oliveira, R.P. (2009) afirma que além da oferta de vagas, presenciais ou à distância, na educação 
básica e superior, difundiram-se outras atividades comerciais. No ensino básico, cresceu a venda de 
materiais pedagógicos e “pacotes” educacionais, que incluem aluguel de marca, pelo mecanismo de 
franquias avaliação e formação em serviço do professor. Tais grupos de instituições têm avançado 
sobre os sistemas públicos de educação básica, vendendo materiais apostilados para redes 
municipais e estaduais, sendo tais materiais avaliados no âmbito do programa nacional do livro 
didático (PNLD). 
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Desse modo, a abordagem inicial se dá a partir dos documentos que regem e 

que dão sustentação as propostas pedagógicas das escolas, as concepções, 

princípios e premissas que dão sustentação ao Programa de Educação Integral, com 

alcance as EREM’s e ETE’s. Posteriormente, recursos destinados ao financiamento 

de programas e parcerias com alcance as ETE’s, seguindo o debate em torno das 

relações de Parcerias Público e Privado (PPP) e seus impactos na educação pública 

de Pernambuco. 

 

5.1  Gestão compartilhada entre o setor Público e o setor Privado e impactos 

na educação pública de Pernambuco  

 

A análise das relações complexas de parcerias entre o setor público e o setor 

privado (PPP’s) no contexto mais amplo de determinações e/ou condicionamentos à 

educação considera algumas identificações de aspectos decorrentes de 

consequências do processo de globalização para educação. Aqui, inicialmente, 

tendo como base a pesquisa de Oliveira, R.P. (2009), pontuam-se quatro – todas 

elas, como mesmo afirma o autor, eivadas de tensões e de contradições.  

 

a) A crescente centralidade da educação na discussão acerca do 

desenvolvimento e da preparação para o trabalho, decorrente das mudanças 

em curso na base técnica e no processo produtivo; 

b) A crescente introdução de tecnologias no processo educativo, por meio de 

softwares educativos e pelo recurso à educação à distância; 

c) A implantação de reformas educativas muito similares entre si na maioria dos 

países do mundo; 

d) A transformação da educação em objeto do interesse do grande capital, 

ocasionando uma crescente comercialização do setor. 

 

 No que se refere à última dimensão apresentada, Oliveira, R.P. (2009) afirma 

que o debate em curso na Organização Mundial do Comércio/Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio (OMC/GATT) atribui considerável atenção para a conceituação 

da educação como um bem de serviço. A aprovação de certos acordos faria com 

que a educação passasse a ser regida pelas normas que se aplicam à 
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comercialização de serviços em geral. Consequentemente, além da ampliação da 

mercantilização na área, haveria a internacionalização da oferta, com a penetração 

de grandes corporações multinacionais em países menos desenvolvidos. Adverte, 

ainda, que independente das aprovações destes acordos, identifica-se que a 

educação tem se transformado, crescentemente, em mercadoria130
 
131.  

 Na atualidade, grupos de instituições têm avançado sobre os sistemas 

públicos de educação básica, com oferta quer de programas de “capacitação” 

profissional, de monitoramento da aprendizagem, quer materiais apostilados 

(materiais didáticos). A partir de certos modelos de parcerias, desenvolve-se uma 

prática de venda de materiais educativos até a inserção nos processos de definição 

da gestão do sistema público de ensino. 

 A gestão não estatal pode ser alvo da ação comercial, como ocorre em parte 

das escolas charter132 nos Estados Unidos da América. Neste país, o conceito de 

escola charter é bastante disseminado. A Edison Schools, por exemplo, instituição 

privada com fins lucrativos, tem se dedicado a gerir escolas públicas em diferentes 

partes do território americano.  

 Oliveira, R.P. (2009) adverte que reduzir o sentido social da educação aos 

interesses do lucro representa um empobrecimento tanto do conceito de educação, 

quanto de seu sentido para a coesão e para a viabilidade das sociedades. Diante 

dessas lógicas, Michael Apple (2003), desenvolve a tese sobre a despolitização do 

projeto político-pedagógico dos espaços educacionais e a sua consequente 

“economização”.  Segundo o autor, é um fenômeno identificado enquanto facilitador 

                                                           
130 Oliveira, R. P. (2009), em sua pesquisa, estuda as consequências perceptíveis do processo de 
penetração dos fundos financeiros na educação superior no Brasil e, posteriormente, a emissão de 
ações de instituições de ensino diretamente na bolsa de valores, identifica o rápido crescimento das 
instituições que adotaram tal estratégia. Assim, o autor chega à conclusão de que é cabível falar em 
uma financeirização da educação, posto que seja o setor financeiro que assume a hegemonia na 
educação privada no país. Ainda segundo o autor, um conjunto de elementos cria um próspero e um 
afluente mercado, cuja faceta mais importante refere-se à penetração do capital financeiro na 
educação e à consequente internacionalização da oferta educacional.  O autor chega à conclusão de 
que a educação se configura enquanto mercadoria oligopolizada. E, a partir de sua pesquisa, afirma 
que as dimensões apontadas no estudo evidenciam um processo muito mais amplo de transformação 
do setor educacional em atividade mercantil. Também, tal transformação é mundial, representando 
claramente uma das dimensões da globalização. 

131
 Para entender o que se passa no setor educacional, ao recorrer ao conceito de financeirização, 

nos termos formulados por Chesnais (2007) e Harvey (2008), Oliveira, R. P. (2009) reforça o 
pensamento de que é a liberdade de trânsito do capital financeiro que permite sua avassaladora 
penetração no setor educacional brasileiro, fazendo com que sua ação seja o polo dinamizador do 
setor, tornando-se, assim, harmônico face aos capitais tradicionais da área. 
132

 No próximo tópico, aborda-se sobre o modelo de escolas charter, e experiências deste modelo no 
Brasil, mais especificamente, pontuando o caso de Pernambuco.  
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da compreensão da hegemonia da aliança direitista – neoliberais, 

neoconservadores, populistas autoritários – e a nova classe média de profissionais 

qualificados e gerentes. 

 

[...] a educação deixa de ser discutida como um bem de uso e passa 
pelo processo de mercantilização, transformando-se num bem de  
troca  no  mercado de trabalho e  no mercado  dos  bens simbólicos. 
Esta estratégia dos grupos dominantes facilita a criação de 
consensos em torno do débito do fracasso na conta dos próprios 
‘fracassados’, ao  mesmo tempo em que justifica a exclusão montada 
sobre as verificações de competências individuais (APPLE, 2003, p. 
XVII). 

  

A partir de suas pesquisas, o autor expõe em seus escritos que a aliança 

neoconservadora, liderada pelos neoliberais, impõe a lógica do mercado em todos 

os setores da vida e das relações humanas. E, o setor educacional assume papel 

preponderante neste cenário de mercantilização. Ao demonstrar exemplos da 

voracidade do neocapitalismo, o alerta sobre as ameaças iminentes sob o manto da 

“ajuda às escolas”. Também alerta para a lógica do “mercado escolar”, ou seja, “[...] 

mais tempo e energia são gastos para manter ou melhorar a imagem pública de uma 

‘boa escola’ e menos tempo e energia são gastos na sustância pedagógica e 

curricular”. (APPLE, 2003, p. 92).  

Nesse sentido, a presente pesquisa segue a trilha das parcerias133 em 

educação que emergiram no início dos anos de 2000, na Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco (SE) a partir do Programa PROCENTRO. Desenvolvidas 

com instituições de caráter privado, sob o aparato das leis brasileiras, que a partir da 

Lei nº 9.637/1998 reconhece as Organizações Sociais (OS), entidades do direito 

privado, podendo estas firmar convênios para exercerem atividades típicas do 

Estado. Também, mediante a Lei nº 9.790, de 1999, que trata das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), e normatiza a relação 

Estado/Sociedade no desempenho de ações no campo das políticas públicas, e o 

acesso de organizações sem fins lucrativos aos recursos públicos, mediante 

repasses de recursos públicos. 

  

                                                           
133

 A coleta de dados ocorreu a partir da Secretaria de Educação/ Secretaria Executiva de Educação 
Profissional do estado de Pernambuco (SE/SEEP).   
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A legislação brasileira ao permitir a gestão compartilhada entre o setor público 

e privado, e as Organizações Sociais (OS), entidades do direito privado, legalmente 

reconhecidas a partir da Lei nº 9.637134, de 1998, afirma que se legalmente 

constituídas, podem firmar convênios para exercer atividades típicas do Estado. 

Para isso, recebe repasses de recursos públicos em forma de valores 

orçamentários, além de bens imobiliários e pessoais. As instituições ‘OS’ precisam 

ter caráter não lucrativo descrito em estatuto. Abaixo segue o que expressa o 

primeiro artigo da Lei: 

 

Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações 
sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos 
nesta Lei (BRASIL, Lei 9.637, de 1998). 

 

A Lei nº 9.790, de 1999, de 23 de março de 1999, Lei das OSCIP`s, dispõe 

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o 

Termo de Parceria, e dá outras providências. 

 É importante destacar que o Brasil segue as tendências dos países europeus 

no que se refere à reforma do Estado nos moldes da perspectiva neoliberal. No que 

se refere às PPP’s, a tese de Azevedo. (2008) reflete dados em países da Europa, 

que não se pautam na lógica da minimização do papel do Estado nas questões 

sociais. Pelo contrário, destaca o papel dos parceiros privados enquanto 

colaboradores do aparelho Estatal, muito mais do ponto de vista financeiro, sendo 

corresponsáveis pelo processo.  

Entretanto, não se pode deixar de considerar o fato de que há nestes 

mecanismos de colaboração a possibilidade de serem estratégias eficazes de 

“abertura de portas” para o alcance de outros objetivos privatizantes: incorporação 

pela iniciativa privada de certas funções do Estado; inserção da lógica privatista no 

                                                           
134

 A Lei dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa 
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas 
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm>. Acesso em: 19 dez. 2011.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm
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espaço público – aspecto perceptível na educação de Pernambuco em decorrência 

do movimento de aproximação do público e do privado na gestão compartilhada de 

escolas estaduais nos primeiros anos da década de 2000.   

A reforma gerencial ocorrida nas concepções administrativas de escolas 

estaduais no estado de Pernambuco seguiu a rota do governo federal no tocante à 

tendência de reduzir a intervenção do Estado em prol da iniciativa privada. Segundo 

Leite (2009, p. 119):  

 

[...] em um primeiro momento, com o Governo Miguel Arraes de 
Alencar (1995 a 1998), houve resistência a essa perspectiva político-
ideológica, com a nova eleição que levou Jarbas Vasconcelos (1999 
a 2002) ao executivo estadual, o alinhamento à política, de 
inspiração neoliberal, do governo Fernando Henrique Cardoso se 
tornou efetivo. Em quase todas as esferas da administração estadual 
verificou-se a tendência de reduzir a intervenção do Estado em prol 
da iniciativa privada, o que foi facilitado pela reforma do aparelho 
estatal. O setor educação também sofreu as injunções desse 
processo [...] sofreu intervenções do setor privado no tocante à 
reforma de suas instalações físicas como também uma reforma da 
gestão administrativa e pedagógica. 

 

A pesquisa acima referendada apresenta a reforma gerencial ocorrida nas 

concepções administrativas do Ginásio Pernambucano135 enquanto instauração de 

um novo modelo de gerenciamento da educação pública para o ensino médio no 

governo do estado de Pernambuco.   

 

[...] instaurou novo modelo de gestão para unidades de ensino no 
sistema estadual de educação, com a criação de Centros de Ensino 
Experimental, denominados, posteriormente, de Escolas de 
Referências...  [...] Na pesquisa realizada, tornou-se evidente que um 
novo modelo de gerenciamento da educação pública para o Ensino 
Médio foi traçado pelas empresas que participaram da reforma 
estrutural do prédio do Ginásio Pernambucano, capitaneado pelo 
Instituto de Co-Responsabilidade na Educação (ICE) (LEITE, 2009, 
p. 119).   

 

                                                           
135

 O autor da pesquisa ao analisar as razões que levaram a transformação do tradicional 
Educandário Ginásio Pernambucano, antes orientado historicamente por diretrizes pedagógicas e 
administrativas comuns à rede Estadual, posteriormente, submetido a outro molde de formato de 
escola com a ingerência do setor privado, chega à conclusão que o processo ocorrido faz parte de 
uma dinâmica mais ampla de “redefinição da natureza administrativa e pedagógica do educandário 
no contexto de uma reforma gerencial mais profunda, assentada nos pressupostos do neoliberalismo” 
(LEITE, 2009, p.119).   
 



170 
 

 

De acordo com a pesquisa de Leite (idem), é na gestão Jarbas Vasconcelos 

(2003-2006), que inicia um novo ciclo na relação público privado no estado de 

Pernambuco. Tal ciclo ocorre mediante o ingresso de empresas privadas nos 

processos de reforma e gestão da educação pública no estado de Pernambuco, 

mediante o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 21, de 2003, 

celebrado entre o estado de Pernambuco, através da Secretaria de Educação e 

Cultura, e o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE)136. 

O estado de Pernambuco foi o pioneiro a ter gestão compartilhada entre o 

setor público e o privado nas escolas. Mediante o Programa da Secretaria de 

Educação de Pernambuco (PROCENTRO), institucionalizou-se a gestão 

compartilhada de escolas de ensino médio em tempo integral. A partir desse 

programa, o estado de Pernambuco passou a ser o primeiro a ter o modelo de 

escolas charter do país. O trecho a seguir resume como se constituiu essa 

experiência no estado de Pernambuco: 

 

Experiência pioneira de escolas charter no Brasil, o Procentro nasceu 
em 2001, em Pernambuco, a partir do interesse pessoal de um ex-
aluno em reformar sua antiga escola pública: o empresário Marcos 
Magalhães, então presidente da Philips para a América Latina, 
tornou-se mentor e principal liderança do setor privado nessa 
iniciativa. Perplexo com o estado do prédio do Ginásio 
Pernambucano, que havia sido interditado por conta da completa 
deterioração dos acervos e do espaço, ocupado no passado por 
estudantes como Clarice Lispector e Ariano Suassuna, o empresário 
formou um grupo de lideranças para reformar a escola que em 
décadas passadas já havia sido uma referência no Nordeste (DIAS; 
GUEDES, 2010. p. 22).  

 

Antes da criação do PROCENTRO, no ano de 2000 foi criado o Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação (ICE), também liderado pelo empresário Marcos 

Magalhães. Sobre o contexto da situação descrita acima, e segundo afirma 

consultora da ICE Thereza Barreto “tudo começou a partir de uma situação 

casual”137. O empresário Marcos Magalhães, juntamente com outros empresários, 

mobilizou-se para a recuperação do prédio do antigo Ginásio Pernambucano e para 

                                                           
136

 No convênio representando o Estado de Pernambuco, o Governador Jarbas Vasconcelos, e 
representando a Secretaria de Educação e Cultura, o Secretário de Educação Mozart Neves Ramos. 
Como representante do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), assina o Sr. Marcos 
Antônio Magalhães.  

137
 Entrevista concedida em fevereiro de 2012. Disponível em: 

<http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-de-qualidade/escolas-em-
tempo-integral/foco-de-atuacao/>.  Acesso em: 09 nov. 2012.  

http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-de-qualidade/escolas-em-tempo-integral/foco-de-atuacao/
http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-de-qualidade/escolas-em-tempo-integral/foco-de-atuacao/
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a criação de um novo modelo de escola. O Instituto ICE descreve a origem dessa 

mobilização empresarial da seguinte forma:  

 

Como fruto da mobilização de um grupo de empresários da iniciativa 
privada que naquele momento dedicavam-se à recuperação da 
estrutura predial e da revitalização do acervo do centenário Ginásio 
Pernambucano – escola qualificada pelo IPHAN como patrimônio 
histórico localizado em Recife e que se encontrava em estado de 
abandono. Esta iniciativa levou à criação de um novo modelo de 
escola, a partir do reconhecimento de que todo o trabalho dedicado à 
recuperação do edifício não bastaria para levar o Ginásio 
Pernambucano a uma condição de excelência. E, a partir desta ação, 
inspirar e mobilizar a instituição governamental a adotar de maneira 
sistêmica o modelo então criado (ICE BRASIL, 2012)138. 

 

 Mediante o Decreto nº 25.596, de 01 de julho de 2003, publicado no Diário 

Oficial do estado de Pernambuco, em 02 de julho de 2003, fica oficializada a criação 

do Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP). Desse modo, a 

partir da iniciativa do empresário Marcos Magalhães139, houve uma mobilização de 

um grupo de empresas140 para criar uma parceria público privado entre a Secretaria 

de Educação do estado de Pernambuco e o Instituto de Corresponsabilidade pela 

Educação (DIAS; GUEDES, 2010).  

 Nesse processo de criação de um novo modelo de escola dentro do estado 

de Pernambuco, a partir da iniciativa de um grupo de representantes de empresas 

privadas, o empresário Marcos Magalhães destaca o papel da empresa Odebrecht. 

Ele afirma que a empresa, além de orientar a reforma física do prédio, possibilitou 

conhecer o educador Antônio Carlos Gomes da Costa e Bruno Silveira, que já foi 

superintendente da Fundação Odebrecht. E pontua: “eles nos convenceram a iniciar 

essa transformação, que começou com Pernambuco, mas pode se estender a todo 

o Brasil”141. 

                                                           
138

 Disponível em: <http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-de-
qualidade/escolas-em-tempo-integral/foco-de-atuacao/ >. Acesso em 09 de novembro de 2012. 
139

 Marcos Magalhães, ex-presidente da Phillips no Brasil, e presidente do Instituto de Co-
responsabilidade pela Educação – ICE (ICE BRASIL, 2012). 

140
 Phillips, Odebrecht, ABN Amro/ Real Bank e Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) 

aceitaram o desafio de recuperar o espaço e criaram o Instituto de Co-responsabilidade pela 
Educação, que financiou a obra. A Odebrecht ficou responsável pela gestão da reforma do Ginásio 
Pernambucano. O trabalho de restauração foi concluído em 2003. Disponível em:  
<http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00501-00600/565/impressao.html> Acesso em 10 de 
novembro de 2012. 

141
 Disponível em:: <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00501-00600/565/impressao.html> 

Acesso em: 10 nov. 2012.  

http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-de-qualidade/escolas-em-tempo-integral/foco-de-atuacao/
http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-de-qualidade/escolas-em-tempo-integral/foco-de-atuacao/
http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00501-00600/565/impressao.html
http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00501-00600/565/impressao.html
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A proposta pedagógica que norteou os Centros de Ensino Experimental, hoje 

denominados de Escolas de Referências em Ensino Médio (EREM’s), foi concebida 

a partir dos interesses empresariais, por seus representantes, nas pessoas de Bruno 

Silveira e de Antônio Carlos Gomes da Costa.  

Denominada posteriormente de “Educação Interdimensional”, a proposta, 

desde o início, esteve fincada na definição das finalidades da educação adotada 

pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO)142, com foco no Protagonismo Juvenil, e este diretamente ligado à ideia 

de empreendedorismo, com direcionamento para a lógica de mercado143.  

Tal formação prima pelos princípios do produtivismo e do pragmatismo, em 

detrimento de uma formação autônoma, libertária. Não possibilita fundamentos 

reflexivos que permitam uma visão crítica do educando sobre o mundo no qual está 

inserido e nas suas relações de produção.  

 Na proposta pedagógica do primeiro Centro de Ensino Experimental Ginásio 

Pernambucano (CEEGP), a missão da escola expressa que a instituição é uma 

contribuição para a formação pessoal, social e produtiva da juventude, atuando no 

desenvolvimento do ensino médio pernambucano e brasileiro. O protagonismo 

juvenil é uma das tônicas da proposta.  

O CEEGP passou a ser identificado como um espaço de aplicações criativas 

da Tecnologia Empresarial Odebrecht fora do mundo empresarial (ODEBRECHT, 

2012). Na proposta do CEEGP consta a integração dos conteúdos acadêmicos com 

a educação profissionalizante: 

 

[...] a educação profissionalizante era estruturada em dois eixos: os 
projetos de formação com certificação, realizado através de 
parcerias, e os cursos profissionalizantes simultâneos, incluídos na 
matriz curricular ao lado das disciplinas acadêmicas do ensino 

                                                                                                                                                                                     
 
142

 A UNESCO foi criada em 16 de novembro de 1945, com o objetivo de garantir a paz por meio da 
cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os 
Estados-Membros – hoje são 193 países – na busca de soluções para os problemas sociais. É a 
agência das Nações Unidas que atua nas áreas de educação, ciências naturais, ciências humanas e 
sociais, cultura e comunicação e informação. 

Disponível em: < http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unesco/ >. Acesso em: 20 nov. 2012. 

143
 Nessa perspectiva restrita, o empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e 

competência para criar, abrir e gerir um negócio, gerando resultados positivos. 

   

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unesco/
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médio. No primeiro caso, encontravam-se os cursos de língua 
estrangeira, oferecidos por entidades diplomáticas, cursos de 
formação em Empreendedorismo Juvenil ou em Formação 
Financeira e Decisões Empresariais, em parceria com a Jr 
Achievement, e cursos de Formação para a Inserção no Mercado, do 
Instituto Aliança, entre outros (HENRY, 2012, p. 112). 

 

O Decreto Estadual nº 26.307144, de 15 de janeiro de 2004, regulamenta a 

criação do Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental em 

Pernambuco (PROCENTRO), e dá outras providências145.  Sobre o objetivo geral do 

Programa, no artigo primeiro está expresso: 

 

O Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino 
Experimental, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura, em 
consonância com as novas diretrizes traçadas pela Reforma do 
Estado, através da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 
2003, tem por objetivo geral a concepção, o planejamento e a 
execução de um conjunto de ações inovadoras em conteúdo, método 
e gestão, direcionadas à melhoria da oferta e qualidade do ensino 
médio na Rede Pública do Estado de Pernambuco, assegurando a 
criação e implementação de Escolas de Referência de Ensino Médio 
do Estado (PERNAMBUCO, Decreto nº 26.307 de 2004). 

  

O modelo do PROCENTRO, em horário integral, iniciou com uma parceria da 

iniciativa privada com o governo estadual de Pernambuco, no qual a empresa 

privada entrou com o investimento e o estado entrou com o custeio. Com a definição 

do limite de autonomia das escolas, metas a serem alcançadas, a supervisão, a 

avaliação e a premiação pelos resultados (HENRY, 2012).  

Assim, o modelo charter de escola, quando foi implantado em Pernambuco, 

se propunha a atuar como centro de referência, enquanto escola experimental, 

                                                           
144

 Decreto revogado pelo artigo 11 da Lei complementar nº 125 de 10 de julho de 2008. 

145
 O Programa é registrado em 16 de janeiro de 2004 no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), sob o nº. 10.572.071/0047-03, com a situação cadastral ativa até a presente data (última 
consulta realizada em 08 de janeiro de 20113). Sob o código e descrição da natureza jurídica nº 102-
3 (Órgão Público do poder executivo estadual ou do Distrito Federal). Apresenta o código e descrição 
da atividade econômica principal: 85.20-1-00 (Ensino Médio). Tornou-se fundamental detalhar esses 
dados tendo em vista que mais adiante no texto (nesta mesma sessão) apresenta-se mais um dado 
referente à sigla PROCENTRO. O Decreto que institui a Associação PROCENTRO enquanto OS, sob 
nº de CNPJ e natureza jurídica diferentes. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp > Acesso 
em: 08 jan. 2013. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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conforme expressa a fala de um dos mentores do Programa: “o primeiro foi 

implantado em 2004146 e, em 2008 eram 33 Centros” (MAGALHAES, 2008, p.15). 

Dentre os resultados positivos em três anos de atividades do PROCENTRO 

(2004-2007), constam as baixas taxas de repetência e de evasão escolar dos 

alunos, o índice de 67% de aprovação no vestibular e a nota no Exame Nacional do 

Ensino Médio bem superior à média nacional.147 

Segundo o então presidente do Conselho Consultivo da Philips da América 

Latina, Sr. Marcos Magalhães, um dos investidores privados no projeto, o 

investimento médio para a instalação de cada centro de ensino é de R$ 600.000,00 

reais. O custeio do programa chega a R$ 2.500,00 reais por aluno anualmente, 

sendo a média de gasto aluno/ano no Brasil de aproximadamente R$ 1.950,00 

(BRASIL, 2007). 

Com ações voltadas para criação de uma rede de escolas públicas de ensino 

médio em tempo integral, com metas de melhoria, entre os anos 2004 e 2007 o 

modelo charter foi implantado em escolas de ensino médio da rede pública estadual 

de ensino em Pernambuco, com reformulação da matriz curricular e formação 

específica dos professores dessas escolas (DIAS; GUEDES, 2010). 

Segundo informes disseminados em mídias eletrônicas e impressas durante 

todo o ano de 2007, alunos do PROCENTRO do estado de Pernambuco alcançaram 

elevadas marcas nos testes aplicados pelo MEC, nos vestibulares e nas olimpíadas 

educativas148. 

                                                           
146

 Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP). A instituição antes era 
conhecida como Ginásio Pernambucano, segunda escola em atividade mais antiga do país. Fundada 
em 09 de fevereiro de 1825 com o nome de Liceu Provincial, passou por vários endereços e 
denominações, e em 1855 foi transformado em internato de educação pública e de instrução 
secundária, sob a denominação de Ginásio Pernambucano. Em 1866 a escola ficou instalada na Rua 
da Aurora, endereço atual. Mais informações sobre a história do Ginásio Pernambucano conferir 
Barroso Filho (1999) e Leite (2009). 
147

 Apresentação do projeto PROCENTRO a Comissão de Educação e Cultura em Brasília. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/103695-PROGRAMA-
DE-ENSINO-MEDIO-PERNAMBUCANO-E-MODELO-DE-SUCESSO.htmld>. Acesso em: 22 mai 
2007. 
148

 1º lugar no Enem 2006 (média do PROCENTRO 51,57%; média nacional 44,15%);118 alunos 
classificados na segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática; 23 alunos passaram na 
Olimpíada Brasileira de Biologia;26 alunos na Olimpíada Pernambucana de Química; 1º lugar na 
Mostra de Experimentos da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia; 64,58 % aprovados no 
vestibular da UFPE (1ª fase); 36,78 % aprovados no vestibular da UFPE (2ª fase); 57,33 % aprovados 
no vestibular da UPE; 47,82 % aprovados no vestibular da UNICAP; 62,5% aprovados no vestibular 
da UFPE (‘treineiros’). Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/forlha/dimenstein/noticias/270707a.htm > Acesso em: 12 dez. 2011. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/103695-PROGRAMA-DE-ENSINO-MEDIO-PERNAMBUCANO-E-MODELO-DE-SUCESSO.htmld
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/103695-PROGRAMA-DE-ENSINO-MEDIO-PERNAMBUCANO-E-MODELO-DE-SUCESSO.htmld
http://www1.folha.uol.com.br/forlha/dimenstein/noticias/270707a.htm
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 A partir das pesquisas desenvolvidas por Dias e Guedes (2010), os principais 

elementos do modelo do PROCENTRO, modelo de escolas charter, implantado pelo 

ICE em parceria com a Secretaria Estadual de Pernambuco de 2004 a 2007, são:  

 

a) Alunos, professores e gestores em regime de dedicação exclusiva e 

tempo integral (das 7 às 17 horas); 

b) Critérios específicos e mais rigorosos de seleção, formação e remoção 

de gestores e professores, sempre com o foco no aprendizado do aluno;  

c) Possibilidade de contratação de gestores entre educadores 

aposentados e profissionais de fora da rede pública escolar; 

d) Sistema de avaliação contínua de gestores, professores e alunos a 

partir dos resultados de aprendizagem, incluindo o progresso individual dos 

alunos; 

e) Diferencial de 125% no salário do professor da rede, além de um 

sistema de pagamento de bônus anual para os professores e gestores em 

função dos resultados de aprendizagem alcançados149; 

f)  Criação de um Conselho Gestor responsável pelo gerenciamento de 

cada Centro, composto de até 15 participantes, com representantes do ICE, 

da Secretaria de Educação e de organizações locais da  sociedade civil; 

g) Orientações curriculares claras, com guias de aprendizagem bimestrais 

por série e por disciplina, diretamente relacionadas ao sistema de avaliação 

de resultados. 

 

Torna-se importante destacar que no processo de implantação do 

PROCENTRO, o referido centro enfrentou alguns desafios, dentre eles, a oposição 

acirrada na Assembleia Legislativa e do Sindicato dos professores da rede pública 

estadual de Pernambuco (LEITE, 2009).  

Ainda segundo Dias e Guedes (2010), outro desafio enfrentado pelo 

PROCENTRO foi a adaptação da proposta pedagógica à realidade dos alunos 

matriculados – proposta que inicialmente foi idealizada por consultores externos.  

 

                                                           
149

 Previsto no Termo de Cooperação entre a Secretaria Estadual de Educação e o ICE, o Sistema de 
Avaliação de Desempenho e Bonificação foi criado com a participação de consultores do setor 
privado e da própria equipe do Procentro (HENRY, 2012).  
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O desenho curricular proposto contemplava muitos projetos 
interdisciplinares e oficinas extracurriculares, sem levar em conta o 
real déficit de aprendizado dos alunos da rede pública ao 
ingressarem no primeiro ano do ensino médio. Outro ponto de tensão 
foi o preparo para o vestibular. A proposta não estava direcionada 
para esse objetivo, mas os alunos, ao ingressarem, tinham essa 
expectativa. Os idealizadores do programa não imaginavam que os 
próprios alunos dos Centros chegariam demandando mais conteúdo, 
sonhando em ter uma educação, como muitos resumem, ‘igual à de 
escola particular’ (DIAS; GUEDES, 2010, p. 27-28). 

 

O trecho destacado acima, no que se refere ao sonho e ao desejo dos 

educandos, reforça a crença em torno de um dos argumentos basilares defendidos 

nesta produção de que a escola básica deve ser única e de qualidade para todos.  

  Grosso modo, pode-se afirmar que a resistência à efetivação do 

PROCENTRO ocorreu tendo em vista que o modelo adotado nas PPP’s, basilar para 

a efetivação do programa, transferia responsabilidades da condução das políticas 

públicas educacionais das mãos do poder público para os representantes de 

interesses privatistas. Ademais, configurava-se enquanto um programa de educação 

excludente, considerando a demanda efetiva de interessados e a possibilidade de 

acesso em quantitativo limitado de alunos.  

Outros aspectos desafiadores enfrentados pelo programa estiveram 

relacionados às dificuldades apresentadas pelos alunos, em decorrência da baixa 

renda familiar. Dias e Guedes (2010) chamam a atenção para o fato de que “[...] são 

grandes os esforços empreendidos pelas famílias dos estudantes dos Centros para 

que os filhos possam frequentar uma escola em regime de tempo integral, ao invés 

de trabalharem para ajudar nas despesas de casa.” (DIAS; GUEDES, 2010, p.57). 

A despeito dos empecilhos encontrados, o projeto piloto obteve resultados 

desejados, e a partir de então se objetivou “transformá-lo em um programa a ser 

desenvolvido em uma parceria público e privado com o Governo de Pernambuco” 

(HENRY, 2012, p. 21).  

 

Nas primeiras 12 escolas, o programa também foi um sucesso. As 
notas do Enem atestavam isso. Com o novo governo150, o programa 
foi interrompido e relançado com base em outras premissas. A 
parceria com a iniciativa privada foi extinta e instrumentos como os 
sistemas de avaliação e incentivos foram modificados. Os resultados 
da nova estratégia se mostraram substancialmente inferiores aos 
anteriores (HENRY, 2012, p. 22).  

                                                           
150

 Governo de Eduardo Campos (2007-2010). 
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A ruptura de que trata a citação acima pode ser caracterizada a partir da 

figura emblemática da OS PROCENTRO.  Identifica-se ao longo da pesquisa que no 

ano de 2006 a sigla PROCENTRO reaparece sob uma segunda roupagem, ou seja, 

enquanto Associação Pró Ensino de Excelência de Pernambuco (PROCENTRO), 

com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 08.352.541/0001-90, com 

data de abertura em 05/09/2006, código e natureza jurídica especificada como 399-9 

(Associação Privada) e não há divulgação do código e as atividades econômicas a 

que se destina a instituição.  

Após pouco mais de dois meses de abertura do CNPJ, a partir do Decreto 

Estadual nº 29.857151, de 14 de novembro de 2006, a Associação Pró Ensino de 

Excelência de Pernambuco (PROCENTRO) é qualificada como organização social 

(OS)152, nos seguintes termos: 

 

[...] tendo como objetivo promover o desenvolvimento da educação a 
partir da implantação de um conjunto de ações inovadoras em 
conteúdo, método e gestão, direcionadas a melhoria da oferta e da 
qualidade do ensino médio gratuito da rede pública do Estado de 
Pernambuco, assegurando a criação e implementação de Escolas de 
Referência de Ensino Médio no Estado [...] (PERNAMBUCO, Decreto 
nº 29.857/2006, Art. 1º). 

 

No referido decreto está expresso o objetivo desta associação, suas 

finalidades, e na ficha CNPJ não consta nenhuma informação sobre o código e 

descrição das atividades econômicas. No ano de 2006, as OS153 receberam juntas 

um montante de R$ 7,1 milhões de repasses do governo do estado de Pernambuco 

                                                           
151

 Governador do Estado de Pernambuco na ocasião - José Mendonça Bezerra Filho,  assumiu o 
último ano de gestão do governo Jarbas (1999-2002) (2003-2006), assumiu a partir do período de 31 
de março de 2006 a 01 de janeiro de 2007.  

152
 De acordo com dados disponíveis pela Receita Federal, do comprovante de inscrição e de 

situação cadastral referentes ao nº CNPJ 08.352.541/0001-90 (Cadastro Nacional Pessoa Jurídica) 
do Procentro, consta:  data de abertura – 05/09/2006;situação cadastral- baixada, data da situação 
cadastral 01/09/2011; motivo da situação cadastral – extinção voluntária. Disponível em : < 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp > Acesso em 
19 de dezembro de 2011. 

153
 De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (2006), além da OS 

PROCENTRO, são cinco as demais OS’s qualificadas: Casa do Estudante (Órgão parceiro a 
Secretaria de Educação); Porto Digital (Órgão parceiro: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente/Secretaria de Desenvolvimento, Esportes e Turismo); Movimagem (órgão parceiro: 
Secretaria Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente); Instituto  Tecnológico de PE – ITEP (Órgão 
parceiro: Secretaria Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente); Central de Abastecimento CEASA (Órgão 
parceiro: Secretaria Produção Rural e Reforma Agrária). 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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por meio dos contratos de gestão. E, ainda R$ 9,5 milhões pela prestação de 

serviços – sempre com inexigibilidade de licitação –, totalizando R$ 16,6 milhões de 

repasses (TCE, 2006). 

Em síntese, o Decreto nº 26.307, de 15 de janeiro de 2004 cria o Programa de 

Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental (PROCENTRO), e o Decreto 

nº 29.857, de 14 de novembro de 2006 cria a OS denominada Associação Pró 

Ensino de Excelência de Pernambuco (PROCENTRO). 

Com base nos conceitos de OS e OSCIP contidos na apresentação do relatório 

final sobre as contas da gestão do governo do estado de Pernambuco, no ano de 

2006, apresentado pelo TCE (2006)154, considera-se que OS se caracteriza 

enquanto entidade privada que atua no âmbito em que o Estado não deseja mais 

atuar. E OSCIP configura-se como a entidade privada que pode se tornar parceira 

do Estado para realizar atividades não exclusivas. 

No caso das OS’s e OSCIP’s, a Lei Estadual nº 11.743, de 2000, alterada 

pela Lei nº 12.973, de 2005155, instituiu o sistema integrado de prestação de 

atividades públicas não exclusivas com a finalidade de disciplinar a atuação conjunta 

dos órgãos e das entidades públicas do Estado de Pernambuco com essas 

entidades do Terceiro Setor. Abaixo segue transcrição do que está expresso nos 

primeiros artigos desta lei: 

 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Integrado de Prestação de Atividades 
Públicas Não exclusivas, com a finalidade de disciplinar a atuação 
conjunta dos órgãos e entidades públicas, das entidades qualificadas 
como Organização Social ou como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, e das entidades privadas, na realização de 
atividades públicas não exclusivas, mediante o estabelecimento de 
critérios para sua atuação [...]. (PERNAMBUCO, Lei nº 12.973/2005).  
 
Art. 2º, inciso I. Atividades públicas não exclusivas: aquelas 
desempenhadas pelos órgãos e entidades da administração e que, 
por força de previsão constitucional, já venham sendo exercidas, 
também, pela iniciativa privada e, em especial, as seguintes: 
promoção de assistência social, da assistência hospitalar e 
ambulatorial; promoção da cultura, defesa e conservação do 
patrimônio histórico, artístico e arqueológico; promoção gratuita da 
educação, observando a forma complementar de participação das 
organizações de que trata esta Lei; promoção gratuita da saúde, 

                                                           
154

 Disponível em: < http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php?option=com_docman&Itemid=251 > 
Acesso em: 19 nov. 2011. 

155
 Disponível em: <  www.mp.pe.gov.br/uploads/GXQ1gau.../Lei_n_12.973_de_26.12.05.do>.  

Acesso em: 10 dez. 2012. 

http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php?option=com_docman&Itemid=251
http://www.mp.pe.gov.br/uploads/GXQ1gau.../Lei_n_12.973_de_26.12.05.do
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observando-se a forma complementar de participação das 
organizações de que trata esta Lei; promoção da segurança 
alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do meio 
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do 
voluntariado; promoção do desenvolvimento econômico e social e 
combate à pobreza; experimentação, não lucrativa, de novos 
modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, 
comércio, emprego, crédito e microcrédito; promoção da ética, da 
paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 
valores universais; estudos e pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 
atividades mencionadas neste artigo; desenvolvimento e difusão 
científica e tecnológica; difusão cultural; ensino profissional; moradia; 
custódia e reintegração social (PERNAMBUCO, Lei nº 12.973/2005).  

 

Os contratos de gestão são celebrados entre as entidades qualificadas como 

OS’s e os órgãos e as entidades do Poder Público. Já os termos de parceria são 

celebrados entre as entidades qualificadas como OSCIP’s e o Poder Público. 

 O Contrato de Gestão está previsto no Art. 14 da Lei nº 12.973, de 2005. Ou 

seja, a execução das atividades públicas não exclusivas através de organizações 

sociais, dar-se-á mediante contrato de gestão, firmado entre o poder público e a 

entidade assim qualificada, por acordo de vontades, que discriminará as atribuições, 

responsabilidades e obrigações das partes.  

Na referida Lei, o termo de parceria está previsto no Art. 17. É assim 

considerado o instrumento passível de ser firmado entre Poder Público e as 

entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de interesse público. 

De acordo com o que expressa o Art. 18 da Lei nº 12.973, de 2005, o termo de 

parceria discrimina direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.  

Sobre a criação da OS PROCENTRO, no final do ano de 2006, término do 

governo Jarbas Vasconcelos (1999-2006)156, último ano assumido pelo vice-

governador Mendonça Filho, a deputada Teresa Leitão do Partido dos 

Trabalhadores (PT) criticou tal medida. Segundo a parlamentar, o decreto do 

governador foi editado ao apagar das luzes do governo. Com isso, escolas públicas 

que já estavam geridas de forma privada por meio de cargos comissionados, são 

submetidas a uma OS. Ainda segundo Teresa Leitão, o decreto não é claro nem 

explicita para onde vai todo o patrimônio administrado pela OS.   

                                                           
156

 Partido da Frente Liberal (PFL). 
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A medida atribuiu total liberdade a OS PROCENTRO para tratar do patrimônio 

público mediando convênios, fazendo contratos, angariando recursos, determinando 

linhas pedagógicas e projetos educativos à revelia do plano estadual de educação. A 

questão central posta a esta medida foi a de desvelar a quem, de fato, serviria o 

projeto, uma vez que ele não priorizava os estudantes de escolas públicas. A 

parlamentar lançou um desafio à bancada de oposição ao governo para que o 

decreto fosse revogado e para que o Ginásio Pernambucano, junto aos demais 13 

Centros de Ensino Experimental, voltasse à situação de escola pública e de espaço 

de direito a todos os estudantes que queiram estudar157. 

Para esse momento, considera-se o fato de que no ano de 2007, primeiro ano 

da gestão do governador Eduardo Campos, em relação ao monitoramento dos 

instrumentos de gestão celebrados com as entidades da administração indireta e do 

terceiro setor, o relatório do TCE ano de 2007, expressa que o governo estadual 

decidiu interromper este processo, informando que iria avaliar os procedimentos até 

então adotados, com vistas à implementação de novas práticas. Não obstante, o 

governo do estado de Pernambuco continuou com os repasses financeiros para 

essas entidades em 2007 (TCE, 2007). E, de acordo com os relatórios dos anos 

seguintes, o problema persistiu nas contas do estado de Pernambuco158.  

No que se refere especificamente à Associação PROCENTRO, de acordo 

com dados do Ministério da Fazenda, a situação cadastral da instituição consta 

enquanto extinta apenas no ano de 2011, extinção voluntária, datada de 01/09/2011. 

No que se refere ao Programa PROCENTRO, atual Programa de Educação 

Integral159 (PEI), identificado no portal de transparência do governo do estado de 

Pernambuco pelo órgão/entidade denominado de “Secretaria de Educação e 

                                                           
157

Disponível em : <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y3Jw2-
TetsUJ:www.alepe.pe.gov.br/paginas/%3Fid%3D3620%26dep%3D51%26paginapai%3D3596%26do
c%3D82AB9B018599E42F0325722D0009FF42+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br > Acesso em 21 de 
novembro de 2012. 
158

 No ano de 2008, seis  OS´s e oito OSCIP´s compuseram o Sistema Integrado de Prestação de 
Serviços Públicos Não Exclusivos do Estado de Pernambuco. Dentre as seis OS’s consta a 
Associação Pró Ensino de Excelência de Pernambuco (PROCENTRO). Disponível em: < 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EOp2ejLOLq4J:www.tce.pe.gov.br/internet/i
ndex.php/2008/finish/23-2008/128-5-gestao-e-controle-dos-servicos-publicos-
delegados+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br > Acesso em 19 de novembro de 2012.  
159

 Conforme expressa o texto/livro de apoio utilizado nos programas de formação da SEEP -  TEAR, 
de Ivaneide Áurea. Ver (ÁUREA, 2009, p. 22). 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y3Jw2-TetsUJ:www.alepe.pe.gov.br/paginas/%3Fid%3D3620%26dep%3D51%26paginapai%3D3596%26doc%3D82AB9B018599E42F0325722D0009FF42+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y3Jw2-TetsUJ:www.alepe.pe.gov.br/paginas/%3Fid%3D3620%26dep%3D51%26paginapai%3D3596%26doc%3D82AB9B018599E42F0325722D0009FF42+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y3Jw2-TetsUJ:www.alepe.pe.gov.br/paginas/%3Fid%3D3620%26dep%3D51%26paginapai%3D3596%26doc%3D82AB9B018599E42F0325722D0009FF42+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EOp2ejLOLq4J:www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/2008/finish/23-2008/128-5-gestao-e-controle-dos-servicos-publicos-delegados+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EOp2ejLOLq4J:www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/2008/finish/23-2008/128-5-gestao-e-controle-dos-servicos-publicos-delegados+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EOp2ejLOLq4J:www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/2008/finish/23-2008/128-5-gestao-e-controle-dos-servicos-publicos-delegados+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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Cultura”, Unidade Gestora (PROCENTRO) constam detalhamento das despesas 

efetuadas referentes ao ano de 2008 até o ano de 2012160. 

 

 

 

Tabela 8 - Despesas Públicas
[1]

 relativas ao PROCENTRO
[2]

, no período de 2008 

a 2012 

 

 

          

 

 

ANO EMPENHO LIQUIDAÇÃO  PAGAMENTO  % 

 

 

2008 R$ 24.104.171,26 R$ 24.104.171,26 R$ 22.926.690,32 95% 

 

 

2009 R$ 35.886.185,51 R$ 35.886.185,51 R$ 35.089.421,41 97% 

 

 

2010 R$ 57.484.945,00 R$ 57.484.945,00 R$ 40.168.130,55 69% 

 

 

2011 R$ 72.878.092,51 R$ 72.878.092,51 R$ 53.219.558,06 73% 

 

 

2012 R$ 57.953.374,03 R$ 53.279.090,53 R$ 44.100.962,32 76% 

 

 
 

 

 

[1] Contemplam as Despesas Correntes e as Despesas de Capital 

 

 

[2] Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental – PROCENTRO 

Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: Portal de transparência 

do Estado de PE
161

. 

    

 
 

 Durante a gestão dos Centros Experimentais, foi o Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação (ICE), caracterizado enquanto organização não 

governamental parceira, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco, que assumiram as responsabilidades de coordenação técnica no 

desenho e na implementação do modelo. O ICE envolveu-se diretamente nos 

processos de seleção, de formação e de acompanhamento dos professores e 

gestores que já faziam parte da rede de ensino do Estado, bem como na definição 

                                                           
160

 Disponível em: < 
http://www2.transparência.pe.gov.br/web/portal-da-transparência/despesa?p_p_id=ga > Acesso em 
01 de dezembro de 2012. 
161

 Disponível em: < 
http://www2.transparencia.pe.gov.br/web/portal-da- 
transparencia/despesa?p_p_id=gasto_transparencia&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode
=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_gasto_transparencia_struts_action=%2Fgasto_transparencia
%2Fdespesas_detalhamento_listagem > Acesso em 09 de janeiro de 2013. 

 

 

http://www2.transparência.pe.gov.br/web/portal-da-transparência/despesa?p_p_id=ga
http://www2.transparencia.pe.gov.br/web/portal-da-%20transparencia/despesa?p_p_id=gasto_transparencia&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_gasto_transparencia_struts_action=%2Fgasto_transparencia%2Fdespesas_detalhamento_listagem
http://www2.transparencia.pe.gov.br/web/portal-da-%20transparencia/despesa?p_p_id=gasto_transparencia&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_gasto_transparencia_struts_action=%2Fgasto_transparencia%2Fdespesas_detalhamento_listagem
http://www2.transparencia.pe.gov.br/web/portal-da-%20transparencia/despesa?p_p_id=gasto_transparencia&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_gasto_transparencia_struts_action=%2Fgasto_transparencia%2Fdespesas_detalhamento_listagem
http://www2.transparencia.pe.gov.br/web/portal-da-%20transparencia/despesa?p_p_id=gasto_transparencia&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_gasto_transparencia_struts_action=%2Fgasto_transparencia%2Fdespesas_detalhamento_listagem
http://www2.transparencia.pe.gov.br/web/portal-da-%20transparencia/despesa?p_p_id=gasto_transparencia&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_gasto_transparencia_struts_action=%2Fgasto_transparencia%2Fdespesas_detalhamento_listagem
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das metas a serem alcançadas e os padrões a serem seguidos, e o funcionamento 

dos processos de gestão das escolas do Procentro. 

 

O Instituto de Co-responsabilidade pela Educação – ICE é uma 
entidade privada, sem fins lucrativos, que visa primordialmente à 
melhoria da qualidade da educação pública  de nível  médio em 
Pernambuco e no Brasil, por meio da mobilização da  sociedade em   
geral e da   classe empresarial em particular, seguindo a ética da co-
responsabilidade, produzindo soluções educacionais inovadoras e 
replicáveis em conteúdo, método e gestão, objetivando uma nova 
forma de ver, sentir e cuidar da juventude, tendo como produto final 
um jovem autônomo, solidário e competente. A instituição observa os 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade, eficácia,  bem como não faz nenhuma 
discriminação de raça, cor de pele, gênero, preferência sexual, 
religião, ideologia ou condição social. O Instituto se dedica às suas 
atividades diretamente ou em parceria com outras organizações 
interagindo com órgãos de  setor público da área de educação e afins 
(MAGALHAES, 2008, p. 18). 

 

No modelo pedagógico do ICE, afirma-se que a premissa mais importante é o 

protagonismo juvenil. Este é entendido enquanto uma formação para que o aluno 

atue como parte da solução, e não do problema, também, enquanto exercício da 

cidadania ativa, construtiva, criativa e solidária. Dentre os elementos fundamentais 

da proposta estão: presença educativa; associativismo juvenil; cultura da 

trabalhabilidade; empreendedorismo juvenil; certificação profissional. 

Por presença educativa, a ICE entende que é a ampliação e qualificação das 

“relações entre os adultos e os jovens na comunidade educativa e fora dela, sendo 

fonte de inspiração e referência na passagem do mundo adolescente para o mundo 

adulto.” (ICE BRASIL, 2012). 

Por associativismo juvenil, a ICE afirma que é “proporcionar o surgimento de 

múltiplas e variadas formas de auto-organização entre os jovens com finalidades 

sociais, esportivas, ambientais, etc.” (ICE BRASIL, 2012). No que se referem à 

cultura da trabalhabilidade e à certificação profissional, e à ideia de 

empreendedorismo, a ICE expressa defendê-los da seguinte forma: 

 

Trabalhabilidade - Fomentar no jovem a compreensão das 
possibilidades de sua inserção e atuação no novo mundo do trabalho 
por meio da elaboração do seu Plano de Vida e Plano de Carreira, 
orientados por um Programa de Ação focado no seu pleno 
desenvolvimento acadêmico e profissional. Certificação Profissional - 
Desenvolver as competências que garantam ao jovem a continuidade 



183 
 

 

de sua capacidade de aprender, bem como a preparação e a 
orientação fundamental para o ingresso no mundo do trabalho pelo 
provimento de cursos com certificação alinhados às demandas da 
região onde a escola está inserida. Empreendedorismo Juvenil – 
Estimular no jovem a capacidade de autogestão. Cogestão e 
heterogestão do seu potencial para a transformação de suas visões 
em realidade (ICE BRASIL, 2012)162.  
 

Até 2007, a Secretaria de Educação de Pernambuco compartilhou o poder de 

gestão dos Centros Experimentais com o ICE, incluindo o poder de veto. A partir do 

ano de 2008, o modelo de funcionamento do Procentro em Pernambuco foi alterado 

em alguns pontos centrais, como a seleção e formação de diretores, e a 

remuneração de professores por desempenho (DIAS; GUEDES, 2010). Após essa 

data, o convênio de gestão compartilhada não foi renovado, conforme expressa o 

trecho da pesquisa a seguir: 

 

Após essa data, o convênio de gestão compartilhada não foi 
renovado e, a partir de 2008, o ICE passou a ser responsável 
somente pela articulação de parcerias externas para projetos 
extracurriculares nos Centros, perdendo o compartilhamento de 
decisão sobre a seleção e formação de professores e gestores, um 
dos eixos fundamentais não só do programa, mas dos modelos de 
escolas charter em geral. Nesse sentido, vale ressaltar que a 
presente análise se refere apenas ao período em que o modelo de 
gestão compartilhada entre o setor público e privado, foco desta 

publicação, vigorou no Estado de Pernambuco (2004 a 2007) DIAS; 

GUEDES, 2010, p. 29). 

 

Assim posto, referente ao segundo momento do percurso da história das 

escolas integrais na rede estadual de Pernambuco (2007-2010), o governo do 

estado de Pernambuco, através da Secretaria de Educação, não renovou o contrato 

de gestão compartilhada com a ICE, e não regulamentou o decreto de qualificação 

do PROCENTRO enquanto OS. Nesses termos, pode-se inferir que essa decisão 

teve forte conotação política partidária, respaldada, também, a partir dos resultados 

de estudos e projeções educacionais encomendadas pela nova gestão do governo 

estadual, assumida a partir do ano de 2007, gestão do governador Eduardo 

Campos. 

Nesse sentido, Henry (2012, p. 29), afirma que com a mudança de governo 

veio também a “impossibilidade de assegurar a continuidade administrativa do 
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 Disponível em: <http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-de-
qualidade/escolas-em-tempo-integral/conceito-pedagogico/>. Acesso em: 20 nov. 2012. 

http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/programas/educacao-de-qualidade/escolas-em-tempo-integral/conceito-pedagogico/
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programa, mesmo diante dos seus êxitos comprovados”. Juntamente com esse 

aspecto, e ainda, segundo o autor, a universalização de um projeto piloto de 

sucesso na área de educação encontra outro obstáculo presente – a atual condição 

de precariedade dos recursos humanos, que deve ser tratada como prioridade 

número um, pelo país. 

A despeito dos obstáculos pontuados acima, metas traçadas para a educação 

no programa (2007-2010), do governo Eduardo Campos – Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) –, contemplou a necessária ampliação do quantitativo de Escolas 

de Referência em Ensino Médio no estado (EREM’s) a serem implantadas e 

expansão do quantitativo de Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s).  

Para tanto, houve a opção de um formato de gestão que não transferisse a 

responsabilidade da condução das políticas destinadas à educação do estado para 

as mãos de uma OS, quer de forma totalizante, quer mediante modelos de contrato 

de gestão compartilhada. Assim, na primeira gestão do governador Eduardo 

Campos (2007-2010), instituiu-se a educação integral enquanto uma política pública 

no estado de Pernambuco, a partir da Lei  Complementar nº 125, de 2008.  

De acordo com o Art. 2º, inciso VIII da Lei nº 125, de 2008, as parcerias 

passam a ser viabilizadas desde que ocorram dentro do sistema de colaboração 

com a expansão do PEI em âmbito Estadual. O que, aparentemente, poderia ser 

entendido como uma oposição estrutural ao modelo do sistema educacional anterior 

perde validade no momento em que se identifica a permanência da lógica privatista 

dos discursos e práticas. Aspectos que serão mais detalhados nas subseções 

seguintes.  

Nas duas gestões do governo estadual no período histórico em análise, 

Jarbas Vasconcelos (1999-2006) e Eduardo Campos (2007-2010), destaca-se que 

em 2004 havia uma escola de ensino médio integral, denominada de Centro de 

Ensino Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP), em 2005 o segundo Centro 

de Ensino Experimental foi na cidade de Bezerros, e em 2006 já constava o 

quantitativo de 13 Centros de Ensino Experimental.   

 As EREM’s, por sua vez, iniciaram seu processo de implantação, em prédios 

já existentes, com sete unidades de ensino no ano de 2007163, e no ano de 2008 
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 Com uma meta de criar até o ano de 2010 um quantitativo de Escolas de Referência com 
capacidade instalada para atender 50% da demanda para o ensino médio. 
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foram implantadas 31escolas164, em 2009 foram 52 unidades implantadas, e em 

2010 foram 57 escolas implantadas. Desse modo, a primeira gestão do governador 

Eduardo Campos finalizou suas atividades no ano de 2010 com um quantitativo de 

147 EREM’s implantadas, com previsão de alcance da meta de 300 EREM’s até o 

final do segundo mandato (2014)165.  

Considera-se o fato de que na medida em que o quantitativo de EREM’s vai 

se ampliando identificam-se que as estruturas de funcionamento, em seus vários 

aspectos, não possuem o mesmo padrão de recursos investidos, financeiro e 

humano, se comparado com a estrutura dos primeiros Centros de Ensino 

Experimental.  

Para os defensores do modelo gerencial adotado nos primeiros Centros 

Experimentais, também denominados de escolas Charter, por serem experiências 

em menor escala, estes são compreendidos com a função de provocarem o “efeito 

cascata” nas demais escolas da rede pública de ensino, a partir de suas ações 

consideradas inovadoras. Ou seja, constituir-se enquanto uma possibilidade 

estratégica para reforçar os argumentos em torno da importância do fortalecimento 

técnico e gerencial das secretarias, para que elas liderem o planejamento e 

implantação de inovação e suas redes (DIAS; GUEDES, 2010).  

Diante dessa lógica, o modelo charter de escolas afirma auxiliar secretarias a 

elevarem os padrões de desempenho no sistema, “[...] na medida em que mostram 

que é possível para o aluno pobre superar seu déficit de aprendizado quando 

recebem atenção de professores intensamente envolvidos.” (GALL; GUEDES, 2011, 

p. 104).166 

Assim, pode se inferir que a política de implantação das EREM’s segue, não 

só a lógica do “efeito cascata” pontuada anteriormente, como também a partir desta, 

cria-se uma política estratégica de gestão pautada na atuação, aparentemente, mais 

autônoma do estado destinada a este nível de ensino, no qual se extingue o contrato 
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  De acordo com a Lei Complementar nº 125, de 10 de julho de 2008, Art. 5º, o Programa de 
Educação Integral inicia com 51 (cinquenta e uma) Escolas de Referência, sendo 33 (trinta e três) em 
jornada integral e 18 (dezoito) em jornada semi-integral. Disponível em: 
<http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.asp?tiponorma=2&numero=125&complement>.  
Acesso em: 27 dez. 2011.  
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 No primeiro semestre do ano de 2012 já se identificavam o quantitativo de 217 escolas de 
referências implantadas, com meta prevista para atingir o quantitativo de 300 escolas até o final da 
segunda gestão do governo Eduardo Campos, no ano de 2014.  
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 Disponível em: <http://ww2.itau.com.br/itausocial2/pdf/reforma_educacional_ny.pdf>. Acesso em: 
30 abr. 2011. 
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de gestão compartilhada que atingia todas as escolas abarcadas pelo PEI em sua 

fase inicial. Entretanto, permanecem dentro do programa, ações estratégicas, de 

institucionalização da lógica privatista através de formatos diversificados da relação 

público privado.  

Ou seja, mediante variados formatos de convênios, os termos de cooperação 

técnica e financeira garantem o lugar de participação ativa de instituições privadas 

para disseminação dos princípios contidos na política pública instaurada para as 

EREM’s e para as ETE’s – política que já possui em sua identidade a primazia dos 

interesses diretos do empresariado em nível regional, nacional e internacional.  

Destarte, o governo do Estado de Pernambuco (2007-2010), através da 

Secretaria de Educação, e mediante a Lei Complementar LC nº 125, de 2008, Art. 

4º, determina que “os atuais Centros de Ensino Experimental ficam redenominados 

‘Escolas de Referência em Ensino Médio’”. E dentre as finalidades apresentadas no 

Art. 2º está expresso no inciso IX: “integrar o ensino médio à educação profissional 

de qualidade como direito a cidadania, componente essencial de trabalho digno e do 

desenvolvimento sustentável”. E sobre o objetivo do Programa, a Lei expressa: 

 
Art. 1º [...] o Programa de Educação Integral, vinculado à Secretaria 
de Educação, que tem por objetivo o desenvolvimento de políticas 
direcionadas à melhoria da qualidade do ensino médio e à 
qualificação profissional dos estudantes da Rede Pública de 
Educação do Estado de Pernambuco (PERNAMBUCO, Lei 
Complementar nº 125/2008).    

 

Pernambuco segue diretrizes sinalizadas em âmbito federal. Neste, identifica-

se a Portaria Interministerial nº 17/2007167, que institui o Programa Mais 

Educação168, regulamentado posteriormente pelo Decreto 7.083, em 29 de março de 

2010169. E, ainda no ano de 2009, institui-se o Programa de Ensino Médio Inovador 

(ProEMI), através da Portaria nº 971, de 09 de outubro de 2009170. O governo do 

estado de Pernambuco expressa em sua política destinada ao ensino médio em 
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 Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/ > 
Acesso em: 27 dez. 2011. 
168 O Programa visa fomentar a educação em tempo integral de crianças, adolescentes e jovens, por 

meio do apoio a atividades sócio-educativas no contraturno escolar. 

169
 Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007.../decreto/d7083.htm>. Acesso em: 27 

dez. 2012. 

170
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task>. Acesso em: 27 

dez. 2012. 
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tempo integral um movimento de sintonia e de peculiaridades em relação às 

diretrizes e aos estímulos disseminados em âmbito federal para a reestruturação dos 

currículos no ensino médio.  

Sintonia no que se refere à lógica de permissividade e de ampliação de 

espaços para atuação de novos atores na definição da política do estado. 

Peculiaridades no que se refere à forma intensificada e acelerada de estruturar e de 

reestruturar os currículos e as estratégias de interferências na cultura organizacional 

das escolas, com vistas ao atendimento dos interesses da classe empresarial. 

Nesse cenário, a escola se apresenta cada vez mais fundamentada no pragmatismo 

e na razão instrumental. A educação intencionalmente organizada como dimensão 

estratégica para a expansão do sistema capitalista. Segundo Ianni (2004, p. 112): 

 

Tudo o que diz respeito à educação passa a ser considerado como 
uma esfera altamente lucrativa de aplicação do capital; o que passa 
a influenciar decisivamente os fins e os meios envolvidos; de tal 
modo que a instituição de ensino, não só a privada como também a 
pública, passa a ser organizada e administrada segundo a lógica da 
empresa, corporação ou conglomerado.  

 

Sobre essa dinâmica, Silva (2008, p. 364) sinaliza que é a lógica da 

obediência “à reestruturação geográfica e governamental do mundo em 

globalização, agências da ONU são mobilizadas no sentido de pensar orientações e 

estratégias para a educação”. Essas agências organizam fóruns e aprovam 

diretrizes que definem orientações para os diferentes níveis de ensino, elegendo a 

educação básica como prioridade as nações, cartilha a ser seguida, juntamente com 

o incentivo ao uso das tecnologias para possibilitar a educação institucionalizada 

fora do espaço escolar.  

Conclui-se que a implantação das EREM’s se configurou a partir de aspectos 

não semelhantes ao processo de implantação dos Centros Experimentais, tanto no 

que diz respeito à concepção, à abrangência, às formas de acesso, às condições de 

funcionamento, as responsabilidades de gestão, a ênfase distinta no que se refere à 

relação público e privado.  

Ou seja, as EREM’s, diferentemente dos Centros Experimentais, foram 

estrategicamente planejadas para o atendimento de quantitativo amplo de alunos do 

ensino médio – motivo, apontado por muitos enquanto justificativa pela insuficiência 

das condições de funcionamento de muitas dessas escolas, principalmente no que 
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se refere ao quantitativo de “recursos humanos”. Entretanto, tal justificativa não 

procede. 

A forma de acesso dos alunos a estas escolas, conforme expressam as 

instruções de matriculadas publicadas anualmente, seguem critérios de priorização 

de vagas para estudantes advindos de escolas públicas e proximidade de sua 

residência. A responsabilidade pela gestão das escolas é do poder público, e as 

PPP’s firmadas são consideradas enquanto estratégia de disseminação e de 

solidificação da política pública educacional do estado. 

 No que se referem especificamente às parcerias, no processo de 

Implantação dos primeiros Centros Experimentais, elas eram visualizadas mais 

fortemente pelos investimentos do setor privado no espaço público, e pelos 

contratos de gestão partilhada entre o Púbico e o Privado, repasses de verbas 

públicas para entidade de natureza privada, com perda de autonomia do poder 

público nas decisões concernentes à política educacional.  

A partir de 2008, com a expansão das ETE’s e a implantação do Programa 

das EREM’s, a prática de parcerias é justificada do seguinte modo: “viabilizar 

parcerias com instituições de ensino e pesquisa, entidades públicas ou privadas que 

visem a colaborar com a expansão do Programa de Educação Integral no âmbito 

estadual” (PERNAMBUCO, Lei Complementar nº 125/2008, Art. 2º, inciso VIII). E, 

dentre as ações destinadas à execução do Programa tem-se regulamentado no Art. 

3º Inciso XI:  

 

Art. 3º articular e coordenar novas parcerias com instituições de 
ensino e pesquisa, empresas públicas ou privadas, organizações 
civis sem fins lucrativos e institutos, visando ao fortalecimento do 
Programa, sua ampliação e melhoria do ensino (PERNAMBUCO, LC 
nº 125/2008).  

 

As parcerias firmadas para o Programa de Educação Integral se configuraram 

de formas variadas. E, segundo a própria secretaria, na perspectiva de colaboração 

para a disseminação da política pública concebida através do PEI, que contempla as 

ETE’s, há ênfase maior em configurações variadas da relação PPP, diferentes 

daquela ocorrida a partir do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, nº 

021/2003, referendado anteriormente, mas com a permanência da essência do 

propósito de privatização do espaço público.   
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Destarte, dentre os aspectos que diferenciam o Programa de implantação das 

EREM’s do Programa de implantação dos Centros Experimentais, ganha destaque 

as dificuldades encontradas por muitas escolas em decorrência do quantitativo 

insuficiente de recursos para desenvolvimento de suas atividades.  

Aspecto fundamental para o bom andamento dos Centros Experimentais, na 

medida em que os referidos centros possuíam uma equipe de trabalho, além de 

professores e de direção composta por um coordenador pedagógico, um 

coordenador administrativo financeiro e um coordenador de mobilização social e 

comunicação, responsável pelas parcerias com a comunidade e organização de 

eventos (DIAS; GUEDES, 2010).  

A concepção de gestão dos Centros Experimentais e a proposta de gestão 

escolar compartilhada entre o setor público e privado tem sido experimentada em 

alguns estados171 do Brasil. De acordo com Dias e Guedes (2010, p. 10), o conceito 

de escolas charter172 pode ser entendido da seguinte forma: 

 

O modelo charter – escola pública com maior autonomia, cuja gestão 
é compartilhada entre os setores público e privado – tem se 
mostrado, em algumas experiências, um exemplo inovador na 
formação de parcerias entre empresas, lideranças, organizações da 
sociedade civil e Secretarias de Educação, na reunião de esforços 
para a melhoria da gestão e ensino na rede pública. Financiadas em 
parte pelo governo e em parte pela iniciativa privada, as escolas 
charter operam livres de muitas leis e regulamentos a que está 
exposta a maioria das escolas públicas, podendo inovar com maior 
facilidade na gestão do ensino. Embora representem uma fração 
minoritária das escolas públicas, podem ocupar um papel importante 
no debate sobre reformas educacionais. [...] Existem variações entre 
os tipos de legislação que regulam o funcionamento de escolas 
charter173, mas algumas características comuns podem ser 
apontadas: a) Todas recebem financiamento público baseado no 
número de estudantes e são cogerenciadas por uma instituição do 
setor privado, geralmente sem fins lucrativos; b) Possuem muito mais 
autonomia que as escolas públicas regulares em itens fundamentais 
da gestão do ensino, como seleção e retenção de gestores e 
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 Maranhão, Ceará, Sergipe ,Piauí, Bahia (GALL; GUEDES, 2011). 

172
 Ainda de acordo com Dias e Guedes (2010), foi nos Estados Unidos que a experiência de escolas 

charter mais se proliferou, tornando-se um elemento importante nas reformas de ensino de cidades 
como Nova York e Chicago, com o envolvimento de diversas fundações e organizações do terceiro 
setor. Nesse sentido, as experiências americanas podem ser mais úteis para refletir sobre as 
perspectivas do modelo charter no Brasil, modelos de gestão compartilhada de escolas públicas. 

173
 No Brasil, de acordo com o convênio firmado, respeitando as diretrizes do Ministério da Educação 

(MEC), a entidade parceira de natureza privada pode propor um projeto pedagógico.  
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professores; c) A admissão de alunos é feita ou por meio de sorteio 
ou por critérios geográficos, mas, em geral, os alunos que nelas 
ingressam possuem um perfil de alto comprometimento escolar. 
(DIAS; GUEDES, 2010, p. 10). 

 

Torna-se importante destacar que a concepção de autonomia de que trata o 

trecho acima é questionável, principalmente quando há uma sobreposição de 

interesses privatistas, em detrimento dos interesses em prol do bem público.  

No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, o modelo de gestão 

compartilhada entre o setor público e o privado nas escolas não é tão disseminado. 

Nos Estados Unidos, o modelo de escolas charter consiste, basicamente, pela 

construção e pela gestão de escola por parte das entidades privadas, mas as 

matriculas e as mensalidades de seus alunos são pagas pelos Estados, os quais 

são responsáveis por monitorar seu desempenho. 

 

As escolas charter não têm que selecionar um diretor que esteja 
certificado pelo Estado e pela Secretaria de Educação de Chicago. 
Elas podem escolher um empresário ou um professor bem-sucedido 
para ser seu diretor. Essa autonomia faz com que talentos diferentes 
possam se envolver na educação pública [...] Há maior flexibilidade 
para contratar professores também. Nós temos um astrofísico que 
trabalhava na NASA e agora ensina em uma de nossas escolas 
charter. Ele não tem certificação como professor, mas quem pode 
dizer que não conhece a disciplina que ensina? [...] Outro tipo de 
autonomia importante que as charters têm é na gestão e captação de 
recursos financeiros. Nós temos uma escola que dá prioridade à 
saúde e bem-estar e, por isso, contratou uma professora para dar 
aulas de ioga na escola... Cada escola decide como gastar seus 
recursos. - Jaime Guzman, Secretaria de Educação de Chicago, 
2009 (DIAS; GUEDES, 2010, p. 18). 

 

 A flexibilidade citada acima considera também, sempre que possível, a 

priorização do regime de contratos temporários para obtenção de total controle 

sobre os profissionais recrutados, evitando qualquer tipo de reivindicação sindical 

por parte destes. Também considera a seleção de sujeitos com perfil que se ajuste 

comodamente aos ditames da lógica empresarial, ao mesmo tempo em que 

desconsidera as especificidades necessárias para a formação e a atuação para 

docência.  

 Assim, propaga-se a concepção de que qualquer sujeito que domine algum 

tipo de conteúdo, ou área de conhecimento, é julgado apto a lidar com o processo 

de ensino-aprendizagem, com a formação humana, com as multidimensões que 
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compõe o setor educacional e seus sujeitos, quer em sala de aula, quer na gestão 

dos processos.  No Brasil, tal prática é presente em  virtude da desvalorização da 

educação, do próprio descaso em torno da formação e das condições de trabalho 

dos profissionais da área.  

 Acrescente-se a esse contexto as tentativas de enfraquecimento da força 

sindical da categoria de professores. Diante desse quadro, em contraposição a 

lógica de desqualificação dos profissionais da área educacional, educadores174 

divulgam texto de protesto em veículos de comunicação on line, sob o título "Que 

bom que os Sindicatos de Trabalhadores da Educação preocupam os sacerdotes da 

privataria e seus braços ideológicos!". A produção apresenta contra argumentos e 

críticas ao artigo de Gustavo Loschpe intitulado “Hora de Peitar os Sindicatos de 

Professores”, publicado em uma revista de circulação nacional. No texto dos 

educadores está expresso:  

 

Ao contrário do que afirma a respeito da influência dos sindicatos nos 
currículos, o que está mediocrizando a educação básica pública é a 
ingerência de institutos privados, bancos e financistas do 
agronegócio, que infestam os conteúdos escolares com cartilhas que 
empobrecem o processo de formação humana, impregnando-o com 
o discurso único do mercado – o da educação de empreendedores. E 
que, muitas vezes, com a anuência de grande parte das 
administrações públicas, retiram do professor a autoridade e a 
autonomia sobre o que ensinar e como ensinar dentro do projeto 
pedagógico que, por direito, eles constroem, coletivamente, a partir 
de sua realidade (FRIGOTTO, et al., 2011, p.3). 
 

O trecho acima reforça o argumento de que, nos últimos anos, líderes 

empresariais têm mostrado interesse e têm feito intervenções constantes nas 

questões relacionadas à educação do país. Nesse sentido, organizações não 

governamentais são constituídas para esse fim, muitas dessas priorizando 

interesses privatistas em detrimento do interesse público, mediante amparo da lei. A 

título de ilustração, observe abaixo a fala do presidente da ICE, empresário e um 

dos mentores do Procentro em Pernambuco:  

 

Quando eu tinha razoável consciência  de que    o caminho era esse, 
porque tinha resultados para mostrar, voltei ao governador e falei o 
seguinte: ‘Governador, nós temos algo para lhe mostrar. Eu queria que 
o senhor reunisse o vice-governador,  os secretários   da    Fazenda, 
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 FRIGOTTO et al. (2011). 
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de Planejamento, da Casa Civil,   de Educação, num fim de tarde, com 
tempo para a gente conversar. Assim ele fez e nós fomos expor a 
experiência.  Nós vamos dividir as tarefas.  Proponho que a gente 
implante dez escolas dessas. Eu assumo a responsabilidade de 
buscar  recursos  do empresariado  para   equipar   a escola e  o 
estado assume o custeio. Aí, o que fizemos? Submetemos um projeto 
de lei à Assembleia,  criando o Programa de  Desenvolvimento dos 
Centros de Ensino Experimental - Marcos Magalhães – presidente do 
Instituto de Co-responsabilidade pela Educação – ICE   
(MAGALHÃES, 2008, p.19). 
 

 No que se refere ao interesse dos empresários pela educação, pode ser 

constatado nitidamente tal fato em âmbito nacional, através do movimento 

Compromisso Todos pela Educação175, bem como sua adesão ao Plano de 

Desenvolvimento Educacional (PDE)176, posturas que entram na contramão do 

percurso histórico traçado por esta classe social ao longo da história da educação do 

Brasil.  

Nesses termos, o Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, dispõe sobre a 

implantação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União 

Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estado, 

visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Abaixo 

seguem trechos do Decreto: 

 

Art. 2º Inciso XXVII – firmar parcerias externas à comunidade 
escolar, visando a melhoria da infra-estrutura da escola ou a 
promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 
Art. 2º Inciso XXVIII – organizar um comitê local do Compromisso, 
com representantes das associações de empresários, trabalhadores, 
sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do 
sistema educacional público, encarregado da mobilização da 
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 O Compromisso Todos Pela Educação foi fundado no ano de 2006 enquanto um movimento da 
sociedade civil brasileira. A missão é de contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da 
Independência do Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o direito a Educação Básica 
de qualidade. Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/quem-somos> 
Acesso em: 12 dez. 2011 

176
 O PDE foi aprovado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da 

Educação Fernando Haddad em 24 de abril de 2007, com o objetivo de melhorar a Educação no 
País, em todas as suas etapas, em um prazo de quinze anos. A prioridade está sobre a Educação 
Básica, que vai do Ensino Infantil ao Médio. Sobre as  razões, princípios e programas do PDE, 
consultar o livro Plano de Desenvolvimento da Educação: razão, princípios e programas. Disponível 
em: < http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/livromiolov4.pdf> Acesso em 30 de junho de 2011. O livro 
foi lançado pelo Ministério da Educação explicando razões princípios e programas do PDE. O ministro 
da Educação, Fernando Haddad, lançou a produção na abertura da 30ª reunião da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), em Caxambu (MG). Na obra, o 
ministro explica como e por que o PDE foi criado e define seus objetivos. O livro é um convite a toda 
a sociedade para conhecer os fundamentos do trabalho que vem sendo desenvolvido no Ministério da 
Educação, e visa o aprimoramento de cada um dos programas educacionais. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/quem-somos
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/livromiolov4.pdf
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sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do IDEB 
(BRASIL, Decreto nº 6.094/2007).  

 

 O movimento Todos Pela Educação (TPE), em sua origem, reuniu um grupo 

com os principais representantes da iniciativa privada, gestores públicos e 

educadores do país, lideranças sociais para apoiar esforços à garantia do direito de 

cada criança e jovem brasileiro a uma educação de qualidade. O movimento 

promove articulação de parcerias inter e intrassetoriais. Os governadores de todo 

país assinam termo de comprometimento com metas para melhoria do ensino. 

 

O TPE foi criado, em 2005, por um grupo de intelectuais orgânicos 
que se reuniram para refletir sobre a realidade educacional brasileira 
na atual configuração do capitalismo. O grupo verificou que a baixa 
qualidade da educação brasileira vinha trazendo sérios problemas 
para a capacidade competitiva do país, comprometendo também o 
nível de coesão social dos cidadãos. O grupo concluiu que a 
“incapacidade” técnico-política dos governos na realização de 
políticas educacionais ao longo dos anos havia criado sérios 
problemas para os interesses do capital. Diante dessas 
constatações, os empresários criaram a TPE com a missão de mudar 
o quadro educacional do país, principalmente no que se refere à 
qualidade da educação. O projeto elaborado para impulsionar as 
ações do organismo foi denominado de Compromisso Todos pela 
Educação (MARTINS, 2008, p. 4). 

 

 Ao analisar tal fenômeno, Frigotto (2011) afirma que a postura dos 

empresários nos últimos tempos é:  

 

[...] contrastada com a história de resistência de seus aparelhos de 
hegemonia e de seus intelectuais contra as teses da educação 
pública, gratuita, universal, laica e unitária, revela, a um tempo, o 
caráter cínico do movimento e a disputa ativa  pela hegemonia do 
pensamento educacional mercantil no seio das escolas públicas 
(FRIGOTTO, 2011, p.45). 

  

 Na mesma linha de pensamento, Shiroma; Garcia e Campos (2011) analisam 

o discurso do movimento “Todos pela Educação” e afirmam haver um movimento de 

“Conversão das ‘almas’ pela liturgia da palavra”. 

 

Em consonância com o ideal de educação de qualidade defendido 
pelo Todos pela Educação, o MEC lançou o PDE. Entre as medidas 
apresentadas no PDE, destacaram-se as que tratam da Educação 
Básica agrupadas no Programa de Metas Compromissos Todos pela 
Educação (Todos Pela Educação, 2008) (SHIROMA; GARCIA; 
CAMPOS, 2011, p. 234-235). 
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Destacam ainda que, se a educação, no discurso liberal é tratada como a 

principal via de ascensão social, considerada fator de mobilidade social, no 

documento “Todos pela Educação” essa perspectiva é abandonada, indicando-se de 

imediato que, na nova ordem econômica, esse papel não se cumpre mais. Ou seja, 

há uma mudança de estratégia na ação empresarial. 

 

[...] além de disputar com outros setores sociais a definição da 
agenda educacional, estabelecimento de metas, prioridades e 
estratégias -, sendo bem-sucedida na articulação com o Estado, 
como mostra a  ‘sinergia’ com o PDE, de fato pretende a difusão de 
uma concepção de gestão educacional  nos princípios do 
gerencialismo. O movimento visa, fundamentalmente, difundir ideias 
e valores, representações de uma perspectiva gerencial na 
educação, expressa em formulações que procuram associar 
princípios, tais como eficácia e eficiência gestionária, com justiça 
social (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011, p. 242). 

. 

 O discurso do empresariado para a educação pública do país é o da eficiência 

e da eficácia do setor privado em detrimento da visão de ineficiência e 

improdutividade do setor público: 

 

O que nós sabemos  fazer   como   empresários é gestão, nós 
sabemos gerir processos. Sabemos o ciclo PDCA177.  A gente faz 
isso todos os dias. No setor público, com as poucas exceções, de 
praxe, o planejamento é ruim, a execução é terrível, não se age em 
cima do valor medido para melhorar, não se tem plano de ação. 
Marcos Magalhães – presidente do Instituto de Co-responsabilidade 
pela Educação – ICE (MAGALHÃES, 2008, p. 20). 

 

 Percebe-se acima que a ênfase estabelecida na fala do empresário, enquanto 

estratégia para a cura das mazelas do sistema educacional, gira em torno de 

estratégias de gerencialismo. Desconsidera, assim, toda a história da estrutura e do 

funcionamento da educação brasileira, do estado de Pernambuco. 

Basta citar a baixa atratividade que tem a profissão docente enquanto opção 

de formação para a juventude atual, e o reconhecimento social deste profissional de 

forma não proporcional com as demandas do próprio ofício, considerando os 

                                                           
177

 A sigla PDCA que aparece na citação refere-se ao ciclo (Plan/Do/Check/Act). Plan significa 
planejar. Do significa executar.  Check significa verificar, avaliar. Act significa agir. “Um dos métodos 
de gestão que objetiva controlar e conseguir resultados eficazes e confiáveis nas atividades de uma 
organização” (ÁUREA, 2009, p. 52). 
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recursos que o sujeito deve investir em sua formação para o exercício devido da 

profissão. Por conseguinte, constata-se um quadro de déficit de profissionais para 

lecionarem na educação básica, principalmente em disciplinas como física, química 

e matemática. 

Com salários baixos e condições de trabalho geralmente precárias, são 

poucos os jovens que se interessam pela carreira docente. Os números dos 

vestibulares recentes das grandes universidades do Brasil comprovam o 

desinteresse pelas licenciaturas, fato que tem gerando um déficit de 250.000 

professores para a educação básica, de acordo com números apontados no texto de 

Brzezinski (2008). 

Nesse sentido, quer nos Centros Experimentais de outrora, quer nas EREM’s 

da atualidade, o maior dos atrativos e dos incentivos dos profissionais da educação 

que lá atuam é a gratificação salarial recebida pela jornada de trabalho integral ou 

semi- integral dedicada à escola – mesmo que para isso tenha que abrir mão do seu 

direito constitucional de livre expressão, consoante o art. 5º da constituição, salvo 

pena de ser transferido de escola, sair do PEI e perder a bonificação.  Nesses 

termos, a Le estadual nº 13.938 178, de 04 de dezembro de 2009, expressa:  

 

Art. 2º Inciso I: para os professores localizados em unidades 
escolares, cujo funcionamento se dê com jornada integral de 40 
(quarenta) horas semanais, a gratificação corresponderá à aplicação 
do índice de 1,99 (um inteiro e noventa e nove décimos) ao 
vencimento base do cargo efetivo, limitado ao valor nominal de R$ 
2.032 (dois mil e trinta e dois reais). 
Art. 2º Inciso II: para os professores localizados em unidades 
escolares, cujo funcionamento se dê com jornada parcial de 32 (trinta 
e duas) horas semanais, a gratificação corresponderá à aplicação do 
índice de 1,59 (um inteiro e cinquenta e nove décimos) ao 
vencimento base do cargo efetivo, limitado ao valor nominal de R$ 
1.623,00 (um mil seiscentos e vinte e três reais).  

 

Por fim, conclui-se que, se inicialmente a relação público privado no âmbito da 

Secretaria de Educação poderia ser caracterizada por investimentos financeiros do 

setor privado na estruturação dos Centros Experimentais, e o poder público entrava 

com o custeio, passo a passo este modelo perde espaço, se extinguindo em um 

curto espaço de tempo. Então, passa a ganhar a cena outros formatos de relação 
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 Lei nº 13.938, de 04 de dezembro de 2009, modifica a Lei nº 13.486, de 01 de julho de 2008, e 
alterações, que institui o Bônus de Desempenho Educacional (BDE), no âmbito do Estado de 
Pernambuco, e institui gratificação de localização especial para professores da rede pública estadual 
de ensino, e dá outras providências. 



196 
 

 

público privado, sob uma lógica inversa. Com as EREM’s, ganha maior visibilidade 

as relações caracterizadas pelos convênios firmados, mediante repasses de verbas 

públicas para instituições de natureza privada, a fim de que estas colaborem na 

disseminação do Programa de Educação Integral, seu modelo de gestão e suas 

diretrizes pedagógicas. 

De uma forma ou de outra, torna-se importante destacar que interesses 

privatistas desenvolvem incursões no sistema educacional do estado de 

Pernambuco, impulsionando, assim, alterações no currículo das escolas, com 

disseminação da lógica do mercado – fato que pode ser constatado a partir dos 

documentos que fundamentam as propostas pedagógicas das escolas, as 

concepções, os princípios e as premissas que dão sustentação ao Programa de 

Educação Integral e às Escolas Técnicas do Estado de Pernambuco. Nesse sentido, 

tais elementos abordados na sessão a seguir. 

 

5.2  Concepções, princípios e premissas que dão sustentação ao trabalho 

pedagógico das ETE’s no contexto do Programa de Educação Integral (PEI) 

no estado de Pernambuco. 

 

As concepções que sustentam a proposta de Educação Integral, os princípios 

que constituem a concepção pedagógica das escolas que fazem parte da Secretaria 

Executiva de Educação Profissional (SEEP), escolas de referências e escolas 

técnicas, podem ser constatados nos relatórios da SEEP (2010a; 2010 b), elencadas 

a seguir: 

 

Educação Interdimensional, entendida enquanto ampliação das 
ações educativas para além do cognitivo, abrangendo as dimensões 
relacionadas à corporeidade, à afetividade e à espiritualidade; 
Educação Profissional, enquanto integração do ensino médio à 
educação profissional de qualidade como direito a cidadania, 
componente essencial de trabalho digno e do desenvolvimento 
sustentável; Protagonismo Juvenil, concepção de educandos 
participando das escolhas e das soluções pertinentes a situações 
reais, na escola, na comunidade e na vida social mais ampla; 
Formação continuada, entendida enquanto educadores em processo 
contínuo de formação profissional; Atitude empresarial socio-
educacional, ou seja, Escolas de Referência desenvolvendo ações 
educacionais inovadoras em conteúdo, método e gestão, voltadas 
para obtenção de resultados satisfatórios com aprimoramento dos 
instrumentos gerenciais de planejamento, acompanhamento e 
avaliação; co-responsabilidade, enquanto parceiros internos e 
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externos interagindo na busca da expansão e melhoria da qualidade 
do ensino médio oferecido pelo Programa de Educação Integral no 
âmbito Estadual (PERNAMBUCO/SEEP, 2010 b, p. 5-6).  

 

A educação interdimensional, é entendida no Programa enquanto espaço 

privilegiado do exercício da cidadania e empenhada no sentido de fazer do 

protagonismo juvenil um traço importante de sua estratégia educativa. O conceito de 

cidadania, por sua vez, é voltado para a produtividade: 

 

A educação interdimensional se inscreve na grande tradição da 
pedagogia ativa, da educação por projetos e dos centros de 
interesse, buscando sempre levar o educando não a fazer apenas o 
que gosta, mas gostar do que deve e do que precisa ser feito em 
favor do desenvolvimento do seu potencial (PERNAMBUCO/SEEP, 
2010b, p. 9). 

 

No período de 2008 até o ano de 2010, dois mil e seiscentos  educadores, 

das ETE’s juntamente com as EREM’s, participaram em programas de formação 

com foco no conceito, nos métodos e nas técnicas de ação de acordo com a 

proposta de Educação Interdimensional (PERNAMBUCO/SEEP, 2010). Na proposta 

pedagógica de educação integral da SEEP, o protagonismo juvenil é diretamente 

vinculado à ideia de empreendedorismo. Segundo a proposta, é preciso formar o 

jovem para ser autônomo solidário e produtivo.  

Sobre o protagonismo juvenil, um dos idealizadores da proposta pedagógica 

da SEEP, afirma que: 

 

O termo ‘protagonismo’ é a palavra-chave para a conceituação de 
um movimento que preconiza um novo papel para o adolescente, 
possibilitando que ele se torne ator importante na construção de uma 
sociedade mais justa, harmônica e solidária [...] O adolescente 
protagonista é aquele que influi, especialmente através de ações 
concretas, não apenas nos acontecimentos que afetam a sua vida 
diretamente, mas a vida daqueles com os quais convive (COSTA, 
2006, p. 258). 

 

Uma das principais contradições que se apresentam nesta proposta é a 

própria ideia de protagonismo juvenil, que vinculada à ideia de empreendedorismo, e 

este à atitude empresarial. Nesses termos, questiona-se nessa produção o conceito 

de autonomia e de solidariedade nesses processos de formação, considerando que 

o foco é a produtividade do sujeito, e o resultado almejado já é meticulosamente 

determinado. Como ser autônomo diante das amarras do sistema que já aprisiona a 
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construção histórica do sujeito? Como ser solidário em uma lógica de 

competitividade? 

Conforme expressa o trecho abaixo, retirado de um dos materiais de apoio 

aos programas de formação na SEEP: 

  

Atitude Empresarial – postura voltada para obtenção de resultados 
tangíveis e intangíveis que superem a expectativa da comunidade e 
do investidor social, transformando dificuldades e desafios em 
oportunidades de crescimento. (ÁUREA, 2009, p. 169). 
 

Nesse sentido, a premissa “Atitude empresarial sócio-educacional” na 

proposta abrange todos os sujeitos do fazer educativo. No que se refere 

especificamente à gestão escolar, espera-se que se deva fomentar e desenvolver 

ações educacionais consideradas inovadoras em conteúdo, método e gestão, 

voltadas para obtenção de resultados satisfatórios com aprimoramento dos 

instrumentos gerenciais de planejamento, de acompanhamento e de avaliação. E, o 

princípio da Corresponsabilidade é entendido enquanto o envolvimento dinâmico de 

parceria entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil (ÁUREA, 

2009). 

Para tanto, disseminam-se em programas de formação o que se denomina de 

ferramenta de trabalho TEAR (Tecnologia Empresarial Aplicada a Educação, Gestão 

e Resultados), focada no planejamento e na gestão em resultados. Tal ferramenta 

surgiu a partir da adaptação do modelo de gestão da Odebrecht às escolas dos 

Centros de Ensino Experimentais do governo do estado de Pernambuco. A lógica 

seguida é a da eficiência e do comprometimento da gestão. Nesta, alguns aspectos 

são trabalhados e são denominados de “ferramentas”: a corresponsabilidade e a 

motivação de todos os educadores – docentes ou não; o estudante como 

protagonista do seu projeto de vida; o envolvimento dos pais e da comunidade; 

práticas criativas179. 

Inicialmente, no ano de 2004, a Tecnologia Empresarial foi introduzida no 

então Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP), 

denominada inicialmente de Tecnologia Empresarial Sócio Educacional (TESE). Em 

2005, alcançou o Centro de Ensino Experimental Escola Técnica do Agreste 
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 No ano de 2010 foi realizada uma formação no período de 26 a 28 de outubro, específica de 
TEAR, cujo tema foi a “introdução sobre conceito de Modelo de Gestão Empresarial adaptado a 
Educação, Formulação de Plano Estratégico baseado nos Pilares da Educação (SEEP, 2010a, p. 29). 
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(CEEETA), em Bezerros. E, ainda no ano de 2005, iniciou-se um trabalho 

extracurricular com um grupo de 42 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, 

utilizando-se a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO)180, aliada aos quatro pilares 

da Educação abordados no Relatório de Jacques Delors181. “Nascia o ‘Empresário 

em Formação’, grupo piloto, período compreendido entre agosto 2004 a fevereiro 

2006” (ÁUREA, 2009, p. 23). 

Em 2005, a TESE passou a fazer parte da grade curricular do CEEGP como 

disciplina eletiva, contemplando a parte diversificada da matriz curricular. E, a partir 

de 2006, a Tecnologia Empresarial Sócio Educacional foi incluída no programa de 

gestores. A partir de 2009, adotou-se a sigla TEAR – Tecnologia Empresarial 

Aplicada à Educação, Gestão e Resultados. 

Destarte, dos princípios acima expostos destaca-se para esse momento o 

princípio da corresponsabilidade, descrito como corresponsáveis os “Parceiros 

internos e externos”. Nesse sentido, dentre as ações desenvolvidas de acordo com o 

princípio da corresponsabilidade, citadas no relatório SEEP (2010 b, p. 21-22), 

durante o período de 2008-2010,  ganham destaque os seguintes aspectos: 

 

A) Formação dos gestores das Escolas Técnicas e de Referência em  

Tecnologia Empresarial Aplicada À Educação (TEAR).  

B) Desenvolvimento do planejamento estratégico anual alinhado à 

estratégia da Secretaria Executiva (gestão em foco no modelo 

empresarial sócio-educacional). 

C) Estabelecimento de metas de desempenho para curto e médio prazo 

com respectivos indicadores mensuráveis. 

D) Construção e implantação de 07 Escolas Técnicas em Jornada Integral, 

com ensino médio integrado à Educação Profissional.  

 

De acordo com o prefácio do Livro TEAR, literatura utilizada como texto de 

apoio nos programas de formação da SEEP, “o papel do TEAR é contribuir na 
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 “A TEO é definida como a arte de coordenar e integrar tecnologias específicas e educar pessoas. 
Entenda-se como tecnologias específicas, os diferentes saberes, as diversas áreas do conhecimento. 
Em se tratando da escola, as diversas disciplinas e atividades de apoio.” (ÁUREA, 2009, p. 25). 

181
 “Educação: um tesouro a descobrir” foi o título do relatório para UNESCO da Comissão 

Internacional sobre educação para o século XXI. O Relatório destaca os quatro pilares do 
conhecimento ou aprendizagens fundamentais, os Pilares da Educação: Aprender a Conhecer; 
Aprender a Fazer; Aprender a Viver Juntos; Aprender a Ser (UNESCO/MEC,1999).  
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construção da escola capaz de preparar líderes e liderados para assumirem postura 

empresarial.” Para isso, aponta como ações imprescindíveis os seguintes aspectos, 

abaixo descritos na íntegra: 

 

- “Criar uma nova institucionalidade, integradora de resultados dentro e forma 

da sala de aula. 

- Saber integrar os quatro Pilares da Educação. 

- Desenvolver o espírito empresarial criativo e a postura voltada para 

obtenção de resultados. 

- Maximizar as potencialidades – consciência da unidade entre teoria x 

prática; gestor x parceiros; líder x liderado; educador x educando.” 

    

No período de 2008 a 2010, foram desenvolvidos programas de formação 

sobre a ferramenta TEAR para os 173 gestores das ETE’s e EREM’s (SEEP, 2010b, 

p. 21). E este programa continua sendo ofertado ano após ano. Diante do exposto, 

conclui-se que as concepções, os princípios e as premissas que dão sustentação ao 

Trabalho pedagógico das ETE’s no contexto do Programa de Educação Integral 

Estado de Pernambuco, nas EREM’s, foi uma construção não só advinda dos 

interesses empresarias, mas realizada por representantes legítimos dessa classe 

social. 

Ao partir do princípio de que a lógica instaurada nas EREM’s é a mesma 

instaurada nas ETE’s, tornou-se também fundamental neste trabalho um olhar crítico 

não só para a proposta pedagógica veiculada pela Secretaria de Educação/SEEP 

destinada as EREM’s e as ETE’s, como também para as matrizes curriculares, para 

os projetos desenvolvidos dentro nas escolas, a partir das intervenções das 

Parcerias Público Privado (PPP’s) firmadas a partir da Secretaria de 

Educação/SEEP – nuances da reconfiguração do trabalho pedagógico nas escolas a 

partir das PPP no ensino médio e ensino técnico na rede pública do estado de 

Pernambuco.  

 Antes, porém, na próxima seção, a abordagem é feita em torno dos aspectos 

relacionados ao financiamento dos projetos e programas da SEEP, ações e termos 

de convênios desenvolvidos com instituições privadas parceiras, para em seguida 

desenvolver uma análise sobre os impactos na organização do trabalho escolar. 
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5.3 Organização do trabalho pedagógico escolar a partir das injunções das 

parcerias: gerencialismo e empreendedorismo em foco 

 

Na última década, através da Secretaria de Educação do estado de 

Pernambuco existe uma diversidade de modelos de relação entre o setor público e o 

setor privado que expressam a complexidade das conexões entre esses setores na 

educação.182  

Apresenta-se, a seguir, alguns casos relacionados ao ensino técnico, para 

posterior aprofundamento de alguns aspectos, considerando os objetivos 

estabelecidos nesta pesquisa. Uma das modalidades da relação entre o setor 

público e o setor privado que mais chama atenção, enquanto uma relação de 

parceira, é a caracterizada pelo convênio de cooperação técnica e financeira entre a 

Secretaria de Educação e o Instituto Telemar, também denominado de “Oi Futuro”. 

Constitui objeto do convênio a ação conjunta de concepção, o planejamento e 

a execução, de ações no ensino médio da rede púbica do Estado de Pernambuco, 

através do aporte de recursos técnicos, financeiros e materiais, públicos e privados, 

conjugados com ações comunitárias, empreendendo esforços para o 

desenvolvimento do Núcleo Avançado em Educação (NAVE).  

É uma parceria caracterizada pela presença de empresa privada dentro da 

escola, com espaço próprio, desenvolvendo programas de formação, e/ou na 

atuação no desenvolvimento de pesquisas e produtos para o mercado, a partir das 

potencialidades dos jovens estudantes.  A parceira do estado é uma empresa de 

serviços de telecomunicações que atua em todo o Brasil. Ela possui uma entidade 

denominada de “Oi Futuro”, e afirma que o objetivo é contribuir para a mudança da 

                                                           
182

 A título de exemplo, um levantamento prévio realizado pela pesquisa em 2010 identificou 
Programas coordenados pela Fundação Ayrton Senna, uma organização não governamental, sem 
fins lucrativos, de abrangência nacional, atuante desde 1994 com parceria com os sistemas públicos 
de ensino. O programa principal desenvolvido pelo instituto é o de monitoramento, denominado de 
Rede Vencer. Identificou-se que a Rede Vencer era composta por outros programas interligados, e 
em execução no Estado de Pernambuco: “Se  Liga e Acelera, Brasil”; O “Circuito Campeão”; O 
“Gestão Nota 10”. O programa “Se Liga” trata da alfabetização de alunos com aprendizagens 
defasadas. O Programa “Acelera, Brasil”  objetiva aceleração da aprendizagem dos estudantes. O 
Programa “Circuito Campeão” é responsável pela alfabetização, nas séries regulares do Ensino 
Fundamental, fazendo o gerenciamento das quatro primeiras séries. O Programa “Gestão Nota 10” 
objetiva a gestão das unidades escolares, fornecendo dados de monitoramente para a secretaria 
estadual de educação. 
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realidade do país, participar de ações de colaboração entre os diversos agentes 

sociais – poder público, empresas, ONGs e indivíduos. Assim, descrevem: 

 

Da semente plantada pelo Museu do Telephone – posteriormente 
transformado no centro de arte e tecnologia Oi Futuro – e, pelo então 
Projeto Telemar de Educação, o Instituto Telemar foi criado na virada 
do milênio já engajado na responsabilidade social corporativa, 
contribuindo assim para o fortalecimento do papel do terceiro setor 
na abertura de novos horizontes em torno da educação e da cultura. 
Voz da responsabilidade social da Oi, o Oi Futuro é uma entidade 
sem fins lucrativos, pessoa jurídica independente, com estatuto, 
diretorias, objetivos e programas de ação próprios. Em 2006, o 
Instituto Telemar passa a ser Oi Futuro (OI FUTURO, 2012a)183. 

 

Na atualidade, a “OI Futuro” atua com seus profissionais dentro da Escola 

Técnica Estadual Cícero Dias, situada em Recife/PE. Esta foi criada no ano de 2006 

para fazer parte de uma parceria do Instituto OI Futuro com a Secretaria de 

Educação de Pernambuco. A Escola foi criada através do Decreto nº 28.830 de 

18/01/2006, com a denominação de Centro de Ensino Experimental de Boa Viagem, 

passou a ser Escola de Referência em 2008 – EREM Cícero Dias e, em 2009, 

tornou-se Escola Técnica, através do Decreto nº 36.121, de 21 de janeiro de 

2011184. 

Antes de se tornar escola técnica, a “OI” já desenvolvia seus projetos dentro da 

Escola Cícero Dias. Os dados estão expressos no trecho destacado a seguir: 

 

A Escola Técnica Estadual Cícero Dias foi criada especialmente para 
fazer parte do Núcleo Avançado em Educação – NAVE185 - uma 
parceria do Oi Futuro com a Secretaria de Estado de Educação de 
Pernambuco. Inaugurado em março de 2006, o NAVE Recife conta 
hoje com 452 estudantes e tem 135 novas vagas abertas anualmente 
em seleção pública para estudantes de 14 a 17 anos. Ao final de três 
anos, os jovens saem da escola com diploma de ensino médio 
integrado ao profissional. No NAVE Recife são oferecidos os cursos 
de PROGRAMAÇÃO DE JOGOS, que tem por objetivo formar um 
profissional técnico para atuar como programador de jogos digitais, 
responsável pelo desenvolvimento de código de jogos e subprodutos 
relacionados, utilizando padrões, metodologias, tecnologias, 

                                                           
183

 - Disponível em: <http://www.oifuturo.org.br/instituto/quem-somos.php>.  Acesso em: 25 dez. 2012. 

184
 Decreto nº 36.121, de 21 de janeiro de 2011, transforma a Escola de Referência em Ensino Médio 

Cícero Dias em Escola Técnica Estadual Cícero Dias, e dá outras providências. Decreto assinado 
pelo governador Eduardo Campos e o então Secretario de Educação Anderson Gomes (DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 22 de janeiro de 2011). 

185
 O NAVE  também funciona no Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, dentro do Colégio Estadual José Leite Lopes.  
 

http://www.oifuturo.org.br/instituto/quem-somos.php
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linguagens e ferramentas de programação adequadas; e 
MULTIMÍDIA, que trata dos aspectos concernentes à interface de 
jogos eletrônicos e habilita o profissional técnico a apoiar o projeto de 
componentes como vídeo, áudio, física, mecânica (game play), 
inteligência artificial (IA), Graphical User Interface (GUI), a modelar 
classes e “algoritmizar” soluções. Além disso, esse profissional 
estará apto a apoiar a produção de elementos gráficos dos jogos, 
como personagens, cenários e objetos de cena (OI FUTURO, 
2012b)186. 

 

A parceria foi iniciada no ano de 2006 da seguinte forma: o terreno para a 

construção da escola foi cedido pelo Governo do Estado, e as despesas com 

construção foram feitas pela empresa de telecomunicações OI. Para 

desenvolvimento do trabalho dentro da escola, existe a equipe de profissionais da 

Secretaria de Educação, e a equipe de profissionais da empresa dentro da escola. A 

parceria surgiu a partir de uma proposta apresentada pela empresa OI de colocar 

uma escola estadual como piloto – ação que perdura até o presente.   

A diferença inicial entre a proposta da empresa OI para as desenvolvidas pelo 

grupo de empresários que realizaram parcerias para o Centro de Ensino 

Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP) é, basicamente, que no CEEGP o 

trabalho estava focado, preliminarmente, na reforma do prédio, e, no caso da 

proposta inicial da OI, a Secretaria de Educação já contava com um trabalho 

pedagógico conjunto com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 

(CESAR), com o intuito de desenvolver experiências práticas em uma escola do 

estado. A parceria foi firmada, e permanece em funcionamento, com oferta  de 

cursos de jogos digitais. Os estudantes, quando finalizam os cursos, já são captados 

pelo próprio CESAR para atuação no mercado de trabalho. 

O CESAR é identificado como uma organização sem fins lucrativos que 

estimula a produção na área de novas tecnologias, e funciona no Porto Digital, em 

Recife, onde empresas desenvolvem sistemas digitais e softwares. Destaca-se o 

fato de que o Porto Digital, criado em julho do ano de 2000, qualificado enquanto 

OS, é um dos pilares da economia pernambucana. O Porto Digital ao mesmo tempo 

em que é formado por empresas de pequeno e médio porte da própria cidade, 

abriga instituições nacionais e multinacionais. Enquanto OS, o Porto Digital entra no 

                                                           
186

 Disponível em: <http://www.oifuturo.org.br/noticias/noticia.php?id=7538>. Acesso em: 03 maio 
2012b. 
 

http://www.oifuturo.org.br/noticias/noticia.php?id=7538
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quadro das organizações que, juntas, recebem dos cofres públicos milhões de reais 

ano após ano.  

Outro exemplo do formato de relação Público Privado que ocorre através da 

SEEP, por meio de termo de convênio e de repasses de recursos financeiros dos 

cofres públicos para o setor privado, é o que ocorre com o Instituto Alcides 

D’Andrade Lima (IAAL), em Bezerros. Objetiva o funcionamento da EREM de 

Bezerros e, mais recentemente187, turmas correspondentes ao ensino técnico 

estadual, nas instalações pertencentes ao Instituto. No mesmo prédio, funcionam 

turmas do ensino público da EREM e da ETE de Bezerros, durante o horário diurno, 

e à noite funcionam turmas dos cursos pertencentes à rede privada de ensino. 

Em um dos convênios assinados periodicamente, e que foi possível o acesso, 

está expresso: 

 

Constitui objeto do convênio o desenvolvimento de Programas de 
cooperação técnica e financeira, através de ações articuladas e 
complementares, de modo a propiciar a melhoria da oferta e 
qualidade do ensino no âmbito do Programa de Educação Integral da 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, nos termos do 
Plano de Trabalho, que passa a integrar este instrumento 
(PERNAMBUCO/SEEP/CONVÊNIO, 003/2009). 

   

Na identificação do objeto do convênio a ser executado, expressa o objetivo 

de atendimento gratuito a 819 (oitocentos e dezenove) alunos do ensino médio, em 

regime de jornada ampliada, oriundos de escolas públicas do estado de 

Pernambuco. Dentre as justificativas para a proposição do convênio, encontra-se o 

argumento de que no município de Bezerros registra-se carência de vagas no ensino 

médio público gratuito. Desse modo, a proposição é de uma ação conjunta entre a 

SEEP e o IAAL188 ocorre mediante celebração de convênio de cooperação técnica e 

financeira nos moldes de um plano de trabalho apresentado.   

Na área de educação, o Instituto Alcides D’Andrade Lima189 é identificado 

enquanto mantenedor do Centro de Ensino Experimental Escola Técnica do Agreste 

(CEEETA), da esfera administrativa “Segmento Comunitário”, com registro no 

                                                           
187

 Dados referentes ao ano de 2012. 

188
 No convênio, datado em 16/04/2009, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do IAAL é o 

de nº 10.072.296/0001-00.  

189
  CNPJ nº 10.072.296/0006-14. 
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CNAS190 nº 262.888/69, localizado no município de Bezerros/PE. Instituição 

Credenciada pela Portaria SECTMA nº 045, de 02/10/2003191.  

No passado, destaca-se o fato de que no contexto de ampliação do 

quantitativo dos Centros de Ensino Experimental no ano de 2005, mediante o 

Decreto 28.069, de 29 de junho, cria-se o segundo Centro de Ensino Experimental 

Escola Técnica do Agreste (CEEETA). Este, no mesmo regime de 

corresponsabilidade e cogestão entre o governo do Estado/SEDUC e o Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação (ICE), conforme acordo de cooperação técnica 

nº 021/2003.  

Nesse processo de contextualização, outro convênio existente, e que também 

desperta atenção, é o firmado entre a Secretaria de Educação e o Serviço de 

Tecnologia Alternativa (SERTA), esta caracterizada enquanto uma OSCIP que 

afirma ter como missão formar jovens, educadores e produtores familiares. 

 

[...] para atuarem na transformação das circunstâncias econômicas, 
sociais, ambientais, culturais e políticas, na promoção do 
desenvolvimento sustentável do campo. A organização foi fundada 
em 1989 a partir de um grupo de agricultores, técnicos e educadores 
que desenvolviam em comunidades rurais uma metodologia própria 
para a promoção do meio ambiente, a melhoria da propriedade e da 
renda e o uso de tecnologias apropriadas (SERTA, 2013)192.  

 

O SERTA atua no município de Glória do Goitá/ PE e, segundo afirma a 

própria instituição, obteve o credenciamento do Conselho Estadual de Educação e 

da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco (SECTMA) 

para constituir, nos dois campi, escolas técnicas de formação profissional – Centro 

Tecnológico da Agricultura Familiar – reconhecendo-se a formação dos Agentes de 

Desenvolvimento Loca (ADL’s) na categoria de curso profissional de nível médio 

técnico em Agroecologia (SERTA, 2013). 

Entretanto, diferentemente das organizações acima citadas, o SERTA 

encontrou maiores obstáculos para obtenção da ação governamental do estado de 

Pernambuco, no que se refere ao financiamento das ações pretendidas.  Ou seja, 

                                                           
190

 O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é um órgão do governo brasileiro, vinculado 
ao ministério do desenvolvimento social.  

191
Dado extraído do Parecer CEE/PE nº 01/2012 (CEB). Disponível em: 

<http://www.cee.pe.gov.br/Pareceres_2012/01-2012.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2012. 

 

 
192

 Disponível em: http://WWW.serta.org.br/0-serta/historico/.Acesso em:14 de jan 2013. 

http://www.cee.pe.gov.br/Pareceres_2012/01-2012.pdf
http://www.serta.org.br/0-serta/historico/.Acesso
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conforme expressa o documento institucional do SERTA, denominado “Proposta 

educacional de apoio ao desenvolvimento sustentável” (PEADS), que objetivava o 

financiamento do curso de Agroecologia pelo governo do estado de Pernambuco em 

regime de cogestão com o sertão – proposta  encaminhada pela direção do SERTA  

para apreciação e análise do secretário de educação do estado de Pernambuco, 

datado em 2 de maio de 2011, conforme está descrito: 

 

A partir do segundo semestre de 1998 um grupo de empresários se 
associou para investir em uma ação estruturadora junto aos 
adolescentes e jovens. Identificaram-se como Aliança com o 
Adolescente pelo Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Foram 
a Fundação Odebrecht, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Kellog 
e a Área Social do BNDES. Foi uma atuação em três Estados, cada 
um em uma microrregião. Em Pernambuco optaram pela Bacia do 
Goitá, região produtora de Farinha de Mandioca, área de transição 
entre a Zona da Mata e Agreste. Para a execução da proposta 
escolheram o Serta, entidade já com atuação de dez anos no campo 
da educação do campo e assistência aos agricultores familiares, pela 
sintonia que perceberam entre a missão do Serta e o ideal ao qual 
eles se propunham. Além dos quatro, trouxeram outros parceiros 
para atuar na região. Fizeram um pacto com o Serta para 
financiarem de 2000 a 2004 as ações do Serta na região, para que 
depois com parceiros novos e o poder público, o Serta pudesse dar 
continuidade (SERTA, 2013, p. 3).  

 
 Sobre a hipótese dos empresários sobre a profissionalização dos alunos do 

campo, o documento ainda afirma que estavam cientes de que: 

 

[...] não seriam os empresários que iam manter a formação dos 
jovens, por melhor que fossem os resultados, desde cedo apostaram 
na ideia de que mais cedo ou mais tarde, essa experiência poderia 
servir de inspiração e modelos de Políticas Públicas de Juventude e 
o curso poderia tornar-se profissional de nível médio, uma vez que 
de imediato, os jovens iam concluindo o curso, já estavam sendo 
convidados para assumir trabalho, ou passavam a gerar renda com a 
família. Daí a importância da sistematização da experiência, para 
transformar-se em curso profissional assumido pelo Estado (SERTA, 
2013, p. 3).  

 

Manteve-se contrato entre o SERTA e as instituições privadas até o ano de 

2004. A partir de então, a pretensão passou a ser a de credenciamento da instituição 

e de autorização do curso pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de 

Pernambuco (CEE-PE), com a pretensão de possíveis financiamentos a partir do 

governo do estado de Pernambuco.  
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O último ano do contrato, 2004, foi consagrada a construção da 
Proposta Política Pedagógica e ao Plano de Curso, enquanto 
articulava-se com o Estado a profissionalização. Nesse período, a 
Educação Profissional do Estado era ligada a Sectma e com essa 
foram feitas as articulações. Nesse mesmo período, como resultado 
da ação na bacia do Goitá, os agricultores já se firmavam como Polo 
de Produção Orgânica e reivindicavam também esse reconhecimento 
pelo Governo do Estado. A articulação assumiu duas vertentes, a 
primeira do curso e a segunda de o Estado reconhecer a ação do 
Serta como Centro Tecnológico da Agricultura Familiar – CTAF, 
regida pelos mesmos mecanismos dos Centros Tecnológicos do 
gesso, do vinho, do caprino etc. [...] A hipótese de todos que se 
envolveram nessa discussão era que uma vez o curso autorizado 
pelo CEE e Sectma, o Governo do Estado assumiria o financiamento 
público da formação dos jovens. Porém, não foi isso o que 
aconteceu. Para surpresa de todos, o diálogo foi rompido 
unilateralmente pelo Secretário que assumiu no início do Governo de 
Eduardo Campos, Aristides Monteiro (SERTA, 2013, p. 4).  
. 

 Segundo expressa o documento acima citado, embora tenha se tentado 

inúmeras vezes, a organização continuou sem o apoio do governo. O financiamento 

do curso não aconteceu, nem na gestão do governador  Jarbas, nem na primeira 

gestão do governador  Eduardo Campos (2007-2010). 

Nesses termos, já na segunda gestão do governador Eduardo Campos (2011-

2014), o referido documento de propositura enviado pelo SERTA ao governo do 

estado de Pernambuco apela para as reivindicações realizadas pelas diversas 

lideranças dos movimentos sociais sobre o assunto em tela.  

 

Lideranças dos mais diversos movimentos sociais, prefeitos, 
associações, lideranças políticas estaduais e federais tem 
reivindicado a atenção do governo para essa iniciativa histórica 
envolvendo o Serta, sua proposta pedagógica para o campo, para a 
formação profissional dos jovens do campo. O próprio governador, 
segundo informações que o Serta recebe quer o empenho do 
governo para fortalecer essas iniciativas. No quadro da nova 
estruturação das secretarias no atual mandato do Governador o 
diálogo se restabelece em um novo patamar para que de fato, as 
coisas aconteçam. Diante disso, o Serta vem apresentar as suas 
propostas para o Secretário (SERTA, 2013, p. 5).  

 

 Frente à tamanha demanda e pressão social, a partir do ano de 2012 firma-se 

um convênio de cooperação técnica e financeira entre a Secretaria de Estadual de 
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Educação (SE) e o SERTA para oferta de curso técnico de nível médio em 

Agroecologia – eixo tecnológico recursos naturais.193 

Diante desse processo inicial de contextualização das relações de PPP no 

ensino técnico, no que tange especificamente aos critérios desta pesquisa para 

apreensão do fenômeno PPP’s em foco, um olhar aprofundado se volta para outras 

nuances decorrentes de processos desencadeados a partir da lógica da primeira 

PPP instaurada na educação, do que se denominou de gestão compartilhada.  

Ou seja, um olhar para a modalidade de relação Público Privado desenvolvida 

através de convênios, com repasses de recursos financeiros advindos dos cofres 

públicos para entidades de natureza privada. Em contrapartida, estas desenvolvem 

programas e/ou projetos de assessoramento técnico para disseminação da lógica 

privatista no espaço público. 

De acordo com o Portal de Convênios194, convênio é um acordo ou ajuste que 

discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no 

orçamento fiscal e da Seguridade Social da União e que tenha como partícipe, de 

um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de 

outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou 

municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, 

visando à execução de programa de governo envolvendo a realização de projeto, 

atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco em regime de 

mútua cooperação.  

Destarte, a partir do relatório plurianual (2007-2010) da Secretaria Executiva 

de Educação Profissional (SEEP) pôde-se constatar variadas modalidades de 

convênios, com organizações denominadas de parceiras. O gráfico abaixo 

representa o quantitativo de cento e vinte e seis escolas alcançadas por convênios, 

no ano de 2010.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
193

 Disponível em: <www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&cat=37&art=662>. Acesso em: 13 dez. 2012. 
194

 Portal de convênios. Disponível em: <https://www.convenios.gov.br/portal/FAQ-
PortaldosConvenios.html#114>. Acesso em: 13 dez. 2012. 

 

http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&cat=37&art=662
https://www.convenios.gov.br/portal/FAQ-PortaldosConvenios.html#114
https://www.convenios.gov.br/portal/FAQ-PortaldosConvenios.html#114
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Gráfico 11 - Números de escolas atendidas por convênios, em 2010 

 

 

 

 

Fonte: PERNAMBUCO/SEEP (2010b) 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

Nos dados expressos no quadro a seguir há uma letra de identificação 

correspondente a cada instituição, para uma melhor exposição das ideias a partir de 

então. A instituição “A” apresenta nos termos de convênios ações direcionadas a 

formação de professores e contempla a formação dos profissionais denominados de 

técnicos. Nos termos de convênios das instituições (B,C,D,E,F), as ações estão 

voltadas para os alunos. 

 

NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS POR CÔNVÊNIOS - 2010

Qualificação / Educação Profissional 2010 - Escolas de Referênia

9

23

18

31
51

21
COM. CONDOMÍNIO DIGITAL

JUNIOR ACHIEVEMENT

INPAZ

CONVÊNIO COM PREFEITURAS

JOGOS ELETRÔNICOS

CLUBE DO JORNAL

STEM
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                  Quadro 14 - Parcerias SEEP no período de 2007 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

No que se refere ao convênio STEM, apresentado no gráfico nº 11, está 

descrito: 

 
O Programa STEM Brasil da Worldfund destina-se a capacitação de 
professores do ensino médio das escolas públicas estaduais, em 
matemática, física, química, biologia e habilidades para o século 21 
(empreendedorismo). O programa proporciona a esses educadores 
uma abordagem minuciosa e inovadora do ensino desses 
componentes curriculares e visa garantir conhecimentos necessários 
para tornar o ensino de qualidade por meio da metodologia de 
projetos. [...] (PERNAMBUCO/SEEP/ PARECER, nº 04/2012). 

De acordo com o Parecer acima citado, favorável à aquisição do programa 

pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, há a previsão de um 
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período de 24 meses para sua execução, com atendimento a 26 EREM’s, iniciando 

com 224 professores em 2012; a entrega de um kit experimental para cada uma das 

26 escolas listadas na proposta; a capacitação dos professores no período de 18 

meses; e o monitoramento durante 24 meses e a avaliação da execução do 

programa por incitação externa.  

No período, constataram-se convênios da SEEP com prefeituras, cujos 

objetos dos contratos foram programas de cooperação técnica e financeira, através 

de ações articuladas e complementares, de modo a propiciar a oferta de ensino no 

âmbito do Programa de Educação Integral. Destacam-se, ainda, programas de 

assessoramento técnico a SEEP, através de organizações de natureza privada, 

sempre com repasses de verbas pelo governo do estado. Os valores de repasses 

realizados pelo poder público às instituições de natureza privada não podem ser 

desconsiderados em nenhum tipo de análise educacional, uma vez em que, 

historicamente, e nos dias de hoje, não é diferente, a escola pública carece de 

investimentos de recursos financeiros, ou de recursos bem gerenciados com a 

finalidade de suprir suas necessidades. 

Dessa forma, mediante a identificação de vários discursos e proposições de 

ampliação das Parcerias Público Privado na rede Estadual de Ensino de 

Pernambuco, e ao serem considerados os aspectos acima pontuados, tornou-se 

fundamental a análise dos termos de convênios das PPP’s, bem como documentos 

e materiais didáticos destes programas, a fim de analisar os rebatimentos de tais 

movimentos de Parcerias Público Privado no cotidiano das escolas.   

Ao ter em vista a necessidade de um aprofundamento do olhar sobre alguns 

pontos relevantes para a pesquisa, tornou-se necessário um segundo momento de 

aproximação in loco.  Dentre os convênios identificados no período de 2003 a 2010 

na SEEP, foram selecionados os convênios com instituições de natureza privada, 

que ainda estavam em vigor no momento da segunda coleta de dados (2011/2012), 

e que apresentaram termos de convênios assinados e disponíveis para análise.  
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Quadro 15 - Convênios em vigor em janeiro de 2011 

 

       

    Fonte: Roseane N. da Silva (2013) com dados extraídos de: PERNAMBUCO/SEEP (2010b). 

 

 Desse modo, tornou-se foco de análise três convênios – um direcionado às 

ações de formação e assessoramento técnico aos profissionais da SEEP e dois 

destinados à formação dos alunos, a saber, Módus Faciendi Publicações e Serviços 

LTDA, Instituto Aliança com o Adolescente, Associação Jr. Achievement. 

 

a) Sobre os Convênios com a Módus Faciendi 

 

No que se refere ao convênio de parceria da Módus Faciendi com a 

Secretaria Executiva de Educação Profissional, conforme expressa o Gerente Geral 

do Programa de Educação Integral, em 2008, a instituição Modus Faciendi contribui 

mediante assessoria pedagógica e programas de formação para o corpo docente. 
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Há um norteamento pedagógico a partir dos princípios da Educação 

Interdimensional, com “uma estratégia pedagógica elaborada pelo pedagogo mineiro 

Antônio Carlos Gomes da Costa da Agência de Responsabilidade Social e 

Educação Empresarial, Escolar e Comunitária Módus Faciendi” 

(PERNAMBUCO/SEEP, 2010 c, p. 13).   

A Módus Faciendi se define como uma agência de Responsabilidade Social e 

Educação Empresarial, Escolar e Comunitária e se propõe a executar serviços de 

assessoria. 

 

 A atuação da MODUS FACIENDI compreende todo o ciclo de 
tarefas envolvidas no processo de planejamento, implementação, 
acompanhamento e avaliação de ações estratégicas no campo da 
Responsabilidade Social e Educação Empresarial, Escolar e 
Comunitária Corporativa. Nossa missão é ajudar outras 
organizações a melhor cumprir a sua missão. Nosso objetivo é 
introduzir a idéia-força de qualidade como conceito estruturador na 
formulação, organização e implementação de programas e ações na 
área social e educativa. Nossa filosofia é reconhecer na motivação, 
capacitação e valorização das pessoas, respectivamente, o princípio, 
o meio e o fim de todo processo de mudança, tanto nas unidades 
educativas, como nas organizações e na vida social mais ampla 
(MODUS FAICENDI, 2012a, p. 2)195. 

 

Na SEEP, dentre os convênios firmados, houve acesso aos termos do acordo 

no primeiro termo aditivo ao Convênio 002/2008, Modus Faciendi Publicações e 

Serviços LTDA196, empresa com sede em Belo Horizonte/MG197. Nele, apresenta-se 

enquanto objeto do convênio “a formação continuada de professores e técnicos, com 

foco em conceitos, métodos e técnicas de ação social e educacional, nos termos 

dispostos no Plano de trabalho”.  

O convênio com vigência de 20 meses – de 01 de setembro 2008 a 30 de 

abril de 2010 –, apresenta no termo aditivo o objetivo de acréscimo de 25% do valor 

originalmente pactuado de R$160.000,00 (SEEP/Modus Faciendi: Convênio 

002/2008). Ou seja, a SEEP, concedente, incube-se de disponibilizar recursos 

                                                           
195

  Disponível em: <http://www.modusfaciendi.com.br/quemsomos.htm>. Acesso em: 20 set. 2012a. 

196
 CNPJ nº 70.957.279/0001-81 

197
 Antônio Carlos Gomes da Costa (1949-2011), é identificado como responsável pela abertura da 

empresa de consultoria Modus Faciendi e idealizador da proposta de Educação Interdimensional. 
Proposta que rege as EREM’s e ETE’s no estado de Pernambuco. O mesmo nasceu em 1949 e 
faleceu no início do ano 2011, exercia o cargo de diretor-presidente na organização. Após sua morte, 
assume as suas atribuições o seu irmão Sr. Alfredo Carlos Gomes da Costa. E a empresa passa a 
denominar-se PACTHUS Publicações e Serviços. 

http://www.modusfaciendi.com.br/quemsomos.htm
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financeiros necessários à execução do convênio, e a conveniada, Modus Faciendi, 

desenvolve as ações previstas no plano de trabalho. Novos convênios são feitos ano 

após ano, tendo sido feita a última formação para gestores no primeiro semestres de 

2013.   

No contexto de proposições da Educação Interdimensional, o conceito de 

“Protagonismo Juvenil” urge com destaque.  

 

O Protagonismo Juvenil, enquanto modalidade de ação educativa é a 
criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens 
envolver-se em atividades direcionadas à solução de problemas 
reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso 
(COSTA, 2012b, p.3).198 

 

Conforme já explicitado na seção anterior, a ideia de protagonismo juvenil 

está intrinsecamente ligada à ideia de empreendedorismo, e este à lógica do 

mercado. Destarte, ainda de acordo com o então Gerente Geral do Programa de 

Educação Integral em 2008, o trabalho que tem sido desenvolvido na Secretaria 

Executiva de Educação Profissional tem a missão de “tirar o protagonismo juvenil do 

papel e aplicá-lo ao cotidiano escolar” (PERNAMBUCO/SEEP, 2010c, p. 13). O 

jovem protagonista é definido da seguinte forma: 

 

O jovem como personagem principal de uma iniciativa, atividade ou 
projeto voltado para a solução de problemas reais. É a participação 
ativa e construtiva do jovem, na vida da escola, da comunidade ou na 
sociedade mais clara (ÁUREA, 2009, p. 175). 

 

Ao partir do fato comprovado de que as concepções e os princípios 

pedagógicos que norteiam a proposta pedagógica e as ações do Programa de 

Educação Integral, com alcance as EREM’s e ETE’s, constituem-se enquanto uma 

construção político-pedagógica elaborada não só a partir dos interesses 

empresariais, como também a partir da ação direta e energética destes. Diante 

disso, constata-se que práticas desenvolvidas em prol da formação do “jovem 

protagonista” primam por uma formação em prol do trabalhador gentil, adequado ao 

sistema vigente, produtivo, conformado e não questionador das estruturas que 

mantém a lógica na qual está inserido. 

                                                           
198

 Disponível em: <http://escola2000.net/aprendizagem/ac-protagonismo.htm>. Acesso em: 20 set. 
2012b. 

 

http://escola2000.net/aprendizagem/ac-protagonismo.htm
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 O poder público assume o papel de financiador dessa formação, através de 

convênios firmados para a disseminação e para a solidificação dos princípios 

privatistas, mediante programas de formação para gestores, professores, técnicos e 

estudantes da rede pública estadual de Pernambuco. Vale ressaltar que ações têm 

rebatimento direto na cultura organizacional das instituições educativas. 

A instituição Modus Faciendi atua diretamente na formação dos gestores, 

professores e técnicos da SEEP, com textos de apoio e manuais que são 

distribuídos durante os Programas de formação ano após ano. A título de exemplo, 

podemos citar o “Guia Prático de Análise de Situação em Estabelecimento de 

Ensino”, distribuído em Janeiro de 2009. Segundo o documento, o guia serve para 

orientar uma percepção mais estruturada da realidade escolar. Afirma ainda que: 

 

Trata-se, na verdade, de um GUIA PRÁTICO, para orientar uma 
percepção mais estruturada da realidade e escolar. Seus 
destinatários são as pessoas, grupos e organizações, que se 
disponham a atuar junto a uma escola, de forma ativa, construtiva e 
solidária. A ideia básica é facilitar a identificação de um ou mais 
focos de atuação, que não se superponham a outras iniciativas em 
curso e que sejam consistentes com a capacidade e disposição de 
quem pretenda desenvolver mudanças numa realidade escolar 
determinada. A ideia é construir uma visão sistêmica da instituição 
escolar, que possa servir de base ao estabelecimento e 
hierarquização de prioridades por parte dos que se disponham a 
contribuir para sua efetiva transformação (MODUS FACIENDI, 
2009a, p. 14).  

 

 O guia prático supracitado apresenta roteiros pré-estabelecidos, considerando 

três construções: a construção pedagógica, do Projeto Político Pedagógico; a 

construção físico-material, considerando as condições materiais efetivas; a 

construção da equipe, no que tange à equipe de trabalho efetivo. Nesse sentido, a 

instituição divulga uma escala de apreciação, denominada de ferramenta, conforme 

o trecho abaixo: 

 

A escala de apreciação é uma ferramenta, que nos permite aferir, 
numa sequência de pontos, a presença ou ausência das condições, 
recursos ou práticas requeridas e o seu grau de adequação à 
consecução dos objetivos propostos no Projeto Pedagógico (MODUS 
FACIENDI, 2009b, p. 5). 

 

A operacionalização da ferramenta citada, pela gestão escolar, funciona do 

seguinte modo: diante da incumbência da escola de elaborar e de executar sua 
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proposta pedagógica, são traçados alguns indicadores para serem avaliados (em 

torno de 3 a 5 itens). Existe uma escala de avaliação, a avaliação passa a ser feita 

para cada indicador traçado: a) elaboração de forma participativa do projeto 

pedagógico; b) divulgação do projeto pedagógico entre os integrantes da equipe 

escolar; c) utilização do projeto político pedagógico na estruturação dos planos de 

trabalho de cada professor.  

A avaliação institucional é realizada semestralmente, a partir dos seguintes 

indicadores de desempenho: perfil da gestão; competência e clima entre o corpo 

docente; clima, presença, motivação e quantitativo de turmas de educandos; 

condições de infraestrutura física; parcerias desenvolvidas. A avaliação é realizada 

por meio de preenchimento de planilhas eletrônicas e de questionários. O educando 

avalia o professor, e a escola é avaliada pelo educando, pela família e pelo 

professor. 

Existe uma escala que afere o nível de participação do jovem dentro da 

escola, a partir dos seguintes degraus: “participação decisória, planejadora, 

operacional e avaliadora; participação colaborativa plena; participação plenamente 

autônoma” (SEEP, 2010b, p. 14). A partir do ano de 2010, todos os estudantes de 

primeiros e segundos anos das EREM’s e ETE’s receberam um material impresso 

denominado de “Guia do Educando”, no qual propõe disseminar os princípios da 

educação interdimensional.  Segundo informa a SEEP, o Guia do Educando se 

destina ao adolescente e “integra junto com o Guia do Educador Familiar, as 

cartilhas elaboradas para os estudantes e seus familiares, na perspectiva da 

Educação Interdimensional” (PERNAMBUCO/SEEP, 2010b, p.16).  

No  Programa, a partir do ano de 2008, passou a existir  um monitoramento 

bimestral dos resultados do rendimento escolar dos educandos das EREM’s por 

meio de um formulário “Perfil de desempenho escolar”. A partir de junhos de 2009, 

deu-se inicio experiências de encontros pedagógicos nas EREM’s com o objetivo de 

socializar e de refletir sobre os resultados alcançados decorrentes das avaliações 

externas e internas do rendimento escolar de educandos do ensino médio das 

EREM’s. A partir de então, o processo de monitoramento psicopedagógico bimestral 

de resultados passou a fazer parte do calendário de atividades da SEEP e de suas 

escolas (SEEP, 2010b). 
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A Modus Faciendi, responsável por realizar programas de formações dentro 

da SEEP, dissemina os pressupostos da Educação Interdimensional, que dão 

sustentação à proposta pedagógica das escolas de referência e das escolas 

técnicas, com o suporte de publicações de livros, de guias práticos e de apostilas de 

apoio, produzidos por seu mentor Antônio Carlos Gomes da Costa. Este definiu a 

sua proposta como “diretiva, crítica e democrática” (COSTA, 2001a, p. 53).  

A educação interdimensional segue a tradição da pedagogia ativa, da 

educação por projetos e dos centros de interesse, e tem sua base filosófica nos 

quatro pilares de educação, divulgados pelo relatório da UNESCO, denominado 

“Educação um tesouro a descobrir”. Neste, são destacadas quatro competências 

básicas para o ser humano: aprender a ser; aprender a conviver; aprender a fazer; 

aprender a conhecer.   

No conceito de Educação Interdimensional, segundo o professor Antônio 

Carlos Gomes, são quatro as dimensões do ser humano: “domínio cognitivo – Logos 

(razão); domínio afetivo – Pathos (sentimento); domínio dos sentidos Eros (desejos); 

domínio espiritual – Mytho (espiritualidade).”(PERNAMBUCO/SEEP, 2010a, p.10).199 

A avaliação interdimensional, realizada com os estudantes, segue uma tabela 

contendo as quatro aprendizagens básicas apresentadas no relatório da UNESCO, 

citado acima, e os quatro conjuntos de competências correlatas às quatro 

aprendizagens básicas, atitudes e habilidades correspondentes. Acompanha uma 

legenda a ser utilizada durante a avaliação, na qual expressa os seguintes níveis de 

desenvolvimento: A) condição existente com excelente qualidade; B) condição 

existente com boa qualidade; C) condição existente com qualidade insatisfatória; D) 

condição quase inexistente. 

Os critérios de avaliação e auto avaliação dos professores ocorrem em uma 

escala de pontuação de 0 até 10, na qual o professor atribui uma nota a si mesmo, 

mediante a auto avaliação. Depois, o educador de apoio reavalia o professor 

atribuindo-o uma nota, e ao final considera-se a média entre as duas pontuações. 

Os critérios básicos adotados são: a) planejamento didático; b) presença educativa; 
                                                           

  199 Relacionado aos valores acima pontuados, estimula-se o desenvolvimento dentro da escola da 

“Ação Protagonista de Acolhida”. Ou seja, um trabalho desenvolvido pelos alunos de “acolhida” aos 
novos alunos que chegam à escola, recepcionando-os dois dias antes no início do ano letivo. Os 
alunos realizam “técnicas, dinâmicas de integração, apresentam criativamente o espaço físico 
escolar, os fundamentos pedagógicos da Educação Interdimensional” (SEEP, 2010b, p.13).  
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c) estratégicas didáticas. Por presença educativa considera-se o grau de domínio e 

de segurança do professor durante o ensino, a adequação do tom de voz, da 

postura educativa durante as aulas, o nível de proximidade pedagógica do aluno. 

 Ao mesmo tempo em que se entende sobre a importância dos processos 

avaliativos na dinâmica de ensino-aprendizagem, questiona-se nessa proposta 

conceitos, como autonomia, criticidade e participação, considerando que, na prática, 

há a condução dos jovens a uma atuação dentro de um script pré-estabelecido, de 

acordo com o que se pretende na proposta como sendo “participação” e “decisão” 

com “autonomia”. 

 Diante disso, percebe-se que é uma atuação apenas nos parâmetros 

previamente estabelecidos a partir da lógica da proposta, questionável em seu 

próprio sentido, uma vez que tem em sua base de sustentação os quatro pilares da 

educação, os quais se configuram como elementos essencialmente contributivos da 

lógica de reordenamento do sistema capitalista globalizado. 

No artigo denominado “Unesco: os quatro pilares da ‘educação pós-moderna”, 

Silva (2008) relaciona as discussões sobre pós-modernidade à globalização e às 

suas implicações no âmbito educacional. E, afirma que o pragmatismo do 

conhecimento que permeia a proposta em torno dos quatro pilares básicos para a 

educação, no Relatório Jacques Delors, é desvelado enquanto consonante com a 

razão instrumental, a serviço dos interesses imediatistas do produtivismo 

mercantilista, da sociabilidade capitalista vigente.   

 

Imbricado no pilar aprender a conhecer se encontra o aprender a 
fazer, o qual é apresentado, de forma explícita, ligado ao mundo do 
emprego e à formação profissional que se constituem no mundo 
hoje. Dessa forma, e correspondendo à relação meios e fins do 
mercado de trabalho, o conhecimento torna-se mais uma mercadoria 
a ser vendida nas prateleiras das instituições. Desfazem-se assim as 
pretensões de emancipação humana para ajustar-se à relação 
mercadológica [...]. O conhecimento torna, assim, de maneira 
evidente, uma mercadoria que se apresenta ao indivíduo como 
promessas de realização pessoal numa sociedade competitiva 
(SILVA, 2008, p. 371-372). 
 

A dinâmica de reorganização do papel da escola, de acordo com a 

perspectiva do Banco Mundial, direciona esse espaço educativo para cada vez mais 

instrumentalizá-lo  a serviço do capital.  
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Na perspectiva do Banco Mundial, as investidas na escola e sua 
função social se direcionam aos meios, às técnicas, aos métodos e 
às metodologias a fim de atingir o desenvolvimento econômico dos 
países por ele assistidos. A educação para todos e a preocupação 
com a geração de empregos contribuem para promover o bem-estar 
dos indivíduos e se tornam, assim, a principal via para que os países 
estejam prontos à participação no desenvolvimento, no sentido do 
combate à pobreza, à diminuição da desnutrição e aos problemas de 
saúde em países pobres. Nesse sentido, a gerência da vida passa a 
ser definida pelos padrões estabelecidos na esteira da globalização, 
do neoliberalismo, da modernização das sociedades e sua constante 
preocupação com a contemporaneidade, contrapondo-se à história e 
aos sujeitos desta (SILVA, 2008, p. 366). 
 

 

Para Ianni (1996) a modernização é um processo simultâneo à globalização e 

inevitável a expansão e crescimento do capitalismo. Além disso, está 

predominantemente determinada pela racionalidade do capitalismo, enquanto 

racionalidade pragmática, técnica, automática. O autor evidencia que a produção e a 

reprodução ampliada do capital representam muito mais que a expansão de um 

sistema econômico pelo mundo. É um modo de produção que articula dimensões 

sociais, econômicas e culturais, conforme exigências mundiais e padrões ocidentais, 

em novos tempos e espaços, em uma dinâmica denominada de pós-modernidade.  

Lyotard (1986) define a pós-modernidade pautada, basicamente, na 

incredulidade em relação às metanarrativas. Segundo o autor, não se pode mais tê-

las como apoio para validar o discurso científico pós-moderno. No que se refere à 

funcionalidade dos sistemas de ensino, estes seriam sistematizados não mais para a 

formação de ideais, mas para o desenvolvimento de competências necessárias ao 

mundo pós-moderno.  

 Ianni (1996), por sua vez, aponta a controvérsia entre modernidade e pós-

modernidade, e afirma ser um problema epistemológico, a partir da própria 

indefinição da concepção de modernidade. Assim, trata a modernidade como 

modernização, que se relaciona ao desenvolvimento, ao crescimento, à ideia de 

progresso, à renovação constante envolvendo a tecnologia, a industrialização, o 

pragmatismo e o evolucionismo existentes na concepção da pós-modernidade. 

Nesse contexto, Silva (2008, p.363) destaca o papel do "saber": 

 

[...] o saber é destituído da sua possibilidade crítica, emancipatória, 
conduzindo o ensino institucionalizado a partir de princípios 
correspondentes à modernização e aos padrões capitalistas e 
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ocidentais. Da mesma forma que se relacionam pós-modernidade e 
globalização, a educação, em sua relação com a sociedade e a 
cultura, também se reconfigura em meio a essas tensões e 
contradições. Traz, dessa forma, no seu discurso oficializado, nas 
políticas e práticas que se desenvolvem na esfera pública e 
particular, traços do discurso pós-moderno, da orientação para a 
presentificação do tempo, da legitimação dos processos e das 
estruturas que se desenvolvem no interior da sociedade capitalista  
(SILVA, 2008, p. 363). 
 

Ainda segundo a autora, as redefinições nos sistemas de ensino, o que se 

aprende e para que se aprende, pautam-se cada vez as decisões a partir das 

demandas atuais do modelo de produção, em função das demandas postas pela 

globalização do capitalismo em expansão, da modernização das sociedades 

ancoradas nos processos de tecnologias da informatização. Nesse sentido, e 

segundo proposição de Harvey (2011, p. 7): 

 

[...] há algum tipo de relação necessária entre a ascensão de formas 
culturais pós-modernas, a emergência de modos mais flexíveis de 
acumulação do capital e um novo ciclo de ‘compressão do tempo-
espaço’ na organização do capitalismo. Mas essas mudanças, 
quando confrontadas com as regras básicas de acumulação 
capitalista, mostram-se mais como transformações da aparência 
superficial do que como sinais do surgimento de alguma sociedade 
pós-capitalista ou mesmo pós-industrial inteiramente nova. 
(HARVEY, 2011, p. 7) 

 

 As contradições existentes na sociedade capitalista de hoje revelam o não 

cumprimento da modernidade em seus princípios e em suas promessas de 

autonomia e emancipação. Portanto, colocam em xeque os discursos referentes à 

emergência de outro momento histórico, o pós-moderno, ciência, história, indivíduo e 

sociedade. O mundo se rearticula em novos tempos e espaços, a chamada pós-

modernidade.  

Nesses termos, Silva (2008) adverte que pensar a educação na atualidade é 

pensar a sociedade na qual ela faz parte e os princípios que regem essa sociedade 

e seus processos educativos. E afirma: 

 

Nesse raciocínio, compreende-se uma relação intrínseca entre 
globalização, o discurso da pós-modernidade e suas influências para 
a educação também pensada conforme a mudança das estruturas 
sociais. Requer, desse modo, pensar a lógica da competitividade, da 
produtividade e do desempenho que permeiam as atitudes 
educativas e que trazem a possibilidade de interrogações sobre o 
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sentido da educação no limite que se impõem ao vincular seus 
processos, meios e finalidades a legitimação da sociedade capitalista 
em transformação, modernização e globalização, e não do 
pensamento sobre essas mudanças e a constituição dos indivíduos 
que se forma em seu interior (SILVA, 2008, p. 368).      

 

 No presente estudo, ao refletir sobre qual o sentido da educação que se 

dissemina nos espaços institucionalizados de educação pública, conclui-se que é 

uma lógica de servidão e legitimação ao sistema sociometabólico do capital. Nesses 

termos, chega-se a conclusão de que o ‘Programa de Educação Integral’ (PEI) do 

estado de Pernambuco é tão somente um programa de ampliação do tempo de 

permanência do estudante dentro da escola, e sob princípios da ética 

mercadológica.   

Ademais, nos documentos e discursos institucionais, há um enquadramento 

destorcido de nomenclaturas e ou categorias usualmente trabalhadas na literatura 

crítica200 sobre a relação trabalho e educação, no momento em que há uma 

apropriação indevida, a exemplo de: ‘educação integral’, ao invés de ‘educação em 

tempo integral’; ‘mundo do trabalho’, ao invés de ‘mercado de trabalho’.    

Destarte, a política educacional que se desenvolve não só em Pernambuco, 

como no Brasil, expressa uma realidade que se configura em escala mundial, 

concomitantemente ao processo de inserção e de alargamento do sistema 

capitalista nas nações – o capitalismo globalizado e a sua relação intrínseca com o 

discurso da pós-modernidade.  

  

b) Sobre os Convênios com o Instituto Aliança com o adolescente 

 

Identificou-se, a partir desses convênios, uma modalidade de PPP que, mesmo 

não alcançando os estudantes e os docentes das  ETE’s, compõe e fortifica a 

caracterização do fenômeno em estudo, a tendência ao processo de 

empresariamento no sistema público de educação no estado de Pernambuco, e as 

estratégias para transformar os interesses da classe empresarial em políticas 

públicas no estado. E, é este argumento que permeia a justificativa da análise dessa 

parceria. 

                                                           
200

 SAVIANI (2003); OLIVEIRA, R. (2009); FRIGOTTO; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (2012), dentre 
outros.  
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O Instituto Aliança, que formaliza os convênios com a SEEP, é caracterizado 

enquanto uma OSCIP, com sede na Bahia. Originou-se a partir das ações da 

Odebrecht201, mediante a fundação Odebrecht202.  

 

Na verdade o instituto ele hoje desenvolve projeto em quase todo o 
território nacional. Esse projeto que a gente desenvolve aqui 
(Pernambuco) a gente tem em cinco estados. Mas existe “n” projetos 
do instituto aliança. [...] O nosso foco não é só a formação do jovem, 
sempre é a formação do jovem e  do educador. Educador somos 
todos nós. Sempre que um coordenador entra ele é formado por 
outro coordenador (COORDENAÇÃO LOCAL DO INSTITUTO 
ALIANÇA EM PERNAMBUCO, 2013). 

 

Sobre o contexto de surgimento do Instituto Aliança e sobre sua 

nomenclatura, afirma-se que: 

 

Na verdade a Fundação Odebrecht ela teve um trabalho com um 
consórcio que era o ‘Programa Aliança com o Adolescente’, por isso 
o nome do ‘Instituto Aliança’. Aconteceu no sul da Bahia, aconteceu 
aqui [Pernambuco] em Gloria do Goitá, no SERTA em Glória do 
Goitá, e lá no Ceará. E o consórcio tinha a Odebrecht, tinha Airton 
Sena, tinha outras grandes empresas. Quando as ações começaram 
a acontecer ao longo dos anos, eles precisaram que alguém tomasse 
conta porque algumas grandes empresas iam saindo. E se 
perguntou, e aí quem vai tomar conta de todo esse trabalho que a 
gente organizou? Então é quando nasceu o ‘Instituto Aliança’, por 
isso o nome instituto aliança com o adolescente. Que veio do 
programa, do ‘Consórcio aliança com o adolescente. É tanto que os 
diretores do instituto aliança, sua grande maioria naquela época, 
eram todos pessoas que trabalhavam na fundação Odebrecht. 
Inclusive Bruno, na época, veio da Odebrecht e fundou  o Instituto 
(COORDENAÇÃO LOCAL DO INSTITUTO ALIANÇA EM 
PERNAMBUCO, 2013). 

 

A empresa Walmart, que já atuava através do Instituto Aliança na Bahia, iniciou 

sua atuação nas escolas públicas em Pernambuco no interior da escola de 

                                                           
201

 Um fato que chama atenção é que um dos diretores e também fundador do Instituto Aliança, Sr. 
Bruno Silveira, ex- diretor da Odebrecht, atuou como representante dessa empresa na época da 
implantação do CEEGP e na elaboração da proposta dessa escola.   

202
 A organização Odebrecht está presente em cinco continentes por meio de seus negócios, no 

Brasil, são serviços de engenharia e construção para os setores de transporte e logística, energia, 
mineração, saneamento, irrigação, equipamento urbano e esportivo. Disponível em: 
<http://www.odebrecht.com.br/negocios-e-participacoes>. Acesso em: 30 mar. 2013. 

. 

 

http://www.odebrecht.com.br/negocios-e-participacoes


223 
 

 

referência Nóbrega. Conforme expressa claramente o trecho destacado a seguir, o 

intuito era “trazer o mercado para dentro da escola”. 

 

Porque por mais que a escola seja, a escola não tem ainda condição 
de ficar trazendo o mercado de trabalho pra dentro dos muros da 
escola. Então por mais que essa escola seja de qualidade essa 
discussão ela ainda é muito vaga. Então todo esse mundo do que é 
uma organização, o que é uma cultura organizacional, o que é um 
fluxograma, como as posturas voltadas para o mundo do trabalho, a 
forma de comunicação adequada, como se preparar para um 
processo seletivo. Então eu tenho o Contexto das Relações de 
Varejo - CRV, logística, administração. Então eu tenho uma 
infinidade desse mundo corporativo que é o CRV e aí a outra área é 
Tecnologia da Informação e Comunicação que é o TIC. Que aí eu 
sempre falava que não é só um curso de informática, tem que 
trabalhar com o jovem a lógica da tecnologia. Tem que está tudo 
interligado, porque a tecnologia não é só o computador 
(COORDENAÇÃO LOCAL DO INSTITUTO ALIANÇA EM 
PERNAMBUCO, 2013). 

 

 E em 2010, a empresa Walmart fez a compra da tecnologia do Instituto 

Aliança e adaptou o programa aos seus interesses restritos, passando a ser 

denominado “Escola Social do Varejo”. Mediante os acordos de convênios entre a 

SEEP e o Instituto Aliança se estabelece o quanto o poder público irá financiar para 

a execução do programa nas escolas públicas. A partir do valor que o poder público 

for disponibilizar se define quantitativo de escolas e estudantes a serem alcançados.  

   Desde o ano de 2007, mediante convênio firmado entre a Secretaria de 

Educação, através do Programa Educação Integral, e o Instituto Aliança para o 

Adolescente, há o desenvolvimento de ações dentro das escolas. Inicialmente, o 

projeto piloto tinha a denominação de “ComDomínio Digital”, e foi desenvolvido a 

partir da iniciativa de parceria entre a SEE, o Instituto Aliança, Fundação AVINA e a 

empresa que financiavam naquele momento parte do programa era o Instituto IBI203.  

 

                                                           
203

 “O Banco IBI, empresa mantenedora do instituto, nasceu dentro de um dos negócios da C&A 
Modas, tornando-se uma empresa independente em 2000. No momento da criação da nova empresa, 
tomou-se a decisão de criar uma nova organização, que fosse responsável pela política de 
investimento social do banco. A definição do foco de ação surgiu de uma combinação de diversos 
fatores, como o estudo das demandas sociais brasileiras, a vocação empreendedora do Banco IBI e a 
complementaridade com a atuação do Instituto C&A (educação de crianças e adolescentes). O 
primeiro ciclo de projetos apoiados teve início em agosto de 2003. O principal projeto, Rumo & Ação, 
tem como proposta pedagógica a iniciação ao mundo do trabalho de jovens entre 18 e 24 anos. O 
objetivo é duplo: despertar e fortalecer e responsabilidade ética, a iniciativa e a autoconfiança e, ao 
mesmo tempo, desenvolver habilidades profissionais específicas em cada participante”. Disponível 
em: <http://www.gife.org.br/artigos_reportagens_conteudo11698.asp>. Acesso em: 20 nov. 2012. 

http://www.gife.org.br/artigos_reportagens_conteudo11698.asp
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Porque o condomínio digital a gente costuma dizer que é o pai da 
‘Escola Social do Varejo’, porque toda a proposta e conteúdo veio do 
‘Condomínio digital’. A diferença é que lá nós tínhamos a área 
específica CRV, que é sobre o mundo corporativo o mundo 
organizacional, nós não trabalhávamos com o jovem para uma 
função específica, buscava o mundo do trabalho de uma  forma mais  
genérica e preparava ele pra qualquer lugar que ele estivesse 
inserido. Postura... conhecimento mínimo de administração. E hoje 
nós damos a ele mais 100 horas voltadas para o varejo 
(COORDENAÇÃO LOCAL DO INSTITUTO ALIANÇA EM 
PERNAMBUCO, 2013). 

 
Na época, o atendimento inicial a jovens egressos do ensino médio do Ginásio 

Pernambucano contabilizou a participação de oitenta jovens. 

 

Então a primeira turma do Ginásio começou eu acho que em 2004 
até 2006, e no final da turma em 2006, se pensou e agora? Esses 
jovens que não passaram no vestibular? Porque era uma pressão 
muito grande...O que fazer com eles? Então foi que surgiu... quem 
pensou um pouco nessa parceria foi o Bruno, que chamou o Instituto, 
que começou as primeiras conversas com a Secretaria de Educação 
aqui e naquela época o financiador que era o IBI, era o setor privado 
investindo também na escola pública. Nós fechamos o projeto 
Comdomínio Digital pra atender essa turma de 2007, que foram os 
jovens egressos daquele ano de 2006. Foi assim quando começou a 
parceria com o terceiro setor, com uma metodologia, com uma 
proposta pedagógica [...] e o poder público disponibilizando espaço, 
os jovens, a alimentação dos meninos, e o setor privado com o 
financiamento necessário para que a coisa acontecesse 
(COORDENAÇÃO LOCAL DO INSTITUTO ALIANÇA EM 
PERNAMBUCO, 2013).204 

 

Segundo os dados do Instituto Aliança em Pernambuco, a primeira turma 

participante do Programa foi no ano de 2007, foram os egressos do ano de 2006 do 

Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP). Na época, a 

turma de estudantes egressos do CEEGP havia alcançado uma média elevada de 

inserção de jovens nas universidades de Pernambuco. E os que não conseguiram 

passar constituíram a primeira turma do Programa do Instituo Aliança, em virtude do 

grande dilema do que fazer com aqueles jovens que não tinham ingressado na 

universidade.  

 

Porque naquele momento era muito complicado pra esses jovens, 
porque todo os olhares estavam voltados para o CEEGP. A pressão, 
a esperança, tudo era em cima daqueles jovens. Então aquele que 
não passou, e  também não conseguiu entrar no mercado... isso foi 
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  Entrevista concedida em: 07 maio 2013. 
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muito presente, e ainda é presente aqui com a gente. Mas naquele 
momento o jovem dizia assim, eu agora voltei a ser alguém. Porque  
ele não era mais estudante, ele não estava na universidade, ele não 
era trabalhador. Então quem era ele? Ele não tinha ninguém, não 
tinha nada. Pai cobrando em casa, decepção por não ter passado. 
Tanto é que na identidade, no primeiro semestre que trabalhamos 
esse tema foi muito forte (COORDENAÇÃO LOCAL DO INSTITUTO 
ALIANÇA EM PERNAMBUCO, 2013). 

 

A partir da experiência com os oitenta alunos do CEEGP, no período de 2007 a 

2008, houve a interiorização do programa, atingindo os municípios de Serra 

Talhada, Timbaúba, Bezerros, Cabo, além da ampliação do quantitativo de escolas 

atendidas e situadas na cidade do Recife. No total do período, houve uma média de 

600 (seiscentos) jovens participantes, todos das EREM’s em horário integral. Em 

2009, com a parceria da SEE, do Instituto IBI e do Instituto Walmart, o Programa foi 

desenvolvido com alunos do último ano do ensino médio, em dezesseis escolas, 

totalizando 1300 alunos. 

O Programa Escola Social do Varejo do Instituto Walmart tem a pretensão de 

ser um modelo de formação profissional para o varejo nacionalmente. Atualmente, 

está em seis estados: Pernambuco, Ceará; Alagoas; Bahia; São Paulo e Rio Grande 

do Sul.205.  Segundo informes do próprio Instituo Aliança, quando o Walmart 

comprou a tecnologia do Instituo Aliança e preparou a proposta da escola social do 

varejo, se pensou em formular e em implantar cursos técnicos, com conteúdos 

específicos voltados para o contexto do varejo. Tais cursos seriam ofertados 

mediante convênios com escolas técnicas estaduais. Entretanto, não tiveram 

condições, de fato, para tal. E, assim, afirmam:  

 

Só que a gente chegou até a participar de alguns encontros em 
Brasília, mas teria que entrar através do MEC, qual seria o eixo do 
MEC que poderia trabalhar se pensou até inicialmente trabalhar com 
o eixo de tecnologia, já que a gente fazia tecnologia. E foram 
avançando essas negociações, mas acabou que fomos falar com a 
SEEP para implantar na escola técnica de Jaboatão, fosse colocada 
lá, mas aí  o próprio WalMart também não tinha pernas ainda pra 
tomar conta de uma  dimensão tão grande que era....eles também 
estavam naquele momento, e eu acho que eles foram muito 
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 O Programa Escola Social do Varejo do Instituto Walmart foi criado em 2010 e tem a pretensão de 
ser um modelo de formação profissional para o varejo nacionalmente. Atualmente, está em seis 
estados: Pernambuco, Ceará; Alagoas; Bahia; São Paulo e Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&cat=37&art=699>. Acesso em:  22 ago. 2012. 

  

http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&cat=37&art=699
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cautelosos, graças a Deus, ninguém foi tão ousado. Porque a gente 
tava entrando com a vivência do varejo, então primeiro vamos sentir  
como é que isso funciona, se a gente consegue... Se de fato  tem 
condição de avançar para um conteúdo mais profundo, porque são 
três anos. E agora nós estamos no terceiro ano de escola social de 
varejo. Eu acho que daqui a um ano, dois anos, a gente tem 
condições de parar, mergulhar, e de fato fazer escola técnica 
(COORDENAÇÃO LOCAL DO INSTITUTO ALIANÇA EM 
PERNAMBUCO, 2013). 

 

Os programas acima citados têm, na elaboração de seus conteúdos e nas 

metodologias adotadas, o foco nos interesses diretos da empresa financiadora, para 

posterior inserção dos estudantes no mercado de trabalho, cuja meta pactuada entre 

as partes é, comumente, em torno de 80%.  

A oferta dos cursos é destinada aos jovens a partir dos 17 anos, com duração 

de oito meses, e objetiva a formação para o mercado de trabalho varejista. A 

formação ocorre em um total de 480 horas, distribuídas nas áreas de 

Desenvolvimento Pessoal e Social (174 horas), Tecnologia da Informação e 

Comunicação (106 horas) e Contexto das Relações do Varejo (176 horas), Oficinas 

de Inserção de Jovens no Mundo do Varejo (26 horas). O processo formativo 

culmina com a certificação dos aprovados, realizada pela Universidade de 

Pernambuco (UPE), integrante da plataforma de parceiros no Estado.  

De acordo com a última planilha orçamentária, referente ao ano de 2012, para 

atendimento de 1000 estudantes, com o valor total orçado em R$1.540.390,00 (um 

milhão, quinhentos e quarenta mil e trezentos e noventa reais), o percentual de 

divisão de aporte ficou estabelecido da seguinte forma: 64% do financiamento do 

Programa de responsabilidade da Secretaria de Educação/PE e 36% do 

financiamento do Programa de responsabilidade do Instituto Aliança. O Instituto 

Aliança, por sua vez, tem um termo de Parceria com o Instituto Walmart, e recebe os 

36% do Instituto Walmart para execução do Programa que é de seu interesse. Na 

descrição do Projeto, está identificado:  

 

Qualificar 1000 jovens entre 17 e 24 anos, alunos das Escolas de 
Referência em Ensino Médio e Escola de Aplicação da Universidade 
Estadual de Pernambuco - UPE, para a atuação profissional em 
empresas comerciais varejistas de pequeno, médio, grande porte, 
focando habilidades básicas e conhecimentos técnicos necessários 
para responder ao perfil demandado pelo mercado de trabalho 
contemporâneo. O projeto possibilitará aos jovens concluintes do 
ensino médio o desenvolvimento de competências básicas e 
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específicas em atendimento às necessidades do mercado de 
trabalho contemporâneo (PERNAMBUCO/SEEP, CONVÊNIO 
025/2012). 

 
Dentre as atividades previstas no plano de trabalho a ser executado pelo 

Instituto Aliança, está a previsão das seguintes atividades: 

 

Encaminhamento do jovem para processos seletivos no Walmart, 
inscrição dos jovens em formação nos bancos de currículos. Visita às 
empresas para apresentação e publicização do Projeto. 
Encaminhamento dos jovens para processos seletivos em empresas 
do varejo em geral.206 

 
No que se refere à forma de seleção dos estudantes, basicamente ocorre do 

seguinte modo: 

 

E a seleção dos meninos, o normal é quando a gente consegue o 
jovem 3 pra 1, que é o mínimo para seleção, a gente apresenta o 
projeto pra o jovem chama todo mundo do 3º ano coloca no auditório, 
apresenta no projeto, a gente sempre tenta levar o jovem do ano 
anterior porque  por mais que eu fale do projeto [...] é impressionante 
o jovem em cinco minutos ele  fala  o que vivenciou e  pronto.  Não 
precisa mais nada, é a fala dos iguais. Aqueles  que tem interesse 
permanece na sala e responde um questionário, que basicamente o 
questionário tenta procurar saber do jovem que conhecimento ele já 
tem nessas área, principalmente  de varejo e de  tecnologia, se ele 
tem interesse em entrar no projeto com aqueles conteúdos e se ele 
tem tempo. Porque às vezes o jovem também está envolvido em 
tantos outros projetos que  acaba que falta  tempo. A gente começa 
com 50 jovens naquela escola [...] (COORDENAÇÃO LOCAL DO 
INSTITUTO ALIANÇA EM PERNAMBUCO, 2013). 
 

Percebe-se que as estratégias do capital vão se aperfeiçoando, considerando 

que a inovação dos empreendimentos é a força motriz do capitalismo. Desse modo, 

normalmente, o projeto acontece no terceiro ano para inserção do aluno no mercado 

de trabalho. Através desses convênios são realizados os desejos das empresas 

privadas no que se refere à formação direcionada para ocupação futura de postos 

específicos de trabalho, a exemplo da escola social de varejo, para o mercado de 

trabalho varejista, para atuarem em pequenas, médias ou grandes empresas do 

ramo. 

 Nessa lógica, as empresas passam a lucrar em todos os aspectos, tanto no 

que se refere ao uso do tempo, do espaço e dos recursos financeiros empregados, 
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 Cronograma de execução do Projeto referente de maio 2012 a abril 2013. 
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ou não empregados para qualificação de seus trabalhadores, “marketing social”, 

quanto aos mecanismos de isenção fiscal através da lógica em torno da política de 

responsabilidade social das empresas.  

Dito de outra forma, as empresas lucram no momento em que não terão mais 

que investir em logística de recrutamento de novos trabalhadores, considerando que 

já têm um local de busca – a escola –, que passa a funcionar como banco de dados, 

de Recursos Humanos (RH), de trabalhadores prontos e disponíveis para venderem 

sua mão de obra de trabalho agora “qualificado”.  Lucram no momento em que não 

precisam mais se preocupar com local, tempo e investimentos para qualificarem 

seus funcionários, considerando que os estudantes, ao final do terceiro ano, já 

estarão prontos nas tecnologias específicas da empresa interessada. Lucram com a 

propaganda gerada na comunidade, na sociedade, em torno da imagem de empresa 

que se preocupa com os jovens. Ainda lucram com os mecanismos de isenção fiscal 

em decorrência das ações sociais via entidades da sociedade civil por serem de 

interesse público. 

A conclusão que pode ser extraída desse movimento toma por base reflexões 

já tecidas por Paiva (1988), e enfatizadas por Azevedo e Aguiar (2001) quando 

afirmam que: 

 

[...] ao mesmo tempo em que a Educação tem ganhado uma especial 
centralidade – por a ciência estar sendo progressivamente convertida 
em força produtiva – assiste-se, local e mundialmente, às sucessivas 
ações do Estado no sentido de reformulação dos sistemas de ensino. 
Essas ações, por sua vez, têm se caracterizado pela agilidade de 
sua decisão e implementação, distanciando ainda mais o fosso que 
separa o tempo da produção dos saberes advindos das 
investigações, do tempo político das decisões sobre a política 
educacional (Paiva, 1998). Fato que é agravado pelos parâmetros 
que estão regendo tais decisões, já que tendem a distanciar a 
política educacional do atendimento dos direitos de cidadania, 
colocando-a na direção do aumento dos níveis de exploração e de 
exclusão que caracterizam a atual fase do desenvolvimento 
(AZEVEDO; AGUIAR, 2001, p. 51-52).  

 

Ou seja, ao invés dos esforços convergirem para a construção de uma escola 

de qualidade, de acordo com as reais necessidades de uma classe social menos 

favorecida, o sentido das ações segue um caminho inverso. Como bem expressa 

Arroyo (2002, p. 55): 
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O que interessa é que o povo continue no seu lugar: ‘logo que podem 
trabalhar, têm que arranjar qualquer trabalho,  com o qual possam 
garantir a sua subsistência’. A função da gente comum é cooperar 
para o progresso, trabalhando. Sua educação será apenas em 
função de que não sejam estúpidos que se deixem  desencaminhar  
dessa função por qualquer oposição injustificada [...] A única 
educação que tem sentido é a formação e produção da mercadoria 
trabalho (ARROYO, 2002, p. 55).    

 

Nessa modalidade de relação Público Privado, normalmente os convênios 

são firmados na SEEP com um prazo de validade de doze meses, sendo renovado 

anualmente. O termo assinado que a pesquisa teve acesso constava o período de 

18/06/2012 até 18/06/2013. Ao longo dos anos, desde o início do programa em 

Pernambuco em 2007 até o ano de 2012, percebe-se a partir dos dados 

apresentados que há uma tendência de crescimento do quantitativo de alunos 

alcançados por esse tipo de formação. 

 

 

C) Sobre os Convênios com a  Achievement Jr. 

 

Ao obedecer aos critérios pré-estabelecidos na pesquisa, o terceiro Programa 

analisado desenvolvido pela  Jr. Achievement tem sua natureza explícita direcionada 

ao mundo do capital e dos negócios. Segundo a organização Achievement, seu 

objetivo é “despertar o espírito empreendedor nos jovens através de seus 

programas” (ACHIEVEMENT, 2012a). Além disso, através de seus programas 

objetiva estimular o desenvolvimento pessoal e proporcionar uma visão do mundo 

dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de trabalho.  

 

É uma instituição que tem mais de 90 anos, que a metodologia deles 
foi, inicialmente, foi pensada em Harward. Não é qualquer coisa de 
fundo de quintal, é um negócio super bem pensado, tem uma 
metodologia extremamente consolidada. Ela é testada sempre que 
vem pro Brasil. A gente traduz, adapta, testa, ré testa, até acertar e 
afinar pra poder aplicar nos jovens. Então assim.... É uma coisa 
muito séria. É um projeto extremamente....está em 120 países. 
Aonde tu imaginar.... Disser assim, tem? Tem. Tem. Tem  Jr. 
Achievement lá. Tem na China, tem na Rússia, tem no Japão, tem na 
Itália, tem na Polônia, tem na Austrália. Aonde tu imaginar tem a Jr 
Achievement. E ela tem o mesmo formato, ela tem a mesma 
composição. E o ideal é sempre o mesmo, despertar o espírito 
empreendedor no jovem ainda na escola. Então é isso que a gente 
faz no mundo todo. Então é uma instituição muito séria. E ela é 
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gerida quase que exclusivamente pela iniciativa privada (DIRETORA 
EXECUTIVA JUNIOR ACHIEVEMENT PERNAMBUCO, 2013).207 

 

Assim, identificou-se nos manuais da organização, a apresentação de nove 

programas de formação direcionados para alunos do Ensino Fundamental e doze 

programas direcionados para formação de alunos do Ensino Médio – todos 

direcionados à lógica de desenvolvimento do empreendedorismo, da economia e 

dos negócios. A título de exemplificação, no programa do participante denominado 

de “Economia Pessoal” (2010), destinados aos alunos do oitavo ano do ensino 

fundamental, tem-se a seguinte descrição: 

 

Economia Pessoal ajuda alunos do 8º. ano a entender seus 
interesses e suas habilidades pessoais, a explorar opções de carreira 
e descobrir o valor da educação. Eles também aprendem sobre 
orçamentos gerenciamento financeiro pessoal e familiar e as 
vantagens e desvantagens do uso do crédito. O Programa é 
desenvolvido em sala de aula, através de 10 encontros semanais de 
45 minutos. Totalmente sem custos para a escola ou para os alunos, 
este Programa é apresentado por orientadores com vivência de 
negócios treinados pela Junior Achievement (ACHIEVEMENT, 
2010a, p.6). 

 

Aplicado em turmas do primeiro ano do ensino médio, o programa aborda 

desde um inventário de interesses de carreira do aluno, passando a formas de como 

solicitar emprego, elaboração de currículo, dicas de entrevistas, solicitação de 

crédito, etc. Um segundo exemplo dos programas ofertados, direcionados para o 

Ensino Médio, é o Programa “Miniempresa”: 

 

O Programa Miniempresa proporciona a estudantes do 2º. ano do 
Ensino Médio a experiência prática em economia e negócios, na 
organização e na operação de uma empresa. É desenvolvido em 15 
semanas, em jornadas semanais, com duração de 3h30min, 
realizadas nas escolas, geralmente à noite. Os estudantes aprendem 
conceitos  de livre iniciativa, mercado, comercialização e produção. É 
um Programa acompanhado por quatro  profissionais voluntários das 
áreas de Marketing, finanças, recursos humanos e produção. Neste 
Programa, são explicados os fundamentos da economia de mercado 
e da atividade empresarial através do método do aprender-fazendo, 
em que cada participante se converte em um miniempresário 
(ACHIEVEMENT, 2010b, p.6). 
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O Programa Miniempresa aborda, desde o seu regulamento, o estudo de 

conceitos do tipo: capital social, empresário, capitalização, finanças, sociedade 

limitada, sociedade anônima, produtos-serviços, constituição de uma empresa, 

pesquisa de mercado; venda de ações, criação de produtos, estratégias de vendas. 

O educando, através dos encontros propiciados pelo programa desenvolve um 

projeto, vivencia todas as etapas de construção de uma miniempresa, inclusive 

criação e circulação de um produto. O Programa ainda recruta voluntários para 

disseminar o Programa nas escolas, e estes passam por um treinamento de quatro 

horas antes do início do trabalho com os estudantes. 

Os convênios firmados objetivam o desenvolvimento do Programa 

Miniempresa dentro das escolas. Ao firmar convênio com o poder público, o governo 

do Estado faz repasse de recursos públicos para o desenvolvimento do Programa.  

Este proporciona uma experiência prática em negócios, através da organização de 

uma empresa pelo próprio estudante, vivenciando cada etapa do empreendimento.  

O trabalho é desenvolvido com turmas do segundo ano do Ensino Médio. A 

Jr. Achievement, reconhecida como Associação Educativa sem fins lucrativos, 

financiada pela iniciativa privada, iniciou sua atuação nas escolas públicas do 

Estado de Pernambuco desde o ano de 2003, com o objetivo de desenvolver o 

empreendedorismo dentro das escolas, trabalho direcionado aos estudantes. 

Caracteriza-se por ser uma organização de educação prática em economia de 

negócios, criada nos Estados Unidos, em 1919, e possui uma variedade de 

Programas.  

No Brasil, atua em vários estados brasileiros. Historicamente, a Associação 

trabalha financiada por empresas privadas e pela ação de voluntários de empresas 

privadas, que desenvolvem os programas dentro das escolas. O quantitativo de 

escolas e alunos a serem alcançados com o Programa fica na dependência do 

montante de recursos financeiros que o poder público tem para disponibilizar na 

assinatura do convênio. 

 

Na realidade é assim, a Jr. Achievement hoje ela está em todos os 
estados.  Como é que se define? Define-se normalmente pela 
capital, entra-se pela capital, e aí a partir da capital vai se expandido 
isso para o interior. Mas normalmente a sede é na capital. Por quê? 
Porque é onde está a maioria das grandes empresas e é onde está o 
poder decisório, político, econômico, etc. Então, nos estados, fora 
São Paulo, que já tem uma unidade em Santo André, porque é muito 
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grande Santo Andre, e o Paraná que tem uma ou duas unidades 
também assim no interior, que são municípios quase que 
independentes, o resto é tudo na capital. A associação normalmente 
ela inicia nas capitais e aí vai aumentando seu leque de atuação 
(DIRETORA EXECUTIVA JUNIOR ACHIEVEMENT PERNAMBUCO, 
2013).  

 

A Jr. Achievement apresenta-se com o objetivo de despertar o espírito 

empreendedor nos jovens através de seus programas, e estimular o 

desenvolvimento pessoal e proporcionar uma visão do mundo dos negócios e 

facilitar acesso ao mercado de trabalho (ACHIEVEMENT, 2012a). Ou seja, despertar 

o espírito empreendedor no jovem ainda na escola, proporcionar uma visão de 

negócios, conforme a própria descrição expressa pela organização, transcrita a 

seguir: 

 

A Junior Achievement é a maior e mais antiga organização de 
educação prática em economia e negócios, registrando o mais rápido 
crescimento em todo o mundo. Criada nos Estados Unidos, em 1919, 
por Horace Moses e Theodore Vail, presidentes da Strathmore 
Paper\company e da AT&T, respectivamente, é uma associação 
educativa sem fins lucrativos, financiada pela iniciativa privada. 
Atualmente 124 países aplicam seus programas, com a atuação 
exclusiva de voluntários, beneficiando mais de 9,5 milhões de jovens 
ao ano. O objetivo da Junior Achievement é despertar o espírito 
empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimular o 
desenvolvimento pessoal, proporcionar uma visão clara do mundo 
dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de trabalho 
(ACHIEVEMENT, 2010 a, p.4). 

 

Nesse contexto, no ato da coleta de dados, os documentos disponibilizados 

concernentes a PPP da SEEP com a Achievement208, apresentaram a data de 

vigência do convênio nº 001/2009, de 02/04/2009 a 30/12/2009. São esses os 

seguintes termos expressos no objeto do convênio:  

 

Constitui-se objeto desse convênio a vivência da prática empresarial 
de empreendedorismo, a partir do desenvolvimento de 
miniempresas, criadas no contexto escolar, visando à formação dos 
educandos das Escolas de Referências em Ensino Médio do 
Programa de Educação Integral, investindo no seu crescimento 
pessoal e profissional, tornando-os cidadãos sensíveis ao outro e a 
vida, comprometidos com o desenvolvimento sustentável, 
competentes para aprender, empreender e pensar o mundo do 
trabalho de forma sistêmica e competitiva, aproximando assim, a 
escola da realidade social e econômica, considerando o aluno como 
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agente de seu processo de aprendizagem (SEEP/ACHIEVEMENT, 
Convênio nº 001/2009).   
 

 De acordo com os termos ao longo do convênio, a concedente que é a SEEP, 

disponibiliza recursos financeiros necessários à execução do convênio, e a 

conveniada que é a Achievement, implanta e desenvolve a vivência da prática 

empresarial de empreendedorismo, em miniempresas criadas no contexto escolar. 

 Em 2012, para desenvolvimento do Programa Miniempresa em 63 (sessenta 

e três) escolas, com alcance a 1900 (mil e novecentos) alunos, em um total de 65 

turmas, com carga horária de 97 horas aula por turma, o valor de investimento da 

SEEP foi de R$ 80.550,00 (oitenta mil e quinhentos e cinquenta reais). 

O que se pretende focar nesta produção, além  dos valores monetários 

repassados para as empresas privadas, são os valores privatistas enxertados no 

setor público. As investidas intensificadas das organizações de natureza privada 

sobre o setor público constituem estratégias do sistema capitalista que se aprimoram 

cada vez mais para a apropriação dos recursos e do bem público. A educação 

institucionalizada da rede pública tem se constituído terreno fértil para disseminação 

dessa lógica.  

 Identifica-se, a partir das análises dos termos de cooperação entre os 

conveniados destacados, que a prática de parceria entre o governo Estadual de 

Pernambuco, através da Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP), 

ocorre basicamente através de transferência de recursos públicos para instituições 

de natureza privada. Estas, por sua vez, ficam responsáveis por disseminar os 

princípios norteadores que conduzem a Proposta Pedagógica para as EREMs e 

ETEs. Dentre esses, identifica-se o enfoque em princípios mercadológico, privatista 

e empresarial. 

No próximo capítulo, apresenta-se uma análise sobre as concepções de 

profissionais imbricados no processo, o entendimento destes sob o papel do poder 

público e da iniciativa privada nas relações de parcerias, bem como aspectos 

relacionados aos limites e às possibilidades de ruptura com a lógica privatizante nas 

relações entre o público e o privado na educação de Pernambuco. 
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As ideias e as opiniões não ‘nascem’ espontaneamente 
no cérebro de cada indivíduo: tiveram um centro de 
formação, de irradiação, de difusão, de persuasão, 
houve um grupo de homens ou até mesmo uma 
individualidade que as elaborou e apresentou na forma 
política da atualidade (GRAMSCI, 2000c, p. 82). 
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6 OS OLHARES DE QUEM VIVENCIA O PROCESSO 

 

Identificou-se que na política educacional do Estado de Pernambuco, no que 

se refere às ações direcionadas à escola, a relação entre o setor público e o setor 

privado é caracterizada enquanto uma prática que se realiza de diferentes formas, 

podendo ser reunida, grosso modo, em dois grupos: aqueles com transferência de 

verbas públicas para organizações privadas e as relações sem transferências de 

verbas públicas para organizações privadas.  

Os instrumentos jurídicos identificados são os termos de convênios e termos 

de cooperação técnica e financeira. Além disso, estas organizações de natureza 

privada são comumente denominadas de parceiras, podendo as ações de 

parcerias ser desencadeadas a partir de iniciativas que estão mais próximas dos 

interesses da escola ou das decisões e dos interesses outros advindos das 

empresas e/ou da Secretaria de Educação (SE)/Secretaria Executiva de Educação 

Profissional (SEEP). 

Através do instrumento jurídico, há o registro do comprometimento assumido 

entre as partes em um espaço de tempo determinado, podendo haver renovação 

ou ajustes dos acordos, caso haja interesse das partes envolvidas.  Conforme 

critérios já explícitos na metodologia deste trabalho, as duas escolas selecionadas 

foram denominadas de Escola ‘A’ e Escola ‘B’. 

A estratégia para as análises das concepções dos entrevistados na pesquisa 

considerou pontos de consensos e de dissensos apresentados nas falas de cada 

grupo, ou mediante comparação das falas entre os grupos distintos, categorizados a 

partir de suas funções assumidas na dinâmica em tela.  Foram selecionados trechos 

representativos das falas dos entrevistados, considerando os temas pré-

estabelecidos, no que tange às concepções sobre o papel do setor público e da 

iniciativa privada, os limites e as possibilidades a partir desse fenômeno de 

privatização do setor público e a partir do movimento de relação entre o público e o 

privado nas escolas. Os grupos categorizados, e as siglas adotadas são: 

GRUPO 01: Representante dos interesses de Instituições de natureza 

Privada (RP) 

GRUPO 02: Representante da Secretaria de Educação/SEEP (RS) 

GRUPO 03: Representante Gestão Escolar (RG) 
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GRUPO 04: Representante Coordenação Escolar para Integração Escola 

Empresa (RC) 

GRUPO 05: Representante Docente (RD) 

 

Esta opção de categorização tornou-se fundamental para análise do 

conteúdo e da forma dos processos a partir das concepções dos profissionais no 

exercício de suas funções, na dinâmica de Parcerias entre o setor Público e o 

Privado (PPP’s) na educação.  

Nesse sentido, considerar o espaço físico e o espaço social, seja como 

localização, seja sob um ponto de vista relacional, como posição, como graduação 

em uma ordem, é considerar o fato de que “não há espaço, em uma sociedade 

hierarquizada, que não seja hierarquizado e que não se exprima as hierarquias e 

as distâncias sociais, sob uma forma (mais ou menos) deformada” (BOURDIEU, 

2011, p. 160). 

Assim, o presente capítulo está didaticamente subdividido em subtópicos, 

considerando as temáticas abordadas nas entrevistas semiestruturadas.    

 

6.1  Perfil das escolas técnicas selecionadas: Escola ‘A’  e   Escola ‘B’ 

 

A Escola ‘A’ foi criada como escola de artífices em 1910. Foi a primeira 

escola estadual do país com o perfil voltado para o ensino técnico.  Assumiu um 

papel de destaque na história da formação de mão de obra em Pernambuco.  

Em 1998, a escola formava cerca de 700 alunos por semestre nos sete 

cursos que oferecia. Até o mês de setembro 2007 havia apenas 40 alunos 

matriculados, todos no curso de química.  

Já em 2007, diante dos avanços econômicos no estado de Pernambuco, 

volta-se o olhar para o ensino técnico. Nesse sentido, a Escola ‘A’ passa por 

reformas, sofre investimentos e incentivos administrativos, e a partir do mês de 

outubro de 2007, mediantes ações intensificadas da SECTMA, 390 novos alunos 

ingressaram nos cursos de Mecânica, Edificações, Informática (Manutenção de 

Micros e Periféricos), Design de Interiores, Design Gráfico, Mecatrônica e 

Transporte.  
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No primeiro semestre de 2013, os cursos presenciais ofertados na Escola ‘A’ 

foram: Manutenção e Suporte em Informática, Mecânica, Mecatrônica, Inspeção de 

Equipamentos, Comunicação Visual, Design de Interiores, Logística, Edificações e 

Química. O total de matrículas nos cursos integrados foi de 461 alunos, distribuídos 

em 12 turmas. O total de matrículas nos cursos subsequentes foi de 1.239 alunos, 

distribuídos em 35 turmas. Os cursos na modalidade de Educação a Distância 

totalizaram 346 alunos matriculados distribuídos nos seguintes cursos: Informática, 

Comércio, Administração, Biblioteca, Hospedagem, Logística, Recursos Humanos, 

Serviço de Bar e Restaurante. 

Todos os cursos ofertados pela escola são justificados pelo fato de que são 

voltados para o atendimento aos novos empreendimentos que vêm sendo 

instalados no Complexo Industrial e Portuário de Suape e na região metropolitana 

do Recife. 

A Escola ‘B’ foi fundada em 1970 como um colégio para atendimento dos 

alunos do ensino fundamental e médio. No passado, já foi considerada a maior 

instituição pública de ensino de nível médio do Estado de Pernambuco, com 

capacidade para receber 4.500 alunos. 

Dois anos após sua inauguração, transformou-se em centro 

profissionalizante, no qual os jovens, já no antigo 2º grau, teriam a oportunidade de 

se profissionalizar nas áreas de Administração, Contabilidade, Enfermagem e 

Secretariado.  Em 1974, foi implantado o ensino profissional e a instituição passou 

a ser denominada de Centro Interescolar.  

Em 2007 a escola atendia apenas um quantitativo de 558 alunos 

matriculados em cinco cursos técnicos, além de 667 alunos da 8ª série e do ensino 

médio. Os cursos técnicos ofertados, em sua grande maioria, estão vinculados à 

área de saúde. No mês de outubro de 2007, a SECTMA inaugurou o curso de 

Prótese Dentária e ampliou quantitativo de vagas para os cursos já existentes.  

No primeiro semestre de 2013, presencialmente, os cursos técnicos ofertados 

foram: Segurança do trabalho, Análises Clínicas, Curso Técnico em Enfermagem, 

Curso de Prótese Dentária, Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras. O 

total de matrículas nos cursos integrados foi de 287 alunos, distribuídos em 8 

turmas. O total de alunos matriculados nos cursos subsequentes chegou a 1.046 

alunos distribuídos em 31 turmas. Na modalidade de Educação a Distância, foram 
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406 alunos matriculados, distribuídos nos seguintes cursos: Agente Comunitário de 

Saúde, Enfermagem e Segurança do Trabalho. 

 

6.2 Parcerias existentes dentro das escolas de acordo com as concepções dos 

entrevistados pertencentes às instituições ‘A’ e ‘B’ 

 

No que se refere à ideia inicial sobre a concepção de Parceria, todos os 

entrevistados, de todos os cinco grupos categorizados pela pesquisa, 

apresentaram uma visão da dinâmica enquanto “uma ação coletiva”, “partes 

distintas e focadas em um mesmo objetivo”, “troca de contribuições e 

consequentemente ganhos para as partes envolvidas”. 

 

6.2.1 Parceria dentro da ETE a partir da concepção dos profissionais pertencentes à 

escola 

 

De acordo com o olhar da gestão da escola, percebe-se que são identificadas 

todas as parcerias atuantes no espaço escolar, sendo que tais parcerias pertencem 

tanto ao grupo das parcerias que são firmadas a partir dos interesses advindos 

inicialmente da empresa e/ou da SEEP, quanto ao grupo das que são provenientes 

de um movimento mais próximo dos interesses da própria escola.  

 

Temos a Jr. Achievement, que atua bastante, a copergás que está 
sendo construída ainda, eu acredito que só. Fora isso nós temos as 
empresas que abrem para estágios.  Também nós temos a “Tigre” 
em parceria, dando muita assistência ao curso de edificações, com 
palestras, com equipamentos. Nós temos laboratórios no curso de 
edificações e a Tigre doou material o ano passado e fez capacitação 
e formação com nossos estudantes, e está fazendo um convênio 
conosco de manutenção de material de construção para o curso [...] 
Nós temos a Microsoftware também (RG 1). 

 

De acordo com os entrevistados, o foco da parceria com a Jr. Achievement é 

despertar o espírito empreendedor nos jovens. A empresa Tigre, por sua vez, doa 

materiais e desenvolve palestras dentro da escola. E a microsoftware ocupa espaço 

dentro da escola, com seu laboratório, oferece cursos para o público externo. 

Segundo a coordenação escolar de integração escola e empresa: 
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[...] O MIC eles têm por política se instalar em instituições de ensino, 
sempre de ensino superior. Assim, como é voltada para tecnologias, 
pesquisas, o pessoal tem tudo a ver com a área acadêmica... O MIC 
normalmente está em instituições de ensino superior nas faculdades, 
nas universidades, e aí a escola... Eu não sei como foi que  eles 
conseguiram trazer o Mic pra cá, porque quando eu cheguei em 2010 
o MIC já estava instalado aqui na escola, mas eu sei, por exemplo,  
que aqui é a única escola técnica que tem um centro aqui da 
Microsoftware. Então porque eu não sei qual foi o inicio deles terem 
vindo para cá. Mas, é como se fosse uma parceria entre nomes, é 
como se a marca pesasse, “MIC” - a Microsoft é uma marca forte, 
mas a nossa escola também é um nome forte. Por exemplo, a 
Universidade Federal, só o fato de você estar na universidade federal 
já lhe dá um  certo status assim, já dá credibilidade. Então existe isso 
também, hoje, é muito bom para o MIC dizer que está na Escola 
Técnica, na primeira escola técnica estadual do Brasil, e é muito bom 
para a escola ter um MIC instalado dentro da escola (RC1). 

 

O olhar do profissional RC1 reconhece apenas uma das empresas 

apontadas pela gestão enquanto parceira atuando dentro da escola. E, afirma que 

a relação de PPP’s com certas instituições trazem um ar de status para as 

organizações envolvidas. No caso da instituição parceira citada, e segundo o 

entrevistado, a referida instituição apresenta histórico de atuação reconhecido 

socialmente, a escola também. Portanto, tal relação torna-se interessante para as 

partes envolvidas.  

Em casos dessa natureza, um dos aspectos a ser destacado é o territorial. 

Ou seja, é a empresa que está dentro do território da escola, com autonomia 

ampla, e sem a existência de planejamento integrado com a instituição 

educacional. As atividades desenvolvidas pelos profissionais da empresa que 

atuam na escola são ações independentes do planejamento pedagógico escolar. 

Nesse sentido, alguns questionamentos emergem: quais  são as implicações 

deste tipo de intervenção na escola? A quem, de fato, interessa este tipo de 

colonização? Uma vez que os profissionais pertencentes à escola, de um modo 

geral, desconhecem e/ou não se apropriam dessa ocupação espacial. Entende-se 

que essa lógica de ocupação territorial do setor público por organizações privadas 

é uma lógica política e ideológica de atendimento aos interesses das empresas, em 

detrimento das necessidades da escola. 

Considera-se o fato de que a empresa Microsoft na referida escola, através 

de seus programas, com processos seletivos rigorosos, objetiva desenvolver, com 

os jovens selecionados, competências e habilidades em áreas específicas de 
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Tecnologia da Informação (TI), aproximando-os do mercado de trabalho. O 

programa prevê treinamento e capacitação para estudantes do ensino médio, 

ensino técnico, graduação e pós-graduação em conteúdos conceituais e 

tecnologias Microsoft, específicas para a área de desenvolvimento de software e de 

infraestrutura de tecnologias de informação. Objetiva fomentar a indústria nacional 

de software e elevar a competitividade desse segmento brasileiro no cenário 

internacional209.  

Essa lógica de capturar os jovens mais bem preparados e criativos para a 

carreira profissional, desde o ensino médio, é uma tendência que se percebe em 

alguns países no mundo, de acordo com o que se define como prioridade da 

nação. Por exemplo, os países que estão no topo do ranking da educação mundial, 

como a Finlândia e a Coreia do Sul, têm a prática de atraírem em torno de 20% dos 

alunos mais bem preparados do Ensino Médio para a carreira do magistério. 

De acordo com a concepção docente, das três parcerias citadas pelo 

representante da gestão escolar, um dos docentes expressa em sua fala o 

conhecimento apenas de uma das empresas parceiras, a Tigre Conexões. O outro 

docente identifica duas das empresas: a Jr. Achievement e a Microsoftware. 

Destaca, positivamente, o ‘programa MIC’ da empresa Microsoftware e o fato de que 

ele mesmo, por conta própria, busca manter interações com os profissionais do 

programa.  Os cursos não são destinados aos alunos da instituição, mas os alunos 

podem participar juntamente com outros jovens recrutados, desde que passem nos 

rigorosos processos seletivos. O programa MIC oferta cursos gratuitamente a jovens 

selecionados na faixa dos 16 aos 20 anos, capacitando-os nas tecnologias 

Microsoftware. 

 

O MIC é um centro de inovações tecnológicas da Microsoftware [...] 
onde eles procuram incentivar e apoiar, como parceiros da nossa 
escola, o ensino acadêmico dos alunos voltados para a área de 
tecnologias da informação. Eles têm um laboratório próprio, eles 
oferecem cursos, um desses cursos é “S2b” onde capacitam todas 
as pessoas que queiram aprender as novas tecnologias empreender 
com essas tecnologias.  O laboratório é montado pela microsoftware, 
acho que desde 2009 que existe o MIC aqui. O público alvo se 
destina a qualquer pessoa do ensino médio que queira estudar e se 
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 Disponível em: <http://www.etepam.pe.gov.br/mic.aspx>. Acesso em: 30 jul. 2013. 
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capacitar com a tecnologia microsoftware, podendo ou não ser aluno 
da escola. Não são cursos cobrados, eles são gratuitos (RD 1 A). 

 

A Microsoftware é uma empresa multinacional com amplo relacionamento 

com secretarias do governo do estado de Pernambuco. Destaca-se o fato de que na 

fala dos entrevistados não há nenhuma problematização em torno da ocupação do 

espaço escolar por parte da empresa, pela oferta de cursos desvinculados da 

escola.  Fato que lembra o posicionamento de Peroni (2012, p. 20) quando afirma 

que: 

 
Entendemos que as mudanças na gestão são partes de alterações 
societárias. Em uma sociedade hegemonizada pelo capital, a gestão 
pública sempre teve como parâmetro o mercado, mas diferentes 
organizações da produção interferem de diferentes formas na gestão 
do trabalho e nos parâmetros para o setor público, em particular, 
para a educação. Outro fator que também consideramos importante 
para a mudança nos parâmetros da gestão pública é a proposta do 
quase-mercado da público choice, corrente neo liberal que propõe 
aproximação cada vez maior entre as escolhas públicas e os 
parâmetros do mercado (PERONI, 2012, p. 20). 
 

Nesse contexto, as PPP’s, em seus diferentes formatos, constituem-se a 

partir de estratégias variadas a serviço do capital para superação de sua crise de 

diminuição na taxa de lucro. 

Outra empresa multinacional, de origem brasileira, também é reconhecida por 

um dos docentes como uma organização parceira da escola. Esta desenvolve ações 

de fornecimento de cursos e de materiais para o laboratório de um dos cursos do 

qual o entrevistado faz parte.  

 

[...] a empresa ofereceu um curso aqui na escola, desse curso surgiu 
uma parceria, ela se comprometeu em dar toda parte de material 
para as aulas praticas, e em contrapartida a escola divulgaria a 
marca, através de palestra, de encontro, de feira, de exposição, 
usando a marca, que é uma coisa que também você não pode 
esconder a marca porque nosso aluno vai ser beneficiado. Que tem 
que ter conhecimento das marcas. Então através desse encontro que 
houve aqui iniciou uma parceria. [...] ela forneceu o laboratório de 
hidrossanitária e estamos aguardando o segundo laboratório e 
fornecimento de todo o material da prática durante o ano todo, eles 
vão fornecer (RD 1B). 
 

Ou seja, a compreensão que se estabelece nessas dinâmicas de parcerias é 

a da dimensão da troca – aspecto presente nos argumentos dos defensores 
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incondicionais da relação entre o setor público e a iniciativa privada. A escola 

ganha os materiais da empresa e a empresa ganha com a divulgação de sua 

marca entre os estudantes, futuros profissionais da área e consumidores. Assim, 

seguem as seguintes parcerias existentes dentro da Escola ‘A’ e reconhecidas 

pelos profissionais da instituição. 

 

Quadro 16 - Parcerias existentes dentro da Escola ‘A’ a partir do olhar dos 
profissionais 

 
   

PROFISSIONAL 
ENTREVISTADO 

ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA 

RECONHECIDA 

AÇÃO DESENVOLVIDA 
NA ESCOLA 

   

 Gestor 

JR. ACHIEVEMENT Programa Miniempresa    

TIGRE 
Palestras e fornecimento 

de materiais para 
laboratório  

   

EMPRESA 
“MIC”/Microsoftware 

Laboratório e Oferta de 
cursos 

   

 Coordenador de 
Integração Escola-

Empresa 

EMPRESA 
“MIC”/Microsoftware 

Laboratório e Oferta de 
cursos 

   

Representantes Docentes 

EMPRESA 
“MIC”/Microsoftware - 

Laboratório e Oferta de 
cursos  

   

TIGRE 
Palestras e fornecimento 

de materiais para 
laboratório 

   

 

  

    
Programa Miniempresa 

JR. ACHIEVEMENT 

      

 

     Fonte: Roseane N. da Silva (2013). 

 

No total, são três organizações que representam o interesse privado dentro 

da Escola ‘A’. A empresa Microsoftware, uma multinacional, aparece como um 

elemento comum entre os três grupos entrevistados pertencentes à escola.  

Entretanto, a parceria existente não é firmada através da Secretaria de Educação 

(SEEP). Ocorre, sim, entre a empresa, a Secretaria de Ciência e Tecnologia 

(SECTEC)210 e a escola.  

                                                           
210

 A SECTEC era anteriormente denominada de SECTMA. 
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De acordo com dados coletados in loco, fornecidos pela coordenação de 

integração escola e empresa, no primeiro semestre de 2013, a Escola ‘A’ registra 

uma média de 183 (cento e oitenta e três) empresas parceiras, sendo 108 (cento e 

oito) convênios ativos formais. Desses, 39 parcerias com empresas que têm 

estudantes aprendizes, 36 parcerias com outras empresas e consultorias de 

Recursos Humanos. Ainda assim, o quantitativo ainda não é suficiente, de acordo 

com a fala dos profissionais pertencentes à escola211. 

 

6.2.2 Parceria dentro da ETE ‘B’ a partir da concepção dos profissionais 

pertencentes à escola 

 

Na visão do gestor, identifica-se uma única parceria existente dentro do espaço 

institucional, a qual adveio de um convênio firmado entre uma instituição de natureza 

privada e a SEEP. Conforme já expresso anteriormente, a Jr. Achievement 

desenvolve dentro das escolas estaduais o despertar do “espírito empreendedor” 

nos jovens. 

Aqui dentro, de todos os convênios já citados, acredito que somente 

a Jr. Achievement (RG 2). 

  

O coordenador, por sua vez, não cita nenhuma organização privada atuando dentro 

do espaço escolar.  

 

 Aqui na escola não tem nenhum ente com essa finalidade não, de 

parceria aqui dentro não (RC 2). 

  

 Os docentes apresentam em suas falas o desconhecimento ou não 

reconhecimento de certas práticas de parcerias, advindas a partir de convênios 

firmados através da SEEP. Um dos entrevistados aponta apenas algumas ações 

esporádicas de uma empresa de alimentos dentro da escola, que ele considera 

como ações de parcerias. Vale ressaltar que a empresa é regional, contratada pelo 

governo do estado de Pernambuco para fornecer refeições diárias aos alunos da 

escola durante o horário integral.  

                                                           
211

  Dados referentes até a data de 05 de abril de 2013. 
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Segundo o entrevistado, a empresa quando solicitada pela escola, doa 

lanches em alguns eventos realizados no espaço escolar. Na visão do docente, no 

momento que uma empresa desenvolve uma ação de ajuda à escola, de 

atendimento a alguma necessidade de ordem material, isso se configura como uma 

parceria. 

 

Só se a gente falar... Porque tem a empresa de alimentação, a 
Nutrihouse. A Nutrihouse trabalha aqui na escola, é contratada do 
estado, mas assim... Em certos eventos, algumas comemorações, 
alguns eventos que a gente procura fazer, uma feira de ciências, 
digamos assim, a gente pede o apoio e ele dá o apoio. Sabe?!  Ele 
fornece material, ele às vezes fornece lanche, ele dá um certo apoio 
pra gente. Aí nesse sentido deixou de ser uma empresa contratada 
pra ser uma parceira, pelo menos nesse instante ínfimo, mas virou 
uma parceira. Nesse sentido só ela, a nutrihouse (RD 2 A).  

 

A partir da fala dos entrevistados, duas organizações de natureza privada 

são identificadas enquanto atuantes dentro do espaço da Escola ‘B’: a  JR. 

Achievement e a Nutrihouse. Conforme dados apresentados na tabela abaixo: 

 

Quadro 17 - Parcerias existentes dentro da Escola ‘B’ a partir do olhar 
dos profissionais 

PROFISSIONAL 
ENTREVISTADO 

ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA 

RECONHECIDA 

AÇÃO DESENVOLVIDA 
NA ESCOLA 

 Gestor JR. ACHIEVEMENT Programa Miniempresa 

 Coordenador de Integração 
Escola-Empresa 

       ----------------        ---------------- 

Representantes Docentes  NUTRIHOUSE Doações de lanches 
durante os eventos 

   

Fonte: Roseane N. da Silva (2013).    

   

Nas falas dos entrevistados da Escola ‘B’, identifica-se tendência 

semelhante às tendências da Escola ‘A’, no que se refere ao reconhecimento de 

empresas enquanto parceiras da escola aquelas que prestam, de fato, alguma ação 

para suprir necessidades materiais da escola. 
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Convênios são firmados pela escola a fim de propiciar a vivência do estágio 

curricular obrigatório aos alunos, mas o quantitativo apresentado é insuficiente para 

o atendimento da demanda da instituição. O quantitativo maior desses convênios 

para estágios advém de parcerias com o setor público. Justifica-se tal fato em 

função da própria natureza dos cursos ofertados pela escola, na área de saúde. 

Segundo os entrevistados, tais cursos não atraem o interesse de empresas 

privadas. 

Nesses termos, as secções seguintes refletem uma variedade de aspectos, 

a partir das falas dos entrevistados, que caracterizam a dinâmica de relação das 

PPP’s na educação pública no estado de Pernambuco, estando cientes de que a 

complexidade do fenômeno envolve não apenas os interesses de empresas 

regionais, como as de âmbito nacional e, primordialmente, as empresas 

multinacionais. É uma dinâmica que tem produzido interferências nas escolas, não 

só no âmbito das Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s), como também nas Escolas 

de Referência em Ensino Médio (EREM’s). 

 

6.3 Concepções sobre  Parceria entre o setor Público e o setor Privado em 

Educação (PPP’s) 

 

As definições, inicialmente, apresentadas pelos entrevistados dos diferentes 

grupos, assemelham-se em sua essência e são expressões comumente 

encontradas em dicionários da língua portuguesa. ”Parceria (parceiro+ia): 1- 

Reunião de pessoas por interesse comum; sociedade, companhia. 2- Sociedade 

comercial, em que os sócios ou parceiros só são responsáveis pelo quinhão com 

que entraram”212.  Isso pode ser observado nos trechos destacados abaixo: 

 

[...] parceria é quando todos ganham. Isso pra mim é parceria. Ou 
seja, onde todos os envolvidos no processo ganham.  É Onde não 
exista um beneficiário somente [...] (RP 1). 

No meu entendimento é quando você tem uma instituição 

colaborando, ou de qualquer forma trabalhando junto com outras 

instituições em prol de um bem comum (RS 1). 

                                                           
212

 (DICIONÁRIO MICHAELIS, 2001). 
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Parceria é um trabalho coletivo, realizado por segmentos 

diferentes objetivando a mesma coisa, acredito que é isso, 

objetivando o mesmo fim (RG1). 

Eu acho que parcerias é tudo aquilo que existe que é feito, com 
o objetivo de oferecer e ao mesmo tempo ter um retorno para 
ambos os entes que ali estão (RC 2). 

Parcerias são sociedades que se reúnem para atender ao bem 

comum, com ações de ambos os lados (RD 2B). 

  

Dos trechos em destaque, ganha evidência o segundo e o último, pois ao 

abordar a concepção sobre parceria enquanto a ação com vistas ao “bem comum”, 

realizado por “ambas as partes”, identifica-se que na sociedade atual não há 

possibilidade real dessa forma de parceria, de realização dessa lógica dentro do 

sistema capitalista.  

Nas falas dos entrevistados, não emerge a compreensão do significado do 

termo parceria em uma perspectiva crítica, considerando o contexto educacional 

atual, enquanto uma das ações inerentes às estratégias de publicização, de 

privatização do setor público. Não apontam aspectos no sentido de compreensão de 

que as PPP’s, em educação, se constituem como uma “metanarrativa que está 

contribuindo para a transformação do setor da educação, particularmente no que diz 

respeito à gama de atores privados  e o concomitante aumento da autoridade 

privada” (ROBERTSON; VERGER, 2012, p. 1146). 

Tão pouco, há expressões que indiquem aspectos no sentido de 

compreensão de que há uma institucionalização da lógica privatista e 

mercadológica no sistema de ensino, com repercussões diretas na organização 

curricular.  

 

6.4 Aspectos positivos e negativos nas relações de Parcerias entre o setor 

Público e o  setor  Privado em educação  

 

 De acordo com o Grupo 1, representação dos interesses do setor privado, os 

aspectos positivos das parcerias estão relacionados ao fator  financeiro. Ou seja, 

através das parcerias com o poder público há aquisições de recursos financeiros 

que possibilitam ampliações das ações, dos projetos e dos programas advindos da 
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iniciativa privada. Nessa lógica, percebe-se o uso dos recursos públicos mediante a 

gestão privada. 

 

O lado bom é o convênio possibilita que a gente possa atuar e atingir 
um número muito maior de jovens, principalmente no interior. Porque 
é mais difícil a gente ter empresas no interior que queiram participar 
financeiramente etc [...] transportar esses meninos, a gente tem 
eventos aqui em Recife, então vira uma logística complexa. Então 
assim, esse convênio ele permite exatamente isso, ampliar o número 
de jovens atingidos e que todos tenham as mesmas condições pra 
fazer o programa (RP1). 

 

O elemento financeiro também é apontado como elemento fundamental para 

a motivação dos jovens de acordo com esse parâmetro de formação. Ou seja, se o 

estudante for bem sucedido na lógica de formação com foco no desempenho 

empresarial, terá possibilidade de inserção na sociedade de consumo como uma 

consequência de sua “melhor” e mais adequada preparação para os postos de 

trabalho. Isso poderá render a este estudante a capitalização necessária para a 

satisfação do desejo de obtenção de um diploma de nível superior em algum curso 

de faculdade privada, ou para a aquisição de algum bem de consumo. 

 

[...] pra trabalhar com esse jovem no sentido de mostrar pra ele como 
é a vida real lá fora, o mercado de trabalho.  Por quê? Porque hoje 
em dia a gente sabe que o menino termina o ensino médio, se ele for 
fazer faculdade paga ele vai ter que trabalhar o dia inteiro e estudar 
de noite. E essa pessoa ela vai ser, com certeza, melhor preparada, 
se ela participar de programas assim. Ela vai saber se portar melhor, 
saber chegar numa empresa [...] Chegar daqui até aqui pra quem é 
rico é fácil. Chegar daqui até aqui pra quem é pobre é muito mais 
difícil. É impossível? Não. Mas tem um caminho. Independente de 
ser qualquer classe social. E às vezes eu acho que essas parcerias 
que levam pessoas da vida real, pessoas que estudaram em escolas 
publicas, que trabalham pra caramba, 10 horas, 12 horas por dia, 
que são pessoas que fizeram faculdade de noite e trabalharam o dia 
inteiro, que pegaram ônibus pra cima e pra baixo, e que hoje tem, por 
exemplo, um cargo de gerencia, de coordenação, em algum lugar, 
tem já seu carrinho [...] (RP 1). 

 

Tal perspectiva pode ser relacionada às reflexões tecidas por Frigotto (2010) 

ao afirmar que na observação da prática escolar sob a ótica do trabalho mental, 

“intelectual” e no interior do corpo coletivo de trabalho, certamente pode-se perceber 

a contribuição da escola na reprodução da força de trabalho dos que supervisionam, 

administram e planejam em nome do capital, dentro da própria empresa capitalista.  
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A função da escola, nesse contexto, se insere no âmbito não apenas 
ideológico do desenvolvimento de condições gerais, da reprodução 
capitalista, mas também no das condições técnicas, administrativas, 
políticas, quer permitem ao capital “pinçar”, na expressão de Gianotti, 
de dentro dela aqueles que, não pelas mãos, mas pela cabeça, irá 
cumprir as funções do capital no interior do processo produtivo 
(FRIGOTTO, 2010, p. 172). 

 

Dito de outro modo, Os trabalhadores “pinçados” serão os “funcionários” do 

capital que terão a função de zelar pela eficácia na extração da mais valia. Esses 

trabalhadores, segundo Gramsci (2000a, p. 107) operam em si “uma revisão de todo 

o modo de pensar, já que ocorreu uma modificação do modo social de ser”. Assim, a  

burguesia cria seus intelectuais orgânicos213 que se constituem nos organizadores e 

ideológicos da classe.  

Nesses termos, a perspectiva do Grupo 1, revelada durante a entrevista, 

coaduna com as premissas de uma rede de especialistas em educação, publicadas 

em um documento denominado “Dossiês e ferramentas sobre PPP em educação”, 

que culminou em um relatório divulgado pelo Banco Mundial no ano de 2009, 

denominado “O papel e o impacto das PPPE’s na Educação” (ROBERTSON; 

VERGER, 2012).  

Para essa rede de empreendedores de políticas, as PPP’s em educação são 

o guarda-chuva perfeito, pois enquanto se garante o propósito subjacente e a 

condução da gestão da educação de acordo com a lógica de mercado, dada a 

presença do setor privado como responsável pela oferta, o Estado assegura o 

ambiente político favorável e o seu financiamento. 

Ainda em conformidade com as premissas do documento do Banco Mundial, 

o último trecho do representante do Grupo 1 expõe uma visão empobrecida da 

educação dentro dessa lógica de PPP’s, na medida em que limita e define os 

sujeitos, primordialmente, como agentes econômicos, limitados as relações de 

                                                           
213

 “Os intelectuais são os ‘prepostos’ do grupo dominante para o exercício das funções subalternas 
da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso ‘espontâneo’ dado pelas grandes 
massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, 
consenso que nasce ‘historicamente’ do prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo grupo 
dominante por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do aparelho de 
coerção estatal que assegura ‘legalmente’ a disciplina dos grupos que não ‘consentem’, nem ativa 
nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos momentos de crise 
no comando e na direção, nos quais desaparece o consenso espontâneo” (GRAMSCI, 2000b, p. 20-
21). 
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mercado. Nessa perspectiva empresarial, o sujeito é concebido como “agente 

econômico”, diferentemente do entendimento de sujeito político, de direitos. 

Para o Grupo 2, os aspectos positivos das relações de parcerias estão 

diretamente relacionados ao aspecto do reconhecimento por parte do setor privado 

do trabalho que tem sido desenvolvido pelo setor público. 

 

Acho que é o reconhecimento do trabalho e ter, por exemplo, o 
mundo do trabalho mais próximo do que realmente tá trabalhando ali 
na parte teórica. Então acho que a grande parceria que a escola 
ganha é dessa forma. É o reconhecimento por parte do privado e a 
possibilidade de fazer um trabalho mais consistente (RS 1). 

 

O conteúdo destacado apresenta uma preocupação e/ou uma necessidade 

das ações do setor público serem reconhecidas pelo setor privado, o que expressa 

um ar de certo cumprimento de expectativas do setor privado. Este fato que lembra 

o pensamento de Peroni (2012) ao afirmar que, historicamente, o mercado sempre 

se apresentou enquanto padrão para o público. Antes com os princípios da 

administração científica de Taylor, hoje reproduzidos a partir dos “métodos 

replicáveis” de apostilas no ensino ou na venda de sistemas de ensino, ou em 

parcerias que vendem pacotes prontos, modelos a serem seguidos, apesar de todo 

um discurso de modernização de gestão.  

Nesse sentido, os proponentes214 das PPP’s em educação têm a expectativa 

de que o Estado modifique sua cultura organizacional por meio da aprendizagem 

com o setor privado no nível gerencial, a partir das dinâmicas de parcerias. 

Argumentam que o setor público deve aprender “as qualidades e os valores do setor 

privado, tais como flexibilidade, abertura às demandas sociais, incentivos à inovação 

e eficiência.” (ROBERTSON; VERGER, 2012). 

Na lógica do gerencialismo privado dentro do setor público, de pressão 

constante sobre o trabalho docente, com vistas ao alcance de resultados positivos 

nos índices de avaliações de desempenho escolar, o trecho em destaque expressa 

o sentimento de angústia e de desabafo de um dos docentes imersos nessa 

                                                           
214

 De acordo com o texto de Robertson e Verger (2012), existe uma rede de especialistas em 
educação que publicam dossiês e ferramentas sobre PPP’s. São vinculados às organizações do 
Banco Mundial (BM), Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD), Corporação Internacional de 
Finanças (CIF) através da Edinvest que é um fórum de investimento da CIF, CFBT ou CFBT 
Education Trust que é uma empresa de caridade que atua em parceria com o setor público de 
educação. Seu nome significa Centro Britânico de Treinamentos de Professores. 
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dinâmica. O conteúdo da fala de RD 2A, se confrontado com o conteúdo da fala 

expressa anteriormente por RS1, expõe faces da contradição da relação capital e 

trabalho. Nesta, quanto maior for à escala de satisfação dos interesses do setor 

privado, maior será a expropriação de mão de obra do trabalhador e da ampliação 

dos processos de desumanização. A condução dessa dinâmica tem gerado um 

terreno de conflitos diários nas instituições públicas de ensino no estado de 

Pernambuco. 

 

[...] Então eu acho que o setor privado, a organização privada no 
setor público ela funciona até certo ponto pra colocar ordem, mas ela 
não pode ser imposta do jeito que está sendo imposta, tem que ter 
toda uma reformulação. [...] Então não é a pressão que vai fazer o 
cara render ou não render, mas é a forma que você trata ele. E a 
forma como o setor privado, a forma de organização gerencial e 
privada tá entrando no sistema público não vai render esses frutos 
que o pessoal tá achando. Funciona até certo ponto, mas de um 
ponto em diante não vai funcionar. Não vai funcionar. Então as 
escolas integrais hoje tem uma dificuldade enorme de arrumar 
professor. A gente tinha uma facilidade, tinha uma disputa enorme. 
Hoje o pessoal não quer mais, e muita gente que tá quer sair. Porque 
aumentou a pressão, o salário não acompanhou, a pressão 
aumentou. Há uma disparidade muito grande e aí as pessoas estão 
simplesmente saindo. [...] Estão esquecendo da parte de incentivos e 
focando só na parte da pressão, só na parte da cobrança (RD 2 A). 

 

Ademais, o hibridismo nas concepções e práticas gerenciais da administração 

supostamente burocrática a um modelo de gestão supostamente eficiente, gerencial, 

conjuntamente com o peso histórico e cultural das diversas formas e manifestações 

de nepotismo, patrimonialismo e clientelismo, têm constituído os espaços dentro do 

setor público como espaço de tensão constante entre os sujeitos.  

Os Grupos 3, 4, 5 entendem as PPP’s em educação como positivas se houver 

o atendimento às necessidades das escolas e dos estudantes por parte das ações 

advindas das organizações parceiras, a exemplo de possíveis práticas a serem 

desenvolvidas em laboratórios ou em espaços específicos a cada curso, inexistentes 

na escola. O trecho a seguir, dá ênfase à dimensão da prática, necessária a 

formação do técnico. 

 

Então a vantagem é essa, que o aluno se forme tendo esse 
embasamento teórico, que a escola fornece, e esse lado prático que 
é através de parcerias também, que está dentro da formação dele, 
no nosso curso (RD 1B). 



251 
 

 

Entretanto, há ressalvas por parte de entrevistados pertencentes à escola, no 

que se refere a certos modelos de parcerias, a exemplo do caso citado abaixo: 

 
Eu sou de acordo com parcerias aquela que, entre empresa e escola, 
mas que atenda a necessidade do aluno. Por exemplo, não é 
parceria de serviços. Por exemplo, tem a escola técnica que tem o 
curso de mecânica, aí vem uma empresa que faz rolamento... 
tudinho... Aí bota o aluno para fazer rolamento para atender a 
empresa. Não é esse tipo de parceria, mas é uma parceria de 
conhecimento, de troca de conhecimento, tanto para a empresa 
quanto para a escola (RD 1B). 

 

Identificou-se que nas Escolas ‘A’ e ‘B’ o quantitativo maior de parcerias 

existentes ocorre através de programas de estágios curriculares. O olhar dos 

entrevistados dos grupos 3 e 4 reconhece que ao mesmo tempo em que há vários 

convênios firmados entre a escola e algumas instituições parceiras, basicamente 

para realização de estágios, esse quantitativo ainda é insuficiente e insatisfatório 

para suprir as necessidades e atender as demandas reais da escola.  

 
As parcerias elas são muito restritas, são espaçadas, não acontecem 
a todo tempo. Na realidade, falta uma força maior, no sentido assim 
de aproximação, de alinhamento com os interesses das duas partes, 
que muitas vezes não é  conhecido. Então, isso aí é uma questão. 
Então falta um diálogo maior, que hoje é mediado pela secretaria 
executiva, através da Gerência dos programas e projetos especiais. 
Então eu acredito que falte isso.  Nesse agora, da escola de saúde 
publica, que não é privada, a gente está tendo uma aproximação 
melhor nesse sentido (RG 2). 

 
No geral, a gente precisa cada vez de mais parcerias, pra, por 
exemplo, ter um público maior de empresas que recebam os 
estudantes, ou pra ter outras oportunidades, pra trazer algo para a 
escola, de dá algo em troca. A gente apenas procura conscientizar 
os professores pra que eles também se mobilizem. Fazer um contato 
[...] Mas não algo que modifique assim [...] (RC 1). 

 

Concomitantemente, são várias as dificuldades apresentadas pelas escolas 

para o alcance do quantitativo de vagas necessárias de estágios para os alunos 

concluírem com êxito os seus respectivos cursos. Igualmente, o fato da inexistência 

de certeza quanto à inserção do aluno formado no mercado de trabalho. Dessa 

forma, são aspectos que despertam ainda mais atenção e necessidade de reflexões 

em torno da natureza, dos sentidos e dos significados das PPP’s em educação. 
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Eu penso que com as instituições privadas são fundamentais termos 
essa parceria, não tirando o merecimento das instituições públicas, 
mas para os alunos daqui é importante que eles estagiem nas 
instituições privadas porque após esses estágios existe uma 
possibilidade de contratação. Então, querendo ou não nos órgãos 
públicos eles aprendem bastante, mas a possibilidade de contratação 
é quase nula, uma vez que pra ingressar no órgão público tem que 
passar por um concurso público (RC 2). 

 

Na atualidade, o estágio faz parte do processo de formação do futuro 

profissional – momento que propiciará o exercício prático in loco do que se aprendeu 

ao longo da formação adquirida no espaço escolar. O estágio é um componente 

curricular que de acordo com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, é 

definido como:  

 

Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos. 

 

Nesse sentido, algumas questões emergem no contexto do debate entre a 

relação capital e trabalho: o que justifica a não existência de quantitativo suficiente 

de vagas de estágios para os estudantes em instituições de natureza privada? Em 

cada curso, por que é obrigatório ou não estagiar ? É o estágio um componente 

curricular de fato, ou mais um elemento a favor da engrenagem da exploração da 

mão de obra para o trabalho?  

Estágio a parte, o conteúdo que se revela na maioria das falas dos 

profissionais pertencentes à escola, sobre o ganho material para as escolas através 

das relações de PPP’s, é muito mais uma dimensão do desejo e não o que de fato 

acontece, de um modo geral, nas dinâmicas de PPP’s que vêm ganhando espaço na 

educação do estado de Pernambuco.  

 

[...] Então eu acho que eles (empresas) podem contribuir com a 
ajuda na formação desse profissional (o estudante) com palestras, 
com material mesmo, com equipamentos, com instalação de 
equipamentos que a gente recebe da secretaria, do MEC, que às 
vezes compra que não fazem a instalação e o profissional sai sem a 
formação mais adequada porque precisa desse equipamento (RG 1). 
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A prática tem demonstrado que não se constitui enquanto objetivo das 

empresas a transferência de recursos próprios para investimentos em prioridades da 

escola pública. Pelo contrário, em sua lógica essencial pela busca de lucros, as 

empresas e seus representantes criam cada vez mais estratégias para aferir 

benefícios próprios e ampliar suas margens de lucro a partir de recursos do setor 

público. 

Entretanto, no imaginário dos profissionais pertencentes às instituições 

escolares, a ideia de parcerias entre o setor público e o privado está diretamente 

ligada à ideia do atendimento necessário às carências das escolas, por parte dos 

recursos do setor privado, conforme apontam os trechos destacados a seguir: 

 
Eu acho que qualquer tipo de parceria pra escola seria bem vinda. A 
escola querendo ou não é muito carente de muita coisa. Então teria 
que ver qual seria a troca que a escola ofereceria pra essa 
instituição. Eu vejo muito assim, a escola muito carente de biblioteca, 
se alguma empresa viesse e trouxesse livros, modernizasse mais a 
biblioteca, fizesse um trabalho mais detalhado, mais profissional, de 
catalogação. Porque também é tão carente, são tão poucos os livros 
que a escola tem. Ou então viesse uma empresa de tecnologia que 
desse uma manutenção melhor nesses computadores, ou então que 
doassem computadores novos. [...] poderia ter algum fornecimento 
de materiais e novos equipamentos para os alunos (RC 2). 
  

[...] A gente vive em um universo em que o problema é verbas. 
Cobra-se uma educação de qualidade, uma educação que gere 
frutos, que gere benefícios pra toda sociedade, só que pra isso se 
requer certo investimento. E este investimento está sempre muito 
aquém do que deveria ser [...] Então a parceria ela viria para suprir 
esse lado material, porque eu acho que a parceria tem que ser 
resumir a isso (RD 2 A). 

 

Os trechos de RC 2 e de RD 2A, ao mesmo tempo em que expõem a 

carência das escolas, expressam concepções distintas sobre a relação de parcerias. 

Um enfoca a troca necessária entre as partes e o outro delimita a participação do 

parceiro apenas na contribuição financeira, quando houver.  

A concepção de troca é mais recorrente nas falas dos entrevistados, mesmo 

que para isso tenha que abrir mão dos espaços e dos outros aspectos, a exemplo do 

que está exposto a seguir:  

 
É uma parceria firmada que, por exemplo, a escola ela forneça o 
espaço pra um laboratório, e dê todas as condições, ponto de luz, 
água, tudinho [...] banca, tudo, e a empresa venha e forneça todo o 
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material para o laboratório e para a manutenção desse laboratório 
(RD 1B). 

 

Ao mesmo tempo em que os profissionais desenvolvem a concepção de 

parceria condicionada a ideia de troca de interesses, na esperança de que o “outro” 

parceiro possa suprir, complementar o que lhe falta, o que a experiência tem 

demonstrado é que as PPP’s que têm alcançado a maioria das escolas não 

possuem esse objetivo, a exemplo do que se constata nas duas escolas técnicas 

selecionadas para análise.  

Ademais, na lógica de defesa da relação PPP’s dentro do espaço escolar, 

existem aspectos importantes não mencionados nas falas dos profissionais 

entrevistados. São aspectos relacionados à produção do território escolar pelo 

capital, pelas forças sociais representantes do capital na escola: as empresas, ou 

organizações que defendem os interesses empresariais. Elas não apenas produzem 

o espaço físico, ocupando áreas, salas, laboratórios, com a gestão e o controle, mas 

se apropriam do espaço político, configurando uma apropriação do espaço social, do 

território propriamente dito. Com tal estratégia de poder, o capital se apodera da 

força de trabalho docente e discente, no interior das escolas. 

Ao que parece, no imaginário dos entrevistados pertencentes aos Grupos 4  e 

5,  coordenadores e docentes, as responsabilidades que deveriam ser do Estado, 

estão sendo, pelo menos no campo das ideias, transferidas para   empresas ou 

qualquer entidade, como se tais responsabilidades não fossem mais do poder 

público. Ou, como se o setor privado quisesse, de fato, investir, 

indiscriminadamente, montantes de recursos financeiros no setor público. Quando 

assim o fazem, em uma política de ‘filantropia’, ocorre de forma direcionada, através 

de programas e de redes que utilizam a linguagem do mercado ou de ações 

estratégicas pontuais e diretas, com a expectativa de ganhos reais, retornos 

substanciais para seus investimentos em curto prazo. 

A partir das falas dos entrevistados dos Grupos 4 e 5, entende-se como se 

eles mesmos, coordenadores e docentes, não tivessem qualquer responsabilidade 

com esta precarização. Isto é, não tivessem que reivindicar e se organizar 

politicamente para conquistar essa infraestrutura escolar, como a aquisição 

necessária de acervos atualizados para a biblioteca, matérias pedagógicos, etc. Nas 

entrevistas, os profissionais parecem se eximir de qualquer responsabilidade sobre 
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os rumos pelos quais seguem a educação no estado, transferindo-a para uma 

possível ação de filantropia empresarial.  

Em termos, tal quadro pode ser explicado, considerando que a maioria dos 

profissionais que atua nas ETE’s do estado de Pernambuco está sob o regime de 

contrato temporário. Em algumas ETE’s, o percentual de profissionais contratados 

gira em torno de 70%. O regime de contrato temporário passou a ser um elemento 

estrutural da política do estado de Pernambuco nos últimos anos, e que tem servido 

como importante ferramenta de controle das pessoas em suas funções, no sentido 

de dificultar organizações políticas, reivindicações de melhorias das condições de 

trabalho e salariais, de precarização e de fomento a uma cultura de arranjos políticos 

locais. 

A problemática escolar apresentada pelos entrevistados, no que se refere à 

necessidade de atualização e de manutenção de bibliotecas e de laboratórios, 

manutenção de equipamentos, aquisição de materiais de consumo, materiais de 

expediente em quantidade satisfatória para todo o ano letivo, induz outros 

questionamentos. Ou seja, se as reais necessidades das escolas, apresentadas 

pelos entrevistados, estão relacionadas à questão de financiamento – ausência de 

laboratórios; livros atualizados; materiais e equipamentos –, a quem serve a 

priorização de repasses de recursos públicos em convênios com programas de 

interesses privatistas dentro das escolas?  

Ademais, todos os entrevistados pertencentes aos Grupos 4, 5 não 

mencionaram nenhum tipo de parceria das que são firmadas advindas da SEEP. 

Quando questionados, alegaram desconhecimento, ou não reconhecimento destas. 

Porém, as falas expressam o desejo de suprir, através de possíveis parcerias, a 

necessidade de recursos financeiros para manutenção da escola, para a abertura de 

vagas para estágios e empregos, como também demandas por investimentos em 

pesquisas dentro das ETE’s. 

 

[...] A gente poderia ter uma entrada maior de recursos; uma 
facilitação e uma abertura maior do mercado pros nossos 
alunos; a gente poderia ter o desenvolvimento de pesquisas, 
porque a gente acha que a pesquisa não só se desenvolve no 
ambiente acadêmico, ela pode se desenvolver no ambiente 
técnico e no ambiente do ensino médio (RD 2 A). 
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A perspectiva de desejo dos grupos em relação às parcerias é bem distinta 

das ações que têm sido desenvolvidas e estimuladas dentro das escolas. O que se 

identifica, na prática, é a cessão, por parte do estado, do território educacional para 

os interesses privatistas. Nesse sentido, Robertson e Verger (2012, p. 1149), com 

base em Crouch (2011), afirmam que: 

 

No setor da Educação, a cessão, por parte do Estado, do poder para 
tomar decisões (como a forma de enquadrar a base regulatória e 
operacional da atividade educativa) aos atores econômicos (tais 
como empresas de educação, empresas de consultoria, filantropia de 
risco) ou àqueles que fazem a licitação e negociação (como o Banco 
Mundial, o IFC) representa uma transferência da autoridade do 
público para o domínio privado e do âmbito nacional para o 
supracional. Isso tem implicações significativas para a educação, 
para as sociedades e para a democracia (CROUCH, 2011). 

 

 O conceito de democracia entendido nesta produção é o de indissociabilidade 

entre a dimensão econômica e a dimensão política, e a materialização de direitos 

sociais universais e igualdade social, estando o poder público com a função de 

defesa do bem público. 

 

Apesar de termos avançado na materialização de direitos por meio 
da legislação, temos a dificuldade de implementá-los, não só pela 
ofensiva neoliberal, mas também porque a nossa cultura democrática 
é ainda muito embrionária. Isso facilita o consenso em torno da 
lógica de mercado e de produto, em detrimento da lógica 
democrática, com ênfase na participação coletiva das decisões no 
processo (PERONI, 2012, p. 25). 

 

Nessa lógica, para o neoliberalismo e para a “Terceira Via”, o Estado deixa de 

ser o executor, devendo repassar as políticas sociais para o setor privado ou para o 

terceiro setor. Configura-se um movimento de retirada dos direitos já conquistados 

ou em processo de materialização.  

O Grupo 2 apresenta compreensão mais desvelada no que se refere aos 

interesses reais de certas práticas de PPP’s, do papel que cabe a cada uma das 

partes envolvidas. Afirmam que algumas organizações se aproximam do setor 

público não com o intuito de contribuírem com a real necessidade apresentada pelas 

escolas, mas para conquistar o que é restrito ao seu próprio interesse, o que os 
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empresários definem enquanto prioridade, a despeito das reais condições estruturais 

existentes dentro da escola. Tal fato está claramente expresso na fala a seguir: 

 

Hoje em dia, muitas parcerias atuam no espaço escolar. Eu não teria 
menor condição de citá-las. Inclusive eu acho que existem parcerias 
que são mais favoráveis para os parceiros externos, que propõem a 
parceria, do que para a própria escola. Porque hoje, em especial no 
caso as escolas técnicas e de referência, a escola está invadida por 
parcerias. Como é uma novidade no setor educacional, esse tipo de 
atividade pedagógica voltada pra resultados, então ela [parceria] já 
passou a ser objeto de desejo, e isso já está trazendo um 
desconforto pra escola. Então uma parceria que busca levar pra 
escola aquele produto que ela está interessada em vender, não 
precisa ser um produto comercial, material, mas um produto do seu 
interesse. E isso desconfigura até a própria organização escolar (RS 
3). 

 

Nessa interferência na cultura organizacional das escolas, esse “desconforto” 

gerado é fruto do próprio conflito que se instaura nos espaços educacionais da rede 

pública de ensino em virtude da inserção e de certa primazia dos interesses 

privatistas no território escolar. A resistência por parte de alguns profissionais gera 

uma luta necessária em prol da preservação do bem público.  

Percebe-se que a lógica do setor privado e das organizações parceiras é uma 

lógica em sentido oposto aqueles desejos expressos pelos sujeitos pertencentes à 

escola. Tanto em âmbito regional ou global há uma gama crescente de empresas de 

educação que ofertam serviços variados ao setor público. No entanto, o objetivo é o 

lucro. Nesse sentido, Robertson e Verger (2012, p. 1149), afirmam que:  

 

Há uma vasta e crescente gama de empresas globais de educação 
que vai desde consultorias como o Cambridge Education, 
Organizações de Gestão de Ensino (por exemplo, as que operam as 
escolas Charters nos EUA ou as Academias, no Unido Reino), 
corporações educaconais como Laureate, Cisco Systems, Devry, 
Bridgewater, Edison Schools e grandes conglomerados de empresas 
que incluem negócios em educação, como o Apollo Global.  Todos 
consideram o setor da Educação como um campo para potenciais 
investimentos em serviços, desde que sejam estabelecidas as 
condições para realização de lucro (ROBERTSON; VERGER, 2012, 
p. 1149). 

 

O capitalismo busca cada vez mais novos terrenos para dominação e a 

educação tem se constituído em espaço fértil. O capitalismo em crise busca 

estratégias de superação. O neoliberalismo e a “Terceira Via”, por sua vez, têm o 
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mesmo diagnóstico de que não é o capitalismo que está em crise, mas sim o 

Estado. Portanto, é a lógica do mercado que deve prevalecer, inclusive no Estado, 

para que ele possa ser mais eficiente e produtivo.  

No Brasil, tanto o processo de publicização, quanto a passagem para o 

público não-estatal, principalmente através das parcerias, e a proposta de gestão 

gerencial, vem com uma linha de continuísmo ultrapassando governos distintos – 

lógica que gradativamente vem sendo instaurada na política educacional do estado 

de Pernambuco ao longo dos anos, tendo o mercado como parâmetro de qualidade. 

Quanto aos aspectos negativos nas relações de parcerias entre o setor 

público e instituições privadas na educação, para o Grupo 1, representantes dos 

interesses do setor privado, ao mesmo tempo em que apontam o aspecto financeiro 

como elemento positivo, em virtude das transferências de verbas públicas para as 

instituições parceiras,  apontam, também, como sendo um aspecto  negativo, em 

virtude do tempo necessário de espera pela liberação dos montantes dos cofres 

públicos. Tempo considerado, por vezes, muito demorado, e até como um obstáculo 

na execução do cronograma de atividades. 

 

Então assim, tem essa questão dos convênios, das parcerias, 
quando se depende financeiramente acaba atrapalhando um pouco. 
Então eu preferia, eu digo sempre eu preferia toda a verba só da 
iniciativa privada. Porque daí... Independente, eu teria o apoio da 
secretaria pra entrar, pra fazer e acontecer, mas não precisaria da 
questão financeira (RP 1). 

 
 Dentre os aspectos apresentados como negativos das relações de PPP’s 

apontados pelos profissionais entrevistados, pertencentes aos grupos 2, 3, 4 e 5, 

está à própria divergência de interesses entre as partes, e o caráter provisório das 

ações por parte das instituições de privadas.  

 

Eu vejo negativo quando o parceiro quer só tirar proveito ou justificar 
a necessidade dele enquanto trabalhar junto ao poder publico. Então 
eu vejo como a parte negativa. Mas quando é um parceiro que 
realmente tem o conhecimento da importância, de que ele é também 
responsável pelo poder público, aí eu acredito que os dois saem 
ganhando (RS 1). 

 
Quando se trata de parcerias, é uma via de mão dupla, e muitas 
vezes quando os parceiros vêm pra gente ele não vêm com essa 
visão, eles vêm só de buscar alguma coisa nas escolas, e sempre é 
firmado um convênio, e logo depois de dois, três anos, eles querem 
mudar, não querem mais. E isso pra gente não é bom, porque a 
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gente quando começa um trabalho ele tem que ter um com começo, 
meio e fim.  Às vezes é porque eles têm uma proposta de trabalho de 
pouco tempo. E pra gente não, a escola pra gente é um caminhar 
longo [...] A gente tem mudanças de alunos, mas a escola 
permanece. E as parcerias não, eles querem entrar na escola, 
querem passar certo período, depois sair. É como se a gente fosse 
experimental para eles, e essa não é nossa proposta, a gente 
trabalha para o aluno (SRS 2). 

 

Nesse sentido, os trechos em destaque apresentam a distinção entre a 

essência da natureza dos interesses entre as partes envolvidas,  bem como a 

própria ideia de tempo que envolve o trabalho institucional de ambas as partes. Ou 

seja, o tempo pedagógico da escola é distinto do tempo “da fábrica” (tempo 

acelerado para produção). Como bem afirma Nosella (1992) a escola é sempre 

scholé, suspensão do trabalho produtivo. E a fabrica é a fabrica. São organizações 

que, por natureza, têm objetivos e tempos distintos. E, a prática tem demonstrado, 

nos processos de relação público privado em educação, que a dinâmica é 

tendenciosa em desfavor do bem público.   

Também, emanou nas compreensões dos entrevistados do Grupo 5, o caráter 

não democrático nas decisões concernentes as parcerias firmadas.  Vejamos 

abaixo: 

 

O ideal é que hoje a gente pudesse escolher, ou a gente pudesse 
opinar, eu acho que parcerias com outras instituições de peso, que 
possam ceder laboratórios, fazer trocas de professores para 
palestras eventos, seria muito importante. (RD 1 A). 

 

Essa demanda por participação dos profissionais pertencentes à escola 

implica a revisão necessária dos conteúdos e dos modos de operação e de 

organização que têm caracterizado o território escolar. Igualmente, a 

democratização dos processos e a democratização do saber não são dados, mas se 

constituem em uma conquista, por meio da luta dos profissionais da escola, da luta  

da classe trabalhadora, “que define a importância política da educação enquanto 

mediadora das relações de classe” (FRIGOTTO, 2011, p.191).  

Nessa dinâmica, a educação é estratégia fundamental no processo de 

formação do “novo homem”, também na perspectiva da superação das relações 

capitalistas. A escola, instituição criada como necessidade do capital no âmbito das 

relações sociais de produção, é um espaço de disputa, em que se inscreve a batalha 
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das ideias e a luta pela hegemonia e pelo consenso (GRAMSCI, 2000b). Mas, que 

tipo de escola se articula com a ótica da classe trabalhadora?  

 

[...] na medida em que a escola é um local de disputa, e a classe 
trabalhadora tem interesse na quantidade ou na qualidade do saber 
que se pode veicular através dela, cabe discutir que tipo de escola se 
articula com a ótica dessa classe (FRIGOTTO, 2010, p. 183).  

 

 Sabe-se que enquanto instituição cuja especificidade é o desenvolvimento de 

um saber geral, em contraposição ao saber específico, desenvolvido no local de 

trabalho ou em instituições exclusivas para treinamento, a escola, segundo a forma 

como ela se apresenta na atualidade, em crise, apresenta fenômenos, a exemplo 

das PPP’s, que estão diretamente associadas aos fatores da crise avassaladora e 

mundial do capital. Portanto, funcionam em desfavor dos interesses da classe 

trabalhadora.   

  

6.5 O público e o privado nas relações de parcerias na educação 

 

O debate sobre a relação de parcerias entre o setor público e o privado 

envolve interpretações variadas. Na pesquisa, tornou-se importante apreender, a 

partir da concepção dos profissionais pertencentes à dinâmica em análise, qual 

papel deve assumir as partes envolvidas.  

De acordo com a visão do Grupo 1, representantes dos interesses do setor 

privado, no processo de relação PPP’s, o papel do setor público é o de potencializar 

as ações dos programas e dos projetos desenvolvidos a partir dos interesses da 

iniciativa privada.   

 

[...] o público dá esse espaço essa garantia que isso possa crescer 
em números também pra gente. Então se eu faço duzentos jovens 
com recursos só privados que eu tenho, se eu for para dentro da 
escola eu faço mil (RP2). 

 

 Apresenta-se o objetivo explícito de desenvolver programas e/ou políticas que 

fortaleçam a lógica e os mecanismos de mercado e o avanço dos interesses 

empresariais, a partir da apropriação do território escolar, e com investimentos 

advindos do fundo público.   
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Ainda sobre o trecho em destaque, uma questão que se apresenta enquanto 

reflexão é: é possível “fabricar” pessoas? Pessoas dependentes? As empresas 

possuem o poder de “fazer” pessoas? Esse extrato de texto torna-se interessante 

por revelar literalmente o que Marx denomina de fetichismo da mercadoria. Neste 

caso, o fetichismo da mercadoria é a força de trabalho – aquilo que a escola e a 

fábrica produzem juntas.  

Mercadoria215, segundo Marx (1983), é um objeto externo, uma coisa que, por 

suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a 

origem delas. Não importa como “a coisa” satisfaça à necessidade humana, se 

diretamente, como meio de subsistência, ou indiretamente, como meio de produção. 

E, são dois os fatores da mercadoria: valor de uso e valor de troca. Na sociedade 

capitalista, os valores de uso são, ao mesmo tempo, os veículos materiais do valor 

de troca. Estes são formas de expressão de uma unidade mais profunda: o trabalho. 

O trabalho, no seu “duplo caráter” apresenta-se como trabalho concreto, que se 

manifesta no valor de uso, e trabalho abstrato, que se manifesta no valor de troca. 

Para Marx, a escola faz parte da dinâmica da sociedade produtora de 

mercadorias, e é perpassada por contradições internas. Com base em Marx, Sousa 

Junior (2010) destaca que a despeito desse caráter de microestrutura indissociável 

das estruturas da sociedade do capital, na escola reside importância para a 

caminhada emancipatória do proletariado, visto que a escola é o local privilegiado no 

qual as camadas sociais exploradas podem se instrumentalizar, ter acesso a 

determinados saberes acumulados, que podem ser importantes para a formação 

proletária. 

Com base na fala de um dos entrevistados do Grupo 1, o trecho a seguir 

descreve o próprio processo de socioterritorialização do capital, da constituição da 

força de trabalho no território, desde o espaço (lugar) escola. O que está dito é que o 

capital não apenas pode, mas deve, se apropriar da “cidade”, governar toda a 

“cidade”. E, por conseguinte, como a escola faz parte da cidade, a escola também 

passa a ser governada pelo capital. E é esse o projeto histórico do neoliberalismo, 

                                                           
215

 Karl Marx (1983) ao refletir sobre a mercadoria, os fundamentos da produção da sociedade e do 
seu conhecimento, problematiza sobre o caráter misterioso que o produto do trabalho apresenta ao 
assumir a forma de mercadoria. A igualdade dos trabalhos humanos fica disfarçada sob a forma de 
igualdade dos produtos do trabalho como valores. 
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que vem se desenvolvendo desde a década de 1970 pelas transnacionais, pela 

estratégia da globalização, em que o capital mobilizado no mundo é controlado pelas 

organizações transnacionais, imensamente superiores ao capital mobilizado por 

muitos Estados nacionais, colocando em questão a própria soberania destes e a 

soberania dos povos.  

 

Toda ONG na sua concepção era apenas pra existir quando o 
Estado não assume o seu papel. Logicamente que se você consegue 
fazer com que isso aconteça aqui, mas vai ter uma cidade que não 
tem como acontecer, então a gente sai de Recife e o trabalho vai pra 
aquela outra cidade, aquele outro lugar. Mas a ideia o sonho é que 
não precisasse a gente executar. Porque na verdade esse é o 
trabalho do estado. Qualquer causa que o terceiro setor atue.  Mas 
eu acho que há outras formas de participação também.  Um projeto 
como esse passaria a ser uma assessoria só, não precisaria mais a 
execução do projeto (RP 2). 

 

São elementos da receita recomendada pelos organismos internacionais, e de 

certos “especialistas em educação” para superar a suposta crise do Estado brasileiro 

em gerir o setor educacional. Ou seja, a adoção de valores e estratégias do setor 

privado no setor público, a redução do poder público à função de mero financiador 

de programas, mediante repasses de recursos financeiros às organizações privadas 

para o desenvolvimento de projetos e ações educacionais nas escolas, são 

elementos importantes para o gerenciamento do setor educacional brasileiro 

(AGUIAR, 2013). 

 Ainda de acordo com o Grupo 1, o papel pertencente às organizações 

privadas parceiras do setor público é centrado na busca por resultados de mudança 

no comportamento dos jovens.  

 

Mas o nosso foco não é assistencialista, ele é para desenvolver 
lideranças, então não importa qual é a classe social dessas 
lideranças. Mas aqui (Pernambuco) a gente acabou indo para esse 
lado, e foi ficando (RP1). 
 
Eu acho que aquelas parcerias que conseguem de fato mudar algo 
no jovem, que tem uma proposta trabalhada, que provoca o jovem, 
eu acho que essa que deve ficar eternamente assim, muito tempo 
(RP 2). 

 

Fica claro que a intencionalidade do Grupo 1, representantes dos interesses 

privados,  é a  “mudança” do comportamento do jovem. “A mudança” é a própria 
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“proposta de trabalho”, na compreensão expressa pelo entrevistado. Os 

representantes dos interesses das empresas têm claro que o discurso docente é 

pouco eficiente para “provocar o jovem”, para conduzi-lo a ação almejada.  Para 

fazer o jovem “agir”, de acordo com o trecho em destaque, é preciso atingi-lo 

estrategicamente com uma “proposta de trabalho” específica, uma orientação da 

ação.  

Esse “agir” do jovem tem como premissa a postura empreendedora com foco 

no mercado, o protagonismo juvenil com vistas à “atitude empresarial”. Ser líder, 

nessa perspectiva, é ser funcional ao sistema, corresponder com comportamentos 

adequados, dóceis, não ser um sujeito problematizador da ordem estabelecida, agir 

em conformidade para a perpetuação da lógica capitalista de produção.   

Análises de projetos e programas desenvolvidos com estudantes, pautados 

na lógica descrita no parágrafo anterior, identificam a ideia de liderança e 

protagonismo juvenil em favor do estímulo à presença dos jovens em ações de 

cunho educativo, esvaziadas de conteúdos políticos. Fato que lembra as pesquisas 

e reflexões tecidas por Sposito (2007, p. 23), quando afirma que: 

 

A ideia do protagonismo passa a operar com um elemento de 
natureza educativa, como estratégia de trabalho que solicita dos 
jovens alguns comportamentos: opinar, dar sugestões, tomar 
iniciativas. Isso ocorre de modo descontínuo na realização de muitos 
projetos e bastante distante de conteúdos ético-políticos mais amplos 
que apontem para os fundamentos do exercício do poder (SPOSITO, 
2007, p. 23). 

 

Nesse sentido, como pensar a profissionalização sem pensar nas dimensões 

técnica, política e ética de forma humanitária e articulá-las entre si? Mesmo ao 

considerar a especificidade das instituições profissionalizantes de formar mão de 

obra para o mercado, entende-se, nessa produção, a educação escolar não restrita 

ao fator de desenvolvimento econômico, mas voltada para o desenvolvimento das 

multidimensões do sujeito, em uma perspectiva humanista (SILVA, 2001).  

Isto é, de fato, paradoxal, pois é um movimento que revela contradições 

estruturais do capitalismo. Afinal, o que ocorre com a apropriação de conhecimentos 

é a “agregação de valor”. Toda e qualquer formação profissional no capitalismo é 

formação de mercadoria. O que se deseja com essa formação é que essa 

mercadoria adquira valor de uso, se torne força de trabalho para o mercado de 
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trabalho – um processo conhecido como “qualificação da força de trabalho”, ou da 

mão de obra. 

As questões que emergem são: como, nestas circunstâncias, “desenvolver as 

multidimensões” das pessoas? Como contribuir para a formação de sujeitos quando 

o que se deseja é que a força de trabalho seja submissa aos processos racionais e 

produtivos das organizações? Como contribuir para a formação de sujeitos quando a 

competência, a produtividade e as habilidades estão subordinadas à dinâmica da 

expropriação de mais-valor pelo capital? Destarte, a escola vive esta profunda 

contradição que é própria a sua reprodução social neste sistema capital.  

Em termos de ruptura com a lógica estabelecida, não se pretende aqui afirmar 

a impossibilidade da escola, conjunturalmente, ou individualmente, realizar 

experiências distintas das condições impostas pelo capital à formação da 

mercadoria força de trabalho pela escola, inclusive dentro da relação de PPP’s. 

A afirmativa é: o sistema educacional está comprometido com a contradição 

histórica da relação capital e trabalho. E, o que se identifica é a existência apenas de 

uma fantasia ideal, imaginária, de que os docentes podem fazer algo para romper 

com essa lógica do sistema porque, de fato, em algum momento consegue-se, mas 

isto não é possível de ser realizado em termos de sistema educacional, como 

política educacional do Estado Nacional. Esta é a contradição, e contradição 

conforme afirmou Marx, resolve-se na luta, na luta de classes, com a superação do 

sistema capital. Para tanto, torna-se necessária à organização da classe 

trabalhadora. 

Nessa perspectiva, a ruptura com o sistema capitalista vigente passa, 

necessariamente, pelo socialismo, etapa intermediária para se alcançar o ápice da 

evolução histórica do homem, momento em que a sociedade não estaria dividida em 

classes  sociais, mas pautada na igualdade entre os homens. 

A partir do olhar do Grupo 2, representantes da Secretaria de Educação, o 

papel da iniciativa privada nas relações de parcerias deve estar voltado à “abertura 

dos horizontes do estudante para o mundo do trabalho” (RS 4). E o papel do setor 

público, através da escola pública, seria o de estimular, ampliar o universo de 

conhecimento dos alunos, “levar os alunos a ter conhecimento de espaços fora da 

escola” (RS 2).  Esse grupo apresenta uma perspectiva de necessária “ampliação do 

leque de conhecimentos na formação” a partir da participação das instituições 

privadas na formação dos estudantes, enquanto estratégia de adaptação das 
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qualificações profissionais existentes no tocante às novas exigências da 

modernização do sistema produtivo.    

  Na contemporaneidade, a profissionalização contribui efetivamente 

para a servidão voluntária do ser humano ao capital. A questão que emerge é: qual 

é a virtude de ser um profissional? Não há qualquer virtude em ser profissional. Ser 

profissional é ser uma mercadoria valorizada, com diploma e certificado, atestado 

pelo Estado – que funciona como os certificados de qualidade dos produtos 

comercializados mundialmente, de acordo com as normas da ISO216. Profissional é 

aquilo que se comercializa no mercado humano de trabalho. Profissional é o escravo 

que possui maior valor para o capital, e este, por vezes, o remunera melhor. Quanto 

mais profissional, mais submisso, mais produtivo, mais lucrativo e mais valor tem 

para as empresas. 

Inseridos nessa lógica, o Grupo 3 revela que o papel da iniciativa privada na 

dinâmica de parcerias deve estar focado no atendimento as necessidades da escola 

para se viabilizar uma formação adequada aos estudantes, e se obter um melhor 

retorno para as próprias empresas. 

 
Então eu acho que eles [as empresas] poderiam oferecer formação, 
capacitação, equipamentos, visita técnica, o que eles pudessem (RG 
1). 

 
De acordo com o Grupo 3, gestores, o papel do setor público poderia estar 

centrado na ampliação do leque de possibilidades de relações de parcerias,  seja 

com instituições públicas e/ou privadas, desde que em atendimento as necessidades 

da escola. 

 

[...] eu acredito que uma boa solução para a escola de educação 
profissional é abrir parcerias, parcerias privadas, e até publicas, com 
a secretaria de qualificação e trabalho [...] secretaria de turismo, com 
outras secretarias (RG 1). 

 

Os entrevistados, pertencentes aos distintos grupos, revelaram que as 

parcerias que acontecem no espaço escolar são insuficientes tanto do ponto de vista 

                                                           
216

 ISO é a sigla da Organization Standardization Internacional. É uma entidade de padronização e 
normatização criada na Genebra/Suiça, em 1947. A ISO tem como objetivo principal aprovar normas 
internacionais em todos os campos técnicos, como as normas técnicas, classificações de países. No 
Brasil, a ISO é representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pela 
normatização de empresas e produtos (ISO 9000, ISO 9001, ISSO 14.000, ISO 14.064).  
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quantitativo quanto qualitativo.  E, no que se refere ao papel de ambas as partes, 

público e privado, o Grupo 4 expressa não só o papel de ambas as partes como 

também as vantagens adquiridas por cada, em um processo de PPP que seja, de 

fato, interessante para a escola.   

 

Então o que é que a gente normalmente oferece às empresas? A 
gente oferece a estrutura que a gente tem, os profissionais da casa, 
e os estudantes, o que já é muito. Por exemplo, se uma empresa ela 
vem, ela vem montar algo aqui que vai capacitar os estudantes pra 
uma demanda que ela tem. Então o estudante quando sai da escola 
ele já sai pronto pra exercer uma atividade que a empresa necessite. 
Então ela não vai gastar depois com treinamento, capacitação ainda 
e nem vai ter muito trabalho de procurar no mercado uma pessoa 
que tenha aquela qualificação, o que demanda tempo, pessoal. Por 
quê? Porque ela já tem a fonte direta. O pessoal daqui já vai sair 
capacitado exatamente do jeito que ela quer, e aí toda parte de 
investimento financeiro se dá pela empresa privada. Então a gente 
capacita o estudante na necessidade que a empresa tem, em 
contrapartida ela nos dá o que a gente precisa de físico de material 
pra tá fazendo essa capacitação (RC 1). 

 

A perspectiva que se apresenta a partir desse grupo, e também constatada 

nos demais, é a aceitação da colonização territorial da escola por parte das 

empresas, da própria lógica do capital de transformação das pessoas em 

mercadoria, no caso, sem qualquer custo para empresa. É um movimento que se 

revela não democratizante, colonizador e, em muitos momentos, aparentemente 

sem resistências dos profissionais pertencentes ao processo.  

O Grupo 3 destaca o papel substancial que as  empresas parceiras podem 

assumir nas relações de PPP’s no momento em que abrem as portas para 

recebimento dos alunos, a fim de que eles realizem estágios e, posteriormente, haja 

uma possível contratação dessa  mão de obra para composição do quadro de 

profissionais da  instituição. 

 

[...] quando uma empresa ela tá disposta a realmente investir na 
escola, e dá oportunidade de que esse investimento venha em 
retorno com as pessoas capacitadas, e a parceria com as empresas 
que disponibilizam abrem as suas portas para estarem recebendo os 
nossos estudantes, eles entram como estagiário, ficam como 
funcionário. E aí é muito importante porque a gente tem como 
garantia de que tá formando um técnico e que ele tá sim 
conseguindo se inserir no mercado de trabalho (RC 1). 
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A partir do trecho em destaque, emerge um questionamento sobre a própria 

concepção de “investimento” – investimento na escola. A perspectiva revelada é que 

a partir da escola, a empresa deve “investir” em capital variável que aumenta os 

seus lucros e permite a acumulação de capital. Tal fato é considerado enquanto 

“investimento” na escola. Entretanto, emerge nas falas dos entrevistados, e de forma 

mais recorrente nas expressões daqueles pertencentes ao Grupo 2 e ao Grupo 5, 

representação da SEEP e representantes dos docentes, a ênfase sobre o 

necessário cuidado na hora de realização dos acordos das PPP’s.  

 

Então a gente tem que ter esse cuidado, nesse contato com as 
instituições privadas, para não tá usando nossos estudantes ao 
interesse de uma empresa especificamente. Então a gente tem que 
ter esse olhar cuidadoso. Mas a gente garante isso, que esteja bem 
claro as competências das partes, e que fique claro o objetivo 
comum daquela ação. Sempre na busca de enriquecer a formação o 
estudante para atuar na vida após a escola, no mundo do trabalho 
(RS 4). 

 

 Representantes do Grupo 5 manifestam-se no plano do desejo, no que se 

refere ao papel das partes envolvidas na relação de PPP’s. Quanto ao papel da 

iniciativa privada afirma:  

 

De primeiro o que vem a cabeça seria dinheiro, financiamento. Mas 
não é só isso que faz funcionar uma parceria.  A parceria poderia ser 
a partir de estágios, abrindo mais portas, mais oportunidades de 
estágios pra gente (RD 2 A). 

 

  Sobre a problemática de realização de estágios pelos estudantes, a presente 

pesquisa entende que independente da realização de estágio o estudante deve ter 

o acesso a uma formação que disponha cotidianamente dos recursos didáticos 

variados: laboratórios, materiais suficientes para as práticas, bibliotecas, 

equipamentos necessários para realizar sua formação técnica.  

No que se refere ao papel do setor público nas relações de PPP’s em 

educação, o Grupo 2 e o grupo 5 reconhecem que a positividade das práticas de 

PPP’s ocorre, de fato, quando a escola, por iniciativa própria,  procura e estabelece 

as relações com as organizações que lhe interessam. Afirma-se que : 
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Não é nada muito fácil, da gente conseguir, principalmente quando 
vem, quando é feito pela Secretaria de Educação para a escola, isso 
é ruim. Mas é muito mais positivo quando a própria escola procura, 
porque ela chega mais próxima tanto da empresa, do setor privado, e 
vice e versa. Mas, o que acho mais crítico é a possibilidade, é 
quando as empresas vêm com o objetivo de só ganhar, e não de 
realmente intervir, de contribuir com o  poder publico (RS 1). 

 

 Nesses termos, para os entrevistados que compõe o espaço escolar, dos 

diferentes Grupos (3, 4, 5), a ênfase no tipo de parceria desejável para a escola são 

aquelas que possam atender as reais necessidades da instituição educativa através 

de recebimento de algum tipo de investimento em laboratórios, equipamentos, 

materiais de consumo diário, bem como oferecer a oportunidade de realização de 

estágios e ou contratação da mão de obra formada pela escola.  

Ou seja, há uma demanda por parte dos Grupos 3, 4 e 5 no que se refere a 

um redirecionamento necessário por parte da Secretaria de Educação/SEEP, na 

forma de promover os processos de PPP’s, com vistas ao atendimento às 

necessidades da escola. 

Evidencia-se que o empenho da Secretaria de Educação/SEEP, nos últimos 

anos, em incentivar as práticas de PPP’s corresponde há uma tendência de 

ampliação e de fortalecimento dos ideais privatistas dentro dos espaços públicos, 

em desfavor do que se entende enquanto interesse do bem público. Igualmente, 

entende-se que, no capitalismo, não há como ter uma rígida divisão entre público e 

privado. As instituições jurídicas que configuram o Estado Democrático de Direito 

não o permitem. Essa dualidade é inexistente, de fato. 

Nas escolas, os profissionais entrevistados pertencentes aos Grupos 3, 4 e 5 

apresentam compreensão uníssona no que se refere ao desejo de vivenciarem 

práticas de PPP’s focadas em ações voltadas para o atendimento daquilo que 

afirmam ser as reais necessidades das escolas técnicas: recebimento de algum tipo 

de investimento em laboratórios, equipamentos, materiais de consumo diário, bem 

como oportunidade de realização de estágios e ou contratação da mão de obra 

formada pela escola.  

Entretanto, outra questão emerge: será que algumas necessidades apontadas 

pelos profissionais da escola são, de fato, necessidades da escola? Ou será que já 

se caracterizam enquanto exigências das próprias empresas para o espaço de 

formação, o qual não deve estar voltado para interesses restritos, exclusivos de 
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empresas? Identifica-se que o sentido do privado está internalizado nos 

entrevistados de todos os grupos. Tal fato pode ser justificado  pelo processo de 

personificação das formas sociais, que determina o modo de vida, os pensamentos, 

os sentimentos, etc. 

No caso dos profissionais da Secretaria de Educação e das Escolas,  uma 

justificativa plausível para esse fato está diretamente relacionada à forma que ocorre 

a contratação desses profissionais para ocupação de seus cargos dentro do 

sistema. Os entrevistados do Grupo 2 e 3, ao mesmo tempo em que são 

funcionários concursados, ocupam seu posto gerencial por indicação – são os 

denominadas “cargos de confiança”.  E, os entrevistados dos grupos 4 e 5, exercem 

suas funções sob o regime de contratos temporários, com exceção apenas de um 

dos profissionais.  

Ademais, os profissionais da educação, pertencentes às gerências ou 

escolas, passam por programas de formação sob a lógica dos princípios privatistas a 

serem aplicados no setor público. Portanto, o setor público e os interesses correlatos 

à preservação do bem público são subsumidos pelos interesses colonizadores das 

instituições privadas. 

Outro ponto importante, revelado a partir das entrevistas, foi a ausência de 

infraestrutura devida para o funcionamento das escolas técnicas estaduais e a não 

existência de previsão de mudança desse quadro. Em função deste fato, de forma 

ilusória, alguns profissionais têm compreendido as PPP’s como saída para essa 

problemática. O trecho a seguir, do entrevistado do Grupo 3, revela a problemática: 

 

[...] porque se a gente for pensar na gestão publica, nós não temos 
muitas das condições necessárias para trabalhar. Então faltam 
pessoas, faltam recursos, faltam equipamentos (RG 1). 

 

As falas dos entrevistados, quer no plano de realidade, quer no plano dos 

desejos, revelam faces das PPP’s na educação. Em uma perspectiva crítica, é uma 

nova face da antiga agenda de privatização. Para outros, as PPP’s na educação se 

apresentam enquanto possibilidade, um meio inovador de financiamento da 

educação que se baseia no melhor do público e do privado com o potencial para 

resolver os problemas sistêmicos dos sistemas de ensino (ROBERTSON; VERGER, 

2012).   



270 
 

 

De uma forma ou de outra, não há dúvida de que as PPP’s se tornaram uma 

ferramenta de gestão favorecida por governos, empresas e agências de 

desenvolvimento internacional, em uma dinâmica de expansão crescente e 

acelerada da lógica privatista nos setores públicos. 

 

6.6 O impacto das Parcerias entre o setor Público e o setor Privado na 

organização do espaço e do currículo escolar 

 

Sobre os impactos das PPP’s na organização do espaço e do currículo 

escolar, apenas o Grupo 1 apresentou resposta unânime. Os componentes deste 

grupo afirmaram que “sim”. As respostas dos sujeitos dos demais grupos oscilaram 

entre “sim”, “não”, “talvez”, “depende”. Aqueles entrevistados que afirmaram não 

haver, ou não reconhecer dentro da escola ações de parcerias entre o setor público 

e o privado, afirmaram não ter propriedade para reflexões maiores sobre esse item. 

Entretanto, ainda assim, responderam no campo das conjecturas, afirmaram que 

“não” ou “depende” da forma como se estabelecem as parcerias.  

Nesse caso, algumas reflexões foram tecidas tendo como parâmetro 

experiências que ocorrem em outras escolas do estado, a exemplo da ETE Cícero 

Dias que mantém parcerias com uma empresa de telefonia. Segundo afirmaram os 

entrevistados do Grupo 1, há alterações sim, e no ponto de vista deles, tais 

alterações positivas advindas da inserção de representantes do setor privado dentro 

do espaço público. 

 

Eu acredito que sim. Isso tem sido colocado muito forte pelos 
gestores das escolas. [...] pelo menos na minha experiência com eles 
muda um pouco também o dia a dia da escola. Então as atividades 
do projeto são apresentadas pra escola como um todo, e que reflete 
que pensa (RP 2). 

 

 O Grupo 2 não só reconhece que há interferências e está ciente da natureza 

e dos objetivos distintos das organizações envolvidas nas PPP’s, como também 

chama a atenção para o fato de que a SEEP exige das escolas o cumprimento do 

que está expresso na matriz curricular dos cursos como uma forma de blindar o 

avanço das empresas imersas no território escolar.  
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Sim. Algumas parcerias querem interferir na parte pedagógica dentro 
da escola, achando que por serem parceiros podem interferir nessa 
questão curricular, de matricula de aluno, de quantidade de aluno, de 
perfil de aluno. Quando nós não levamos em consideração isso não, 
nós levamos em consideração o aluno como um todo, e não 
especificamente o que o aluno é ou deixou de ser. Por exemplo, nas 
escolas técnicas em parcerias com instituições privadas, em que eles 
(empresas privadas) querem impor o ritmo de trabalho deles, 
interferir na matriz curricular, na carga horária do aluno, e isso nós 
não permitimos. Eles são parceiros para ajudar e não para interferir 
(RS 2). 
 

Ao mesmo tempo em que se percebe a preocupação recorrente por parte dos 

entrevistados pertencentes ao Grupo 2, no que se refere ao cumprimento da matriz 

curricular dos cursos, também está expresso no conteúdo das falas da maioria dos 

sujeitos do grupo uma visão restrita da concepção de currículo. Ou seja, o currículo 

é entendido apenas enquanto prescrição normativa. 

 

Então não há uma possibilidade de intervenção no currículo. O que 
nos temos, e aí eu volto a citar o caso do Cícero Dias (escola), a 
parceria com a “Oi Futuro”, eles investem, eles pagam os 
professores da parte especifica, da parte técnicas, mas todo o 
currículo foi construído, a escola juntamente conosco (RS 1). 

 

 Sobre visão ampliada de currículo, ou seja, o currículo compreendido não 

apenas enquanto prescrição normativa, mas enquanto currículo real, aquilo que de 

fato acontece nos espaços e nos tempos da escola, percebe-se na fala de um dos 

entrevistados do Grupo 2 uma expressão nítida sobre o tema: 

A parte curricular ela é muito normatizada, em nível nacional e em 
nível estadual. Mas o que acontece é a interferência no processo. O 
produto está definido por legislação, mas esse produto ele pode ser 
desconfigurado em qualquer movimento de processo, e quando 
acontece uma parceria ela tenta fazer isso. Nós tivemos aqui, temos 
ainda na secretaria diversas parcerias, dentro de uma metodologia 
de trabalho, dentro de uma organização de um horário escolar, a 
parceria pra defender seus próprios interesses quis afastar até 
atividades pedagógicas que eram importantes pra escola, pra poder 
prevalecer o trabalho que ela vinha trazendo do seu próprio interesse 
de alcançar metas. Então isso realmente traz transtornos, e é preciso 
que a escola se fortaleça independente do que venha do poder 
central, para entender isso, que parceiro é aquele que te ajuda de 
algum modo. Que parceria é uma troca, pode até ser uma troca de 
interesses, mas que não pode ser desigual (RS 3). 
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Nesses termos, tendo como ponto de partida a discussão sobre o vínculo ou 

desvínculo entre a educação e a estrutura econômico-social capitalista, a escola 

nesses moldes, mais do que nunca, constitui-se enquanto uma mediação necessária 

e produtiva para a manutenção das relações capitalistas de produção. O trecho em 

destaque apresenta não só a necessidade de apropriação do currículo escolar por 

parte dos profissionais que atuam dentro da escola, mas uma apropriação que seja 

resistente a toda e qualquer forma de descaracterização da função social da escola.  

As “metas” citadas, a serem alcançadas pelas parceiras dentro das escolas, 

ocorrem a partir de certos modelos de parcerias que são feitas por organizações que 

mediam os processos entre a SEEP e os interesses das empresas. Nesse sentido, a 

empresa cria as metas juntamente com o Instituto, e estes terão que alcançá-las, 

basicamente no que se refere à quantidade de estudantes contemplados com os 

programas desenvolvidos e ao encaminhamento desses estudantes para o mercado 

de trabalho. Comumente, o Instituto recebe recursos financeiros tanto do setor 

público quanto da iniciativa privada para desenvolver a ação planejada, mediante os 

termos de convênios firmados. 

No Grupo 2, nuances do processo de PPP’s são percebidas e destacadas por 

quem acompanha mais proximamente o trabalho pedagógico nas escolas, a partir 

de um olhar pedagógico comprometido com a formação humana. E, ainda sobre os 

cuidados necessários nas relações de PPP’s, um dos entrevistados do Grupo 2 

reforça a ideia do cuidado necessário no que se refere às interferências existentes 

dentro do território escolar, em função da presença das empresas e/ou de seus 

representantes diretos. 

 

Quando uma instituição privada, em especial a de grande porte, ela 
entra na escola, ela entra para defender seus próprios interesses.  E 
isso faz com que se perca na escola, se não tiver cuidado, o objetivo 
maior da escola que é levar o estudante a aprender, levar a 
aprendizagem ao estudante. E o parceiro se acha, fica se achando, 
dono daquele espaço e quer que a escola atue dentro de um 
determinismo econômico, mercadológico, ou seja, qual for o 
interesse que ele traga para escola. É como o setor público ele fica 
muito desprotegido, exatamente por conta de necessidade, de firmar  
parcerias principalmente financeiras,  você se perde na ideologia dos 
outros. E renuncia sua própria ideologia (RS 3). 

 

A dinâmica que se instaura na política educacional no estado de Pernambuco 

tem se voltado para a primazia dos interesses empresariais, com ampliação 
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gradativamente dos espaços, dos tempos, dos conteúdos, voltados para a lógica de 

mercado, conforme alguns exemplos de PPP’s  já analisadas no capítulo anterior.  

No que se refere ao Grupo 3 e 4, os profissionais apresentam concepções 

sobre o fenômeno com conteúdo distintos, no que se refere ao aspecto pontual de 

interferência do setor  privado no espaço público. Afirma-se que sim e que não:  

 

Eu acredito que sim. Eu acredito que uma boa parceria... Eu acho 
que deveria contemplar todas as coisas, não é? [...] Para utilizar o 
espaço da escola sim. Agora o que não pode é alterar o calendário 
letivo, alterar o horário de aula, alterar a carga horária do estudante, 
aí isso não pode. Não pode alterar a carga horária do professor, 
professor deixar de cumprir sua carga horária para atender ao 
parceiro (RG 1). 

 
Não tem nenhuma parceria que o externo tenha força para modificar 
algo, tirar da rota, do rumo da escola. Até o momento isso não existe 
(RC 1). 
 

É inquestionável que a própria existência já é uma interferência. A 

interferência se dá a partir da delimitação do espaço dentro da escola para que a 

empresa parceira possa atuar, quer mediante a utilização de alguma sala, quer 

mediante a utilização de algum laboratório, por meio da alteração da rotina da 

escola, da ampliação dos seus dias e horários de funcionamento. A exemplo da 

abertura das escolas aos sábados, ou abertura para funcionamento de certos 

programas no contraturno.  

O grupo 5, profissionais pertencentes à Escola ‘A’, entende que as parcerias 

dentro da escola fortalecem as práticas desenvolvidas. Os pertencentes à Escola ‘B’, 

escola que não possui laboratórios e/ou materiais de empresas privadas dentro do 

espaço escolar, e por não conhecerem ou não reconhecerem as parcerias firmadas 

através da SEEP existentes na escola, responderam que não saberiam responder 

se parcerias dentro da escola repercutiria de alguma forma na estrutura desta.  

Ainda assim, afirmaram que acreditavam que sim. Abaixo, seguem falas ilustrativas: 

 

Eu tenho a impressão que haveria sim [...] com certeza implicações 
em relação ao espaço físico e planejamento também iriam acontecer. 
No trabalho escolar isso aí também iria acontecer (RD 2 A). 

 
[...] Esses pontos fortes da iniciativa privada, trazer para o setor 
público, hoje já se fala muito nisso, as instituições publicas já falam 
em obter objetivos, metas. Agora a gente precisa ter mais seriedade. 
Eu vejo que isso veio, essa parte de objetivos veio bem, mas eu 
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estou vendo uma fragilidade já. Algumas instituições elas estão 
criando algumas metas fantasiosas. E eu fico muito preocupado com 
isso. O papel aceita tudo, mas a prática, a vivência das coisas só vai 
com um trabalho sério (RD 2B). 

 

O entrevistado RD 2B, ao mesmo tempo em que aponta como positivos 

alguns aspectos advindos da lógica privatista, a exemplo dos objetivos a serem 

traçados e as metas a serem alcançadas em um tempo determinado, desperta a 

atenção para um fenômeno atual em educação, que se manifesta não só no estado 

de Pernambuco, mas em várias redes de ensino em todo o país – aquilo que Ball 

(2002, 2004) denomina de cultura da performatividade.  

A cultura da performatividade, segundo perspectiva do autor, é uma luta por 

visibilidade, na qual os indivíduos e/ou organizações são avaliados e os resultados 

são expostos em vitrines, e os desempenhos servem como medidas de 

produtividade, de rendimento e de “qualidade”. Tal cultura corresponde a uma forma 

de regulação como meio de controle e pressões para o alcance de possíveis 

mudanças almejadas. Cria-se uma cultura de comparações, competições, 

premiações, buscam-se os resultados a qualquer custo. Por vezes, os dados são 

“maquiados”, as informações são manipuladas, não são apresentadas com clareza, 

e tais procedimentos podem ser categorizados como “estratégia de sobrevivência” 

na lógica estabelecida. 

A institucionalização da lógica privatista na educação pública no estado de 

Pernambuco atinge, obviamente, não só a prescrição normativa dos currículos como 

também as ações que são desenvolvidas no cotidiano das Escolas Técnicas 

Estaduais (ETE’S) e das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM’s). Mais 

recentemente, a determinação de inclusão de uma disciplina denominada 

Empreendedorismo, e/ou Projetos de Empreendedorismo nas matrizes curriculares 

adveio de uma determinação de forças políticas mais amplas da Secretaria de 

Educação (SEE) e da Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP). 

 

Essa disciplina não nasceu fruto de nenhuma discussão, ela 
aconteceu pelo desejo de uma liderança da Secretaria de Educação, 
e nós tivemos que improvisar, porque nós não temos profissionais 
qualificados pra isso. Não existem, pelo menos na área pedagógica, 
pessoas que tenham feito algum tipo de formação, formação mesmo 
acadêmica, curso de graduação dessa área. E ainda hoje a gente tá 
utilizando empreendedorismo, experiências de organizações não 
governamentais. Porque a gente tem que confessar com humildade 
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que a gente desconhece esse tipo de trabalho, e as formações são 
feitas esporadicamente, a gente tem professores que tem outras 
graduações e que estão sendo improvisados como professores de 
empreendedorismo. Eu acho que essa é uma necessidade, a gente 
precisa correr em busca disso, e eu só vejo isso. Através de 
parcerias externas, eu não consigo ver na área de educação, nas 
licenciaturas, nenhum movimento no sentido de formar pessoas pra 
desenvolver esse tipo de formação acadêmica do estudante. Então a 
gente ainda tá no momento do ensaio e erro (RS 3). 

 

A disciplina de Empreendedorismo foi incluída, inicialmente, em 2011, na 

parte diversificada das Escolas de Referência e Escolas Técnicas Estaduais. Nesse 

ano, as matrizes curriculares dos cursos técnicos integrados ao ensino médio foram 

caracterizadas pela disciplina de Empreendedorismo com duas horas de aula 

semanal, totalizando, ao final do primeiro ano, 80 horas aula. E ao final dos três 

anos, um montante de 240 horas aula de empreendedorismo. 

 Em 2012, houve algumas modificações, e nas ETE’s a disciplina de 

Empreendedorismo foi alocada no conjunto de disciplinas de formação profissional. 

Por vezes, ocorre uma revisão nas ementas das disciplinas e, quando necessário, 

há alterações. Desse modo, é comum ocorrerem pequenas diferenças de escola 

para escola, nos diversos cursos analisados. 

 

[...] a grande dificuldade que a gente tem em relação à carga horária 
é que eu só posso aumentar uma carga horária de uma disciplina se 
tirar de outra. Porque a semana letiva é de 45 horas, eu não tenho 
mais do que isso para oferecer. E há sempre, ainda bem, uma luta 
de todos os professores de que a minha carga horária é pequena, eu 
preciso de uma carga horária maior. A gente pode correr o risco de 
uma disciplina que a gente não tem o domínio, de aumentar a carga 
horária, sem que a gente tenha o profissional preparado pra isso (RS 
3). 

 

A lógica instaurada entende a disciplina de Empreendedorismo enquanto 

estratégica para a dinâmica de favorecimento da lógica do capital. Ou seja, a 

disciplina no currículo do ensino médio integral e semi integral assume o papel de  

“despertar no estudante” outro tipo de perspectiva ao final do ensino médio: ser um 

empreendedor. E no caso da Educação Profissional, entende-se tal perspectiva 

enquanto pertencente ao processo de formação, conforme expressa a fala abaixo, 

de um dos representantes da SEEP: 
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[...] quando o estudante não está fazendo um curso profissional, ele 
teoricamente, ou historicamente, ele só tem duas saídas, ou 
continuar a vida acadêmica, ou ir tentar o mercado de trabalho de 
qualquer jeito. Ele não visualiza a possibilidade dele ser o próprio 
empreendedor. Ele não precisar de um empregador pra tirar o seu 
sustento. Então o empreendedorismo, pelo menos abre os olhos 
deles pra isso, prepara o estudante pra ele ser capaz de saísse bem 
na entrevista de trabalho, ele saber quais são os direitos e deveres, e 
isso abre o horizonte para o estudante. No caso da educação 
profissional, isso é próprio mesmo da formação de um futuro 
profissional trabalhador. Então, apenas se acrescenta além do que 
ele recebe de específico, na base comum, esse trabalho também que 
é desenvolvido com eles (RS 3). 

 

Basicamente, a ementa da disciplina de Empreendedorismo se constitui 

voltada para teorias e práticas relacionadas as seguintes temáticas: 

estabelecimentos de metas, motivação como fator de produtividade, o perfil 

empreendedor, técnicas de oportunidade, nichos de mercado e segmento de 

mercado. No ensino médio das EREM’s, a disciplina tem uma carga horária de uma 

hora semanal, totalizando 40 horas ao ano. Ao final dos três anos tem-se um total de 

120 horas aula, cujo objetivo é o desenvolvimento de competências para o mercado 

de trabalho.  

Competências como desenvolver o perfil empreendedor através do exercício 

da criatividade e dos atributos interpessoais e comportamentais próprios; identificar 

as etapas do ciclo de vida de um empreendimento; conhecer as instituições 

governamentais e não governamentais de apoio ao pequeno empresário; e avaliar a 

viabilidade e os riscos de um empreendimento, considerando os aspectos 

econômico-financeiros, legais e mercadológicos, bem como seu impacto social e 

ambiental. 

Além dos aspectos já pontuados, as injunções dos ditames advindos dos 

interesses empresariais, pelas quais sofre o sistema educacional do estado de 

Pernambuco, podem, nitidamente, serem constatadas a partir dos desdobramentos 

advindos da assinatura pelo governador217, em 16 de novembro de 2011, do 

                                                           
217

 Em 16 de novembro de 2011, o documento foi assinado pelo  Governador Eduardo Campos. O 
Fórum criado passa a ser presidido pela Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, e 
não mais pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Disponível em: <http://www.pe.gov.br/>. 
Acesso em: 17 nov. 2011. 
 
 

http://www.pe.gov.br/
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documento que altera o texto do Decreto 32.040218, o qual criou, em 2008, o Fórum 

Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Pernambuco.  

Cria-se, assim, um espaço para propor e acompanhar a implantação das 

políticas governamentais de apoio e fomento às micro empresas de pequeno porte 

de Pernambuco. E, em 21 de novembro de 2011, mediante o Decreto nº 37.428, se 

institui o Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de 

Pernambuco219, estruturado por três Comitês Temáticos responsáveis pela 

elaboração de propostas e pela formulação de políticas públicas, conforme expressa 

o trecho abaixo. 

 
Art. 4º O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte de Pernambuco é estruturado pelos seguintes 
Comitês Temáticos, responsáveis pela articulação, desenvolvimento 
de estudos, elaboração de propostas, encaminhamento dos temas 
específicos que deverão compor a agenda de trabalho e formulação 
de políticas públicas: I – racionalização legal e burocrática e 
legislação; II – investimento, financiamento, comércio exterior e 
integração; e III – tecnologia, inovação, educação empreendedora e 
informação (PERNAMBUCO, DECRETO Nº 37.428). 

 

                                                           
218

 Decreto 32.040, de 03 de julho de 2008, institui e regulamenta o Fórum Estadual das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Pernambuco, e dá providências correlatas. 
Disponível em: <http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/legislacao/Decretos/2008/DEC32040_2008.htm>. 
Acesso em: 01 jul. 2012. 

219
 O fórum foi criado para discutir assuntos considerados importantes para as microempresas 

Disponível em: < http://www.pe.gov.br/ > Acesso em 17 de novembro de 2011). De acordo com o Art. 
3º do Decreto 37.428, integram o Fórum os seguintes órgãos do Governo do Estado  e as entidades 
de apoio e representação da iniciativa privada: I) Secretaria de Trabalho, Qualificação e 
Empreendedorismo (STQE); II) Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC); III)Secretaria de 
Ciência e Tecnologia (SECTEC); IV) Secretaria Estadual de Educação (SEE); V) Secretaria de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG); VI) Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ); 
VII) Secretaria de Administração (SAD); VIII) Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMAS); IX) Procuradoria Geral do Estado (PGE); X) Agência de Fomento do Estado de 
Pernambuco S/A (AGEFEPE); XI) Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD 
DIPER); XII) Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE); XIII) Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); XIV) Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE); 
XV) Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoria, Perícias, 
Informações e Pesquisa do Estado de Pernambuco (SESCAP-PE); XVI) Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais de Pernambuco (FACEP); XVII) Confederação Nacional das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (COMICRO); XVIII) Federação das Associações das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FEMICRO); XIX) Federação das Indústrias de 
Pernambuco (FIEPE); XX) Federação do Comércio de Pernambuco (FECOMÉRCIO); XXI) Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL); XXII) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES); XXIII) Banco do Nordeste do Brasil S/A; XXIV)  Banco do Brasil S/A; e XXV) Caixa 
Econômica Federal S/A. 

 
 

http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/legislacao/Decretos/2008/DEC32040_2008.htm
http://www.pe.gov.br/
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A partir desses Comitês Temáticos, ações foram desenvolvidas a partir de 

constituições de grupos de trabalhos (GTs). Dentre vários, ficou instituído o GT 

Empreendedorismo e Inovação nas Escolas, com a incumbência de construção de 

uma proposta de política estadual de estímulo à cultura empreendedora e da 

inovação na Rede Estadual de Educação. Ou seja, fomentar a cultura da inovação e 

do empreendedorismo no Ensino Médio e Técnico, com representações de 

entidades diversas, tais como: Secretaria do Trabalho Qualificação e 

Empreendedorismo (STQE), Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP), 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco 

(SEBRAE/PE), Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco (FACEPE), Instituto Evaldo Lodi em PE (IEL/PE), dentre outros.  

O objetivo da proposta é fomentar a cultura empreendedora e de inovação na 

Rede Estadual de Educação de Pernambuco. Desse modo, ao longo de todo ano de 

2012 ocorreu uma jornada de planejamento, reuniões extraordinárias do comitê 

temático e plenárias até a construção da proposta preliminar. Nesta, algumas 

premissas são pontuadas, a saber: a percepção do empreendedorismo e da 

inovação como ações reflexivas e relacionais em um ambiente de contínua 

transformação; o entendimento, a aceitação das estratégias pelos gestores, 

educadores e educandos; a disponibilidade, o comprometimento e a participação 

dos gestores e educadores; a incorporação das atividades de empreendedorismo e 

inovação no currículo e na prática escolar; a compreensão do tema 

empreendedorismo e a inovação como elemento transversal na rede estadual de 

educação.  

Na proposta preliminar, pontuam-se, também, alguns desafios quanto à 

construção da política de estímulo à cultura empreendedora e de inovação na rede 

estadual de educação: a) aceitação, compromisso, participação e  qualificação dos 

gestores, educadores e educandos com relação ao empreendedorismo e à 

inovação; b) articulação de parcerias com instituições públicas e privadas com o 

propósito de potencializar os resultados da política; c) inclusão dos temas 

empreendedorismo e inovação na formação  de educadores nos cursos de 

licenciatura. 

Nesse sentido, estratégias são traçadas, do tipo: garantia da qualificação dos 

educadores com relação ao empreendedorismo e à inovação; envolvimento dos 

parceiros institucionais, de forma articulada e complementar, visando potencializar 
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os resultados da política; premiação e divulgação das experiências exitosas 

desenvolvidas pelos parceiros institucionais; incentivo a trabalhos acadêmicos sobre 

empreendedorismo e inovação. 

Conclui-se que o discurso em prol do empreendedorismo na educação está 

inserido na lógica de repaginação da teoria do capital humano. Frigotto (2010, p. 

153) ao refletir sobre o movimento da teoria do capital humano para demonstrar sua 

pseudoconcreticidade, afirma: 

 

[...] ao produzir um conjunto de conceitos, postulados e técnicas, 
passa a ter uma função, a de evadir a gênese real das leis que 
regem as relações sociais de produção no interior do capitalismo. O 
mascaramento fundamental decorre da visão burguesa de que cada 
indivíduo é, de uma forma ou de outra, proprietário e, enquanto tal, 
depende dele – e não das relações sociais, das relações de poder e 
dominação – o seu modo de produção da existência. (FRIGOTTO, 
2010, p. 153) 

 

Esse é o discurso, o entendimento e a compreensão que legitimam a servidão 

do profissional ao capital, à empresa, que transforma homens e mulheres em coisa – 

matéria-prima, produto, mercadoria –, ou, como preferem Becker (1983) e Schultz 

(1973) “capital humano”, ou “recursos humanos”. São ‘coisas’ que possibilitam o 

enriquecimento, a acumulação ampliada de capital, conforme expressa Frigotto 

(2010, p. 15-16): 

 

A teoria do capital se apresentou nos anos 1970 como uma teoria do 
desenvolvimento econômico. Postulava explicar, ao mesmo tempo, 
as desigualdades de desenvolvimento entre as nações e as 
desigualdades individuais. Para esta teoria a vergonhosa e crescente 
desigualdade que o capitalismo monopolista explicitava e se tornava 
cada vez mais difícil de esconder, devia-se, fundamentalmente, ao 
fraco investimento em educação, esta tida como o gérmen gerador 
de capital humano ou maior e melhor capacidade de trabalho e de 
produtividade. A fórmula seria simples: maior investimento social ou 
individual em educação significaria maior produtividade e, 
consequentemente, maior crescimento econômico e 
desenvolvimento em termos globais e ascensão social do ponto de 
vista individual. (FRIGOTTO, 2010, p. 15-16) 

 

O agravante identificado do momento atual é que a primazia das decisões 

políticas tem o foco na transposição de princípios, que caracterizam a lógica do 
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mercado para o espaço escolar, com impactos diretamente no currículo220. É o que 

Gewirtz e Ball (2011) expressam como “a revolução do mercado”. Ou seja, “[...] a 

revolução do mercado não envolve apenas mudança de estrutura e de incentivos. É 

um processo transformacional que engloba um novo conjunto de valores e um novo 

ambiente moral” (GEWIRTZ; BAL, 2011, p. 217).  

A privatização da educação é um movimento complexo, multifacetado e 

interrelacionado (BALL, 2008). No que se refere aos processos de PPP’s na 

educação, estes envolvem o setor privado em todos os domínios da educação, tanto 

na elaboração de políticas, quanto na divulgação de concepções que incorporaram 

os interesses do setor privado, a própria execução e avaliação.  

A escola pública, gradativamente, e a passos largos, está sendo conduzida de 

forma indiscriminada enquanto instrumento da ética privatista, mercadológica e da 

meritocracia, com direcionamento da formação dos jovens nos moldes dos 

interesses empresariais.  É o fundo público sendo patrocinador da lógica privatista 

no espaço público e a escola com uma função social desvirtuada do ponto de vista 

de seu papel de primar pelos princípios fundamentais da formação humana.  

É mais um dos desafios para ser enfrentando na educação do país, dentre 

vários historicamente constituídos, conforme expressa Grabowski (2010, p. 25). 

 

Os desafios da educação brasileira são estruturais e passam, 
necessariamente, pela decisão política de investir volumes de 
recursos proporcionais à riqueza  do país na ampliação e 
universalização do acesso e sucesso do estudante brasileiro. Na 
educação profissional, esses desafios não são diferentes, visto que 
as desigualdades na distribuição dos recursos são ainda mais 
injustos, fragmentados e alocados conforme determinações do 
capital (GRABOWSKI, 2010, p. 25). 

 

É o sistema educacional público disseminando a lógica privatista, do capital, 

com apoio e/ou patrocínio de recursos públicos. A escola sendo utilizado a serviço 

da lógica privatista: instalação de empresas e seus projetos no território escolar; 

captação de potencial inovador dos jovens, mediante treinamentos e seleção de 

jovens para as empresas. Há uma disseminação e inculcação da lógica do mercado 
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 Currículo escolar entendido não apenas enquanto documento normatizado, denominado de 
matrizes curriculares, mas como currículo real, tudo o que se vivencia no cotidiano da escola. 
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e ideologias em prol de formação de sujeitos gentis e acríticos, para manutenção da 

‘ordem’ estabelecida, incapazes de questionarem o projeto de sociedade vigente.  

 

6.7  Parcerias entre o setor Público e o setor Privado na educação e impactos 

na ação docente 

 

Representantes do setor privado, Grupo 1, afirmam que o trabalho 

desenvolvido pelas parcerias não tem o foco direcionado aos docentes. Entretanto, 

também admitiram que já desenvolvem programas de formação direcionados aos 

docentes, ou que pretendem assim fazê-lo. 

 

[...] Então a gente conversou e como contrapartida do convênio que a 
gente tem com a Secretaria a gente então qualificou vários 
professores de empreendedorismo, e deu o material de economia 
pessoal pra que eles pudessem aplicar nos alunos do primeiro ano. 
Pra quê? Porque pra nós também facilita o próximo projeto que é o 
miniempresa, então o aluno já vai mais preparado. Vai se 
apropriando dessa ideia de empreendedorismo (RP 1). 
 
Então falaram vamos pensar em um projeto para 2014 que a gente 
possa no lugar de estar fazendo esse projeto com os jovens a gente 
já pudesse tá fazendo uma capacitação pra todos os educadores, 
professores dessa área de empreendedorismo, durante os três anos. 
Mas isso veio acontecer agora (RP 2). 

 

A partir das expressões dos entrevistados, identifica-se não só o alargamento 

das ações dos interesses privatistas dentro do setor público e o aprimoramento das 

estratégias de avanço no território escolar, como também a disseminação, em todas 

as instâncias, do mote dos discursos a favor do sistema instaurado, o 

“empreendedorismo”.  

Sobre a autonomia, se a relação de PPP’s  afeta ou não a autonomia 

docente, as respostas dos entrevistados dos Grupos 4 e 5  oscilavam entre “sim” e 

“não”. Outros responderam que não repercute no processo de autonomia docente 

pelo não reconhecimento dessas relações de PPP’s como sendo, de fato, 

pertencente à escola e/ou pela ausência de ação direta das ações dos programas 

desenvolvidos no trabalho docente. 

 

Se disser que não vai repercutir, não tem como, vai repercutir sim. 
Porque quer queira ou não é a presença, quer queira ou não o 
professor vai ter contato com a empresa, que vai trazer os seus 
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coordenadores, os seus responsáveis, então vai haver contato e vai 
haver mudanças [...] surgem também atritos. Não tem relação que se 
estabeleça que não haja atritos (RD 2 A). 

 

A dimensão do atrito, dos conflitos entre as partes envolvidas no processo é 

uma realidade que se configura de diferentes formas e intensidades dependo da 

cultura organizacional de cada escola, e do programa de parceria estabelecido. Ou 

seja, há escolas que recepcionam as instituições que representam os interesses 

privatistas com maior ou menor grau de resistência as suas intervenções. E, há 

intervenções das instituições “parceiras” dentro das escolas que se configuram em 

maior ou menor grau de ocupação territorial da escola e/ou interferências nas ações 

dos docentes. Em função de variáveis dessa natureza os atritos, os conflitos e as 

resistências podem ser mais ou menos perceptíveis.  

Nesse contexto, o princípio da autonomia docente, na visão de alguns 

entrevistados do Grupo 2 e do Grupo 5,  é apresentado como fundamental e 

intrínseco à ação docente, portanto inviolável. 

 
De forma nenhuma. Por que não há? Pelo próprio princípio da 
docência, a gente define, e a gente acredita que o professor  ali ele 
constrói antes o projeto político pedagógico, ele constrói antes o 
quadro curricular, ou  ele conhece o quadro curricular no qual ele vai 
trabalhar. Eu acredito que nessas parcerias, o objetivo delas é 
exatamente para fortalecer a construção do conhecimento do 
professor, mas não que vá ter uma interferência direta no 
conhecimento, no trabalho com os estudantes (RS 1). 

 
Então a parceria ela viria para suprir esse lado material, porque eu 
acho que a parceria tem que ser resumir a isso. Porque se ela 
começar a interferir na autonomia da escola, aí isso complica as 
relações que podem se estabelecer. Porque o trabalho do docente 
tem que ter autonomia, autonomia no seu trabalho. Tem que 
estabelecer normas e regras, como todo o mundo está sujeito a viver 
em sociedade... Mas ele tem que ter autonomia pra exercer, pra 
ensinar, pra dedicar-se ao que ele precisa e ao que ele acha correto 
dentro da disciplina dele. Então ele tem que ter essa autonomia (RD 
2 A). 

 

Para outros entrevistados do Grupo 2 e também do Grupo 3, as relações de 

PPP’s, mais especificamente as parcerias que envolvem a formação do docente, 

não somente afetam a ação docente dentro das escolas, como também trazem 

resultados positivos nos índices das escolas de referência, comparada com as 

demais da rede. Segundo a SEEP, resultado conquistado não só por conta do maior 

tempo do estudante dentro da escola, salários diferenciados dos professores, mas 
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por conta da “postura do profissional” que acompanha o estudante, o professor que 

é formado em uma “perspectiva  empreendedora”. 

 

Eu acredito que afeta. Principalmente a parceria que envolve a 
formação dos professores. [...] Então quando o projeto envolve a 
formação do professor então ele afeta diretamente, por que ali ele [o 
professor] vai ser orientado a uma postura diferenciada, isso já é 
reconhecido. Porque os resultados das escolas de referencias, que 
nós temos alcançados, em comparação com outros escolas, são 
resultados melhores. Por quê? Por conta a postura do 
desenvolvimento que  aquele professore tem na escola. Não é só o 
mais tempo que ele tem na escola, é mais tempo e a postura que ele 
tem com aquele estudante. Envolve muito aquele estudante, tem 
uma pessoa se importando com ele (o aluno), com os problemas 
dele, que encaminhamento tem que ser dado junto à comunidade 
(RS quatro). 

 

Com certeza. Bastante. Repercute [...] ela vai contribuir com a 
qualidade da formação dos profissionais, dos que estão aqui e dos 
futuros profissionais, que é o mais importante (RG um). 

 

No que se refere à aceitação dos programas implantados pelas parceiras 

dentro das escolas, o Grupo 1 afirma haver, em um primeiro momento, maior 

estranhamento ou resistência por parte dos profissionais das instituições educativas. 

Mas, aos poucos, há a aceitação, ou menor grau de resistência. 

 

A gente tem assim muitas vezes a gente tem algumas resistências 
do profissional da escola, por diversas razões (RP 1). 

 
De início sim, porque eles até então não tem essa visão empresarial, 
e a instituição quando vem, ela vem com essa visão do mundo 
empresarial, mas logo depois eles entendem que isso é pra facilitar, 
que é pra ajudar o trabalho, e que o nosso aluno da escola técnica 
ele precisa ter essa visão empresarial, de aluno empreendedor (RS 
2). 
 

 

Por parte dos docentes, as resistências ocorrem quer em função do instinto 

de preservação de seu próprio espaço e tempo de trabalho, de sua autonomia no 

fazer, quer pelo próprio medo de agregar outras atribuições a sua prática 

pedagógica, além das muitas já existentes. Por vezes, tais resistências se esfacelam 

com o tempo em virtude das formas de controle impostas aos profissionais que se 

submetem ao regime de trabalho das EREM’s e ETE’s e pela não construção 

coletiva, por parte desses profissionais, de mecanismos de enfrentamento.  
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Os docentes entrevistados que alegaram não haver interferência por parte 

das parcerias na autonomia docente justificaram suas respostas com o argumento 

de que não existe nenhuma parceria com força suficiente para tal intervenção dentro 

da escola.  

Entretanto, os representantes do interesse privado deixam claro que há a 

pretensão, por parte da Secretaria de Educação do estado de Pernambuco, que haja 

a adesão total aos modelos de parceria em vigor, e que tais modelos se tornem 

política pública. Dessa forma, haverá interferência no processo de autonomia da 

escola e de seus profissionais.  

 

Porque na verdade os educadores do projeto são contratados por 
nós, não são os educadores da escola. Agora, em outros locais, por 
exemplo, lá no Ceará em fortaleza, a gente tá com 5000 jovens. A 
secretaria que é o nosso grande sonho que aconteça aqui, ela 
internaliza o projeto. Então todos os professores são da rede publica. 
São professores da rede. Aí sim implica. O professor lá de Biologia 
se tiver horário disponível ela vai dar aula de DPS a tarde, aula de 
CRV à tarde. E tudo isso é pelo Estado. Lá no Ceara a gente faz o 
acompanhamento e as capacitações, mas tudo administrado por 
eles. Adesão total. A principio pegaram os professores que tinham 
carga horária disponível e que tinham vontade, e, além disso, lá no 
Ceará tem o apoio pedagógico, e todos os apoios pedagógicos, 
todas as escolas participam da formação. Isso é o desejo é o sonho 
nosso, do terceiro setor, que todo jovem tenha acesso. Lá a gente tá 
conseguindo transformar em políticas publicas (RP 2). 

 

Há o desejo por parte do setor privado, conjuntamente com a Secretaria de 

Educação, de transformar certos Programas e Projetos, que ocorrem hoje mediante 

ações de PPP’s, em Políticas Públicas. Enquanto isso, os mesmos passam por 

experimentos, ajustes dentro do universo escolar em busca de aprimoramentos.  

Alguns aspectos das relações de PPP’s, em caráter “experimental”, 

identificados nessa pesquisa também foram constatados em outros estudos, a 

exemplo dos resultados apresentados por Peroni (2012, p. 27), que afirma entre as 

principais implicações da parceria para a gestão democrática da educação “está à 

diminuição da autonomia do professor, que recebe o material pronto para utilizar em 

cada dia na sala de aula e conta com um supervisor para verificar se está tudo 

certo”. A autora também destaca a lógica da premiação por desempenho, valores 

disseminados como o da competitividade entre estudantes e docentes etc.  
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O fato dos entrevistados, pertencentes ao mesmo processo, apresentarem 

respostas distintas, quanto à interferência ou não das PPP’s na autonomia docente, 

pode se justificar pela atuação das parcerias ainda ocorrer de forma não totalizante 

nas escolas, como também a priorização das ações ainda estarem focadas nos 

estudantes, e a dinâmica sendo conduzida por instrutores contratados e/ou 

voluntários recrutados pelas organizações privadas parceiras. Existe a 

intencionalidade explicita não só de ampliação como de consolidação global dessas 

propostas até alcançarem o status de política pública. Assim, todas as escolas e 

seus respectivos profissionais terão que incorporar à lógica privatista a prática 

pedagógica.  

 

6.8  Parcerias entre o setor Público e o setor Privado e implicações na gestão 

escolar: o discurso de gerencialismo em educação 

  

O neoliberalismo e a “Terceira Via” trouxeram influências do quase mercado 

para a administração pública. As teorias de administração gerencial trouxeram 

influências à gestão da educação. São estratégias do capital para a superação de 

sua crise, que juntamente com a reestruturação produtiva, os princípios de 

flexibilização, trabalho em equipe, compressão espaço-tempo e rapidez e 

criatividade das respostas às demandas, acarreta mudanças na cultura 

organizacional das instituições (PERONI, 2012).  

Consideram-se esses aspectos e identifica-se que na rede pública de ensino 

do estado de Pernambuco há um hibridismo nas concepções e nas práticas 

relacionadas à educação, aos espaços escolares. Existe uma miscelânea de 

princípios e de práticas que se revelam em ações patrimonialistas, de clientelismo, 

de administração burocrática e de gestão gerencial. 

 E sobre a lógica de administração gerencial que se instaura na rede pública 

de ensino no estado de Pernambuco, ao mesmo tempo em que os gestores a 

entendem como algo positivo, expressam suas críticas ao processo, basicamente 

pela falta de estrutura para tal, conforme expressam os trechos a seguir:  

 

Acho positivo, no sentido que faz a coisa funcionar alinhada, mais 
organizada, mas atualmente confuso. Porque a gente tá com um 
pouco de um, um pouco de outro. E tá nesse meio termo. Então 
muitas vezes estamos vivendo uma situação de conflito. Exatamente 
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pela organização. A organização de uma empresa governamental 
estatutária e uma empresa privada elas tem modelos muito 
diferentes, a própria base ela já é diferente. Então não dá pra chegar 
desconsiderando o principio e o meio, e só querer olhar a finalidade 
[...] Porque muitas vezes hoje, nós enquanto escola estamos 
acometidos a cobranças que não nos é ofertada uma condição pra 
que aquilo funcione da forma como deve. Então esse é um grande 
complicador (RG 2). 

 
Então eu acredito que nem se a gente quisesse a gente conseguiria 
esse modelo de gestão. Eu acho que a gente tá caminhando, a gente 
tá buscando, mas falta muita coisa pra gente conseguir isso. A gente 
precisaria ter pessoas em todos os setores da escola, por exemplo, 
eu precisaria de segurança, precisaria de porteiro, precisaria de 
pessoa no protocolo. Eu precisaria de uma escola com 26 
laboratórios, com 15 salas de aula, com auditório, com todo esse 
espaço, precisaria de alguém pra gerenciar equipamentos, chaves, 
gerenciar os espaços. Então eu não tenho pessoas para trabalhar, 
eu não tenho recursos pra manter, suficientes para manter a escola. 
Então fica muito difícil você falar em um tipo de gestão que você não 
tem condições para trabalhar (RG 1). 

 

A falta de estrutura propicia situações de atritos, conflitos entre os 

profissionais da escola, na medida em que as metas são traçadas e os resultados 

devem ser alcançados independente das condições para tal. Nesse contexto, e em 

qualquer outro, o gestor escolar assume papel estratégico, enquanto agente 

catalisador de processos. Fato que pode ser constatado no trecho a seguir: 

 

A grande diferença, mesmo dentro do mesmo grupo de escolas de 
referência, das escolas técnicas, eu diria até que as escolas técnicas 
são menos, porque elas são menores, e todo mundo das escolas 
técnicas são muito bons, os gestores. Mas, nas escolas de referência 
a grande diferença é a gestão, é do ‘0’ (zero) para o ‘100’ (cem), sem 
sombra de dúvidas. [...] Tem escola que o gestor é diferenciado, pra 
nós esta é uma grande diferença (RP1). 

 
 

Sobre o fato da relação de parcerias afetar ou não a  gestão escolar, sua 

autonomia, dos 14 (catorze) entrevistados, 7 (sete) afirmaram categoricamente que 

não há interferência, (1) um  afirmou que afeta a autonomia da gestão da escola sim, 

e 6 (seis) apresentam aspectos que sinalizam para a necessidade de avaliação das 

circunstâncias e critérios existentes no  processo de   relação público privadas.  

Sobre interferência das parcerias na gestão escolar, os entrevistados do 

Grupo 1 afirmam que sim e também que não: 
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Na autonomia da gestão não. Não. Até porque é assim, a gente até 
pode decidir que tal escola vai receber o programa lá com a reunião 
com a SEEP. Agora na hora de fazer o programa se o gestor não 
quiser, ele não vai ser executar (RP1). 
 
Tem aí implicações diretamente.  É como eu te falei, primeira coisa 
que a gente faz para identificar quais as escolas é se ela tem 
estrutura física. E aí eu vou mexer na infraestrutura em termos de 
equipamentos, eu vou mexer em termos de horário da escola, 
mesmo que não seja o projeto da escola isso acontece (RP2). 
 

Entrevistados do grupo 2 afirmam que a gestão de cada escola tem sua 

autonomia, e esta é respeitada pela Secretaria de Educação. Portanto, as escolas 

não sofrem em seu processo de autonomia as implicações decorrentes de parcerias 

firmadas através da SEEP. 

 

Porque a gente busca que a parceria chegue para fazer uma ação 
especificamente, claramente naquela escola. Mas ela não vai 
influenciar na autonomia da escola (RS 4). 
 

Entretanto, a complexidade das relações que se travam no “chão” da escola 

demanda uma necessária e constante avaliação dos princípios e fins das ações 

intencionadas, bem como os futuros desdobramentos em função dessas. De um 

modo geral, pode-se afirmar que as parcerias que são firmadas através de acordos 

“extras” interesses da escola, são aquelas que revestem as instituições privadas de 

um “poder” advindo de outras instâncias decisórias pertencentes à escala de 

hierarquia “superior”. De posse deste “poder”, tais instituições ocupam o território 

escolar e atuam com certa soberania nesses espaços. Portanto, com interferências 

diretas na gestão e autonomia escolar.  

 

[...] a gente sabe que os objetivos da iniciativa privada não são os mesmos 
objetivos da iniciativa publica. Então quando se tem uma parceria 
externa, às vezes os objetivos se chocam, e o gestor fica naquela, e 
agora? Eu vou para que lado? (RC 1). 

 

A partir do trecho em destaque, o que emerge enquanto debate não é só a 

preservação do bem público em detrimento dos interesses privatistas, como também 

a preservação da especificidade e dos objetivos do espaço escolar enquanto 

distintos da natureza e objetivos das empresas. Tais aspectos foram encontrados 

nas falas dos entrevistados dos Grupos 4 e 5. Mesmo sem reconhecerem 
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determinadas práticas de PPP’s enquanto legítimas, por não terem sido 

desencadeadas a partir da iniciativa da escola, afirmam que os impactos dessas 

relações  na gestão escolar são perceptíveis.  

 
É por isso que a gente não pode pensar numa gestão solitária, a gente 
tem que pensar num grupo gestor. Porque quando a empresa chega  
ela também não chega solitária, ela chega com um grupo de 
coordenadores. Então o coordenador vai formar um grupo de trabalho, 
então quer queira ou não vai afetar um pouco a autonomia da gestão 
[...] Vai afetar porque já afeta né?! Já afeta. Porque mesmo não tendo 
parcerias as deliberações que são feitas no plano macro afetam a 
gente aqui. Mesmo que a gente não concorde a gente tem que 
executar porque faz parte de um plano macro. Na organização 
empresarial tem isso, uma célula pode não concordar, mas como faz 
parte daquele corpo ela tem que acompanhar o processo (RD 2 A). 

 

Em um processo de análise crítica em torno das PPP’s em educação, 

Robertson e Verger (2012, p. 1151) afirmam que “não se podem adotar juízos a 

priori, isto é, que em todos os casos as parcerias público-privadas são por si só 

soluções políticas boas, ruins ou neutras”. Ao mesmo tempo, os autores destacam 

que o quadro adotado pelos empresários globais vinculados às PPP’s educacionais 

é baseado nos interesses mercadológicos. 

 

[...] o quadro adotado pelos empresários globais vinculados às 
PPPEs é fundamentado em lógicas e formas de prestação de contas 
baseadas no mercado, ao invés de possuir uma orientação pública, 
na qual o único modo viável de reconhecimento é ser consumidor, ao 
invés de ser um sujeito social e político. Isto representa uma visão 
empobrecida da educação como atividade social e prejudica a 
capacidade dos sujeitos sociais de serem reflexivos, na medida em 
que os limita e os definem primeiramente como agentes econômicos, 
cujas ações são exclusivamente enquadradas em relações de 
mercado (ROBERTSON; VERGER, 2012, p. 1151).  

 

Ainda com base nos autores acima citado, as PPP’s em educação se 

tornaram uma ferramenta de gestão favorecida por governos, empresas e agências 

de desenvolvimento internacional. E sob a égide da PPP’s tem havido uma 

expansão rápida da atividade do setor privado no âmbito da esfera da educação 

pública – algo com dimensão mais ampla do que o imaginado no âmbito das 

políticas anteriores de liberalização do mercado lançadas na década de 1980.  Além 

dessas novas e controversas atividades privadas, existem outras dimensões das 

PPP’s em questão.  
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Segundo os autores, governar a educação por meio dessas parcerias mais 

que uma questão de coordenar os serviços de educação, envolvendo agentes 

públicos e privados, tais opções governamentais são centrais na constituição de 

tipos particulares de cidadãos (de mercado), e na reconstituição do setor da 

educação (como parte de uma indústria de serviços educacionais globais em rápido 

crescimento).  

No que se refere à aplicabilidade de estratégias do gerencialismo do setor 

privado no setor público, o grupo um apresenta-se favorável e chama a atenção para 

as peculiaridades de ambos os setores, podendo as partes se complementar 

mediante as ações de parcerias. 

 

É porque são modelos completamente diferentes. Então assim, eu 
acho que quando a parceria ela de fato acontece eu acho que a 
gente precisa saber aonde ela se complementa. A gente tem muito 
pra aprender também. A gente tá dentro de um ambiente escolar que 
fazem isso há anos. A gente aqui é uma gestão voltada pra 
resultados, de resultados, que também é o modelo muito que vem da 
Odebrecht. Por isso que o tempo também é totalmente diferente. 
Mas eu acho que é interessante na hora que isso acontece, na hora 
que estão abertos para entenderem o movimento de um o 
movimento do outro, isso forma então um saber maior. Eu acho que 
pode aprender muita coisa da privada, a forma de gerir. Mas também 
a gente precisa aprender um pouco com o outro lado, porque é um 
mundo muito maior do que o que a gente que tá de fora imagina. 
Mas eu acho que é interessante. Eu acho que se aprende (RP2). 

 

Tais aspectos também são destacados por profissionais pertencentes ao 

Grupo dois. Neste grupo, há um reconhecimento da escola pública enquanto um 

bem público. Ao mesmo tempo, em algumas falas dos entrevistados, há um 

nivelamento da instituição escola ao estatuto de uma empresa. 

 

É porque é uma gestão voltada para resultados, nesse sentido eu 
acho positivo. Não que a escola esteja sendo vista como uma 
empresa friamente é porque a gestão voltada para esse modelo de 
tecnologia ela já está até adaptado. Inicialmente era TEO - 
Tecnologia Empresaria da Odebrecht, e agora ele é o TEAR - 
Tecnologia Empresarial Adaptada para a Educação e com avaliação, 
e resultado. Então as escolas fazem um diagnóstico de sua 
realidade, veem os pontos fracos, seus pontos fortes, traça 
estratégias e também tem seus indicadores a alcançar, tem suas 
metas. Elas colocam seus indicadores o que tema lançados e as 
metas a serem alcançadas. Então nesse sentido é positivo, pois não 
há acomodação, então você sempre vê a necessidade de um 
planejamento, de acompanhar as ações que você se propõe, as 
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metas,  e de você ter uma visão de futuro. E nesse sentido é muito 
positivo, você saber qual sua razão de ser, qual sua missão, qual sua 
visão, ter metas e essas metas serem acompanhadas. Então nesse 
sentido tem sido positivo para nossas escolas. O que você poderia 
apontar como negativo seria se você visse isso, esse planejamento 
sem a parte humana, e a escola ela demanda muito a parte 
pedagógica, você focar muito o planejamento e deixar de lado o 
projeto político pedagógico, então se houver essa cisão será um 
equivoco, porque para ser bom tem que estar casado as duas coisas. 
A escola, seu PPP, seu regimento, tudo que tem que ter uma escola, 
ela não pode esquecer, ela é uma organização? É. Ela é uma 
empresa? É. Mas o negócio dela é educação. São pessoas, portanto 
é diferente (RS 4). 

 

O Grupo 2 também reconhece que mesmo diante dos contínuos esforços 

empreendidos ao longo dos últimos anos, das estratégias para disseminação da 

lógica privatista no espaço público, esta ainda não é algo que se enraizou em todos 

os espaços.  

 

Há um desconhecimento de modo geral ainda das escolas como isso 
tá funcionando fora da escola, então quando isso chega às escolas 
então realmente é muito novo, e é uma adequação, então elas só 
fazem encaminhar. Como também as parcerias pra gente é muito 
novo. Estamos muito recentes com as parcerias nas escolas 
técnicas. É realmente tudo muito novo (RS 2). 

 

A lógica expressa nos trechos em destaque é a do gerencialismo, 

competitividade, produtividade, desempenho, resultados. Demanda, assim, uma 

reflexão sobre as imposições que permeiam as atitudes educativas, um 

questionamento sobre o sentido da educação no limite que se impõe, ao vincular 

seus processos, meios e finalidade à legitimação da sociedade capitalista. Refletir 

sobre essa dinâmica e a constituição dos indivíduos que se formam em seu interior 

(SILVA, 2008). 

Nas expressões advindas do Grupo 3, ao mesmo tempo em que não se 

identificam, inicialmente, conflitos em relação aos  processos propriamente ditos, 

constatam-se conteúdos de ampla bagagem crítica em relação à 

desproporcionalidade entre condições de trabalho e exigências postas em função do 

modelo gerencial por resultados. Aspectos também identificados no conteúdo das 

entrevistas pertencentes aos Grupo 1, a exemplo do trecho a seguir: 
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Eu morro de pena deles, porque eu acho assim que é um desafio em 
cima do outro. Porque tem a questão financeira, tem a questão que 
eu de fora olhando eu vejo, que é muito complexo, que é eu sou 
cobrado por uma gestão empresarial, mas eu não tenho autonomia 
de gestão empresarial. Então é assim, quebra o ar condicionado eu 
tenho que esperar que alguém resolva, não posso eu ligar e resolver. 
Então assim, essas questões eu acho que ainda são complexas, 
então eu fico até com pena deles, porque a gente vê que são muitos 
os desafios. Você entra numa escola dessas grandes, é um mundo.  
Então assim, é realmente um grande desafio, são pessoas que eu 
tenho o maior respeito que são os gestores de escolas, pois essas 
pessoas trabalham muito e tem muitos desafios. [...] Eu acho que 
eles deveriam ter um pouco mais de autonomia pra poder resolver os 
problemas, os problemas diários que facilitaria muito mais a vida 
deles. Mas, fora isso, eu concordo em grau, gênero e numero. Tem 
que tratar como gestão e tem que ser por resultados (RP 1). 

 
 Constata-se que em função do não atendimento satisfatório de 

necessidades básicas da escola por parte do setor público, os 
profissionais das escolas ficam na esperança ilusória de obter 
recursos advindos do setor privado para manutenção de suas 
estruturas. Nesse sentido, o Grupo 5 ao mesmo tempo em que 
apresenta preocupação em prol da ampliação de parcerias para 
atendimento as necessidades da escola, apresenta igual nível de 
preocupação com uma possível ampliação de interferências na 
autonomia da gestão escolar. 

 
Toda parceria ela só é negativa quando ela vem a interferir na 
autonomia da escola. Então toda escola tem um regimento, ela tem 
uma vivencia própria, e vindo uma coisa externa que quiser modificar 
isso, às vezes  vai chocar com os interesses da escola, e não vai ser 
bem aceito. E sempre alguém vai perder (RD 2B). 

 

Na visão do Grupo 4, deseja-se a dinamização, a otimização e a 

desburocratização dos processos dentro do setor público, tendo como modelo o 

setor privado.  

Eu acho que a iniciativa pública tem que pegar esse lado bom da 
iniciativa privada, é a dinamização, a otimização, a 
desburocratização, é a forma correta de aplicar a eficiência,  a 
eficácia, o papel do líder dentro de uma organização. Eu acho que 
essa influencia é que deveria ser cada vez mais trazida pra iniciativa 
pública (RC 2). 
 

Um aspecto que deve  ser destacado é o fato de que o capitalismo é, por 

necessidade, tecnológica e organizacionalmente dinâmico. Segundo Harvey (2011) 

isso decorre, em parte, das leis coercitivas que impelem os capitalistas individuais a 

inovações em sua busca do lucro. Entretanto, a mudança organizacional e 

tecnológica também tem papel-chave na modificação da dinâmica da luta de 
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classes, movida por ambos os lados, no domínio dos mercados de trabalho e do 

controle do trabalho.  

Além disso, o controle do trabalho é essencial para a produção de lucros e se 

torna uma questão mais ampla do ponto de vista do modo de regulamentação, a 

inovação organizacional e tecnológica no sistema regulatório, como o aparelho do 

Estado e os sistemas políticos de incorporação e representação etc, se tornam 

cruciais para a perpetuação do capitalismo (HARVEY, 2011).   

De um modo geral, todos os entrevistados se posicionam positivamente ao 

modelo de gerencialismo e à busca de resultados para o setor público. Mas, sempre 

com ressalvas. O Grupo 5 apresenta aspectos críticos a serem considerados, grosso 

modo, em decorrência dos movimentos híbridos pelos quais a organização da rede 

pública educacional no estado de Pernambuco têm passado. 

 

Então eu acho que o setor privado, a organização privada no setor 
público ela funciona até certo ponto pra colocar ordem, mas ela não 
pode ser imposta do jeito que esta sendo imposta, tem que ter toda 
uma reformulação. Até porque a renovação do quadro público é 
lenta, muito lenta, e nem sempre se dá da forma necessária. [...] 
Então se a própria rede pública não se entende como se organiza, 
ela não pode implantar um sistema privado nesse modelo 
organizacional que ela tem. Ela só vai gerar implicações, só vai gerar 
atrito. E atrito e implicação são elementos que devem existir, não 
devem ser gerados. Eles acontecem, mas eles não devem ser 
procurados. E do jeito que tá parece que tá se procurando esse tipo 
de coisa. E aí fica aquela coisa... O cara esbarra ‘eu não vou fazer’, 
‘eu não quero’ (RD 2 A). 

 

A partir do que expressam os entrevistados, conclui-se que o modelo de 

gerencialismo consonante com o fenômeno de PPP’s que ocorrem nas escolas, 

demandam acompanhamento, reflexões e aprofundamentos teóricos necessários. 

Conforme expressa Leão (1999, p. 116): 

 

Somos convocados a pensar a relação público e privado na 
educação brasileira com novos enfoques, tendo em vista a sua 
redefinição por parte do capital interessado em ampliar as 
possibilidades de sua realização. Há uma complexidade grande 
nesse campo, tendo em vista que as estratégias de privatização do 
setor público passam por uma gama variada de ações, tanto em sua 
forma quanto em sua intensidade, que vão desde a transferência 
direta de propriedade a formas como ‘financiamento público de 
prestação privada de serviços, financiamento pelo usuário com 
fornecimento público, parcerias, etc (LEÃO, 1999, p. 116). 
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A partir das falas dos entrevistados, identificou-se que os mesmos aspectos 

que se apresentam como negativos para a organização do trabalho pedagógico da 

escola, a exemplo da ausência da figura do coordenador pedagógico e da ausência 

de professores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), é o mesmo 

aspecto apontado pelos representantes das empresas enquanto elemento de 

dificuldade para disseminação e apropriação pelas escolas dos Programas 

empresariais. 

 

O desejo nosso era que essa tecnologia ela fosse ficando na escola, 
ela fosse absorvendo, e fosse parte dela. Mas pra isso teria que ter 
um apoio pedagógico, que tivesse formando também na 
metodologia, porque saindo o instituto ela pudesse continuar a se 
aplicar na escola, e principalmente acompanhando. E que esses 
educadores fossem da rede pública, porque na hora que o instituto 
sair todo esse saber vai embora com a gente. E a ideia é que esse 
saber fique na escola (RP 2). 

 

A realidade presente, a ausência de profissionais em quantitativo suficiente 

dentro do espaço escolar tem afetado o desenvolvimento dos projetos e dos 

programas de interesse das empresas. 

 
E aí esse educador de TIC, em 2008 tinha o TIC, já passa a ser da 
escola, e naquele momento a gente tinha também o apoio 
pedagógico. Então já ficam dois profissionais com a apropriação da 
proposta.  Só que em 2009 pra 2010 esse cargo foi extinto. Que era 
o professor de informática, depois laboratorista e depois foi extinto. 
Então como não tinham no quadro esses profissionais ficou difícil 
para o estado também garantir a presença desse educador. [...] 
Então na verdade o TIC hoje fica de forma transversal. [...] No inicio 
os três educadores eram contratados, esses três educadores eram 
do nosso instituto. Só que com essa perspectiva de ir internalizando 
dentro da escola a proposta, então era a parte pedagógica mais o 
TIC, e supostamente nos anos seguintes seriam os outros 
profissionais também. Mas aí como foi extinto [...] (RP 2). 

 

Além disso, os processos de imposições às escolas, aos docentes, a não 

preparação prévia dos profissionais, também se configuram enquanto problemáticas 

para a lógica empreendida de PPP’s em educação.  

 

Então tu imaginas pegar uma pessoa que nunca trabalhou na 
iniciativa privada, nunca teve um negócio, nunca estudou 
empreendedorismo, vai parar [...] pegar um papel e dizer, bom, a 
partir de hoje vou ensinar empreendedorismo. É muito complicado. 
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Então assim, agente viu que teve, [...] no que nós pudemos né?! 
Porque também a gente tem o limite da questão de dinheiro, da 
questão de material, não tinha como fazer pra todo mundo. Então a 
gente fez um número limitado de professores, um número limitado de 
alunos, até que foi bastante, mas não foi assim [...] grande. Mas na 
realidade a gente viu que para esses  professores, para essas 
escolas fez diferença, valeu a pena (RP 1). 

 

Sobre o processo de seleção das escolas, da forma de inserção dos 

programas dentro das escolas, revela o caráter não democratizante da lógica do 

capital, seu caráter seletivo.  

  

[...] tem algumas escolas hoje em dia que já tem tanta coisa dentro, 
de tantos projetos... Porque as pessoas sabem disso. Todo mundo 
que trabalha com parcerias, com projetos, etc. querem trabalhar só 
com o ‘filé’, né? Por quê? Porque são as escolas mais fáceis de 
trabalhar. Então, sempre a gente tem uma dúzia de escolas que são 
literalmente de referencias (RP 1). 

 

Nesses termos, contempla-se nos planejamentos estratégicos, a exclusão dos 

que já são comumente alijados dos processos, considerando critérios de avaliação 

de escolas e de alunos melhores e piores, relação maior e menor metrópole, cidade 

mais e menos desenvolvida economicamente, mais e menos distante etc.  

 

A escolha do interior tem que ter muito cuidado, porque o jovem 
quando entra no projeto logicamente quando ele sai, ele não quer um 
projeto para o mundo do trabalho ele quer um projeto pra vida, e eles 
levam isso, mesmo que não sejam inseridos naquele momento, eles 
tão pronto para serem inseridos em qualquer espaço a qualquer 
momento. Uns inclusive não querem nem trabalhar, eles preferem 
seguir a vida acadêmica, tem condições financeiras pra isso e eles 
seguem.   Mas a gente tem que ter muito cuidado também na 
escolha da cidade do interior por conta da inserção, porque a gente 
tem uma meta pactuada com o financiador privado, com a secretaria, 
de 80% do jovem inserido ao final do ano. Eles têm oito meses de 
formação e tem quatro pra colocar oitocentos jovens. E aí inserção 
pra gente é carteira assinada e espaço, sobretudo pra que o jovem 
possa entrar e ascender possa entrar como operador de caixa, mas 
ele possa vir a se tornar  um supervisor um gerente.  No interior é 
mais difícil primeiro porque tem um mercado menor, segundo porque 
no interior, infelizmente, ainda tem a cultura da informalidade, muitas 
empresas nem formalizadas elas são (RP2). 

 
Os critérios da lógica do sistema capitalista estão sempre relacionados à ideia 

de custo benefício, meritocracia, em contraposição ao princípio de democratização 

de acesso.  
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Lá na cidade de Garanhuns normalmente o jovem querem ir pra 
universidade, como agora interiorizou então o sonho do jovem é ser 
estudante da UPE.  Independente de esse jovem querer ir pra 
universidade ou não, nós tínhamos que colocá-lo no mercado de 
trabalho. E aí esse ano nós entendemos que não tem como fazer, 
não tem como lutar contra o jovem. Aquele jovem que não tem 
condição minimamente de bancar seus estudos ele não vai optar só 
pela faculdade. Então a gente entendeu que 60% seria a taxa de 
inserção considerando o estudante que queira só estudar (ir à 
universidade). Quando eu trabalho com jovens com renda mínima 
até dois salários mínimos por renda familiar então são jovens que 
necessitam trabalhar pra poder também assegurar a faculdade 
(SP2). 
 

 

 O reajustar para baixo do percentual da meta a ser alcançada na dinâmica de 

inserção do jovem no mercado de trabalho, em virtude do desejo e ou inserção de 

fato desses jovens nas universidades, revela o anseio da classe popular por mais 

escolarização. Ao mesmo tempo, revela, com nitidez, aquilo que se constitui um dos 

objetivos da lógica capitalista, ou seja, cada classe social deve assumir o seu papel 

social, “o que interessa é que o povo continue no seu lugar” (ARROYO, 2002, p. 55). 

A lógica do sistema para a classe trabalhadora é a inclusão excludente:  

 

[...] logo que podem trabalhar, têm que arranjar qualquer trabalho, 
com o qual possam garantir a sua subsistência. A função da gente 
comum é cooperar para o progresso, trabalhando. Sua educação 
será apenas em função de que não sejam tão estúpidos que se 
deixem desencaminhar dessa função por qualquer oposição 
injustificada (ARROYO, 2002, p. 55).   

 

Nessa dinâmica, ainda com base no autor, não se exclui apenas o povo da 

política, mas tenta-se excluir a política da história. E continua: 

 

[...] considerando sem sentido e até como uma loucura qualquer 
ação política que não se limite a respeitar o caminho inexorável e 
invisível da barbárie à civilização, entendida como progresso 
capitalista [...] o central é racionalizar a vida econômica, a produção, 
o tempo, o ritmo do corpo. A única educação que tem sentido é a 
formação e produção da mercadoria trabalho (ARROYO, 2002).  

 

Para Harvey (2011) o processo de disciplinar a força de trabalho, o controle 

do trabalho, para os propósitos de acumulação do capital, é uma questão complexa. 
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Envolve alguma mistura de repressão, familiarização, cooptação e cooperação, 

elementos que tem de ser organizados não somente no local de trabalho como na 

sociedade como um todo.  

 

A socialização do trabalhador nas condições de produção capitalista 
envolve o controle social bem amplo das capacidades físicas e 
mentais. A educação, o treinamento, a persuasão, a mobilização de 
certos sentimentos sociais (a ética do trabalho, a lealdade aos 
companheiros, o orgulho local ou nacional) e propensões 
psicológicas (a busca da identidade através do trabalho, a iniciativa 
individual ou solidariedade social) desempenham um papel e estão 
claramente presentes na formação de ideologias dominantes 
cultivadas pelos meios de comunicação de massa, pelas instituições 
religiosas e educacionais, pelos vários setores do aparelho do 
Estado, e afirmadas pela simples articulação de sua experiência por 
parte dos que fazem o trabalho (HARVEY, 2011, p.119). 

 

Em outras palavras, pode-se afirmar que não é interessante para o sistema 

capitalista que os filhos da classe trabalhadora retardem sua inserção no mercado 

de trabalho. Ademais, na atualidade, o sistema tem se deparado com outra 

problemática, pois cresce no Brasil uma geração categorizada de “nem nem”,  

jovens entre 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham. Uma geração que não 

demonstra interesse em procurar emprego e também não quer continuar os estudos. 

Um fenômeno ainda em análise pelos pesquisadores do tema.  

Para aqueles jovens que alcançam a última etapa da educação básica, o 

ensino médio, desvela-se que há uma insuficiência na formação desses estudantes 

quanto ao domínio de conhecimentos básicos considerados instrumentos 

fundamentais para o exercício pleno da cidadania. 

 Segundo os representantes do Grupo 1, a ausência desses instrumentos, 

configura-se  enquanto obstáculos à execução dos programas. Enquanto estratégia 

para minimizar essa problemática, existem ações das instituições parceiras 

diretamente com alguns professos dentro das escolas.  

 

Muitas vezes tem muita parceria que a gente faz com o professor de 
português. O professor de português ajudando a gente para que 
esse jovem melhore também a ortografia. Porque nos processos 
seletivos nosso 60% dos jovens eles ficam na prova de matemática e 
português, não é na entrevista e nem na dinâmica não, é no teste 
especifico, é na prova de português e matemática (RP2).   
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Programas que são desenvolvidos por instituições parceiras dentro das 

escolas, recebem financiamento do setor público e privado. Ao término do ciclo do 

programa, estudantes são encaminhados para a(s) empresa(s) diretamente ligada(s) 

ao projeto desenvolvido. Ao serem submetidos aos processos seletivos, sendo 

aprovados, os estudantes ingressam no mercado de trabalho. 

 No que se referem aos desafios postos à gestão escolar, a partir do olhar do 

Grupo 2, há o fator “convivência”. Ou seja, o necessário gerenciamento dos conflitos 

entre os profissionais envolvidos nas ações decorrentes das relações de parcerias. 

 

A convivência. A convivência. Porque muitas vezes a visão que se 
tem do parceiro é a visão de chefe, e não é isso que a gente passa, 
não é isso que a gente quer da escola. A gente quer que o que 
chegue trabalhe junto com a escola, com a escola, e não que ele 
imponha o ritmo dele dentro da escola. Porque aí deixou de ser 
pedagógico e passou a ser um emprego, então uma empresa, e não 
é assim que a gente quer que trabalhe. A gente quer que o aluno 
tenha esse benefício (RS 2). 

 

O trecho revela a existência de relações de poder nas PPP’s, de submissão, 

de resistência dos profissionais pertencentes ao espaço escolar – fatos que podem 

ocorrer, segundo os entrevistados, enquanto reflexo de entendimentos 

“equivocados” e/ou práticas distorcidas em relação aos acordos firmados. 

Ao partir do ponto de vista da necessária ruptura com a lógica de PPP’s 

instituída na rede pública de ensino do estado de Pernambuco, mesmo diante de um 

mapa nebuloso, identificam-se os germes de possibilidades de superação do quadro 

em tela, não a partir das parcerias em si, mas a partir do próprio olhar e postura 

crítica de resistência dos profissionais envolvidos. Como exemplo há trecho a seguir:  

 

Eu acho que a primeira coisa é cada um conhecer a si própria, a sua 
própria identidade, e conhecer a identidade do outro. E verificar se o 
trabalho que o outro desenvolve se pode enriquecer o trabalho que 
eu desenvolvo. Não pode ser só uma troca de interesses, tem que 
ser uma troca de potencialidades. Interesse deve vir sim, porque nós 
somos todos seres humanos, precisamos também fazer uma troca 
de interesses. Eu preciso saber se o que você tá fazendo me 
enriquece mais. Então, acho que esse deveria ser o princípio de 
tudo. E depois vamos ver se o que me enriquece mais está alinhado 
com os meus interesses. Então eu acho que a negociação deveria 
começar por aí. Eu não posso entrar na sua casa só porque foi a 
primeira que eu encontrei aberta. E na verdade muitas coisas 
acontecem assim. As parcerias acontecem muitas vezes porque a 
porta onde eu fui pela primeira vez estava fechada, aí eu vou pra 
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outra que eu encontrei aberta.  E eu acho que aí é onde acontecem 
os maiores desencontros. Porque quem for mais forte, prevalecem os 
interesses de quem for mais forte (RS 3). 

 

O que está expresso é que, em muitas escolas, concorda-se facilmente, e 

talvez facilmente demais, com tudo o que vem de “fora para dentro”.  Assim posto, 

qual a responsabilidade da escola, de seus profissionais na  perpetuação da lógica 

multifacetada da privatização do setor público no estado de Pernambuco? Identifica-

se uma necessária reflexão por parte dos profissionais que atuam na área de 

educação sobre a própria identidade da escola, suas especificidades, e possível 

postura de resistência e ruptura, cujo objetivo é a preservação do bem público.  

De acordo com um dos sujeitos pertencentes ao Grupo 2, o maior desafio que 

se apresenta a gestão é referente ao papel do gestor, em função da insuficiência na 

formação desses profissionais para assumirem o cargo, e que, portanto, reflete na 

ausência de um acompanhamento pedagógico por parte desse profissional em 

relação à escola. 

 

A universidade não prepara pessoas pra isso. Então, o que está 
existindo é uma improvisação, eu acho que os papéis estão 
indefinidos. E o gestor sai hoje, e eu vejo isso nas escolas da gente, 
ele tem uma visão muito mais burocrática e administrativa, ele não se 
dá conta que o negócio dele é a aprendizagem do estudante. Ele fica 
querendo gerir coisas materiais, infraestrutura, e muito menos a sala 
de aula. [...] Porque ele acha que o gestor, ser gestor é ser gestor 
administrativo. E a confusão continua. Porque até no próprio modelo 
de gestão, que esta sendo proposto, se tenta fazer na escola os dois 
gestores, um gestor pedagógico e um administrativo. Mas não sei se 
o caminho será esse, se esse é o caminho melhor. E ainda eu acho 
que tá se buscando uma identidade pro gestor, e isso complica todo 
funcionamento de qualquer tipo de organização, quando o papel está 
indefinido, e eu acho que isso é muito grave (RS 3). 

 
É recorrente nas falas dos entrevistados o fato de que diante das diversas 

demandas postas ao gestor escolar, e pela inexistência de recursos humanos e 

materiais satisfatórios, as questões pedagógicas ficam relegadas a um último plano. 

Nesse sentido, na perspectiva dos próprios gestores, o maior desafio que se 

apresenta na gestão escolar está relacionado à própria insuficiência de recursos. 

 

Acho que o maior desafio ele se resume a uma única palavra, 
chamada insuficiência. Insuficiência de tempo, pela sobrecarga, pelo 
poucos profissionais. E aí eu já puxo a insuficiência de profissionais, 
nas escolas hoje faltam profissionais, muitos. A insuficiência 
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financeira, uma escola desse porte como a nossa ela precisa de 
muito recurso, e ela dispõe praticamente de nenhum. A insuficiência 
de suporte estratégico, no sentido de o que fazer, quando fazer e 
como fazer, essa orientação estratégica por parte do órgão maior 
que é a secretaria de educação. A insuficiência inclusive de 
parcerias, que já é atrelado a essa insuficiência geral de tudo. Mas é 
um bom caminho pra sanar, ou pelo menos mitigar algumas 
situações que foram colocadas aí. As outras insuficiências a parceria 
ela pode suprir, essas necessidades que são geradas. Precisa ter aí 
um plano de metas muito bem elaborado para conseguir atacar 
esses problemas de ingerência (RG 2). 

 

Diante das insuficiências das escolas, as parcerias almejadas pelos 

profissionais das escolas não são as de qualquer natureza, são aquelas que 

possam, de algum modo, suprir as carências de recursos de equipamentos e 

materiais de uso na escola. Tais insuficiências e/ou desafios postos na ação do 

gestor escolar também são constatados nas falas dos pertencentes ao Grupo 4: 

 

O maior desafio da gestão, eu acho, é a manutenção da escola. A 
parte mais fácil é abrir uma escola, construir uma escola. Construir 
uma escola é muito simples, as paredes lindas e maravilhosas... Os 
modelos das escolas hoje são lindos e maravilhosos, mas depois que 
você começa a funcionar, o professor não recebe bem vai para uma 
instituição privada, vai para uma oportunidade melhor. O laboratório 
precisa de material e você não recebe dinheiro suficiente pra ta 
comprando material, o teto tá caindo e você não tem dinheiro pra 
fazer o conserto, o ar condicionado quebrou e ai ela tem que gerir a 
formação que está sendo prejudicada. [...] A nossa escola é uma 
escola técnica de grande porte, você tem uma escola enorme, só de 
laboratórios nós temos 12, e cursos caríssimos [...] nós somos uma 
escola integral, integrada, nós somos uma escola de referência com 
mais de 2000 alunos, e os recursos que a gente recebe do governo é 
só como escolas de referencias [...] E aí os gestores tem que lidar 
com os estudantes que estão insatisfeitos, que eles vão facebook, 
eles vão para o twitter, eles só faltam ir pra rua [...] Então é esse 
pessoal insatisfeito, os próprios profissionais extremamente 
insatisfeitos. Porque o professor chegar aqui, por exemplo, procura 
um piloto e não tem, é o data show que tá quebrado, o ar 
condicionado que não tá funcionando. E aí ele também tem a 
pressão da empresa cobrando o tempo todo dela, querendo um 
profissional bem formado. A gente não pode deixar, mesmo com 
todos esses problemas, que o menino saia ruim daqui. [...] Dentro de 
tantos problemas que ele tem pra gerir [o gestor] ele ainda tem que 
fazer com que o estudante saia bom, saia um profissional qualificado. 
É muito difícil, muito, muito difícil (RC 1). 
 
A gente aqui dentro vê o quanto é desafiador, principalmente para 
um gestor, trabalhar numa escola dessas. Porque é você trabalhar 
sempre contra o relógio, as cobranças são muitas, não são poucas, e 
é você trabalhar sem recursos, acho que o pior de tudo é isso. A 
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burocracia é muito grande, a escola nunca tem recursos pra nada, os 
recursos são os mesmos de há dez anos, e a escola não tem 
dinheiro.  Querendo ou não é assim, não existe uma manutenção. Se 
não tem dinheiro, mas se a escola tivesse uma manutenção, mas a 
escola não tem manutenção, e aí existe o período de chuva, existem 
as infiltrações, ao mesmo tempo a escola não tem recursos pra fazer 
esse conserto, os equipamentos acabam se deteriorando, vão se 
acabando, vão se depreciando. Não existe essa manutenção. Eu 
acho que é muito trabalhoso. É sempre trabalhando na sensação que 
você está correndo contra o relógio, que você está com a bomba na 
mão e que a qualquer momento pode estourar. Você trabalha 
apagando fogo, e não existe uma prevenção das coisas. È trabalhar 
pro dia, você não consegue planejar muito (RC 2). 

 

As escolas técnicas sofrem por não haver manutenção necessária as suas 

estruturas, pela falta de investimento em seus laboratórios, equipamentos e 

materiais. Soma-se a esse quadro o quantitativo majoritário de profissionais que 

estão sob o regime de contrato temporário, o que, por conseguinte, gera um quadro 

de vínculos não sólidos entre os profissionais e a instituição. Portanto, um não 

sentimento de pertencimento, invisibilidade de movimentos coletivos de luta por 

melhorias de condições de trabalho.  

O grupo 5, dos docentes, também reforça os argumentos em torno das 

condições inapropriadas do funcionamento das escolas. 

 

A maior dificuldade que nossa gestão tem exatamente é a falta de 
estrutura, falta de verbas pra comprar materiais necessários para os 
cursos técnicos. Se a gente tivesse uma parceria que chegasse mais 
perto da gente, que fornecesse alguns materiais, porque o dinheiro 
que vem pra gente é igual ao de todas as escolas. Não tem diferença 
de uma escola técnica, em termos de verbas, em receber verbas, de 
uma escola técnica de uma escola sem ser técnica, mesmo sendo 
uma escola integral, não tem diferença, a verba é a mesma. E são 
necessidades diferentes. Então ficamos aí, nós temos uma escola 
técnica, com o mesmo recurso de uma escola normal, como é que dá 
pra dá conta disso? Eu acho que é a maior carência de nossas 
escolas, e ela tem que buscar parcerias pra atender a essas 
demandas (RD 2B). 

 

Dentre os desafios a serem enfrentados pela gestão escolar, além da 

insuficiência de recursos humanos e de materiais para as ações da escola em todo o 

ano letivo, está o desafio da necessária postura democrática do gestor, em 

detrimento de práticas de autoritarismo.  
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O maior desafio hoje de um gestor de escola técnica é tentar 
conciliar o inconciliável. É tentar conciliar o ensino integrado com o 
técnico do jeito que está sendo feito. É justamente brigar com esse 
macro que é muito maior do que ele, que ele não tem força pra 
brigar. Então ele tem que ser ainda mais flexível, ele tem que ser 
ainda mais participativo, ainda mais democrático, porque vai precisar 
de muita ajuda. Porque se ele se isolar em uma ilha fechada ele não 
vai fazer nada.  E quem vai levar toda carga é ele. Porque a cara de 
quem manda é o gestor. Muitas vezes ele não manda, ele é 
mandado, mas a cara de quem manda é ele. Então quem vai 
aguentar é ele. Então o desafio da gestão é justamente conciliar esse 
tipo de coisa. Como é que eu vou conciliar o publico e o privado? 
Como é que eu vou conciliar o não com o sim? Como é que eu vou 
conciliar um professor que é funcionário público, certo?! Que é 
cobrado o tempo todo, se não há retorno pra essa cobrança? Esse o 
desafio de uma gestão. Então ela tem que ser ainda mais aberta, 
mais democrática. Ela tem que ser aberta ao ponto de pedir, olha! 
Realmente eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda nesse e nesse 
ponto. E quando a ajuda vier acatar (RD 2 A). 
 

Frente a um cenário complexo e desafiador à escola, o trecho em destaque 

desperta um necessário e importante debate sobre o conceito de democratização e 

participação nos espaços escolares. Neste, cabe uma reflexão em torno das formas 

“democratizantes” de escolhas de gestores para atuação na rede pública estadual 

de ensino. São processos seletivos a partir de concursos de provas e títulos, mas 

que findam em uma garantia do controle dessa escolha a partir de critérios 

“subjetivos”, a exemplo de entrevistas e escolhas a partir de lista tríplice.  

A lógica de participação necessita ser redesenhada em nossa sociedade a 

partir de proposições e ações, a começarem, quem sabe, pela apropriação dos 

sujeitos da escola no que se refere à definição do currículo desta. Não enquanto 

restrito à ideia de normatização, prescrição, mas na perspectiva do entendimento do 

currículo ampliado, currículo real.    

A partir do que foi até então exposto, algumas sínteses foram elaboradas 

como resultados de pesquisa.  

Todos os entrevistados afirmam reconhecer a importância de ações de 

parcerias em uma perspectiva que, de fato, venha favorecer os interesses das 

partes. As parcerias que são desenvolvidas a partir dos interesses reais da escola 

são aquelas que possuem o reconhecimento dos profissionais pertencentes a esse 

espaço. 

Os profissionais relacionados à representação da Secretaria de Educação, e 

os profissionais da escola, enfatizaram o necessário cuidado em relação à inserção 



302 
 

 

das empresas, e de seus representantes, no espaço escolar. De algum modo há a 

percepção por parte desses profissionais de que tais instituições têm naturezas e 

objetivos distintos e, portanto, os conflitos de interesses se constituem enquanto 

uma realidade do fenômeno de parcerias entre o setor público e o privado em 

educação. 

Os profissionais relacionados à escola acreditam que as parcerias deveriam 

estar voltadas para ações de suporte por parte das instituições privadas ao setor 

público, no que se refere, principalmente, a prática de disponibilização de materiais 

de expediente, suprimentos e manutenção de equipamentos, basicamente aspectos 

que estão relacionados às questões de ordem financeira. Entretanto, a prática tem 

demonstrado que há um movimento inverso, ou seja, são as instituições privadas 

que estão sendo beneficiadas com os recursos públicos.  As escolas tem encontrado 

dificuldade até mesmo de encontrar empresas parceiras para o desenvolvimento de 

estágios.  

Alguns aspectos que são apontados enquanto barreiras para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica democratizante em todas as escolas, 

com qualidade de atendimento às reais necessidades e anseios dos estudantes 

advindos da classe trabalhadora, são similares aos apontados enquanto aspectos 

que dificultam a expansão da ação empresarial dentro das escolas. Por exemplo: a 

falta de profissional na coordenação pedagógica; a falta de profissionais para 

estimular o acesso dos estudantes ao mundo das TIC’s; a ausência de estrutura 

tecnológica adequada; a insuficiência de merenda; a sobrecarga de trabalho dos 

profissionais; e a ausência de comunicação eficiente entre todas as instâncias. 

Destaca-se o papel estratégico da figura do gestor dentro dos espaços 

escolares. Nesse sentido, torna-se necessária a luta por processos, de fato, 

democratizantes na forma de escolha desses profissionais.  

O sistema capitalista demanda níveis maiores de escolarização para classe 

trabalhadora. Esta ao alcançar cada vez mais os maiores patamares de 

escolarização, apresenta tendência de anseios para além dos limites que o 

capitalismo quer impor, a exemplo do desejo de acesso a universidade. A inovação 

estratégica do capitalismo, por sua vez, adentra as portas das escolas, a partir de 

modelos de parcerias que realmente não são do interesse da comunidade escolar, 

da população, para conduzir o sistema de ensino por meio dos objetivos e dos 

interesses das empresas. 
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Essa inserção do universo privatista nas escolas poupa tempo, dinheiro, e 

riscos de escassez da mão de obra para o trabalho nas empresas. Garante um 

quantitativo de indivíduos que compõe o exército de reserva de trabalhadores, 

aspecto fundamental para manutenção da “ordem”, controle dos salários e 

desmobilização das forças reivindicatórias por melhores condições de trabalho. 

A escola pública, apontada enquanto ineficiente, nos discursos dos 

empresários e nas suas mais variadas representações, é também objeto de desejo 

deles, no sentido de ser um espaço de cooptação para servir aos seus interesses. O 

Estado, em sua forma intervencionista assumida no interior do capitalismo 

monopolista, é funcional ao sistema. Um produtor de mercadorias e serviços como 

forma de salvaguardar os interesses do capital no seu conjunto (FRIGOTTO, 2010).   

Os profissionais que são desvalorizados e desqualificados nos discursos em 

prol da eficiência e resultados são os mesmos necessários à disseminação da lógica 

privatista dentro da escola para que esta alcance o patamar de política pública. E os 

mecanismos de controle da “ordem” almejada contam com estratégias cada vez 

mais de precarização do trabalho docente, da própria educação, quer pelo acúmulo 

de atribuições aos profissionais da educação, quer pelo regime de trabalho 

temporário. Em algumas escolas, o percentual de profissionais com contrato 

temporário chega a 75%.   

O fato das ETE’s  possuírem o quantitativo maior de trabalhadores em regime 

de contrato temporário contribui para a fragilidade dos elos desses profissionais com 

o espaço escolar. Perda maior para a instituição quando se trata dos professores, 

uma vez que os mesmos tendem a conquistar outros espaços de trabalho mais 

rentáveis e ou estáveis, saem da escola, havendo assim uma descontinuidade do 

trabalho pedagógico.  Tal fato, não é obra do acaso. Cria-se, desse modo, uma 

película protetora da “ordem” vigente, considerando que os profissionais 

temporários, mesmo querendo, ficam impossibilitados de expressarem qualquer 

forma de manifestação contrária ao estabelecido. Fato que lembra um pensamento 

de Arroyo (2002, p. 73) quando afirma:  

 

Quando pensamos em alterar o comportamento político, logo 
pensamos em agir sobre os valores, a visão de mundo, a instrução, 
deixando intocadas as condições materiais de existência a que estão 
submetidas às classes trabalhadoras. Entretanto, o sistema 
capitalista põe aí, nas condições materiais e nas relações de 
produção, e nas estruturas de poder, os mecanismos de exclusão e 
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alienação, o mesmo campo em que a própria classe operária põe 
suas lutas pela sua emancipação humana, política e social. 
(ARROYO, 2002, p. 73). 

 

Nesses termos, como bem afirma Nosella (1992), com base em Antônio 

Gramsci, não há como pensar o reino da liberdade separado do reino da 

necessidade. 

 

Pensar o reino da liberdade separado do reino da necessidade, para 
Gramsci, é utopia ou metafísica; assim como é fantasia pensar em 
“tempo livre” como um abstrato “não trabalho”.   Para Gramsci, é 
fundamental lançar as bases do processo revolucionário na 
intimidade da vida produtiva, para que a revolução não fique um 
estéril apelo à vontade, uma ilusão. Para Gramsci só resta um 
caminho realista: o da unitariedade entre liberdade e produção 
(NOSELLA, 1992, p. 124).  

 

Embora sejam as estruturas do estado que encantem e direcionem uma 

pedagogia da hegemonia a favor do capital, não são todos que pactuam com essa 

lógica estabelecida. Nada é pura negatividade, tudo possui sua contradição.  O 

movimento de contra hegemonia está presente (NEVES, 2005), dentro da Secretaria 

e Educação, dentro das escolas. Entretanto, não conseguem ainda avançar por não 

encontrarem terreno fértil. Ou seja, os sujeitos, em sua maioria, estão acorrentados 

às condições materiais de vida, tornando-se refém a toda e qualquer lógica imposta 

pelos que se julgam “donos do poder”.   

No contexto da pedagogia da hegemonia do capital, nos processos de 

cooptação de espaços e práticas para viabilização de sua lógica, nos processos de 

relação, processos pedagógicos, há uma ressignificação da(s) lógica(s) institucional 

(is), o que resulta, assim, em um jogo de possibilidades que o resultado será fruto 

das ações/ideologias dos sujeitos no coletivo, da conjugação de forças e do 

momento histórico de quem participa do jogo. 

Nesse contexto, destacamos a importâncias dos intelectuais orgânicos, termo 

utilizado por Gramsci, dentro das universidades, em qualquer que seja o espaço 

pedagógico, pois há um campo de luta que se trava a partir, também, dos espaços 

de formação profissional, inicial e continuada.  

 

Há quem pense que o intelectual orgânico é só aquele que está no 
partido, só aquele que está no sindicato ou que está no Congresso. 
Não só esse é o intelectual orgânico, mas a maioria, senão todos, 
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somos intelectuais orgânicos na medida em que o trabalho que se 
realiza, as ideias, os valores, os ideais em questão, entram na 
máquina da sociedade, no jogo das classes sociais, na produção, no 
discurso desta ou daquela classe e , mais frequentemente, na 
produção do discurso do poder (IANNI, 1986, p. 49). 

 

Diante de tamanha complexidade, a ruptura da lógica instalada não ocorrerá 

ou decorrerá a partir de um só agente de transformação, mas de um movimento 

possível a partir, quem sabe, do chão da escola. Para tanto, faz-se necessária à 

apropriação desse espaço, do currículo escolar. Nestes termos, a seção a seguir 

apresenta as considerações finais decorrentes da presente investigação.   
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Criar uma nova cultura não significa apenas fazer 
individualmente descobertas ‘originais’, significa também, 
e sobretudo, difundir criticamente verdades já 
descobertas, ‘socializá-las’ pro assim dizer; e, portanto, 
transformá-las em base de ações vitais, em elemento de 
coordenação e de ordem intelectual e moral (GRAMSCI, 
2000a, p. 96). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A tese aqui defendida desvela um fenômeno real encoberto pelo conceito 

ideológico e mistificado de “parcerias”. São as estratégias do sistema  

“sociometabólico” do capital de apropriação dos recursos públicos, no que tange aos 

processos de institucionalização da lógica privatista e mercadológica no sistema de 

ensino público do estado de Pernambuco.  

   A apreensão da relação de parcerias entre o setor púbico e o privado no 

ensino técnico da Rede Pública do Estado de Pernambuco, no contexto de políticas 

de expansão de escolas técnicas, inseridas na lógica do Programa de educação em 

tempo integral no Estado de Pernambuco, demandou um movimento de busca em 

torno de alguns objetivos: a) analisar o papel do poder público e da iniciativa privada 

na relação de parcerias no Ensino Técnico da rede pública do Estado de 

Pernambuco; b) identificar as áreas de atuação, a natureza e os fins das parcerias 

firmadas; c) refletir a concepção de parcerias inerentes aos processos, seus 

critérios, seus princípios ético-político e pedagógico nas propostas e nos programas 

decorrentes das parcerias firmadas; d) analisar repercussões dos programas e das 

propostas decorrentes das parcerias firmadas no currículo escolar. 

    Os dados coletados, apresentados e analisados comprovam a hipótese 

inicial de pesquisa que o sistema de educação pública no Estado de Pernambuco, 

na última década, movimentou-se em consonância com as diretrizes do governo 

federal, e concretizou políticas públicas sob a égide das concessões no âmbito da lei 

que regulamenta a relação entre o setor público e o privado, relações de parcerias – 

uma lógica de permissão e de incentivo à ação privatista e mercadológica no 

sistema educacional, com repercussões diretas na organização curricular, na prática 

pedagógica escolar.  

 Nesse sentido, princípios e ações coadunantes com a perspectiva privatista, 

do gerencialismo na educação, dão corpo aos Programas de Governo que se 

metamorfoseiam e se consolidam enquanto Políticas Públicas na Rede de ensino 

Estadual de Pernambuco.   

 A reconfiguração do trabalho pedagógico nas escolas, a partir das injunções 

da lógica privatista na rede pública de ensino do Estado de Pernambuco, tem como 

marco inicial as ações desenvolvidas para o primeiro Centro de Ensino Experimental 

Ginásio Pernambucano (CEEGP), na gestão do então governador Jarbas 
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Vasconcelos, mediante o Convênio de Cooperação Técnica 021/2003 entre a 

SEDUC e o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE). 

  A trajetória do ensino técnico em Pernambuco, por sua vez, passa por 

processos peculiares nos últimos dez anos, segue o rastro da política de governo 

destinada à disseminação da educação em tempo integral, em consonância com as 

diretrizes do governo federal. Destaca-se que a expansão ocorrida nos últimos anos, 

tanto no quantitativo de Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) criadas para oferta de 

educação profissional em nível médio, quanto no que se refere à implantação das 

Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM’s), em prédios já existentes, ocorre 

com o financiamento do poder público estadual e federal. 

Ao se considerar que, atualmente, Pernambuco possui uma das maiores 

redes de Ensino em horário Integral e semi-integral do Brasil, com perspectiva de 

ampliação, entende-se, nessa lógica, que ao mesmo tempo em que Pernambuco 

sofre incursões do Governo Federal, mediante incentivos na política de ampliação 

de escolas em horário ampliado, o governo federal também é influenciado a partir do 

modelo de educação que se desenvolve no estado. 

Os resultados positivos nos índices de desempenho das EREM’s e ETE’s, 

comparados com os resultados da maioria das escolas rede estadual, podem ser 

interpretados como decorrentes das ações sistemáticas e intensivas de 

planejamento, avaliação e intervenção, dimensões fundamentais da prática 

pedagógica escolar.  

A dinâmica de monitoramento proposto no Programa de Educação Integral do 

estado de Pernambuco é importante, entretanto, há de se ressignificar seus 

objetivos, extrapolar a dimensão limitada do olhar apenas para os resultados.  

Vivenciar o currículo com garantia da efetivação de processos que sejam 

significativos à formação humana é fundamental, em uma perspectiva que extrapole 

a dimensão utilitarista, instrumental. Uma formação que seja, de fato, crítica e 

constitutiva da autonomia dos sujeitos envolvidos no processo. Não apenas 

enquanto discurso, mas enquanto vivências de práticas pedagógicas  coerentes com 

a ideia de participação ativa, democratização.   

  No estado de Pernambuco o incentivo à Educação em tempo Integral, que se 

constitui ao longo dos últimos dez anos na Rede Publica de ensino, apresenta-se a 

partir de dois movimentos. O primeiro, inicialmente caracterizado pela gestão 
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compartilhada entre o setor público e o setor privado nos primeiros Centros de 

Ensino Experimental.  

O segundo movimento, é demarcado a partir da Lei Complementar 125/2008, 

a qual institui a educação integral enquanto política pública no estado de 

Pernambuco pela implementação crescente do número de Escolas de Referência 

em Ensino Médio, em prédios de escolas já existentes, caracterizadas pela gestão 

direta do poder público. Nesta fase, as parcerias firmadas com a iniciativa privada, a 

partir de termos de convênios, são, basicamente, para o desenvolvimento de ações 

estratégicas da lógica privatista no âmbito do Programa de Educação Integral, com 

alcance nas ETE’s.  

 A institucionalização gradativa da educação em tempo integral no ensino 

médio é delimitada por dois momentos distintos de ênfase na natureza das PPP’s. 

No primeiro momento (2003-2006), as PPP’s são fortemente caracterizadas pela 

gestão compartilhada das escolas. O segundo momento (2007-2010) é  

caracterizado por uma ação aparentemente mais autônoma do governo estadual de 

Pernambuco, na medida em que a ênfase não é mais nos contratos de partilha de 

gestão para as escolas, e sim na dimensão de “cooperação” das PPP’s. 

“Cooperação” para disseminação da política pública educacional, mediante 

convênios firmados e repasses de verbas do poder público para entidades de 

natureza privada.  

Destarte, ao longo de todo o percurso já descrito, no tocante às ações 

destinadas às EREM’s  e às ETE’s, há uma expressão nítida das injunções do setor 

privado no espaço público. E o poder público, por sua vez, internaliza e 

institucionaliza o direcionamento da educação pública do estado de Pernambuco 

para interesses mercadológico, empresariais, mediante programas e políticas 

educacionais.  

A pesquisa desvela que os processos PPP’s são elementos constitutivos, mas 

não estruturais, do ponto de vista de haver alguma dependência do setor público no 

que se refere às ações destinadas à expansão do Ensino Técnico no Estado, e 

também a expansão da implementação das EREM’s. 

A injunção da iniciativa privada pela via das PPP’s, grosso modo, ao mesmo 

tempo em que não são universais, não possuem o caráter democratizante, cumprem 

com seu papel na proliferação e no enraizamento da lógica privatista na educação 

do Estado de Pernambuco.  Iniciada a partir das EREM’s/Centros Experimentais de 
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Ensino, é uma lógica da privatização crescente, muito mais pelo direcionamento, 

pela lógica da injunção dos princípios privatistas, e com respaldo do aporte 

financeiro do poder público.  

Nesses termos, os recursos financeiros, os espaços e os recursos humanos 

do setor público disponibilizados à iniciativa privada constituem-se como 

mecanismos propiciadores de pulverização e, ao mesmo tempo, condensação da 

lógica privatista na rede estadual de ensino do estado de Pernambuco. É um 

movimento em consonância com as diretrizes do governo federal, sob a égide das 

concessões no âmbito das leis que regulamentam a relação entre o setor público e o 

privado, e os movimentos decorrentes da classe empresarial do país, com 

repercussões diretas na organização curricular.  

Verifica-se que, no período em análise, há um movimento em prol da 

substituição da administração pública supostamente burocrática para administração 

gerencial supostamente mais eficiente, com foco nos resultados, caracterizando um 

movimento híbrido dentro do sistema organizacional de ensino no estado de 

Pernambuco, gerador de conflitos, quer pelas ações e estratégias utilizadas, quer 

pela ausência delas. Nesse contexto, questiona-se à própria “incoerência” das 

propostas de formação em prol de um sujeito solidário, e este inserido em uma 

lógica de formação essencialmente sob os princípios do produtivismo e 

competitividade, com ênfase na meritocracia e na performatividade. 

Constata-se que, ao mesmo tempo em que há um fenômeno de aparente 

mudança no aparelho estatal, nos momentos em que se almeja e se planeja de 

acordo com os princípios da lógica do setor privado, outrossim, o mesmo não 

consegue se desvencilhar, romper com a lógica patrimonialista.  

É na lógica de incentivo aos princípios privatistas no espaço público, de 

gerenciamento por resultados, que a Secretaria Executiva de Educação Profissional 

(SEEP), vinculada a Secretaria de Educação do Estado (SEE), é criada e se 

estabelece a partir do ano de 2010, com autonomia financeira, e um quadro de 

profissionais, em sua grande parte, em regime de cargo comissionado, contrato 

temporário.  

No período histórico delimitado para a pesquisa (2003-2010), os diferentes 

governos em Pernambuco se mobilizam e instituem uma identidade política 

educacional do estado, mediante investimentos do poder público estadual, mediante 

a articulação com a política do governo federal, ambos em sintonia com os anseios 
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da classe empresarial. Nesse contexto, as PPP’s ganham destaque estratégico por 

estarem vinculadas à lógica economicista. Assumem roupagens distintas, servindo a 

um mesmo propósito – apropriação do bem público pelo setor privado.  

O ensino técnico no Estado de Pernambuco expande e constitui sua 

identidade a partir da oferta variada de tipos de cursos, modalidades e regimes de 

oferta. O Ensino Médio, por sua vez, apresenta-se fortemente caracterizado pelas 

possibilidades de vínculos com a Educação profissional. Entende-se que a partir do 

PRONATEC, o ensino médio integrado – ofertado conjuntamente com o ensino 

técnico – é colocado em xeque. Da mesma forma, revela a outra face do caráter 

privatista das políticas educacionais, na medida em que ao se estimular essa forma 

de oferta de cursos técnicos, há uma priorização de repasses de verbas para 

entidades de natureza privada, a exemplo de instituições do Sistema S.  

Na educação pública de Pernambuco, as relações de parcerias se configuram 

com características diversas, mas com um mesmo fio condutor, de inserção no 

sistema de ensino da lógica mercantilista, empresarial, privatista, de formação com 

foco para o mercado. Nesse sentido, pode-se afirmar que a educação pública no 

estado, através da SEEP, não só investe no modelo de gestão e práticas 

curriculares nos moldes do “novo gerencialismo”, como também configura uma 

metamorfose e uma institucionalização de valores privatistas nos espaços escolares.  

Destaca-se o fato de que a lógica das parcerias nas ETE’s, e nas EREM’s, é 

a lógica da privatização muito mais pelo direcionamento do que pelo repasse de 

recursos públicos para entidades de natureza privada. Ainda que se entenda que os 

valores repassados são significativos em uma estrutura de carências e de ausência 

de suporte em aspectos básicos da escola.  

Ademais, a lógica em torno de uma formação com foco no 

empreendedorismo, visão mercadológica, dentro das escolas de educação básica e 

escolas técnicas, é estrategicamente funcional  para o fornecimento de ‘estoque’ de 

mão de obra, previamente qualificada, para o mercado de trabalho, mais um 

alimento para o sistema capitalista. A escola, por sua vez, apresenta-se com função 

social desvirtuada, nesta, o objetivo é moldar comportamentos para melhor 

funcionalidade ao sistema. Adaptação à dinâmica de um mercado de trabalho 

instável, desumano e excludente. 
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Desse modo, emerge uma questão importante a partir do modelo de formação 

que se dissemina: os estudantes estão sendo formados para ser protagonista de 

quê? Em uma dinâmica de não acesso a direitos básicos enquanto condição de 

vida, de exclusão, desumanização, de alienação, e meritocracia, uma resposta 

cabível a essa pergunta seria: protagonista de uma luta por sobrevivência a uma 

lógica de barbárie instalada na sociedade.   

Nesse contexto, o que se apresenta, por vezes, enquanto ausência de 

resistência nos trechos das falas de boa parte dos entrevistados, em relação à 

dinâmica das PPP’s, pode ser interpretada como em decorrência, basicamente, de 

dois fatores: a) cultura do silêncio, enquanto senso de preservação. Para alguns, 

enquanto senso de preservação do próprio posto de trabalho, já que a maioria está 

em regime de contrato temporário ou ‘cargo de confiança’; b) a própria formação de 

alguns desses profissionais, inviabiliza a percepção crítica das implicações 

pedagógicas e políticas de práticas dessa natureza, contribui assim para a própria 

inexistência de mobilização coletiva dentro do espaço escolar, como mecanismo de 

força para enfrentamento da realidade. 

A questão da formação dos professores é ponto crucial nos  debates em torno 

da educação institucionalizada. A lógica do sistema capitalista tem se apropriado 

dos diferentes espaços de formação, a exemplo das universidades, e o resultado 

evidente é a tendência crescente de despolitização de todo e qualquer tipo de 

debate em educação. 

O movimento de apropriação da educação institucionalizada pelo capital é um 

movimento transnacional. A escola pública se configura nesse contexto como um 

espaço de luta contra a lógica do sistema sociometabólico do capital. Dependendo 

da cultura organizacional da escola, os níveis de resistência  a essa prática variam, 

oscilam em um maior ou menor grau de adaptação a lógica de mercado que se 

dissemina. 

Enquanto proposição, um passo importante e significativo na dinâmica de 

contraposição à lógica vigente,  poderia decorrer da necessária luta por concursos 

públicos, minimização ou extinção de contratos temporários e cargos de confiança 

(cargos comissionados). Medidas básicas e iniciais para extirpar ao máximo a 

condição de subjugação dos sujeitos, com vistas ao benefício prioritário do bem 

público e não a supremacia dos interesses privatistas. 
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Outrossim, a apropriação crítica do currículo escolar, por parte dos 

profissionais pertencentes à escola, enquanto conteúdo, tempo e espaço, é uma 

demanda a ação politizada desses profissionais, que pressupõe um necessário  

sentimento de pertencimento a instituição. Neste sentido, a apresentação de um 

Projeto Político Pedagógico, por sua vez, deixa de ser mera formalidade para um 

cumprimento legal, e passa a ser uma construção coletiva, um instrumento em prol 

do fortalecimento do coletivo escolar. Apropriação do currículo escolar, enquanto 

conteúdo, espaço e tempo, instrumentaliza a luta pedagógica e política, luta  em prol 

de condições de financiamento e aplicação de verbas suficientes na educação. Luta 

pelo exercício coerente do poder público, na sua função social de garantia do bem 

público, mediante oferta de educação pública de qualidade, para todos.  

Destarte, demanda-se  um posicionamento crítico necessário na disputa de 

sentidos em torno das terminologias contidas nos discursos. Há uma apropriação de 

conceitos, anteriormente pertencentes ao arcabouço da pedagogia humanística 

crítica, agora a serviço de uma estrutura sistêmica excludente, com foco no 

produtivismo mercadológico. E a dimensão pedagógica crítica das relações fica 

subsumida em função da busca pelo produto, mercadoria. Faz-se necessário 

desvelar, a todo instante, a essência das disputas de sentidos nos discursos 

presentes. Ou seja: mundo do trabalho X mercado de trabalho; formação 

“desinteressada” – não focada nos  interesses imediatistas do mercado – X 

formação restrita com foco em um mercado instável; formação integral humanista  X 

formação em tempo integral produtivista.  

Por fim, conclui-se, a partir dos dados analisados nesta pesquisa, que a 

expansão do quantitativo de escolas técnicas da rede pública do estado de 

Pernambuco nos últimos anos constitui-se a partir de um fenômeno estrutural na 

política do estado ao longo da última década, a privatização do ensino, quer por 

formas endógenas ou exógenas. Endógenas mediante inserção da lógica privada no 

espaço público. Exógenas mediante o surgimento de diversas instituições de 

natureza privada para oferta de ensino técnico. 
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APÊNDICE A - Unidades temáticas 

 

Concepção:  Parcerias entre o setor Público e o setor Privado (PPP’s) 

Aspectos positivos das relações de PPP’s 

Aspectos negativos das relações de PPP’s 

Papel do poder público nas relações  de PPP’s  

Papel da iniciativa privada  nas relações  de PPP’s  

 Impactos no currículo, em função das PPP’s que atuam  no espaço escolar 

PPP’s  e autonomia docente 

PPP’s e  autonomia da gestão escolar 

Gerencialismo no espaço público e gestão escolar  
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APÊNDICE B -  Entrevista semi  estruturada   

 

1 - O que são parcerias? 

2 – Quais são as parcerias que atuam diretamente no espaço escolar? 

3 - Que tipo de parceria tem maior relevância para a escola? Por quê? 

4 - Quais  aspectos podem ser apontados enquanto positivos e negativos nas ações 

de parcerias (na Escola) com Instituições Privadas? 

5- Há  alterações no currículo  escolar, em virtude das parcerias firmadas com 

instituições privadas ? Exemplifique. 

6- Parcerias com instituições privadas repercutem de algum modo na ação dos 

profissionais de educação dentro da escola ?  Exemplifique. 

7 – Parcerias com instituições privadas repercutem de algum modo na   formação do 

discente? Exemplifique. 

8 - Há implicações das ações de parcerias com instituições privadas na autonomia 

docente? Por quê? 

9 - Há implicações das ações de parcerias com instituições privadas  na autonomia 

da gestão escolar? Por quê? 

10 - Há implicações das ações de parcerias com instituições privadas  na 

organização do espaço físico e do  planejamento e trabalho escolar ? Por quê? 

11 - Como você avalia a utilização do modelo de gerencialismo do setor privado no 

espaço público, na gestão escolar? 

12 -    Você gostaria de acrescentar algum aspecto a mais as suas respostas? 
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ANEXO A - Matrizes curriculares de Cursos Presenciais Integrados 

 

MEIO AMBIENTE 

 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

COMPONENTES CURRICULARES 1º ANO 

CH 

2º ANO 

CH 

3º ANO 

CH 

CH TOTAL 

Língua Portuguesa (MA) 
5 200 5 200 5 200 15 600 

Arte (MA) 
1 40 1 40 - - 2 80 

Educação Física (MA) 
1 40 1 40 1 40 3 120 

Matemática (MA) 
4 160 4 160 4 160 12 480 

Biologia (MA) 
2 80 2 80 3 120 7 280 

Física (MA) 
2 80 2 80 2 80 6 240 

Química (MA) 
2 80 2 80 2 80 6 240 

História (MA) 
2 80 2 80 2 80 6 240 

Geografia (MA) 
2 80 2 80 2 80 6 240 

Filosofia (MA) 
1 40 1 40 1 40 3 120 

Sociologia (MA) 
1 40 1 40 1 40 3 120 

Carga Horária da Base Nacional Comum   

23 

920 

23 

920 

23 

920 

69 

2760 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Espanhol/Inglês/Francês 

2 

80 

2 

80 

2 

80 

6 

240 

Carga Horária da Parte Diversificada   

2 

80 

2 

80 

2 

80 

6 

240 

D
is

c
ip

li
n

a
s

 E
s
p

e
c

íf
ic

a
s
 d

a
 H

a
b

il
it

a
ç

ã
o

 

(F
o

rm
a

ç
ã
o

 P
ro

fi
s

s
io

n
a

l)
 

  

(F
o

rm
a
ç
ã

o
 P

ro
fi
s
s
io

n
a

l)
 

FEA Fundamentos e Princípios da Educação 

Ambiental 

1 40h 
- - - - 1 

40h 

EPA Ética, Cidadania, Direito e Política 

Ambiental 

2 80h 
- - - - 2 

80h 

GEA Geologia Ambiental 2 80h - - - - 2 80h 

DMA Desenvolvimento e Meio Ambiente 2 80h - - - - 2 80h 

ECO Ecoturismo 1 40h - - - - 1 40 

SMS Saúde, Meio Ambiente e Segurança do 

Trabalho 

2 80h 
- - - - 2 

80 

CAE Controle Ambiental da Água e Efluentes 

Líquidos 
- - 2 

80h 
- - 2 

80h 



343 
 

 

CRE Controle Ambiental de Resíduos Sólidos e 

Emissões Atmosféricas 
- - 2 

80h 
- - 

2 80h 

QAM Química Ambiental - - 2 80h - - 2 80h 

PQI Processos Químicos Industriais - - 2 80h - - 2 80h 

TPA Tecnologias do Petróleo e do Álcool - - 1 40h - - 1 40h 

PAM Projetos Ambientais - - 1 40h - - 1 40h 

PGA Planejamento e Gestão Ambiental - - - - 2 80h 2 80h 

AIA Avaliação de Impacto Ambiental - - - - 2 80h 2 80h 

AUA Auditoria Ambiental - - - - 2 80h 2 80h 

AGE Agroecologia - - - - 2 80h 2 80h 

 GAP Gestão de Áreas Protegidas     2 80h 2 80h 

 Total da Formação Profissional 10 400 10 400 

10 

400 30 1200 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 10 400 10 400 

10 

400 30 1200 

 

TOTAL GERAL DO CURSO 45 1800 45 1800 

45 

1800 135 5400 

Estágio Curricular Não Obrigatório (ENO)     

 

  200 

 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 

BASE 

NACION

AL 

COMUM 

COMPONENTES CURRICULARES 1º ANO 

CH 

2º ANO 

CH 

3º ANO 

CH 

CH TOTAL 

Língua Portuguesa 
5 200 5 200 5 200 15 600 

Arte 
1 40 1 40 - - 2 80 

Educação Física 
1 40 1 40 1 40 3 120 

Matemática 
4 160 4 160 4 160 12 480 

Biologia  
2 80 2 80 3 120 7 280 

Física 
2 80 2 80 2 80 6 240 

Química 
2 80 2 80 2 80 6 240 

História 
2 80 2 80 2 80 6 240 
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Geografia 

2 80 2 80 2 80 6 240 

Filosofia 
1 40 1 40 1 40 3 120 

Sociologia 
1 40 1 40 1 40 3 120 

Carga Horária da Base Nacional Comum   

23 

920 

23 

920 

23 

920 
69 

2760 

PARTE 

DIVERSIF

ICADA 

Língua Estrangeira Espanhol/Inglês/Francês 
2 

80 
2 

80 
2 

80 
6 

240 

Carga Horária da Parte Diversificada   

2 
80 

2 
80 

2 

80 
6 

240 

D
is

c
ip

li
n

a
s
 E

s
p

e
c
íf

ic
a

s
 d

a
 H

a
b

il
it

a
ç
ã
o

 

(F
o

rm
a
ç
ã
o

 P
ro

fi
s

s
io

n
a
l)

 

  

(F
o
rm

a
ç
ã
o
 P

ro
fi
s
s
io

n
a

l)
 

 Fundamentos da Saúde 1 40     1 40 

 Fundamentos da Nutrição 1 40     1 40 

 Bromatologia 2 80     2 80 

 Anatomia e Fisiologia Humana 1 40     1 40 

 Bioquímica 2 80     2 80 

 Higiene e Microbiologia dos Alimentos 2 80     2 80 

 Empreendedorismo 1 40     1 40 

 Administração de Serviços de 

Alimentação 

  1 40 
  1 

40 

 Técnicas Culinárias e Gastronomia I   2 80   2 80 

 Avaliação Nutricional   1 40   1 40 

 Dietoterapia   1 40   1 40 

 Higiene e Manipulação de Alimentos   1 40   1 40 

 Organização de Eventos   1 40   1 40 

 Tecnologia dos Alimentos   2 80   2 80 

 Gestão de Micro e Pequenas 

Empresas 
  

1 40 
  1 

40 

 Nutrição Materno-Infantil     2 80 2 80 

 Nutrição Clínico-Hospitalar     2 80 2 80 

 Gestão da Qualidade em Alimentos     2 80 2 80 

 Técnicas Culinárias e Gastronomia II     2 80 2 80 

 Ética Profissional e Legislação 

Aplicada 
    

1 
40 1 

40 
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 Projeto de Empreendedorismo     1 40 1 40 

 Total da Formação Profissional 10 400 10 400 
10 

400 30 1200 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 10 400 10 400 
10 

400 30 1200 

 

TOTAL GERAL DO CURSO 45 1800 45 1800 
45 

1800 135 5400 

Estágio Curricular Não Obrigatório (ENO)     
 

  200 

 

 

RECIFE, AGOSTO 2012 
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ANEXO B - Matrizes curriculares de Cursos em Educação A Distância 
 

Logística 

Módulo de Transporte C/H 
 

Créditos 

Tipos de transporte (modais) 60 h 4 

Movimentação e distribuição 45 h 3 

Tecnologia da informação aplicado a 

Logística 
45 h 3 

Gestão da Carreira 30 h 2 

Empreendedorismo 30 h 2 

Inglês 30 h 2 

Marketing 30 h 2 

Projeto Integrador 30 h 2 

Total 300 h 20 

Módulo de Comércio Exterior C/H 
 

Créditos 

Fundamentos de Comércio Exterior 75 h 5 

Economia Internacional 45 h 3 

Sistemática de Comércio Exterior 105 h 7 

Logística Internacional 45 h 3 

Projeto Integrador 30 h 2 

Total 300 h 20 

Módulo de Produção C/H 
 

Créditos 

Produção 60 h 4 

Estoques 75 h 5 

Cadeia de Suprimentos 75 h 5 

Qualidade 30 h 2 

Saúde e Segurança 30 h 2 

Projeto Integrador 30 h 2 

Total 300 h 20 

Administração: 

Módulo de Contabilidade e Finanças C/H 
 

Créditos 

Fundamentos de Contabilidade 60 h 4 

Fundamentos de Finanças Corporativas 60 h 4 

Recursos Humanos 60 h 4 

Matemática Financeira 60 h 4 

Legislação 30 h 2 

Projeto Integrador 30 h 2 

Total 300 h 20 

Módulo de Marketing e Qualidade C/H 
 

Créditos 

Marketing 60 h 4 

Técnicas de Vendas 60 h 4 

Sistema Integrado da Qualidade 45 h 3 

Economia e Mercados 60 h 4 

Tecnologia da informação  45 h 3 

Projeto Integrador 30 h 2 

Total 300 h 20 
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Módulo de Materiais e Desenvolvimento 

Profissional 
C/H 

 
Créditos 

Produção 60 h 4 

Estoques 60 h 4 

Cadeia de Suprimentos 60 h 4 

Gestão da Carreira 30 h 2 

Empreendedorismo 30 h 2 

Inglês 30 h 2 

Projeto Integrador 30 h 2 

Total 300 h 20 

 

 

RECIFE,  JULHO 2012 
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ANEXO C - Matriz curricular do Curso de Meio Ambiente Presencial  Integrado 

 

Eixo Tecnológico AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA 

Habilitação MEIO AMBIENTE 

Curso Técnico em Meio Ambiente 

Carga Horária 5400 horas / curriculares 

CH Estágio Curricular Não  Obrigatório 200 horas / curriculares 

CH total  5400 horas / curriculares- Integrado 

 

MATRIZ CURRICULAR  

 Componentes Curriculares 
1  SÉRIE 

2  

SÉRIE 

3  

SÉRIE 
CH 

B
A

SE
 N

A
C

IO
N

A
L 

C
O

M
U

M
 

Língua Portuguesa 6 6 6 720 

Educação Física 2 2 2 240 

Arte 2 1 1 160 

Matemática 6 6 6 720 

Química 3 3 3 360 

Física 3 4 4 440 

Biologia 3 3 3 360 

História 2 2 2 240 

Geografia 2 2 2 240 

Filosofia 1 1 1 120 

Sociologia 1 1 1 120 

 SUB TOTAL 31 31 31 3720 

PARTE 

DIVERSIF

ICADA 

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) 2 2 2 240 

Projeto de Empreendedorismo 2 2 2 240 

 SUB TOTAL 4 4 4 480 

    

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 

P
R

O
FI

SS
IO

N

A
L 

FPE 
Fundamentos e Princípios da 

Educação Ambiental 
1   40 

ECD 
Ética, Cidadania, Direito e 

2   80 
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Política Ambiental 

GEA Geologia Ambiental 
2   80 

TMA 
Trajetória e Movimentos 

Ambientalistas 
1   40 

DMA 
Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 
2   80 

PRA Projetos Ambientais 
1   40 

SAS 
Saúde, Meio Ambiente e 

Segurança do Trabalho 
1   40 

CAE 
Controle Ambiental da Água e 

Efluentes Líquidos 
- 2 - 80 

CAR 

Controle Ambiental de 

Resíduos Sólidos e Emissões 

Atmosféricas 

- 2 - 80 

QAM Química Ambiental 
- 2 - 80 

PQI 
Processos Químicos 

Industriais 
- 2 - 80 

TPA 
Tecnologias do Petróleo e do 

Álcool 
- 1 - 40 

ECO Ecoturismo 
- 1  40 

PGA 
Planejamento e Gestão 

Ambiental 
- - 2 80 

AIR 

Avaliação de Impacto 

Ambiental e Gerência de 

Riscos 

- - 2 80 

AUD Auditoria Ambiental 
- - 2 80 

AGRO Agroecologia 
- - 2 80 

GAP Geoprocessamento Aplicado 
- - 1 40 

GAP Gestão de Áreas Protegidas 
- - 1 40 

 SUB TOTAL 10 10 10 1200 

CARGA HORÁRIA DO CURSO 45 45 45 5400 

Estágio Curricular Não Obrigatório    200 

 

 Clima e Meio Ambiente – Será vivenciado em Geografia 

 Biologia Ecologia e Meio Ambiente será vivenciado em Biologia 

 Comunicação e Meio Ambiente- Língua Portuguesa 

Recife, 26 de maio de 2011        Nilza Cristina Farias Siqueira - Técnico Educacional 
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ANEXO D – Matriz curricular do Curso Segurança do Trabalho Presencial 

subsequente 2011 

Eixo Tecnológico AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA 

Habilitação Segurança do Trabalho 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

Carga Horária 1200 horas / curriculares 

CH Estágio Curricular Não  Obrigatório 240 horas / curriculares 

CH total  1200 horas / curriculares 

Forma de Organização – ano de 
implantação 

Subseqüente  / 2011 / Módulo de 20 semanas  

 

Módulo I - Eixo Norteador: Introduzindo à Segurança do Trabalho 

COD COMPONENTE  

CURRICULAR 

CARGA 

HORÁRIA 

PRÉ-

REQUISITO 

POI 01. Português Instrumental 40 hs - 

NOI 02. Noções de Informática 40 hs - 

DTC 03. Desenho Técnico 40 hs - 

LAS 04. Legislação Aplicada à 

Segurança do Trabalho 

60 hs - 

EPT 05. Ética e Psicologia do 

Trabalho 

60 hs - 

SET 1 06. Segurança do Trabalho I  60 hs - 

Total: 300 hs 

Módulo II – Eixo Norteador: O Técnico em Segurança e Seu Trabalho 

COD  COMPONENTE  

CURRICULAR 

CCARGA 

HORÁRIA 

PRÉ-

REQUISITO 

SET 2 07. Segurança do Trabalho II 60 hs 06 

HOC 08. Higiene Ocupacional e 

PPRA 

60 hs 06 

SSC 09. Saúde e Segurança do 

Trabalho de Construção Civil 

60 hs 06 

SSA 10. Saúde e Segurança do 

Trabalho Aqua-Portuário 

40 hs 06 

SSR 11. Saúde e Segurança do 

Trabalho Rural 

40 hs 06 

PCS 12. Prevenção contra Sinistro 

e Combate à Incêndio 

40 hs 06 

Total: 300 hs 

Módulo III – Eixo Norteador: O Téc. Em Segurança e a Saúde no Trabalho 

COD COMPONENTE  

CURRICULAR 

 CARGA 

HORÁRIA 

PRÉ-

REQUISITO 

SET 3 13. Segurança do Trabalho III  60 hs 07 

SÃO 14. Saúde Ocupacional e PCMSO 60 hs 06 

ERG 15. Ergonomia 60 hs 06 

BIS 16. Biossegurança 40 hs - 

NPS 17. Noções de Primeiros Socorros 40 hs - 

AAS 18. Administração Aplicada a 

Segurança do Trabalho 

40 hs - 

Total: 300 hs 
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Módulo IV – Eixo Norteador: O Téc. em Segurança e o Gerenciamento do Serviço 

COD COMPONENTE  

CURRICULAR 

CARGA 

HORÁRIA 

PRÉ-

REQUISITO 

SET 4 19. Segurança do Trabalho IV 40 hs 13 

SGI 20. Sistema de Gestão Integrado 80 hs 13 e 18 

GRC 21. Gerenciamento de Risco e 

Controle de Perdas 

60 hs 13 e 18 

EAS 22. Estatística Aplicada a 

Segurança do Trabalho 

40 hs 07 

PRI 23. Prática de Instrumentação 40 hs 07 

EDS 24. Educação para a Segurança do 

Trabalho 

40 hs 07 

Total: 300 hs 

 

25. Estágio Curricular Não Obrigatório 240 hs Módulo III 

 

Total Teórico/Prática: 1.200 

Estágio Curricular Não Obrigatório: 240 

 

 

              Recife, 25 de maio de 2010                         Nilza Cristina de Farias Siqueira 

 

 


