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RESUMO 

 

A Educação Técnica e Profissional é um tema por demais relevante na política pública 

de educação no Brasil. Embora não exista ainda a configuração clara de uma Política 

Nacional de Educação Técnica e Profissional no país – com competências, prerrogativas e 

recursos fixados legalmente para os três entes federativos -, essa questão vem ganhando cada 

vez mais relevância na agenda nacional, e os governos têm dedicado cada vez mais atenção a 

esse tema – com atuação maior da União e dos estados. 

A prefeitura do município de São Paulo atua na educação técnica e profissional na 

cidade por meio da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, que foi criada 

em 2004 para conduzir esse processo. 

Tendo passado por importantes transformações desde 2015, com alterações de ordem 

legal e atualização de seu projeto pedagógico, a Fundação Paulistana pretende se fortalecer e 

estruturar para ser o instrumento efetivo de condução da Política de Educação Técnica e 

Profissional do município.  

Nesse contexto, este trabalho coloca-se visando atender precipuamente a duas 

questões. Inicialmente, pretende-se elaborar um diagnóstico da fundação, identificando os 

principais gargalos existentes com vistas ao efetivo cumprimento do seu papel institucional - 

campos administrativo, legal e financeiro. Posteriormente, propõe-se um plano de ação com 

iniciativas para atacar os problemas apontados, visando fortalecer a Política de Educação 

Técnica e Profissional do município.  

Para além da entrega desses dois produtos referidos no parágrafo anterior, o presente 

texto também dá especial atenção à influência da forma de organização do nosso Estado – 

sistema federalista – nas políticas públicas, de vez que as perspectivas legais e institucionais 

caminham para o fortalecimento da cooperação federativa entre os entes federativos na 

Política Pública de Educação. Dessa forma, também no que tange à educação técnica e 

profissional, procura-se apontar uma linha nessa direção para atuação conjunta e integrada na 

cidade de São Paulo – numa perspectiva de política nacional. 

Palavras-chave: Educação Técnica e Profissional, Federalismo, Cooperação, São 

Paulo. 



  

 
 

ABSTRACT 

 

Professional and Technical Education is a very relevant topic in the public education 

policy in Brazil. Although there is still no clear configuration of a national policy in the 

country - with competences, prerogatives and resources legally established for the three 

federative entities-, this matter has been increasing relevance in the national agenda, and 

governments have been dedicating  attention to it with greater action of the Union and the 

states. 

The City council of São Paulo operates in Professional and Technical Education 

through the “Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura” (Paulistana Foundation 

of Education, Technology and Culture), which was established in 2004 to lead the process. 

Having undergone important transformations since 2015, with legal changes and 

updating of its pedagogical project, the Paulistana Foundation intends to strengthen its 

structure to be an effective instrument for strengthening the Professional and Technical 

Education Policy of the municipality.  

In this context, this monograph aims to deal with two questions. Initially, it intends to 

draw up a diagnosis of the foundation, identifying the main gaps of performance, in order to 

provide effective operation of it to fulfill its institutional role of the administrative, legal and 

financial fields. Subsequently, a plan of action is proposed with initiatives to attack the 

problems pointed out, aiming to strengthen the Professional and Technical Education Policy 

of the municipality. 

In addition to the delivery of these two products mentioned in the previous paragraph, 

the present also gives special attention to the influence of the form of organization of our 

federalist system, since the legal and institutional perspectives go towards strengthening the 

federative cooperation with the Public education policy. Thus, also with regard to 

Professional and Technical Education, it is sought to point a line in this direction for joint and 

integrated action in the city of São Paulo - from a national policy perspective. 

 

Keywords: Professional and Technical Education, Federalism, Cooperation, São Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A educação enquanto política pública é de suma importância para um país, não 

somente com vistas ao seu desenvolvimento, mas também com relação ao campo social. 

Nesse sentido, especificamente a educação técnica e profissional assume um papel relevante e 

vem sendo objeto de atuação do Estado desde o início do século XX. 

 A questão da forma de organização de um Estado tem papel de destaque na análise das 

políticas públicas por ele conduzidas – e assim o é também no que se refere à educação.  

 Nesse aspecto, entender a dinâmica da educação técnica e profissional no Brasil 

envolve considerar a atuação dos três entes federados nessa temática – tendo em vista que o 

Brasil está constitucionalmente organizado como um Estado Federado, com três entes 

autônomos: União, estados e municípios. Antes disso, dando relevância também ao aspecto 

mais macro, cabe analisar a política pública de educação, no sentido mais geral, em contexto 

federativo. 

 A atuação do poder público no tocante à educação técnica e profissional foi, nos 

primeiros passos e tempos, muito mais conduzida pelo governo federal
1

, de forma 

centralizada, sendo que, posteriormente, passou a haver um envolvimento maior dos estados – 

mais com relação ao ensino técnico de nível médio. 

 Atualmente, há um envolvimento maior da União e dos estados, por meio de redes de 

ensino tecnológico e técnico de nível médio, e também do sistema “S”, mais com relação a 

cursos básicos de qualificação profissional. Já com relação aos municípios, identifica-se uma 

presença bem menos expressiva
2
. 

 Nesse contexto, a prefeitura de São Paulo criou, em 2004, a Fundação Paulistana de 

Educação, Tecnologia e Cultura
3

 para conduzir uma Política de Educação Técnica e 

Profissional para a cidade, dentre outros objetivos institucionais.    

                                                           
1
 Como de resto ocorreu também com relação à política de educação no seu aspecto mais amplo. 

2
 Cabe destacar que as capacidades institucionais dos municípios brasileiros são bastante díspares.  

3
 Inicialmente tinha outra denominação. 
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 Tendo passado por mudanças nos campos legal e organizacional, a fundação hoje 

pretende superar os obstáculos que enfrenta para bem exercer o papel que lhe é atribuído no 

tocante à educação técnica e profissional no município. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Esse trabalho, que foi demandado pela Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia 

e Cultura, pretende: 

a) Apresentar diagnóstico das principais dificuldades – jurídicas, administrativas e 

financeiras – enfrentadas pela entidade, e que dificultam sua atuação; 

b) Propor plano de ação com medidas que busquem o fortalecimento da instituição, 

bem como os procedimentos necessários à sua implementação, além de 

metodologia de planejamento de longo prazo. 

Pretende-se, para atender a demanda colocada, analisar a política pública de educação 

em seu contexto mais amplo – questão federativa, marcos legais e resultados alcançados -, 

para depois entrar no campo mais específico da educação técnica e profissional no país. Uma 

vez considerado o tema em sua dimensão mais abrangente, analisarei a atuação do município 

de São Paulo nessa política, por meio da Fundação Paulistana, para chegar na definição dos 

produtos referidos no parágrafo anterior. 

Ademais, será também apresentada proposição com vistas à atuação cooperativa dos 

entes federativos no município de São Paulo no tocante ao tema, em aderência à previsão 

constitucional-legal e aos contornos assumidos pela política pública de educação. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

A estratégia de pesquisa adotada para a condução deste trabalho contemplou: (1) 

análise de campo, (2) entrevistas, (3) revisão e pesquisa bibliográfica. 

A análise de campo foi um dos instrumentos utilizados para conhecer a realidade da 

fundação - sede e seus dois equipamentos públicos. 



  

12 
 

Também foram realizadas entrevistas com os gestores da fundação – Antonio Carlos 

Carvalho, chefe de gabinete, e Gabriel de Souza Freitas, assessor do gabinete. 

Ainda foram ouvidos os professores Marco Antônio Carvalho Teixeira, Fernando Luis 

Abrucio, Cibele Franzese e Peter Kevin Spink, acerca de referências acadêmicas sobre o tema 

e também com relação ao quadro atual e às perspectivas para a Política Pública de Educação 

em contexto federativo
4
. 

Já com relação à revisão bibliográfica, foram analisados trabalhos sobre o tema de 

referência - livros, dissertações e artigos, dentre outros -, além de minucioso estudo da 

legislação que o rege, em todos os níveis. 

O trabalho teve a orientação do professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, que 

acompanhou a sua realização.   

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                           
4
Especialmente nessa temática colaborou o professor Fernando Abrucio. 
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2 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NO CONTEXTO FEDERATIVO NO 

BRASIL 

 

Analisar a educação como uma política pública central com vistas à garantia de um 

direito social
5
, tal como previsto no artigo 6º da Constituição Federal, demanda a análise de 

muitos fatores que se situam no ambiente macropolítico-institucional que interferem 

diretamente na agenda, no planejamento e na implementação das políticas públicas no país. 

Nesse sentido, poder-se-ia mencionar a questão do nosso modelo federativo de Estado, o 

financiamento da política pública de educação, tópicos relativos à reforma e ao modelo de 

atuação do Estado, dentre outros. 

Neste capítulo, trataremos especificamente da questão federativa e sua influência na 

política educacional brasileira – aí considerando sua concepção, estrutura, resultados e atuais 

perspectivas -, de vez que, tendo em vista o modelo de organização do Estado brasileiro, é 

difícil analisá-la sem a compreensão dessa importante vertente. 

Inicialmente, abordaremos o conceito de federalismo e sua influência nas políticas 

públicas de modo geral, inclusive em breve perspectiva histórica.  

Já tratando de modo mais específico da relação entre federalismo e política pública de 

educação, pretende-se analisar a evolução dessa última na perspectiva federativa, dando 

ênfase aos aspectos e questões mais relevantes. 

Um terceiro tópico vai destacar o panorama da educação no pós - Constituição de 

1988, contemplando tanto a influência do modelo federalista definido em nossa Carta Magna 

nessa política pública como os principais resultados com ela alcançados nessas últimas três 

décadas. 

À guisa de conclusão, pretende-se discorrer sobre o quadro atual da educação em 

perspectiva federativa, resultados alcançados, e ainda abordar os desafios que se colocam para 

o futuro e as possibilidades com vistas ao seu fortalecimento, levando em conta a retomada 

desse tema na agenda pública nacional face às mudanças que estão em pauta atualmente. 

                                                           
5
Autores (BOBBIO, 1992; LAFER, 1988) consideram direitos como educação, saúde e proteção social, dentre 

outros, como direitos de segunda geração, que impõem ao poder público uma prestação positiva, que crie 

condições objetivas para atender os titulares que os demandam. 
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2.1 FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: RELAÇÃO E IMPACTOS 

 

Duas são as possíveis formas de organização territorial de um Estado. Basicamente o 

federalismo (ABRUCIO, 2010) se constitui na forma de organização territorial do Estado na 

qual vigora o princípio de autonomia dos governos subnacionais e de compartilhamento de 

legitimidade do processo decisório entre os entes federativos, ao passo que, no modelo de 

Estado unitário, há uma relação de hierarquia entre o governo central e os governos 

subnacionais, sendo o primeiro anterior e superior aos demais. 

Nessa mesma linha, Franzese (2010) vai definir o conceito de federação como sendo 

uma estrutura que acomoda a existência de um governo central e de governos subnacionais 

dentro de um mesmo Estado. 

Importante ressaltar, ao abordar a conceituação do modelo de Estado federado, o 

aspecto da autonomia dos entes federativos – que no modelo brasileiro são três: União, 

estados e municípios. 

Esses entes federados gozam, em nosso sistema constitucional-legal, de autonomia 

política, administrativa e financeira (GOUVEA, 2009). A autonomia política está relacionada 

à previsão de que eles possam eleger seus governantes e ser regidos por suas leis. Já a 

administrativa, diz respeito à possibilidade de adotarem seus próprios modelos de gestão e de 

implementação das políticas públicas que lhes são inerentes. No tocante à autonomia 

financeira, os entes federados têm previsão constitucional para instituir, cobrar e arrecadar os 

tributos fixados constitucionalmente em sua competência tributária. 

A Constituição Federal de 1988 bem destaca, ao tratar da organização político-

administrativa do Estado, esse importante pressuposto do Estado federado, que é a autonomia 

de que gozam os três entes, como se vê abaixo: 

 

Art. 18 – A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988). 

 

 Abordando mais propriamente a relação do federalismo enquanto forma de 

organização do Estado com as políticas públicas – seu planejamento, execução e 

monitoramento -, Abrucio (2010) vai defender que, tendo em vista que muitos problemas de 
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ação coletiva vão requerer a intervenção de mais de um nível de governo, faz-se necessário 

que as políticas públicas sejam desenhadas de forma que seja assegurada a coordenação entre 

todos os entes federativos envolvidos. 

 Giambiagi e Além (2011), nessa mesma linha, vão destacar as dificuldades em se 

buscar conciliar os interesses locais com os nacionais, de vez que essa necessidade de 

coordenação referida no parágrafo anterior envolve a atuação junto a uma ampla gama de 

atores – que têm interesses legítimos pelas políticas públicas. Até por isso, é relevante garantir 

que os direitos federativos estejam assegurados no plano constitucional-legal, bem como que 

existam e tenham relevância espaços institucionais de negociação e tratamento das questões 

federativas, de sorte que seja mais factível estimular a fortalecer a cooperação 

intergovernamental, conciliando-se, assim, a autonomia dos entes federativos com a 

necessidade de coordenação para o melhor alcance dos objetivos que lhes são inerentes. 

 

2.1.1 Do início à Revolução de 1930 

 

 Ao analisarmos a temática da relação entre federalismo e políticas públicas no nosso 

país, em perspectiva histórica, vamos identificar, após a experiência do Estado unitário que se 

dá após a independência, em 1822, e durante todo o período monárquico, o início da nossa 

federação, com a proclamação da república, em 1889. 

 Basicamente, no chamado período da República Velha, ou Primeira República, não se 

pode dizer que houve uma autonomia efetiva dos entes subnacionais, tendo em vista que as 

práticas republicanas não eram efetivas, bem como que imperavam o clientelismo e a força 

das oligarquias regionais. Importante frisar que, em consequência dessas questões, as políticas 

públicas foram trabalhadas de forma bastante diferenciada pelos estados – educação, por 

exemplo -, e basicamente não houve a efetivação de políticas nacionais (ABRUCIO, 2010). 

 

2.1.2 Da Revolução de 1930 ao processo constituinte em 1988 

 

 No período Vargas, que se segue à Revolução de 1930, muito embora o federalismo 

tenha sido mantido enquanto forma de Estado, tanto na constituição promulgada de 1934 

como na outorgada de 1937, houve enorme centralização de poderes e competências no 
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governo federal, com expressivo enfraquecimento da federação, em especial no período 

compreendido entre 1937 e 1945, inclusive sendo os estados governados por interventores 

nomeados pelo presidente da república – clara descaracterização da autonomia política dos 

entes federados. 

 Concretamente, não houve, nesse período, atuação mais efetiva dos governos 

subnacionais no tocante às políticas públicas, muito embora tenha havido expansão de 

políticas nacionais relevantes
6
, inclusive no que se refere à educação. 

 Avançando para o chamado período da democracia-liberal (1946-1964), se por um 

lado se constata a efetivação mais concreta de um Estado federado – maior autonomia e poder 

conferidos aos governos subnacionais e relações mais equilibradas entre os entes -, de outro 

modo não se pode dizer que houve substancial modificação do modelo de políticas públicas 

do regime político do período anterior. 

 Já no período militar que se inicia em 1964, além da interrupção do processo 

democrático então em curso, há uma flagrante reversão no processo de fortalecimento do 

modelo federalista, de vez que a autonomia dos entes é prejudicada pela implantação de um 

modelo de Estado tecnocrático-autoritário
7
.  

 Importante notar que, nesse período, ocorre elevada expansão das políticas de proteção 

social
8
, com expressivo aporte de recursos nessas áreas, sempre em uma linha de políticas 

centralizadas no governo federal, e com forte dependência dos entes subnacionais para com 

esse.  Também nesse período (DORNELLES E AFONSO, 2009), há uma forte concentração 

das receitas tributárias no governo federal, o que, de resto, caracteriza essa dependência e tem 

relação direta com a possibilidade de implementar e coordenar políticas públicas.  

 O processo de redemocratização do país, que tem como grande marco a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 – mas que já estava em curso mesmo antes dela, com 

                                                           
6
Nesse período, é criado pelo presidente Vargas – 1936 – o Departamento Administrativo do Serviço Público – 

DASP, que inaugura uma nova era, implementando a meritocracia na administração pública brasileira e 

rompendo com o modelo de administração patrimonialista de antes (ABRUCIO, PEDROTI E PÓ, 2010). Cabe 

ressaltar que essa modernização da máquina pública que então se inicia tem relação direta com a concepção e 

implementação das políticas públicas nacionais dessa época. 

7
Bresser Pereira (1968) defende que houve, nesse período, a formação de um pacto burocrático-autoritário entre 

os militares, os empresários nacionais e o capital externo com vistas à implantação de um projeto de nação. 
8
Como exemplo, a cobertura da previdência social foi estendida ao trabalhador rural em 1971, no governo 

Médici – considerado como o auge do modelo tecnocrático-autoritário. 
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medidas como a anistia, eleições diretas para governadores, fim da censura e outras -, vai 

abrir novas perspectivas para o federalismo, ao passo que a descentralização ganha força e 

espaço na agenda nacional. 

 Há que se considerar que, ao longo da evolução política do Brasil, houve oscilações 

entre momentos de centralização e descentralização, de acordo com as mudanças de regime 

político, como o observou Golbery do Couto e Silva
9
, ao utilizar a analogia das sístoles e 

diástoles – pulsos que se alternam no coração, que nesse caso seria o país ou Estado-nação.    

 Autores como Giambiagi e Além (2011) vão defender que esse processo de 

descentralização do início dos anos 1980 teve motivação basicamente política, visando 

sobretudo o fortalecimento financeiro e político dos estados e municípios – como reação ao 

centralismo decisório da União no regime anterior. 

 Nessa linha, a temática do municipalismo ganha importante destaque no debate 

público ao longo do processo constituinte, e já mesmo antes dele (Souza, 2005). 

 Essa vertente municipalista alcança patamar especial com a definição dos municípios 

como entes federados autônomos na Constituição Federal de 1988, em igualdade de condições 

com os estados e a União
10

. Corroborando outros autores, Dornelles e Afonso (2009) vão 

destacar a descentralização de recursos e encargos aos municípios, e também aos estados, na 

perspectiva não só de se buscar o fortalecimento político dos mesmos, mas também visando 

aproximar mais a ação do Estado aos cidadãos, em consonância com a nova ordem 

democrática
11

. 

 

                                                           
9
Em famosa conferência pronunciada na Escola Superior de Guerra – ESG, em julho de 1980, Golbery, então 

ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, analisa profundamente o cenário político-institucional 

do país naquele início de década, com destaque para os caminhos da abertura política que então se intensificava, 

quando então faz essa análise dos processos de centralização e descentralização no Brasil, em perspectiva 

histórica.   

10
Mesmo antes da promulgação da Constituição e dos debates que lhe antecederam, importantes lideranças 

políticas, como André Franco Montoro, senador e depois governador do Estado de São Paulo, já defendiam 

como plataforma política a questão do municipalismo enquanto forma de descentralização. 

11
Nessa perspectiva, ganham força experiências de controle social e de envolvimento da sociedade na definição e 

na fiscalização das políticas públicas e no emprego dos recursos públicos a elas inerentes. 
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2.1.3 Quadro atual da questão federativa brasileira 

 

É por certo que a Constituição Federal de 1988 – em que pese o fato de que diversos 

preceitos nela presentes são por demais criticados – avançou sobremaneira no tocante à 

garantia de liberdades públicas e de direitos sociais. Quanto a esses últimos, a Carta Magna 

basicamente fixou previsão de se buscar alcançar o acesso universal e democrático dos 

cidadãos a direitos como saúde, educação – tema central deste trabalho -, habitação, dentre 

outros, numa perspectiva de políticas nacionais a serem executadas de forma descentralizada, 

pressupondo, obviamente, integração e coordenação dos entes federativos. 

 Afonso (1996) ressalta que não houve um plano nacional para a descentralização, o 

que resultou em um processo caracterizado por descoordenação, distorção e conflitos.  

 Ademais, é necessário levar em conta que a grande disparidade no que se refere às 

capacidades institucionais dos municípios brasileiros faz com que não se consiga produzir 

resultados uniformes em termos de efetividade das políticas públicas, o que dá maior 

dimensão à atuação da União enquanto ente coordenador e indutor de políticas nacionais, 

além de agente central no estímulo à cooperação intergovernamental
12

. 

 A despeito dos avanços nesse processo de descentralização e de fortalecimento do 

federalismo ocorridos nas últimas duas décadas, é imperioso reconhecer que não alcançamos 

o chamado modelo de federalismo cooperativo (ABRUCIO, 2010), no qual se possa 

identificar bom nível de cooperação intergovernamental com vistas à atuação dos poderes 

públicos por meio das políticas públicas, respeitando-se e inclusive fortalecendo a autonomia 

dos entes federativos. 

 Ainda precisamos avançar bastante para alcançarmos um bom nível de 

compatibilização adequada entre políticas nacionais, descentralização, coordenação 

interfederativa, autonomia e efetividade das políticas públicas – em especial as sociais. 

 Acredito mesmo que a crise institucional da nossa conjuntura presente é também, de 

certo modo, a crise da federação! 

                                                           
12

Abrucio (2010) destaca, além do papel da União na definição de políticas pensadas nacionalmente e executadas 

de forma descentralizada – saúde e assistência social, por exemplo -, a previsão de leis nacionais visando 

uniformizar condições entre os entes federativos com vistas ao melhor alcance de resultados com as políticas 

públicas. Pode-se mencionar, nessa linha, o piso nacional dos professores e a vinculação de gastos em percentual 

mínimo em educação e saúde. 
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 No que tange ao aperfeiçoamento do nosso federalismo fiscal, não obstante a definição 

constitucional de uma maior participação dos governos subnacionais na arrecadação 

tributária, a União, visando fazer face à sua perda de receitas – tanto decorrente de maior 

participação dos outros entes como do engessamento derivado das vinculações constitucionais 

-, adotou uma estratégia de se utilizar da criação de contribuições sociais visando aumentar 

sua receita disponível
13

. 

 Dessa forma, e mesmo apesar da descentralização maior de recursos prevista na 

constituição, a maior fatia da receita tributária fica ainda concentrada na União, além do que 

os estados e os municípios, em que pese terem suas receitas aumentadas nos últimos anos, 

comprometeram-se sobremaneira com gastos correntes (pessoal, especialmente) e elevaram a 

expressão de seu endividamento. Tudo isso faz com que a autonomia financeira dos entes 

federativos fique efetivamente prejudicada! 

 Em consequência da perda de autonomia financeira, dá-se também o enfraquecimento 

da autonomia política, de vez que muitos municípios sobrevivem basicamente de repasses 

federais e estaduais, não logrando êxito em ampliar suas receitas próprias. 

 Também no tocante à autonomia administrativa, há um desequilíbrio muito expressivo 

quanto à profissionalização da burocracia dos governos subnacionais – em especial em se 

tratando dos municípios
14

 -, o que acaba por se refletir em não poucas dificuldades desses 

entes para gerir sua máquina pública com autonomia e orientação estratégica adequadas para 

fazer face ao cumprimento de suas atribuições constitucionais-legais, aí levando-se em 

consideração a atuação por meio das políticas públicas. 

 Verificamos atualmente tanto as dificuldades financeiras dos entes federativos – 

muitos à beira da insolvência – como também os péssimos resultados em termos de políticas 

públicas relevantes. Nesse sentido, pode-se mencionar segurança pública, saúde, educação
15

 e 

                                                           
13

Isso ocorre a partir dos anos 90 e se intensifica na década seguinte. Efetivamente essas contribuições têm 

caráter de incidirem em cascata, potencializando os problemas do nosso modelo tributário – tornando a carga por 

demais elevada e aumentando os custos de produção, reduzindo assim a competitividade de nossos produtos. 
14

A maior parte dos estados e municípios brasileiros ainda não rompeu o modelo de administração burocrática – 

em muitos casos, sequer o da administração patrimonialista. Não obstante os avanços das reformas 

administrativas ocorridas na União, a partir de meados dos anos 1990, e em alguns estados e municípios 

posteriormente, a capacidade administrativa dos outros entes ainda é bastante insuficiente para os desafios que 

para eles se colocam.  
15

No tocante a essa política pública, como será doravante abordado neste trabalho, não obstante se tenha obtido 

expressivos avanços com relação ao alcance da cobertura, no tocante à qualidade, ainda há muito a ser realizado. 
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saneamento básico; em todas elas a atuação em termos federativos requer melhoria e mais 

organização. 

 Já de há muito se fala em reformas estruturais como condição para a modernização do 

país, o crescimento de sua economia e o aperfeiçoamento da justiça social. Dentre essas, uma 

das mais discutidas – embora não se alcance o consenso necessário para que possa ser levada 

a bom termo – é a tributária. Face aos problemas expostos, é possível inferir que ela será 

ineficaz se não ocorrer dentro de uma rediscussão do nosso pacto federativo, no qual se 

discuta competência tributária, políticas públicas, democratização e sistema político-

institucional numa perspectiva mais ampla. 

            Fica o desafio, que esperamos possa mobilizar as atenções do país – segmentos sociais 

relevantes, classes política e empresarial – e adquirir proeminência na agenda pública 

nacional em tempos não distantes. 

 

2.2 RETROSPECTO ENTRE EDUCAÇÃO E FEDERALISMO NO BRASIL 

 

2.2.1 Do império ao regime de 1964 

 

 Como o faz notar Abrucio (2010), no nosso período imperial
16

, que vai de 1822 a 

1889, tivemos uma forte coalizão em favor do ensino superior, de vez que, pela Lei Geral de 

1827, caberia às Províncias a condução da educação primária
17

, e ao poder central, o ensino 

superior. Vale frisar que essa proeminência dada ao ensino superior desde o nosso primeiro 

regime político no período pós-independência terá importante relação com os resultados 

alcançados até o momento com a política pública de educação no Brasil, como se abordará 

mais adiante neste texto. 

 Basicamente, a chamada primeira república – que se estende da sua proclamação até a 

revolução de 1930 – vai manter esse modelo de dualidade de redes, só que dando mais 

autonomia aos estados, o que vai causar fortes desníveis entre os mesmos em termos de 

                                                           
16

Note-se que a política pública de educação, nesse período, antecede mesmo o federalismo, tendo em vista que 

ao longo de todo o período imperial tivemos um Estado Unitário, e com forte viés centralizador. 
17

Os governos subnacionais tinham pouca estrutura – e também escassos recursos tributários – para desenvolver 

políticas relevantes no tocante à educação, inclusive pelo padrão de centralização do modelo de Estado Unitário. 
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priorização de sua atenção à educação primária
18

, criando resultados por demais díspares com 

essa política pública.  

 No regime político que se inicia com a revolução de 1930, Getúlio Vargas vai buscar 

implantar um modelo de desenvolvimento de cunho fortemente nacionalista – sobretudo no 

campo econômico. 

 Paralelamente a transformações que – tendo como elemento importante uma atuação 

mais efetiva do Estado – deram as bases para a nossa transformação capitalista, cresce a 

importância da atuação do governo nacional na política pública de educação
19

 (BRITO, 

2006). 

 Com a nomeação de Gustavo Capanema
20

 para a pasta, já em 1934, ampliou-se a 

atuação do governo federal mediante um conjunto de mudanças
21

, que se estende para o 

período do Estado Novo e vai significar uma centralização das ações de educação em nível 

federal. Pode-se destacar, nesse sentido, a reforma do ensino secundário, a criação do ensino 

industrial – tendo, inclusive, sido criado o SENAI (1942) -, reorganização do ensino 

comercial, dentre outras. 

 Não obstante as mudanças elencadas, no período Varguista, os governos subnacionais 

ainda continuaram a ter uma atuação tímida no tocante à educação pública, tendo a União 

proeminência no tratamento e na condução dessa temática. 

 Já no regime que se segue à deposição de Vargas, no final de 1945
22

, há um viés um 

pouco mais aberto em termos de descentralização e municipalização (ABRUCIO, 2010), 

criando-se algum espaço para o fortalecimento do nosso federalismo. Cabe destacar, nessa 

linha, a pregação de Anísio Teixeira no tocante à defesa da bandeira do municipalismo em 

termos de política de educação. 

                                                           
18

Essa definição foi prevista na Constituição de 1891 – nossa primeira constituição da fase republicana.  
19

Em 1930, essa política pública, pela primeira vez, ganha relevância no primeiro escalão do governo federal, 

com a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, tendo Francisco Campos como ministro 

– credenciado pela reforma que empreendeu enquanto secretário em Minas Gerais.  
20

Nomeado em julho de 1934, Gustavo Capanema vai permanecer no cargo até outubro de 1945, com o fim do 

Estado Novo, sendo mesmo o Ministro da Educação mais longevo da nossa história, sucedido por Paulo Renato 

Souza, que ocuparia o cargo ao longo de oito anos, nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso.  
21

Ficaram conhecidas como Leis Orgânicas de Ensino ou Reforma Capanema. 
22

Chamado de República Populista ou Democrática-Liberal, esse período vai de 1946 – com a posse do 

Presidente Eurico Dutra, que havia sido eleito pelo PSD no ano anterior, em eleições diretas – até o movimento 

militar de março de 1964, que resulta na posse do presidente Castello Branco em 15 de abril do mesmo ano, que 

havia sido eleito pelo Congresso Nacional quatro dias antes. 
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 No governo Juscelino Kubitschek, não obstante o esforço desenvolvimentista que se 

empreende no país, não se verifica projetos maiores no tocante à educação. Como exemplo, 

pode-se frisar que o Plano de Metas, que orientou a ação do governo federal nessa época, 

contempla a educação apenas com uma meta, a de número 30 – que se relacionava à formação 

de pessoal técnico e foi contemplada com apenas 3,4% dos recursos inicialmente previstos 

(BOMENY, 2015). 

 Cabe ainda destacar, na análise da educação nesse período, a promulgação da nossa 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
23

, que previu uma linha de 

cooperação federativa, como se pode depreender do seu artigo 95: 

 

Art. 95 – A União dispensará a sua cooperação financeira ao ensino sob a forma de: 

a) subvenção, de acôrdo com as leis especiais em vigor; 

b) assistência técnica, mediante convênio visando ao aperfeiçoamento do magistério, 

à pesquisa pedagógica e à promoção de congressos e seminários; 

c) financiamento a estabelecimentos mantidos pelos estados, municípios ou 

particulares, para a compra, construção ou reforma de prédios escolares e respectivas 

instalações e equipamentos de acôrdo com as leis especiais em vigor. (BRASIL, 

1961). 

 

 Embora tenha havido maior nacionalização da política, não se pode afirmar que 

efetivamente tenha ocorrido maior cooperação intergovernamental que produzisse melhores 

resultados em termos de política de educação. 

 

2.2.2 Do regime de 1964 à Constituição de 1988 

 

 O regime político que se instaura no Brasil com o advento do movimento de março de 

1964 impôs uma linha de centralização que vai se refletir na concepção e implementação das 

variadas políticas públicas adotadas nesse período
24

, inclusive no tocante à educação. 

                                                           
23

Lei Nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, promulgada já no Governo João Goulart e tendo Tancredo Neves 

como primeiro-ministro.  
24

Basicamente, uma linha de ampla centralização decisória na esfera do governo central, com padrão 

uniformizado de atuação no país como um todo. 
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 No governo Castello Branco (1964-1967), ao mesmo tempo em que se procura levar a 

bom termo um programa de controle da inflação e ajustamento econômico, realiza-se um 

conjunto de reformas estruturais
25

 que será diretamente responsável pelo crescimento 

econômico acelerado que vai ocorrer entre 1968 e 1973 – o período do chamado milagre 

brasileiro. Não obstante a esse esforço, não se pode identificar, nessa gestão, alterações 

relevantes no campo da educação. 

 Já no governo Costa e Silva, vai ocorrer uma reforma do ensino universitário – Lei Nº 

5.540, de 28 de novembro de 1968 – que terá papel relevante na rápida expansão desse setor 

na década seguinte (1970)
26

, inclusive no âmbito do ensino privado. 

 O governo Médici, de certo modo, distorce mais o equilíbrio federativo em educação, 

quando implementa uma série de programas e medidas
27

de forma centralizada e também com 

centralização de recursos – além de reorganizar o ensino básico
28

. 

 Skidmore (1988) destaca que, não obstante a forte repressão política que ocorre nessa 

primeira metade da década de 1970, esse foi o período em que o ensino superior recebeu os 

maiores investimentos do Estado, em termos financeiros
29

. 

 Em suma, a política de educação no regime militar não avançou no aspecto de 

coordenação federativa, já que, apesar de avançar no sentido de implementação de políticas 

nacionais, seguiu uma linha de forte centralização no governo federal, não logrando êxito em 

descentralizar e criar uma relação mais harmoniosa, integrada e cooperativas com os entes 

subnacionais. 

 

                                                           
25

São implementadas reformas modernizadoras nos campos tributário-fiscal, trabalhista, habitacional, mercado 

de capitais, administrativo, dentre outros, seja em termos de novas legislações quanto no campo de criação e/ou 

reforma de instituições. 
26

Essa reforma acontece no bojo de uma crise política, quando ocorrem fortes manifestações estudantis 

propugnando por mudanças no sistema universitário, muitas das quais atendidas por ela. A base da proposição 

foi um relatório produzido pelo então Cel. Meira Matos, que foi designado pelo Ministro da Educação Tarso 

Dutra como responsável por comissão destinada a produzir um diagnóstico do sistema de ensino superior de 

então, com recomendações de mudanças. 
27

Um desses programas é o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, que foi criado pela Lei Nº 

5.379, de 15 de dezembro de 1967, mas efetivamente implementado em 1970, já pelo ministro Jarbas Passarinho, 

na gestão Médici. Representou forte esforço de alfabetização de adultos e demandou considerável investimento, 

tendo sido extinto já na década de 1980 sem ter alcançado os resultados almejados.   
28

Também nesse governo é aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei Nº 5.692/1971.  
29

Mesmo já no governo Figueiredo, o Ministro da Educação Rubem Ludwig – em entrevista à Revista Veja, 

concedida aos jornalistas Eliane Cantanhêde e Luís Cláudio Cunha, em 04 de março de 1981 – critica o fato de 

60% dos recursos do MEC serem destinados ao ensino superior, entendendo que se deveria priorizar o ensino de 

primeiro e segundo graus.  
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2.3 PANORAMA DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO FEDERATIVO PÓS-1988 

 

 Nos debates que foram travados no processo constituinte em 1988, ganhou relevância 

a questão da autonomia e da ampliação da atuação dos estados e municípios na provisão da 

educação como política pública, por meio da descentralização e da municipalização
30

. 

 Os principais marcos que regiam a educação no contexto pré-Constituição Federal de 

1988 eram a Constituição Federal de 1967, alterada pela Emenda Constitucional de 1969, a 

Lei Nº 5.540/1968 – ensino superior – e a Lei Nº 5.692/1971, de diretrizes e bases da 

educação. 

 Considerando-se os debates e as disputas desenvolvidos ao longo da Assembleia 

Nacional Constituinte – questões como municipalização, financiamento da educação privada, 

formação e valorização do magistério, dentre outras – Corbucci, Barreto, Castro, Chaves e 

Codes (2009)
31

 vão defender que o texto aprovado
32

, no que tange à educação, acabou por 

refletir o consenso possível na negociação realizada entre atores por demais divergentes que 

se fizeram representar ao longo de todo o processo. 

 Também do ponto de vista de equilíbrio federativo – tema de destaque neste texto – 

pode-se entender que houve a construção de um bom acordo, que resultou no texto 

constitucional promulgado (ABRUCIO, 2010), inclusive com uma divisão de competências 

mais harmônica. 

 Além dessas conquistas, a Constituição Federal de 1988 deu importante destaque ao 

papel da União no tocante à estruturação e coordenação da política nacional de educação, bem 

como à importância do regime de colaboração entre os entes federativos. 

                                                           
30

Ao elevar o município à condição de ente federativo – como já se abordou neste trabalho – a Constituição 

Federal abriu maiores perspectivas para a questão do municipalismo. No que se refere à educação, isso 

significava fortalecer a responsabilização dos municípios na provisão do ensino fundamental, obviamente com 

uma melhor distribuição de recursos também. Abrucio (2010) vai destacar que havia todo um debate a esse 

respeito, não sendo, portanto, um consenso a questão da municipalização na educação.  
31

O texto desses autores – Vinte Anos da Constituição Federal de 1988: Avanços e Desafios na Educação 

Brasileira – é importante fonte desta seção, sobretudo no tocante aos resultados alcançados coma política pública 

de educação nos vinte anos que se seguem à promulgação da atual Constituição Federal.  
32

A educação, na Constituição Federal, ficou como tema da seção I do capítulo III, que é composta pelos artigos 

205 a 214. Ademais, a educação também é mencionada no artigo 6º, enquanto direito social, e nos artigos 22, 23, 

24 e 30, no capítulo que trata da organização do Estado e das competências dos entes federativos.   
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 Destaque-se que seu artigo 211 bem expressa essas definições, sendo mesmo um 

marco legal que bem configura o que se pode chamar de federalismo cooperativo
33

, como se 

pode depreender de seu texto, que segue abaixo destacado: 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil.  

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e médio.  

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório.  

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (BRASIL, 

1988).  

 

 Também é importante notar que, no artigo 212 da Carta Magna, é adotado o princípio 

da vinculação de recursos
34

, pelo qual se garante a aplicação mínima de recursos na política 

pública de educação para os três entes federativos, de sorte a viabilizar a construção desse 

arranjo interfederativo.  

 Cabe também ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que deveria 

viabilizar e/ou fortalecer muitos dos dispositivos previstos na constituição, não obstante tenha 

                                                           
33

Essa expressão, que foi definida pelo Professor Fernando Luiz Abrucio, é mencionada em seus trabalhos que 

abordam a temática do federalismo e suas relações com as políticas públicas, inclusive os que são utilizados 

como referência na elaboração deste texto.  
34

O tema da vinculação de recursos foi bastante debatido na constituinte, no tocante a várias políticas públicas, e 

mesmo depois dela. Com relação à educação, ficaram definidos percentuais mínimos de 18% da receita de 

impostos – corrente líquida – para a União e 25% para estados e municípios. Vale frisar que essa questão 

encontra-se atualmente em debate, em face da PEC que prevê a atualização dos gastos públicos da União pela 

variação da inflação do ano anterior, por um prazo de vinte anos. 
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sido objeto de debates mesmo desde o processo constituinte, somente foi aprovada em 1996, 

já no governo Fernando Henrique Cardoso
35

. 

 Dentre os aspectos positivos desse importante diploma legal, que revogou a LDB 

anterior, pode-se destacar o reforço à previsão do regime de colaboração entre os entes – que 

já constava da constituição, como mostrado anteriormente – e o fortalecimento da União 

como responsável pela política nacional de educação, além de ter explicitado o conceito de 

educação básica. 

 Outro fator não menos relevante foi o fato de a LDB ter estabelecido prazo de um ano 

para que fosse apresentado ao Congresso Nacional projeto de lei instituindo o Plano Nacional 

de Educação – PNE
36

. 

  

2.4 QUADROATUAL, RESULTADOS E PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO NO 

CONTEXTO FEDERATIVO BRASILEIRO 

 
 Antes de analisarmos as perspectivas que se colocam para a política de educação 

pública no Brasil atualmente – e suas implicações no contexto federativo -, cabe fazer uma 

análise dos resultados alcançados nesse período pós-1988
37

, o que será abordado por área. 

 

2.4.1. Educação Básica
38

 

 

 No que se refere ao acesso à educação básica, a constituição avançou sobremodo, 

especialmente ao prever: 

 Garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aos que não 

tiveram acesso em idade própria; 

                                                           
35

 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.   
36

 Efetivamente, o projeto de lei foi enviado pelo poder executivo federal ao Congresso Nacional em fevereiro de 

1998, tendo sido aprovado, no entanto, somente três anos depois – Lei 10.172/2001.     
37

 Essa análise baseia-se essencialmente no trabalho de Corbucci, Barreto, Castro, Chaves e Codes (2009), já 

referido neste texto. 
38

Nesta análise, não está incluído o ensino profissional, tendo em vista que ocupará capítulo específico deste 

trabalho.   
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 Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

 Garantia de atendimento em creche e pré-escola
39

 às crianças de 0 a 6 anos de 

idade; 

 Garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

 Garantia de atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde; 

 Garantia de oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

 

A definição da concepção de educação básica
40

, tal como foi explicitado na LDB, foi 

um dos mais substantivos avanços ocorridos na educação nas duas últimas décadas. Como o 

fazem notar Corbucci, Barreto, Castro, Chaves e Codes (2009), foi bastante relevante a 

inclusão da educação infantil, de vez que essa etapa era anteriormente considerada no campo 

da assistência social, e o sendo como educação, fica assegurada como um direito público 

subjetivo. 

Outro avanço não menos relevante no tocante à educação básica nos últimos anos 

ocorreu no campo do financiamento
41

. Além da vinculação de um percentual mínimo de 

gastos com educação para os três entes federativos, que já foi aqui abordada, também foi 

aprovada, em 1998, a criação do FUNDEF
42

, que contribuiu expressivamente na 

universalização do acesso ao ensino fundamental, além de reduzir os desníveis entre os 

municípios. 

                                                           
39

 A Emenda Constitucional Nº 14, de 1996, substituiu a expressão ensino pré-escolar por “Educação Infantil”. 
40

A educação básica, na definição da LDB atualmente em vigor, compreende educação infantil, ensino 

fundamental – em dois ciclos – e ensino médio. 
41

A temática do financiamento é de extrema importância quando se fala de políticas públicas, o que não é 

diferente na questão da educação. Para ser efetivamente assegurada como um direito social, consoante definição 

no artigo 6º da Constituição Federal, a educação requer a intervenção do Estado como uma política pública 

concreta – objetivos, programas e ações -, o que requer o seu financiamento, inclusive pensando-se na questão 

federativa.   
42

Instituído pela Emenda Constitucional Nº 14, de 1996, posteriormente o fundo foi alterado – via Emenda 

Constitucional Nº 53 – para FUNDEB, de vez que passou a ocorrer um desnível por demais expressivo entre os 

ciclos da educação básica. 
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Os principais indicadores que são utilizados para aferir o desempenho da educação 

básica apontam resultados positivos nos últimos anos, como se pode depreender dos dados 

que se seguem: 

 O Analfabetismo teve uma redução de 47% na população da faixa de 15 anos ou 

mais e de 78% entre os jovens de 15 a 24 anos, ambos compreendidos no período 

entre 1988 e 2007; 

 O acesso à educação infantil apresentou um crescimento de 126% no período 

1995-2007; 

 A taxa de frequência líquida no ensino fundamental da população de 07 a 14 anos 

alterou seu patamar de 80%, em 1988, para 94,6%, em 2007
43

; 

 O acesso ao ensino médio teve um crescimento de 219% ao longo do período que 

vai de 1988 a 2007
44

. 

 

2.4.2 Ensino Superior 

 

 Da análise do texto constitucional, pode-se depreender que não foi dedicada atenção 

mais especial ao ensino superior (CORBUCCI, BARRETO, CASTRO, CHAVES E CODES, 

2009).   

 Após um modelo de crescimento que privilegiou o setor privado, no governo Fernando 

Henrique
45

, a partir do governo Lula, passou-se a adotar uma política de expansão do acesso 

ao ensino superior tanto por parceria com a iniciativa privada como pelo enorme crescimento 

dos Institutos Federais de Ensino Superior – IFES. 

                                                           
43

 Atualmente, encontra-se praticamente universalizado o acesso ao ensino fundamental, o que tem várias 

implicações positivas para o país e seu povo, inclusive para um maior desenvolvimento dos municípios, 

melhorando o equilíbrio federativo.  
44

 Não obstante a esse avanço, o acesso ao ensino médio ainda apresenta um perfil bastante desigual, vis-à-vis o 

ensino fundamental.   
45

 Em 1999, é criado o FIES, em substituição ao antigo CREDUC. Esse novo fundo foi concebido para ser 

autofinanciável, tendo salvaguardas para garantia de pagamento. 
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 No tocante à expansão via parceria com a iniciativa privada, o PROUNI
46

 tem 

importância capital, inclusive porque possibilitou o acesso ao ensino superior a grupos e 

minorias que historicamente ficavam alijados deste nível de ensino.  

 Não obstante aos avanços verificados, o acesso ao ensino superior no Brasil ainda é 

bastante reduzido, comparativamente a países de renda e condições similares. Confirmando 

essa argumentação, dados do IBGE apontam que os estudantes que frequentam o ensino 

superior no Brasil, com idade entre 18 e 24 anos, perfaziam 58,5% do montante desse grupo, 

em 2014.
47

 

 

2.4.3 Conclusão e Perspectivas 

 

 Face ao exposto nos tópicos anteriores deste trabalho, é possível concluir que tanto 

houve uma melhora nos indicadores que refletem o desempenho da política de estado de 

educação, como se evoluiu do ponto de vista da coordenação federativa. 

 É por certo que alcançamos bons índices quanto ao acesso da população à educação – 

especialmente no tocante ao ensino fundamental -, mas ainda temos muito para evoluir com 

relação à qualidade e efetividade dessa política pública. 

 Em termos de investimento financeiro, passamos de um patamar de gasto público em 

educação, como percentual do PIB, da ordem de 2,4%, em 2000, para 6,6%, em 2013
48

! Cabe 

destacar que, nesse gasto, cresceu a participação dos governos subnacionais, no que confirma 

a linha de descentralização que se vem buscando nas últimas três décadas. 

 A despeito dos avanços alcançados, ainda não se pode afirmar que temos, hoje, um 

regime de colaboração efetivo entre os entes federativos. 

 No entanto, alguns fatos do momento presente colocam a educação em perspectiva 

federativa na agenda pública nacional. 

                                                           
46

 Basicamente, esse programa consiste em um mecanismo de renúncia fiscal oferecido às instituições que 

concedem bolsas a estudantes, em condições colocadas pela legislação que o regulamenta. 
47

 Cabe ressaltar que esse indicador era de 33%, em 2004. 
48

 A meta do Plano Nacional de Educação – PNE é que alcancemos 10% do PIB em 2024. 
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 A lei que instituiu o nosso segundo Plano Nacional de Educação – PNE
49

 prevê, em 

seu artigo 13, que o poder público deve instituir, a contar de dois anos de sua promulgação, o 

Sistema Nacional de Educação – SNE
50

, que será responsável pela articulação entre os 

sistemas de ensino, em regime de colaboração. 

 Os debates atualmente em curso sobre o PNE têm o efeito positivo de colocar em 

destaque o papel da União enquanto ente com papel decisivo na política nacional de 

educação, ao mesmo tempo em que os planos estaduais e municipais de educação e a 

necessidade de aderência deles ao PNE colaboram com vistas ao aperfeiçoamento e à 

ampliação da coordenação interfederativa no tocante à educação. No entanto, a estruturação 

do SNE dá um corpo mais concreto à integração entre os entes, inclusive como garantia da 

educação como direito social. 

 Também o debate sobre a necessidade de aprovação da Base Nacional Curricular 

Comum
51

reforça o aspecto da necessidade de se ver a educação como uma política nacional – 

sem que se prejudique a autonomia dos governos. 

 No momento em que escrevo este trabalho, a discussão sobre a reformulação do 

ensino médio encontra bastante espaço no debate público, sendo bastante abordada por 

diversos formadores de opinião. As alterações advindas da Medida Provisória Nº 746/2016 

procuram flexibilizar um modelo de ensino que há muito apresenta certa crise de identidade. 

 A flexibilização que se pretende não só torna o ensino médio mais atraente
52

 como 

também valoriza e dá mais perspectivas ao ensino técnico-profissional como opção para os 

jovens, o que já ocorre em países como Alemanha, Coréia do Sul e outros. 

 Tendo em vista que o ensino médio, no desenho federativo da educação brasileira, é 

competência mais central dos estados, há perspectivas de maior integração e coordenação com 

a União, uma vez que esses entes serão fundamentais na viabilização da reforma que está 

posta. De todo modo, considero relevante o governo federal ter levantado essa temática, que 

coloca mais espaço para o debate da educação em perspectiva federativa. 

                                                           
49

Lei Nº 13.005/2014. 
50

 Esse sistema já era previsto na constituição, em seu artigo 214, em face da Emenda Constitucional Nº 59. 
51

A Base Nacional Curricular Comum é um mecanismo que, inclusive, dará maior concretude à sistemática de 

avaliação. 
52

 Dados do MEC/INEP apontam que, atualmente, 50% dos jovens que ingressam no ensino médio não o 

concluem. 
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 Já a Proposta de Emenda Constitucional Nº 241/2016
53

, que limita os gastos públicos 

primários pela variação da inflação do ano anterior, por um prazo de vinte anos, coloca em 

debate a questão do financiamento da política pública de educação, e já há diversos atores se 

manifestando e inclusive protestando a respeito
54

.  

Essa previsão legal, é por certo, também poderá ser debatida com vistas à aplicação 

para os governos subnacionais, no que será uma oportunidade para avaliar o financiamento da 

educação em perspectiva federativa. Tendo em vista que temos metas definidas por uma 

década – seja no PNE ou nos planos estaduais e municipais que estão sendo aprovados – é 

importante que esse debate do financiamento não seja feito de forma estanque dos objetivos 

que se pretende sejam levados a bom termo para a educação enquanto política pública.  

Muito há que ser feito ainda para viabilizar em bases mais fortes, consistentes e 

duradouras um efetivo regime de colaboração entre os entes federativos
55

, no entanto, em que 

pese as dificuldades da crise que estamos vivendo, acredito que poderemos, em período não 

distante, ter a educação fortalecida como uma política nacional vital para a garantia de um 

direito central com vistas ao aperfeiçoamento da nossa cidadania, em um quadro federativo 

mais organizado e cooperativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 A PEC Nº 241/2016 já foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados e se encontra atualmente em 

tramitação no Senado Federal. 
54

Tanto é verdade que, para 2017, a PEC prevê que ainda se deva seguir a vinculação mínima de recursos para a 

educação e saúde como previsto atualmente. 
55

Vale destacar que esse regime demanda não somente a necessidade de coordenação interfederativa da União 

com os governos subnacionais, mas também dos estados com os municípios, como é o caso da educação técnica-

profissional em São Paulo, que será doravante tratada neste trabalho. 
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3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

Analisar a educação profissional no Brasil implica, antes, conhecer o ambiente macro 

no qual ela está inserida. 

Desta forma, no capítulo anterior, procurou-se analisar a educação no sentido mais 

geral enquanto política pública, focando-se na perspectiva federativa, de vez que a forma de 

organização do Estado brasileiro condiciona a sua atuação no tocante à condução das políticas 

públicas – especialmente com relação à educação, tendo em vista que a Constituição Federal 

atual prevê a atuação de nossos três entes federativos nesse segmento. 

Creio, portanto, que o estudo da temática tratada fornece importante contribuição para 

a compreensão da educação profissional enquanto política, no plano mais geral, como será 

abordada neste capítulo, como para a análise da Política de Educação Técnica-Profissional do 

município de São Paulo – tema do quarto capítulo. 

Dessa forma, neste capítulo, trataremos inicialmente do histórico da Educação 

Profissional no Brasil, abordando as principais transformações do seu marco legal, para, 

posteriormente, apresentar a configuração atual dessa política pública – tanto legal quanto 

institucional. 

 

3.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

3.1.1 Do colégio das fábricas à Constituição de 1988 

 

A história da educação profissional no Brasil tem como marco central
56

 a criação pelo 

Príncipe Regente – depois D. João VI – do Colégio das Fábricas (Parecer Nº 16/99-

CEB/CNE). 

No decorrer do século XIX vão sendo criadas diversas instituições, 

predominantemente no âmbito da sociedade civil, voltadas para o ensino das primeiras letras e 

a iniciação em ofícios, cujos destinatários eram as crianças pobres, os órfãos e os 

abandonados. Dentro dessa perspectiva, a educação profissional no país – até esse momento – 

tem um cunho mais assistencialista (ESCOTT E MORAES, 2012). 

Já no início do século XX
57

, o Estado assume essa questão, criando as escolas de 

ofício
58

 – inicialmente, dezenove – com a finalidade de preparar operários para o exercício do 

                                                           
56

Como o faz notar Canali (2011), mesmo nos tempos anteriores da colonização os chamados homens livres 

aprendiam profissões por meio de Corporações de Ofício, o que não ocorria de uma forma mais sistematizada. 
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trabalho, no que foi alterado o viés assistencialista da educação profissional, ampliando seus 

horizontes de atuação para atender necessidades emergentes dos empreendimentos nos 

campos da agricultura e da indústria. 

Com o processo de transformações que o Brasil sofre nas décadas de 30 e 40, tanto de 

ordem política como econômica, a temática da educação profissional vai ganhar novos 

contornos
59

. 

Nesse processo de industrialização e modernização das relações de produção, é 

editado um conjunto de decretos que ficou conhecido como as Leis Orgânicas da Educação 

Nacional – a Reforma Capanema, em função do nome do então Ministro da Educação, 

Gustavo Capanema, como já destacado no capítulo anterior deste trabalho. Os principais 

decretos foram os seguintes: Decreto Nº 4.244/42 – Lei Orgânica do Ensino Secundário; 

Decreto Nº 4.073/42 – Lei Orgânica do Ensino Industrial; Decreto Nº 6.141/43 – Lei 

Orgânica do Ensino Comercial; Decreto Nº 8.529/46 – Lei Orgânica do Ensino Primário; 

Decreto Nº 8.530/46 – Lei Orgânica do Ensino Normal; Decreto Nº 9.613/46 – Lei Orgânica 

do Ensino Agrícola. Além disso, o Decreto-Lei Nº 124.048/1942 – cria o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), que deu origem ao que hoje se conhece como Sistema 

“S”. 

Esse esforço governamental evidencia a importância que passou a ter a educação 

dentro do país e, em especial, a educação profissional, pois foram definidas leis específicas 

para a formação profissional em cada ramo da economia
60

 e para a formação de professores 

em nível médio. 

Desse modo, após a Reforma Capanema, a educação brasileira denominada regular 

fica estruturada em dois níveis, a educação básica e a superior. A educação básica, dividida 

em duas etapas: o curso primário e o secundário, subdividido em ginasial e colegial. 

                                                                                                                                                                                     
57

Não obstante o processo de industrialização brasileiro ter se iniciado basicamente já na fase Getulista, aqui já 

começa a haver maior preocupação com o aspecto econômico da educação profissional. 
58

 Foram criadas em 1909, pelo Presidente Nilo Peçanha, por meio do Decreto Nº 7.566, de 23 de setembro de 

1909, em várias unidades da federação. 
59

Com a revolução de 1930 – que levou Getúlio Vargas ao poder – procura-se romper o modelo político da 

República Velha, e o país sofre profundas mudanças econômicas, e intensifica seu processo de industrialização. 

Também se rompe o modelo de economia cafeeira, no pós-crise de 1929. 
60

Após a criação da Lei Orgânica do Ensino Industrial, em 1942, essa modalidade de ensino adquire uma 

relevância enorme na formação de mão-de-obra para a economia brasileira, que então acelerava seu processo de 

desenvolvimento. 
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A vertente profissionalizante, parte final do ensino secundário, era constituída pelos 

cursos normal, industrial técnico, comercial técnico e agrotécnico. Todos com o mesmo nível 

e duração do colegial, entretanto não habilitavam para o ingresso no ensino superior
61

. 

Apesar dessa diferenciação, é nesse contexto que, por meio de exames de adaptação, 

surge pela primeira vez uma possibilidade de aproximação entre o ramo secundário 

propedêutico – científico e clássico – e os cursos profissionalizantes de nível médio. 

Após um intenso período de debates, é aprovada nossa primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB
62

, que trouxe importantes alterações para o ensino 

profissional. 

Conforme Canali (2011), essa lei articulou os ensinos secundário e profissional, 

formalizando o fim da dualidade de ensino dando plena equivalência entre todos os cursos do 

mesmo nível sem a necessidade de exames e provas de conhecimento visando à 

equiparação
63

.  

A Lei Nº 5.692/1971 – Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º graus -, promulgada já no 

governo Médici, vai promover ampla reformulação da educação básica no país, definindo a 

educação de nível médio brasileiro como sendo profissionalizante para todos. 

As mudanças concentraram-se na educação de grau primário e de grau médio, mais 

especificamente nos cursos que até então se denominavam primário, ginasial e colegial, os 

quais foram transformados em 1º grau e 2º grau, sendo que o 1º grau agrupou o primário e o 

ginasial e o 2º, o colegial. 

Fundamentalmente, o ensino de 2º grau passou a ter caráter de formação técnico-

profissionalizante
64

, o que garantiria uma melhor inserção no mercado de trabalho de um 

contingente cada vez maior de pessoas – estávamos em um período de acelerado crescimento 

econômico -, além de se poder atender à demanda por maior escolarização que então se 

intensificava, sem que se pressionasse sobremaneira a necessidade de criação de vagas no 

ensino superior. 

                                                           
61

 Destinava-se àqueles que não iriam cursá-lo. 
62

A Lei 4.024 foi aprovada em dezembro de 1961, no entanto, seu projeto foi enviado ao Congresso Nacional em 

1948. 
63

Não obstante a essa alteração, a vertente do ensino voltada para a continuidade de estudos em nível superior e, 

portanto, destinada às elites, continuava privilegiando os conteúdos que eram exigidos nos processos seletivos de 

acesso à educação superior. Já nos cursos profissionalizantes, esses conteúdos eram reduzidos em favor das 

necessidades imediatas do mundo do trabalho. 

 
64

Na prática, essa obrigatoriedade ficou mais restrita ao âmbito público – e mais fortemente no federal, já que as 

instituições privadas continuaram a ofertar o ensino propedêutico.  
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Cabe ressaltar que nos sistemas estaduais de ensino a profissionalização compulsória 

foi amplamente problemática e não foi implantada completamente, tendo em vista que a 

concepção curricular que emanava da lei empobrecia a formação geral do estudante em favor 

de uma profissionalização instrumental para o mercado de trabalho, sob a alegação da 

importância da relação entre teoria e prática para a formação integral do cidadão. 

Todavia, ao invés de se ampliar a duração do 2º grau para incluir os conteúdos da 

formação profissional de forma integrada aos conhecimentos gerais, o que se verificou foi a 

redução dos últimos em favor dos primeiros, os quais assumiram um caráter instrumental e de 

baixa complexidade. E isto não ocorreu por acaso, pois fazia parte da própria concepção de 

desenvolvimento do país e da reforma educacional em questão. 

Face à essa realidade, intensificou-se o movimento dos filhos da classe média das 

escolas públicas para as privadas na busca de garantir uma formação que lhes permitisse 

continuar os estudos no nível superior.  

Note-se que também que ocorre um acentuado índice de evasão e de repetência, o que, 

de certo modo, contribuiu para gerar a necessidade de reversão dessa política.  

Dessa forma, a Lei Nº 7.046/1982, já no governo Figueiredo, vai restabelecer a 

modalidade de educação geral, retomando o modelo existente anteriormente à LDB de 1971 – 

escolas com ensino propedêutico e escolas profissionalizantes. 

 

3.1.2 Da Constituição de 1988 aos tempos atuais 

 

Com o avanço do processo de redemocratização do país em andamento
65

 o debate da 

descentralização das políticas públicas ganha cada vez mais força, e o tema educação é objeto 

de amplos debates durante o processo constituinte.  

Não obstante a Constituição Federal ter sido promulgada em outubro de 1988, a nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional somente foi aprovada em 1996, após amplo 

período de tramitação no Congresso Nacional, como abordado no capítulo anterior deste 

trabalho. 

No que diz respeito à educação profissional, ela fica definida na nova LDB como 

etapa final da educação básica, ou seja, o estudante pode optar entre o ensino médio e o 

ensino técnico-profissionalizante. 

                                                           
65

Eleições para governadores em 1982, assunção de um governo civil em 1985 e Constituição Federal de 1988.   
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Importante destacar que o §2º do artigo 36
66

da LDB previu que o ensino médio 

poderia preparar o estudante para o exercício de profissões gerais, atendida a formação geral 

do educando. 

Uma importante inflexão nos rumos da educação profissional vai ocorrer no país 

apenas um ano após a promulgação da LDB.   

Com a edição do Decreto Nº 2.208, de 17 de abril de 1997, a educação profissional 

ficou estruturada em três níveis, quais sejam: 

 

 Básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de 

trabalhadores, independente de escolaridade prévia; 

 Técnico: direcionado à habilitação profissional para alunos egressos do ensino 

médio; 

 Tecnológico: refere-se aos cursos de nível superior na área de tecnologia, e é 

destinado aos alunos oriundos do Ensino Médio Técnico. 

 

Canali (2011) observa que essa construção prevista no Decreto Nº 2.208 retomou a 

estrutura dualista que a educação historicamente teve, segmentando a educação profissional, 

de sorte que ela ficou dissociada da educação básica. 

Outra inovação advinda do decreto referido no parágrafo anterior foi o Programa de 

Expansão da Educação Profissional – PROEP
67

, que visava expandir a rede de educação 

profissional mediante parcerias com os estados e as instituições do segmento privado – 

especialmente o comunitário -, realizando ações integradas da educação com o trabalho, a 

ciência e a tecnologia. 

No início do governo Lula, em 2003, foram retomados os debates acerca do Decreto 

Nº 2.208/1997, em especial quanto à separação compulsória entre o ensino médio e a 

Educação Profissional. 

Esse processo resultou em uma significativa mobilização dos setores educacionais 

vinculados ao campo da educação profissional, principalmente no âmbito dos sindicatos e dos 

pesquisadores da área de trabalho e educação. Desse modo, durante o ano de 2003 e até julho 

de 2004, houve grande efervescência nos debates relativos à relação entre o ensino médio e a 

Educação Profissional. 
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 O § 2º do artigo 36 da LDB foi revogado pela Lei Nº 11.741/2008.    
67

 Esse programa – que contou com financiamento do BID – foi desativado já no governo Lula, em 2003.  
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Nesse contexto, é editado o Decreto Nº 5.154/04. Esse ato normativo infra-legal, além 

de manter as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes trazidas pelo Decreto 

Nº 2.208/97, teve o grande mérito de revogá-lo e de trazer de volta a possibilidade de integrar 

o ensino médio à educação profissional técnica de nível médio, agora, numa perspectiva que 

não se confunde totalmente com a educação tecnológica ou politécnica, mas que aponta em 

sua direção porque contém os princípios de sua construção. 

 

3.2 CONFIGURAÇÃO ATUAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

Tal como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação 

profissional no Brasil está integrada aos diferentes níveis e modalidades de educação, bem 

como ao campo do trabalho, da ciência e da tecnologia.    

A figura abaixo nos fornece uma dimensão dessa interação, levando-se em conta as 

modalidades de cursos que compõem a educação técnica e profissional atualmente
68

: 

 

Figura 1 – Organização da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

 

FONTE: MEC/SETEC 

 

                                                           
68

 Formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e 

educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, consoante artigo 39, § 2º da LDB. 



  

38 
 

No tocante aos atores que atuam na educação profissional atualmente, pode-se afirmar 

que ela é composta tanto de instituições públicas – aí englobando redes da União, estados e 

municípios – como de considerável gama de instituições privadas (escolas técnicas 

particulares, instituições privadas de ensino superior, organizações confessionais e de cunho 

assistencial que ofertam essa modalidade de educação). Ademais, cabe ainda destacar a 

atuação do chamado sistema “S”
69

, que tem papel proeminente na educação profissional no 

nosso país, e isso desde a década de 1940, como já abordado neste texto. 

Pode-se visualizar melhor, na figura que se segue, a composição dos atores que atuam 

na educação profissional: 

 

Figura 2– Redes e Instituições da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

 

 

 

FONTE: MEC/SETEC 

 

No que tange à atuação do Estado, a União é o ente federativo que tem a presença 

mais efetiva, e também o que atua há mais tempo. Atualmente, a competência institucional 

                                                           
69

O chamado sistema “S” inclui os Serviços Nacionais de Aprendizagem e de Serviço Social: Senai/Sesi 

(indústria), Senac/Sesc (comércio e serviços, exceto bancos), Senar (agricultura), Senat/Sest (transporte sobre 

pneus), Sebrae (todos os setores para atendimento a micro e pequenas empresas) e Sescoop (cooperativas). 

Destaque-se que esses serviços são financiados com contribuições parafiscais – portanto, tendo natureza de 

tributo – recolhidas pelas empresas que integram os respectivos setores de atividade.     
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para tratar do tema, em âmbito federal, está situada no Ministério da Educação – MEC
70

, que 

a executa por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Destaco abaixo as 

competências atribuídas a esse órgão, face à relevância para a compreensão do tema. 

Segundo o Art. 13 do Decreto Nº 7.690, de 02 de março de 2012, compete à Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica: 

 Planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formulação e implementação da 

Política de Educação Profissional e Tecnológica; 

 Promover o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica em consonância 

com as políticas públicas e em articulação com os diversos agentes sociais envolvidos; 

 Definir e implantar política de financiamento permanente para a Educação Profissional e 

Tecnológica; 

 Promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à melhoria da qualidade da 

Educação Profissional e Tecnológica; 

 Instituir mecanismos e espaços de controle social que garantam gestão democrática, 

transparente e eficaz no âmbito da política pública e dos recursos destinados à Educação 

Profissional e Tecnológica; 

 Fortalecer a Rede Pública Federal de Educação Profissional e Tecnológica, buscando a 

adequada disponibilidade orçamentária e financeira para a sua efetiva manutenção e 

expansão; 

 Promover e realizar pesquisas e estudos de políticas estratégicas, objetivando o 

desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica; 

 Desenvolver novos modelos de gestão e de parceria público-privada, na perspectiva da 

unificação, otimização e expansão da Educação Profissional e Tecnológica; 

 Estabelecer estratégias que possibilitem maior visibilidade e reconhecimento social da 

Educação Profissional e Tecnológica; 

 Apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento da Educação Profissional e 

Tecnológica dos sistemas de ensino, nos diferentes níveis de governo; 

 Estabelecer mecanismos de articulação e integração com os sistemas de ensino, os setores 

produtivos e demais agentes sociais no que diz respeito à demanda quantitativa e 

qualitativa de profissionais, no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica; 
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Garcia (2003) aponta que houve historicamente problemas de articulação institucional entre o MEC e o 

Ministério do Trabalho, que, de certo modo, prejudicam a otimização dos resultados das ações empreendidas.  
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 Acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica;  

 Elaborar, manter e atualizar o catálogo nacional de cursos técnicos e o catálogo nacional 

de cursos de formação inicial e continuada, no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica; e 

 Estabelecer diretrizes para as ações de expansão e avaliação da Educação Profissional e 

Tecnológica em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE. (BRASIL, 2012). 

Como se pode depreender da análise do artigo retromencionado, a secretaria em pauta 

tem atribuições que cobrem toda a Política de Educação Profissional e Tecnológica, aí 

englobando ações específicas do governo federal, regulação de ações e normas nacionais e 

atuação no campo federativo – apoio técnico e financeiro aos demais entes federativos que 

atuam no campo da educação profissional. 

O principal instrumento de atuação do governo federal é a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, e a distribuição de sua atuação por atividades pode ser 

visualizada no gráfico abaixo: 

Gráfico 1– Atuação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica 

 

FONTE: MEC/SETEC 
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Atualmente, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica conta 

com as seguintes instituições: 

 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 

 Centros Federais de Educação Tecnológica; 

 Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais; 

 Universidade Tecnológica do Paraná; e 

 Colégio Pedro II. 

 

Como referido neste capítulo, essa rede começa em 1909 e, após elevada expansão nos 

últimos dez anos
71

, conta hoje com 644 campi em funcionamento, ofertando diversos cursos 

de qualificação, ensino técnico de nível médio, cursos superiores de tecnologia e licenciatura. 

Nos últimos anos, algumas iniciativas e ações específicas foram pensadas com vistas à 

ampliação da educação profissional pelo governo federal. Dentre elas, destaca-se o 

PRONATEC
72

, que foi criado em 2011, já no governo Dilma Rousseff, com o objetivo de 

expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica 

no país.  

Basicamente, esse programa representou uma expansão da educação técnica e 

profissional, de modo articulado a outras políticas públicas já existentes (CASSIOLATO E 

GARCIA, 2014). Um campo de atuação foi a própria expansão da Rede Federal, como já se 

registrou aqui, dando continuidade a uma iniciativa que já se vinha priorizando nos últimos 

anos, com a criação de novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Para além da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, o PRONATEC também se baseou em outras iniciativas, como abaixo 

mencionado: 

 Brasil Profissionalizado: apoio à criação e consolidação de escolas técnicas estaduais; 

 Rede e-Tec Brasil: oferta de cursos técnicos na modalidade de educação a distância; 

                                                           
71

Entre 2003 e 2014 foram construídas 422 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

segundo dados do MEC. 
72

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC foi criado pela Lei Nº 

12.513/2011. 
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 Acordo de gratuidade com o Sistema Nacional de Aprendizagem: ampliação da oferta 

de vagas gratuitas em todo o sistema “S”; 

 Bolsa-formação: financiamento de matrículas em cursos técnicos e de formação inicial 

e continuada em unidades de ensino já existentes – públicas e privadas.    

A figura abaixo bem espelha o conjunto de instituições e atores envolvidos na 

implementação do PRONATEC, tendo como órgão central o MEC/SETEC. 

 

Figura 3– Articulação Institucional do PRONATEC 

 

FONTE: Cassiolato e Garcia, 2014 

 Vale ressaltar o caráter de articulação do programa com as políticas de geração de 

emprego e renda, uma medida que propicia a qualificação dos trabalhadores, por meio do 

incremento da formação e qualificação profissional
73

. 

 Para se ter uma ideia da dimensão do alcance do PRONATEC, entre 2011 e 2014, 

foram realizadas 8,1 milhões de matrículas em seus cursos – sendo 5,8 milhões em cursos de 

                                                           
73

Também é importante notar que esse programa propiciou uma melhoria da articulação entre o MEC e o 

Ministério do Trabalho e Emprego - deficiência antes apontada aqui com relação ao arcabouço institucional da 

Educação Profissional no Brasil. 
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Formação Inicial e Continuada e 2,3 milhões em Cursos Técnicos -, alcançando 

aproximadamente 4.300 municípios brasileiros (FERES, 2015). 

 No tocante à contribuição das diferentes esferas na educação técnica e profissional, 

também os estados e alguns poucos municípios atuam ofertando oportunidades – além do 

sistema “S”, que tem presença marcante, como antes aqui registrado, e algumas entidades 

privadas. 

 O gráfico abaixo nos fornece uma ideia dessa distribuição, ao comparar dados de 

matrículas na Educação Profissional por esfera ofertante das oportunidades. 

Gráfico 2– Matrícula na Educação Profissional por Esfera Ofertante - 2013 

 

FONTE: MEC/SETEC 

 

 Percebe-se, pelo dado exposto, que a área pública é responsável por 52% das 

matrículas referentes à Educação Técnica e Profissional no Brasil, com destaque para os 

estados e a rede federal, e sendo muito reduzida a atuação dos municípios
74

 nessa área da 

política pública de educação. 

                                                           
74

Normalmente, e inclusive por definição constitucional-legal, esses entes federativos atuam mais fortemente na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 
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 Com relação às redes estaduais, cabe destacar que elas têm uma atuação forte, como se 

percebe pelo gráfico acima, especialmente no tocante ao ensino técnico e à educação 

tecnológica. 

 Abordamos aqui o caso do estado de São Paulo, por ser o estado economicamente 

mais desenvolvido e ter a rede estadual mais forte e consolidada
75

.   

 Nesse estado, a Educação Técnica e Profissional é conduzida pelo Centro Paula 

Souza
76

, que é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, que administra 220 

Escolas Técnicas Estaduais (Etec’s) e 66 Faculdades de Tecnologia (Fatec’s), reunindo 

aproximadamente 290 mil alunos em cursos técnicos de nível médio e superior tecnológico, 

em mais de 300
77

 municípios. 

Atualmente, as Etec’s possuem mais de 208 mil estudantes nos Ensinos Técnico, 

Médio e Técnico Integrado ao Médio, com 138 cursos técnicos para os setores industrial, 

agropecuário e de serviços, incluindo habilitações nas modalidades semipresencial, online, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e especialização técnica. 

Já nas Fatec’s, cerca de 80 mil alunos estão matriculados em 73 cursos de graduação 

tecnológica, em diversas áreas, como Construção Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da 

Informação, Turismo, entre outras. Além da graduação, são oferecidos cursos de pós-

graduação, atualização tecnológica e extensão. 

É importante ressaltar que o Centro Paula Souza e, portanto, toda a Rede de Educação 

Profissional e Tecnológica do Estado de São Paulo, não se vincula à Secretaria Estadual de 

Educação, mas sim à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Estado – SDCTI. Essa organização institucional visa a possibilitar e/ou facilitar 

que a Política de Educação Profissional e Tecnológica do Estado esteja alinhada com 

objetivos como desenvolvimento sustentável e estímulo a arranjos produtivos locais. No que 

se refere a esse último objetivo, a oferta de cursos em Etec’s e Fatec’s – que aliás apresentou 

                                                           
75

Praticamente todos os estados brasileiros atuam na educação profissional. Alguns deles – Alagoas, Maranhão, 

Mato Grosso do Sul, Sergipe e Tocantins – firmaram termos de cooperação técnica com a UNESCO no sentido 

de realizar estudos com vistas ao aperfeiçoamento institucional de suas ações e políticas nessa área. Também 24 

estados fizeram parcerias com a União no âmbito do Brasil Profissionalizado – iniciativa do PRONATEC - para 

a melhoria e expansão de suas redes.  
76

A entidade foi criada, em 1969, pelo então governador Roberto de Abreu Sodré. Inicialmente, seu propósito era 

organizar cursos superiores de tecnologia, no entanto, nos anos seguintes, passa a cuidar também do ensino 

técnico de nível médio.    
77

O Estado de São Paulo tem um total de 645 municípios atualmente, organizados em 15 regiões administrativas. 
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grande expansão nos últimos dez anos – tem levado em conta, em muitos casos, as 

necessidades locais e o perfil econômico-produtivo regional. 

Também é pertinente registrar que o Centro Paula Souza tem uma atuação muito forte 

no município de São Paulo
78

, cidade que tem maior representatividade no PIB estadual, e na 

qual se situa a maior demanda pelos seus cursos.     

No tocante à participação dos municípios na atuação da esfera pública na educação 

técnica e profissional, apesar de ser reduzida, como já se mostrou aqui, é importante notar que 

há casos em que esses entes atuam há bastante tempo nessa área, e têm propósitos não só de 

expandir essa atuação, mas até mesmo de estruturá-la como política pública. Esse é o caso do 

município de São Paulo, como será abordado no capítulo seguinte deste trabalho.     

As redes privadas atualmente respondem por quase a metade – 48% – da oferta dos 

cursos integrantes da educação profissional, com destaque especial para os serviços de 

aprendizagem, que trabalham mais com cursos rápidos de qualificação profissional – 

normalmente mais relacionados com a educação básica.  

Pelos dados que se pode verificar na tabela abaixo é possível constatar que a 

participação das redes privadas na oferta de educação profissional praticamente acompanha o 

seu crescimento ao longo dos últimos anos.   

 

Tabela 1– Evolução das Matrículas da Educação Profissional por Esfera 

 

FONTE: MEC/INEP 

 

                                                           
78

 Esse aspecto é relevante e será abordado novamente no capítulo seguinte, quando se discutirá a Política de 

Educação Técnica e Profissional do Município de São Paulo. 
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 Em que pese os avanços alcançados ao longo desses últimos anos – tanto no que se 

refere à ampliação das Redes Federal e Estaduais de Educação Técnica, Profissional e 

Tecnológica
79

e ao aumento da participação das instituições privadas quanto à criação de 

novos programas e ações (PRONATEC e outros) -, alguns problemas precisam ainda ser 

equacionados para que possamos ter a educação técnica e profissional estruturada como uma 

política pública nacional – que, mesmo preservando a autonomia dos entes federativos, possa 

propiciar que eles trabalhem de modo integrado e cooperativo, nos moldes preconizados tanto 

pela Constituição Federal de 1988 como pela LDB. 

 Dentre essas questões, damos ênfase às que se seguem: 

 

 a) Articulação entre as esferas governamentais: embora possamos notar aqui alguns 

avanços, como o caso do Brasil Profissionalizado – apoio aos estados por parte do governo 

federal para expansão de redes de educação técnica e profissional -, ou mesmo iniciativas 

mais de gestão, mas que contribuem de alguma maneira para essa articulação, como a criação 

do SISTEC
80

, ainda há uma flagrante sobreposição de ações e/ou iniciativas das três esferas 

de governo, e mesmo de órgãos diferentes de uma mesma esfera, que não trabalham de forma 

integrada e coordenada.  

 b) Recursos financeiros: não obstante tudo que se possa conseguir em termos de 

otimização de recursos com uma atuação mais articulada entre os entes, e também levando em 

conta as possibilidades de se obter melhor eficiência na gestão dos recursos já disponíveis, a 

ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica no país demanda maiores 

investimentos financeiros – tanto das esferas públicas quanto da privada. 

 c) Formação de docentes: ainda permanece um desafio à formação e qualificação de 

docentes para atuação específica na educação profissional e tecnológica, de vez que os cursos 

de graduação nas universidades não qualificam professores para atuação na educação 

profissional, além do que os cursos de pedagogia não trabalham temas relacionados ao 

trabalho e à educação profissional. 

 d) Articulação entre as instituições que promovem a educação profissional e 

tecnológica e os setores produtivos: nessa questão, tanto há a necessidade de maior 
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Somente em 2014, por exemplo, houve a efetivação de 1,8 milhão de matrículas em cursos relativos à 

Educação Profissional, aí englobando suas três modalidades – FIC, técnico e graduação (MEC/SETEC, 2014). 

Destaque-se ainda que esse resultado representa um crescimento de 23,6% com relação ao resultado de 2013.   
80

O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC propicia o registro e o 

controle das informações dos dados da educação profissional e tecnológica no país, sendo gerido pelo MEC 

através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica.  
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articulação entre os cursos técnicos e o processo de aprendizagem prática dos estudantes, 

como a demanda por maior parceria para a solução dos problemas reais dos setores produtivos 

por meio de pesquisa aplicada e de inovação. 

 Com relação ao que é preciso para se ter um encaminhamento favorável para esses 

problemas mencionados – e outros mais que existem -, penso mesmo que o caminho é a 

evolução mais concreta para a educação técnica e profissional como uma política nacional. 

 Esse processo, de certo modo, já teve início com a publicação do Plano Nacional de 

Educação – PNE, que, além de ter definida uma meta específica para a educação 

profissional
81

, também prevê a criação do Sistema Nacional de Educação – SNE, como 

destacado no capítulo anterior. 

 Muitos estados
82

 que já publicaram seus Planos Estaduais de Educação fizeram neles 

constar uma meta relativa à educação técnica e profissional, de modo a que o tema seja 

trabalhado de forma conjunta entre os entes; ademais, fizeram constar das leis que instituíram 

os planos um artigo prevendo a criação de um Sistema Estadual de Educação – SEE
83

, com o 

objetivo de fazer com que o estado possa melhor articular o regime de colaboração entre os 

entes que atuem em seu território, com vistas ao alcance das metas previstas no plano 

estadual. 

 Para além dessa realidade, é vital que a educação profissional e tecnológica seja 

estruturada como política nacional no âmbito do Sistema Nacional de Educação – SNE, com 

atribuições bem definidas entre os três entes federativos que nela atuem, bem como com 

relação às instituições privadas, que também devem ter relevante papel! 

 Mesmo questões como o financiamento dessa política pública podem vir a ganhar 

contorno nacional, com eventual criação de fundo específico e recursos compartilhados entre 

os entes
84

. 

 A reforma do ensino médio - que já vigora por medida provisória e está sendo 

amplamente debatida – também abre boas perspectivas para o debate da política como um 

todo, inclusive em perspectiva federativa, de vez que os estados são os principais responsáveis 
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A meta 11 do PNE é assim definida: “Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público”. 
82

No caso do Estado de São Paulo, a Lei Estadual Nº 16.279, de 08 de julho de 2016, instituiu o Plano Estadual 

de Educação – PEE. Cabe destacar que a meta 11 desse plano está assim definida: “Ampliar em 50% (cinquenta 

por cento) as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e, 

pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público”.    
83

 No caso do Estado de São Paulo, essa previsão consta do artigo 7º da lei que instituiu o PEE. 
84

A questão do financiamento da política pública de educação como um todo está em debate no momento, tendo 

em vista que a PEC Nº 241/2016 prevê a atualização dos gastos pela inflação do ano anterior, o que coloca em 

xeque a questão da vinculação dos recursos para a educação, como funcionou até o momento. 
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pelo ensino médio no país, e, assim, a União precisará cooperar com eles para que a reforma 

pretendida
85

 alcance o êxito que todos nós esperamos. 

 Em suma, uma Política Nacional de Educação Técnica e Profissional é por demais 

relevante, não somente pela consequência de uma melhor qualificação da força de trabalho no 

crescimento da economia, mas também pelo seu amplo alcance do ponto de vista social, e o 

Estado brasileiro não pode perder a oportunidade de assim estruturá-la, especialmente em um 

momento em que se debate a educação em perspectiva federativa.  
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Um dos pontos da reforma – o que está relacionado ao tema deste capítulo - é a possibilidade de que o aluno do 

ensino médio escolha, além da Base Nacional Curricular Comum, a formação técnica e profissional como opção 

para um período do curso.  
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4 EDUCAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 No segundo capítulo deste trabalho abordamos a temática da educação enquanto 

política pública, em perspectiva federativa, tendo em vista a influência do modelo de 

organização do Estado brasileiro nessa área. 

 Já no capítulo anterior, foi tratada a Educação Profissional no Brasil – tanto em 

perspectiva histórica quanto pela análise de sua configuração atual, aí considerando as 

definições de seus marcos legais, as instituições que nela atuam, os problemas existentes e as 

oportunidades e desafios colocados com vistas ao seu crescimento e aperfeiçoamento, 

especialmente com contornos mais definidos de uma política nacional. 

 Tendo, portanto, já tratado do ambiente mais macro no qual se insere a situação-

problema constante do termo de referência que orienta a elaboração deste trabalho, pretende-

se, neste e no próximo capítulo, tratar de seu tema mais central. 

 Neste quarto capítulo, será analisada a atuação do município de São Paulo no que 

tange à educação técnica e profissional. Além de ser destacada essa atuação ao longo do 

tempo, será analisado o papel e a configuração atual da Fundação Paulistana de Educação, 

Tecnologia e Cultura – instituição responsável pela atuação do município na educação técnica 

e profissional e também o órgão demandante deste trabalho -, com destaque para as principais 

dificuldades administrativas, jurídicas e orçamentárias enfrentadas. 

 Já no capítulo seguinte, serão propostas as medidas entendidas como necessárias para 

que se possa estabelecer um modelo sustentável de Política de Educação Técnica e 

Profissional no Município de São Paulo.  

 

4.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO 

 

 A atuação da prefeitura do município de São Paulo na educação técnica e profissional 

tem início em 1968, na gestão do prefeito Brigadeiro Faria Lima
86

. 

                                                           
86

 Assumindo a prefeitura em 1965, já após o movimento militar de 1964 e no governo Castello Branco, o 

Brigadeiro Faria Lima foi o último prefeito eleito diretamente antes de um interregno que duraria até 1985, com 

a eleição de Jânio Quadros.  Tendo empreendido uma das mais notáveis obras administrativas já vistas na cidade 

de São Paulo – obras viárias, mobilidade urbana, planejamento regional, saúde, educação, dentre outras áreas -, 

deixou a prefeitura em abril de 1969, sendo sucedido pelo engenheiro Paulo Maluf, já nomeado pelo governador 

Abreu Sodré.    
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 Naquele ano, o prefeito teve a visão de criar um colégio no bairro de Santana, zona 

norte da cidade, destinado a ofertar cursos de formação profissional em nível técnico nas áreas 

de administração, contabilidade, secretariado e comércio, inicialmente. Criado pelo Decreto 

Municipal Nº 7.393, de 06 de março de 1968, a instituição tem seu funcionamento iniciado 

em 1º de agosto do mesmo ano, com o nome de Escola Técnica de Comércio Municipal, 

posteriormente Colégio Comercial Municipal de São Paulo. 

 Esse colégio teve presença marcante na cidade na década de 1970, formando várias 

gerações de técnicos, com enorme índice de empregabilidade, especialmente em um momento 

de rápido e intenso crescimento da economia. 

 Já na década de 1980, o colégio deixa de ser somente uma escola técnica, passando a 

ofertar outros ciclos de ensino, e tem sua denominação alterada para EMPSG Prof.º Derville 

Allegretti. 

 Atualmente EMEFM Prof.º Derville Allegretti, a escola é a única
87

 integrante da rede 

da Secretaria Municipal de Educação – SME a disponibilizar ensino técnico-profissional de 

nível médio (magistério, prótese dentária, administração de empresas, contabilidade e 

comércio), além de ter também em seu escopo de atuação os ensinos fundamental e médio. 

 Em 2004, ainda na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy
88

, é criada a então Fundação 

Paulistana de Educação e Tecnologia, com a finalidade de promover o desenvolvimento e a 

manutenção do ensino técnico e superior, o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa aplicada 

e a prestação de serviços de assessoria e consultoria a órgãos públicos e privados nas áreas de 

sua atuação, para atendimento às demandas da população e do mercado, em sintonia com as 

políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento metropolitano
89

.  

 Ainda no mesmo ano, é criada a Escola Técnica de Saúde Pública Cidade Tiradentes
90

, 

no âmbito de um Programa de Desenvolvimento da Zona Leste, e passa a ofertar sua primeira 

turma de cursos no segundo semestre de 2005 – cursos técnicos de nível médio na área de 

saúde. Pelo Decreto Nº 49.143, de 16 de janeiro de 2008, a escola passa a ter sua 

denominação atual: Escola Técnica de Saúde Pública Professor Makiguti. 

                                                           
87

Cabe registrar que, em 1996, foi inaugurada a EMEFM Vereador Antônio Sampaio, ofertando inicialmente 

cursos técnicos de nível médio. No entanto, posteriormente deixa de ter em seu campo de atividade essa 

modalidade de curso. 
88

A Fundação é criada pela Lei Municipal Nº 13.806, de 10 de maio de 2004. 
89

Artigo 1º da Lei Nº 13.806. 
90

Essa escola é criada já sendo vinculada à Fundação Paulistana. 
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Após ter sido realocada, em 2010, na então Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão – SEMPLA, a Fundação Paulistana passa a ser vinculada à Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo
91

. 

 Importante também registrar que a fundação, pela Lei Municipal Nº 16.115, de 09 de 

janeiro de 2015, foi reorganizada na configuração que tem atualmente
92

, e teve sua 

denominação alterada para Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura. 

 Pela figura abaixo, pode-se melhor visualizar a evolução da atuação do município de 

São Paulo no campo da educação técnica e profissional.   

  Figura 4 - Evolução da Educação Técnica e Profissional em São Paulo 

 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

 

 

                                                           
91

Decreto Nº 56.507, de 14 de outubro de 2015. Aqui cabe registrar que, em conversa com o Sr. Antônio Carlos, 

atual chefe de gabinete da Fundação Paulistana, obtive a informação de que o prefeito Fernando Haddad, em 

cuja gestão se efetivou essa mudança, já entendia, à época em que era ministro da Educação, que a educação 

profissional deveria ficar na secretaria institucionalmente responsável pelas políticas relacionadas ao trabalho.     
92

A estrutura e a atuação da Fundação serão abordadas no subtítulo 4.2. 
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4.2 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA 

 

 A Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, criada em 2004 e 

posteriormente reorganizada pela Lei Municipal Nº 16.115, de 09 de janeiro de 2015, é uma 

entidade integrante da estrutura da administração indireta – fundação pública -, tendo, 

portanto, autonomia financeira, administrativa, patrimonial e didática. 

 Sua missão institucional pode ser definida como: 

Promover o desenvolvimento tecnológico, social, cultural, territorial e 

econômico solidário, a pesquisa aplicada e a prestação de serviços de 

assessoria e consultoria a órgãos públicos e privados nas áreas de sua 

atuação, para atendimento às demandas da população, em sintonia com as 

políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento metropolitano. 

(SÃO PAULO, Lei Nº 16.115, de 09 de janeiro de 2015).  

 

 Para cumprir a sua missão, a fundação deve, fundamentalmente
93

, viabilizar a oferta 

de educação profissional, técnica e tecnológica, além de cursos de qualificação, 

aperfeiçoamento e especialização, bem como oficinas e cursos livres.   

 Também é importante ressaltar que a fundação é responsável pela manutenção e pelo 

controle das unidades
94

 de ensino técnico, pesquisa, cultura e extensão criadas para que possa 

ofertar a educação nos termos referidos no parágrafo anterior.    

 Do ponto de vista de estrutura organizacional, a fundação conta atualmente com uma 

direção-geral e duas coordenadorias – Ensino, Pesquisa e Cultura e de Administração e 

Finanças. 

 A direção-geral, que tem ainda seu gabinete e assessoria, responde pela administração 

superior da entidade, juntamente com um conselho administrativo
95

. 

 No que se refere aos recursos financeiros necessários para fazer face ao cumprimento 

de sua missão, a fundação dispõe de dotação consignada anualmente na Lei Orçamentária 

Anual – LOA, além do que, também pode receber repasse de recursos por meio da celebração 

                                                           
93

A Fundação também pode realizar algumas outras atividades, conforme previsto no artigo 4º da Lei Nº 16.115.  
94

Atualmente existem duas: Escola Técnica de Saúde Pública Professor Makiguti e Centro de Formação Cultural 

de Cidade Tiradentes. 
95

O conselho administrativo é composto por 23 membros: diretor e coordenadores da fundação, alguns 

secretários municipais, representante do MEC, representantes dos corpos docente e discente e da sociedade civil. 
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de convênios com entidades públicas ou privadas, bem como mediante remuneração por 

prestação de serviços
96

 e outras receitas eventuais. 

 Pode-se verificar, pela tabela abaixo, a evolução do orçamento da fundação ao longo 

dos últimos anos. 

 

Tabela2 – Evolução Orçamentária da Fundação Paulistana 

 

 

FONTE: FUNDAÇÃO PAULISTANA 

 

Em termos de recursos materiais, a fundação conta, além de sua sede administrativa, 

com dois equipamentos públicos. 

                                                           
96

A fundação pode prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação. 
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A Escola Técnica de Saúde Pública Professor Makiguti foi criada simultaneamente à 

fundação e tem sido, ao longo desses doze anos, seu instrumento para viabilizar a oferta de 

cursos de formação técnico-profissional de nível médio. 

Com um corpo administrativo e um quadro de docentes, a escola já formou 

aproximadamente 7.000 técnicos
97

 desde sua criação.  

Já o Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes – CFCCT foi criado em 2012, 

ficando vinculado à Fundação Paulistana desde 2015
98

. Considerado o maior equipamento 

cultural da prefeitura na zona leste, o CFCCT oferta cursos de formação profissional nas áreas 

artística e cultural, além de viabilizar diversas atividades artísticas, esportivas, de lazer e de 

preservação do meio ambiente. 

No que tange aos recursos humanos, a Fundação Paulistana conta atualmente com 92 

servidores
99

 distribuídos entre sua administração e os dois equipamentos públicos que a 

integram. 

Ainda com relação a esse tópico, cabe ressaltar que a Lei Nº 16.115 não somente 

alterou a denominação e reorganizou a fundação, como também criou o seu quadro de pessoal 

permanente e instituiu um plano de carreiras e salários – aspectos essenciais com vistas ao 

fortalecimento da entidade e de sua atuação
100

.            

Além da lei que reestruturou a fundação e do decreto que aprovou o seu 

regulamento
101

, também o seu Projeto Político Pedagógico – PPP tem grande relevância na 

definição de sua orientação estratégica. 

Basicamente esse documento prevê que a Fundação Paulistana deva ter um viés de 

atuação voltado para a mudança do quadro de desemprego e ao incentivo às vocações 

produtivas da cidade, dos jovens e dos idosos, especialmente nas regiões mais periféricas da 

                                                           
97

Cursos de técnico em Análises Clínicas, Saúde Bucal, Gerência em Saúde e Farmácia.  
98

Ele é gerido de forma compartilhada com a Secretaria Municipal de Cultura.  
99

Destes 92 servidores, 17 atuam na própria fundação, 47 na Escola Prof. Makiguti e 28 no CFCCT. É 

importante notar que, até não muito tempo, a fundação tinha um quadro ainda bem mais reduzido, que se 

limitava basicamente a gerir a Escola de Saúde Pública, conforme informação obtida em entrevista com o Sr. 

Antônio Carlos, chefe de gabinete da fundação.  
100

Essa questão será retomada na discussão dos gargalos nos subtítulos seguintes. 
101

Decreto Nº 56.507, de 14 de outubro de 2015. 
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cidade
102

, em alinhamento com os programas da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e 

Empreendedorismo – SDTE
103

. 

De acordo coma definição de seu PPP, a fundação deve adotar os seguintes eixos 

centrais: 

a) O estabelecimento de uma rede pública de formação profissional que integre o 

aprendizado à prática, através de núcleos de experimentação profissional; 

b) O estímulo à economia solidária para o desenvolvimento de cadeias produtivas 

locais na cidade; 

c) Ação em territórios de alta vulnerabilidade social; 

d) Criação de redes de formação cultural e tecnológica. 

Até o momento, a Fundação Paulistana tem atuado no sentido de ofertar cursos 

profissionais de nível técnico, através da Escola de Saúde Pública Professor Makiguti, cursos 

de formação inicial e continuada ou de qualificação – através do CFCCT nas áreas cultural e 

artística ou através de acordos específicos ou direcionados a necessidades pontuais de 

órgãos
104

. 

Também a disponibilização de acesso à cultura, recreação, esporte e outros benefícios 

tem sido viabilizada pelo CFCCT. 

Em suma, tendo sido traçado o quadro da fundação, é possível agora identificar as 

principais dificuldades existentes para que ela possa ser o instrumento de condução da Política 

de Educação Técnica e Profissional do Município de São Paulo. 

 

 

 

                                                           
102

Os dois equipamentos públicos da fundação situam-se em uma dessas áreas. 
103

 Essa secretaria tem programas (Bolsa-Trabalho e Operação Trabalho) que visam cumprir esses objetivos de 

combate às desigualdades, melhoria na distribuição da renda, desenvolvimento de cadeias produtivas locais, e 

que poderiam – na lógica defendida pelo PPP da fundação – estar melhor articulados com a política de formação 

profissional.  
104

A fundação foi também parceira na disponibilização dos cursos do PRONATEC, no que concorre com o 

sistema “S” e o Estado de São Paulo. 
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4.2.1 Diagnóstico das principais dificuldades da Fundação Paulistana 

 

 Uma vez tendo sido apresentada a estrutura e a organização da Fundação Paulistana de 

Educação, Tecnologia e Cultura, bem como suas atividades e linhas de atuação, cabe – 

inclusive para a entrega de um dos produtos solicitados no termo de referência que norteia a 

elaboração deste trabalho – identificar e analisar as principais dificuldades e/ou gargalos para 

que a fundação possa avançar na construção de uma Política Pública de Educação Técnica e 

Profissional no Município de São Paulo. 

 Para efeito de uma melhor organização, são destacadas abaixo as questões apontadas, 

por área. 

 

4.2.1.1 Recursos humanos e financeiros 

 

 Por tudo quanto analisado, identifica-se que os recursos humanos e financeiros 

disponibilizados à Fundação Paulistana são insuficientes com vistas ao atendimento de sua 

missão institucional. Para a efetivação das ações estratégicas definidas pela fundação em seu 

planejamento – e também visando ao alcance das linhas de atuação definidas em seu Projeto 

Político Pedagógico, faz-se necessário o reforço desses recursos. 

 Para além da necessidade de ampliação dos recursos disponibilizados, também outros 

problemas se colocam – tanto no que tange aos recursos humanos tanto quanto aos 

financeiros. 

 Com relação aos recursos humanos, é importante ressaltar a criação do quadro de 

pessoal permanente e a instituição do plano de carreiras e salários. Essas são medidas 

fundamentais para a valorização dos servidores enquanto ativos estratégicos na Política 

Pública de Educação Profissional. No entanto, ainda não foi realizado concurso público para o 

preenchimento dos cargos criados desde o início de 2015. Já com relação à capacitação dos 

servidores, há o desafio de propiciá-la em melhores níveis para os quadros administrativos, 

dada a necessidade de utilização de ferramentas e conceitos que possam aperfeiçoar a gestão e 

a governança da fundação – planejamento estratégico, avaliação, indicadores, dentre outros 

temas. 
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 Já no que se refere aos recursos financeiros, além da necessidade de ampliação da 

dotação disponível, há tanto a necessidade de se alcançar um melhor nível de execução 

orçamentária e financeira, como também a necessidade de se viabilizar algum nível de 

flexibilização no emprego dos recursos, ganhando-se mais agilidade
105

. 

 

4.2.1.2 Jurídico 

 

Do ponto de vista de sua estrutura jurídico-legal, a Fundação Paulistana deu passos 

importantes com vistas ao seu fortalecimento institucional, no entanto, alguns problemas 

ainda se colocam para que possa otimizar a sua atuação. 

Primeiramente, o fato de ser fundação de direito público impõe restrições na questão 

orçamentária, de vez que muitos gastos necessários não se realizam coma celeridade que se 

requer e na dimensão necessária em função de procedimentos definidos em legislação que 

precisam ser obedecidos pela fundação, em função de sua configuração legal atual. 

Ainda há a necessidade de criação de mecanismos mais flexíveis para a contratação de 

professores para a área do ensino técnico
106

, inclusive em caráter temporário e para suprir 

necessidades e demandas pontuais. 

 

4.2.1.3 Governança pública 

 

 Aqui é importante notar a necessidade de maior integração da educação técnica e 

profissional com outras ações e iniciativas do município, inclusive da própria SDTE. 

 Ademais, ainda é pertinente que outros órgãos da prefeitura participem do esforço de 

estruturação da política de educação técnica e profissional, como será doravante abordado. 

 

                                                           
105

Essa questão se relaciona também a dificuldades no campo jurídico e será doravante tratada. 
106

Aqui cabe ressaltar que o quadro permanente criado na fundação trata de empregos públicos, cujos 

empregados são contratados pelo regime CLT. 
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5 PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

TÉCNICA-PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

A definição de um conjunto de propostas com vistas ao fortalecimento da Política de 

Educação Técnica-Profissional no município de São Paulo
107

 requer que se leve em 

consideração algumas questões que norteiam essa temática no seu aspecto mais amplo. 

Para chegar-se a essa fase, portanto, abordamos a construção do nosso sistema 

federalista, enquanto forma de organização do Estado, dando especial atenção em sua relação 

com a política pública de educação – em perspectiva histórica e em termos de resultados e 

quadro atual. 

Também foi tratada a educação técnica-profissional enquanto política de Estado, 

analisando-se a atuação dos entes federativos, a evolução de seu marco legal e questões 

presentes na agenda pública do momento atual. 

No capítulo anterior foi destacada a atuação do município de São Paulo no ensino 

técnico-profissional, através da Fundação Paulistana
108

. Foi ressaltado o papel institucional 

desse órgão, sua estruturação legal-organizacional, campo de atuação e principais dificuldades 

que enfrenta para consolidar-se como ente condutor da Política de Educação Técnica-

Profissional no município, bem como para propiciar que essa política seja fortalecida e ganhe 

efetividade. 

Dessa forma, neste capítulo apresentamos um plano de ação com iniciativas que visam 

alcançar esses objetivos. Elas estão agrupadas em duas dimensões, sendo a primeira, 

planejamento e gestão, e a segunda, governança. 

Para além da proposição desse elenco de ações, também será retomada a discussão da 

questão federativa na Política Pública de Educação Técnica e Profissional, por entendermos 

essa temática como um elemento central na definição das possibilidades de ação dos entes 

federativos que atuam nessa área, e inclusive pelas linhas definidas neste trabalho.   

 

                                                           
107

Essa foi uma das demandas solicitadas no termo de referência que consta como anexo deste texto e que 

orientou a elaboração desta dissertação. 
108

 Foi abordado primeiramente o histórico dessa atuação, que antecede mesmo a criação da fundação.   
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5.1 PLANO DE AÇÃO 

 

Para efeito de uma melhor organização, as ações foram segmentadas nas dimensões de 

planejamento e gestão e governança. A primeira trata principalmente de questões relativas ao 

emprego e à gestão de recursos humanos e financeiros da organização, enquanto que a 

dimensão relativa à governança procura atender aspectos atinentes à relação da fundação com 

outros órgãos ou políticas públicas ou ainda definições de seu ambiente institucional-legal.   

Posteriormente, também é apresentado um quadro que organiza as ações segundo o 

período proposto para sua implementação. 

 

5.1.1 Iniciativas da dimensão Planejamento e Gestão 

 

Ação 1 – Aperfeiçoar os mecanismos de planejamento estratégico e de controle e avaliação da 

Fundação. 

Justificativa e procedimentos: embora exista atualmente um conjunto de sete ações 

estratégicas definidas para a Fundação, há a necessidade de que esse planejamento seja 

realizado de forma mais estruturada. A partir de definição de visão e missão, que bem reflitam 

o papel institucional do órgão - levando-se em conta o processo de atualização pelo qual tem 

passado desde 2015 -, deve-se definir um conjunto de objetivos estratégicos, a serem 

perseguidos numa esfera de tempo fixada. Para o alcance desses objetivos, é necessário que 

sejam estabelecidos indicadores que bem reflitam a sua aferição, além de um servidor 

responsável por cada indicador. Também caberá a definição de metas para cada indicador. 

Ainda cabe destacar que todo esse processo deve ser organizado na estrutura de um Mapa 

Estratégico
109

 do órgão, e é extremamente relevante que diversos atores da entidade 

participem de todas as discussões que envolverão as definições pertinentes, além do que, após 

a efetivação do mapa, deve ser estabelecido um calendário periódico de reuniões com os 

gestores da fundação e responsáveis pelos objetivos estratégicos para análise dos resultados 

alcançados e identificação de possíveis correções.    

                                                           
109

Um recurso que vem sendo bastante aplicado nas áreas pública e privada, em vários âmbitos e níveis, é o 

Balanced Scorecard – BSC, que consiste numa metodologia de gestão estratégica através de indicadores 

balanceados de desempenho, que reúnam elementos que facilitem o acompanhamento da entidade, criando uma 

rede de desempenho que alcance todos os níveis da organização.   
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Ação 2 – Realizar concurso público com vistas ao preenchimento dos cargos criados pelo 

Plano de Cargos e Salários da Fundação. 

Justificativa e procedimentos: aqui é relevante a realização de gestões necessárias junto à 

prefeitura, via SDTE, no sentido de que se dê celeridade a essa iniciativa, tendo em vista 

tratar-se de questão central para o crescimento da fundação. Ainda que se promova a 

nomeação, posse e exercício dos aprovados de forma escalonada, visando diluir os impactos 

orçamentário-financeiros da iniciativa, é importante o avanço nessa questão, sobretudo no 

tocante aos professores, mas também quanto aos quadros administrativos, para que o órgão 

possa trabalhar com mais previsibilidade e organização. 

Ação 3 – Definir e promover uma política de capacitação dos servidores da Fundação. 

Justificativa e procedimentos: tanto a necessidade de se enfrentar os desafios relativos à 

primeira ação destacada anteriormente quanto o imperativo de atender outras demandas que 

surgirão em decorrência do desenvolvimento institucional da fundação requerem uma 

capacitação mais estruturada e planejada para os servidores – em especial, com vistas ao 

acompanhamento dos objetivos estratégicos a serem fixados. Nesse aspecto, há a 

possibilidade de viabilização junto à própria Escola Municipal de Administração Pública – 

EMA, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Gestão que, pelo Decreto Municipal Nº 

55.410, de 14 de agosto de 2014, teve seu público-alvo ampliado para alcançar todos os 

servidores municipais, da administração direta e indireta, no sentido de prover a formação e o 

aperfeiçoamento dos servidores visando fortalecer a capacidade de gestão da administração e 

aprimorar permanentemente as políticas públicas.  

Ação 4 – Assegurar o acompanhamento contínuo da execução orçamentária e financeira e sua 

aderência às ações da Fundação. 

Justificativa e procedimentos: no tocante a essa ação, cabe ressaltar que a definição mais 

precisa dos objetivos estratégicos da organização, dentro do processo de planejamento 

referido na primeira ação deste plano, permitirá uma definição mais certa dos projetos e ações 

a serem desenvolvidos anualmente, com um calendário e um cronograma físico-financeiro, o 

que fornecerá melhores parâmetros para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA. A 

partir desse processo, é importante que se crie uma comissão para efetuar um 

acompanhamento constante da execução orçamentária e financeira e sua aderência às ações 

previstas anualmente para o órgão. Cabe fazer junções à Secretaria de Finanças, via SDTE, no 
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sentido de mostrar que eventuais descontingenciamentos de recursos ocorridos de forma 

extemporânea – e que não respeitem um planejamento de ações e objetivos dos órgãos - 

podem significar que eles não possam ser empregados dentro do exercício financeiro, de vez 

que o processo de execução do orçamento
110

 segue um trâmite – empenho, liquidação e, 

posteriormente, o pagamento – normalmente moroso e complexo. 

 

5.1.2 Iniciativas da dimensão Governança 

 

Ação 5 – Ampliar e aperfeiçoar a articulação das ações da fundação com outros programas da 

SDTE. 

Justificativa e procedimentos: é fundamental que haja forte alinhamento entre os objetivos 

estratégicos definidos para a fundação e os programas existentes no âmbito da SDTE – 

principalmente Bolsa Trabalho e Operação Trabalho. Destaque-se que cabe um planejamento 

conjunto entre a expansão das atividades da fundação e a integração a esses programas, que 

podem ser revistos dentro de uma estratégia de priorização de iniciativas de políticas públicas 

voltadas à questão do trabalho e do emprego na cidade.         

Ação 6 – Articular as ações da fundação com outras políticas do município. 

Justificativa e procedimentos: a educação técnica e profissional, como entendida na 

concepção da Fundação Paulistana, deve ser inserida numa estratégia de política social mais 

ampla. Nesse sentido, propõe-se um diagnóstico da atuação do município em termos de 

política social – educação, trabalho, renda, lazer e esporte, cultura, dentre outras –, 

estabelecendo-se num esquema de trabalho conjunto, definições e prioridades de atuação para 

uma integração que, embora algo diferida no tempo, possa resultar em ganhos de toda ordem 

para os munícipes. 

Ação 7 – Ampliar a estrutura de governo da fundação. 

Justificativa e procedimentos: para que se possa, num esforço de cooperação e ação 

articulada, criar espaços para uma aproximação tanto com o governo estadual como com o 

setor privado ou paraestatal que atua na área, propõe-se uma alteração ao artigo 14 do Decreto 
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Esse processo é definido pela Lei Nº 4.320, de 1964, e tem aplicação obrigatória para os entes públicos da 

União, estados e municípios, inclusive órgãos da administração indireta, como a Fundação Paulistana.  
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Municipal Nº 56.507, de 14 de outubro de 2015, prevendo a participação do governo estadual, 

via Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia, Ciência e Inovação, e de representantes do 

sistema “S” no conselho diretor da Fundação Paulistana.  

Ação 8 – Estudar a possibilidade de alteração da configuração jurídica da Fundação 

Paulistana. 

Justificativa e procedimentos: a necessidade de se ganhar eficiência e celeridade em 

atividades como a gestão de recursos e a contratação de servidores, dentre outras, faz com que 

se possa considerar a possibilidade de utilização de novos instrumentos legais mais 

consentâneos com a dinâmica da gestão pública atual. Nesse sentido, propõe-se a 

formalização de grupo de trabalho para estudar essa temática, levando-se em consideração 

todas as variáveis e elementos envolvidos na questão. É importante que o grupo seja integrado 

por servidores da fundação e também por atores externos interessados. 

Ação 9 – Incluir meta relativa à educação técnica e profissional no Plano de Metas do 

município. 

Justificativa e procedimentos: hoje o programa de metas da prefeitura de São Paulo destaca-se 

como importante instrumento de gestão pública, bem como de controle social e transparência. 

Inclusive sua articulação com o Plano Plurianual de Aplicações – PPA permite que recursos 

sejam assegurados para as metas definidas e consignadas em lei. O programa de metas 

atualmente em vigor – período 2013/2016 – contempla meta relativa à expansão do 

PRONATEC na cidade, no objetivo 1 do eixo 1, e outras relativas à educação infantil e ensino 

fundamental no objetivo 2, no entanto, é relevante que seja contemplado o escopo de atuação 

mais específico da Fundação Paulistana, uma vez configurada claramente sua linha de 

expansão. 

Ação 10 - Alterar a lei que instituiu o Plano Municipal de Educação – PME do município, 

fazendo nele constar meta relativa à educação técnica e profissional. 

Justificativa e procedimentos: a Lei Nº 16.271, de 17 de setembro de 2015, que instituiu o 

Plano Municipal de Educação – PME no município de São Paulo, em cumprimento à LDB e 

ao Plano Nacional de Educação – PNE, não contém meta que prevê a expansão da atuação do 

município no tocante à educação técnica e profissional, quer de forma isolada ou em 

colaboração com o governo estadual. Do ponto de vista de governança dessa política, é vital a 
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inclusão dessa previsão do PME, tanto pela previsão de garantia de recursos consignados na 

LOA para o alcance das metas como pela possibilidade de se ter configurado mais um 

instrumento legal
111

prevendo a coordenação e ação integrada entre os entes federativos numa 

área de política pública tão importante. Aqui é relevante que, juntamente, a SDTE e a 

Secretaria Municipal de Educação envidem esforços junto à administração central da 

prefeitura e ao poder legislativo correspondente para viabilizar essa mudança de previsão 

legal. 

Ação 11 – Propor ao governo estadual a constituição de grupo de trabalho para estudar e 

definir formas de cooperação com vistas à atuação na educação técnica e profissional. 

Justificativa e procedimentos: como será abordado no próximo subtítulo deste capítulo, a 

atuação integrada e cooperativa entre os entes nesse segmento da educação – como em toda 

ela – não só é um caminho definido legalmente mas se constitui numa possibilidade de 

viabilizar a educação técnica e profissional como política nacional.  

 

 É por óbvio que essas questões tratadas nas ações propostas não poderão ser 

enfrentadas simultaneamente, cabendo uma categorização das mesmas em períodos de 

implantação.  

 Na classificação que se segue na tabela abaixo, entende-se como de curto prazo as 

ações que podem ser iniciadas em 2017. Já as de médio prazo são as que podem ser 

trabalhadas em até três anos, e de longo prazo as que serão tratadas a partir desse período. 

 

Tabela 3 – Plano de Ação - Fundação Paulistana 
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Essa previsão consta da própria Constituição Federal, da LDB e do PNE. 

AÇÃO Período de 

Implantação 

1 – Aperfeiçoar os mecanismos de planejamento estratégico e de 

controle e avaliação da Fundação. 

 

Curto prazo 
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FONTE: ELABORAÇÃO DO AUTOR 

 

 

2 – Realizar concurso público com vistas ao preenchimento dos 

cargos criados pelo Plano de Cargos e Salários da Fundação. 

 

Médio prazo 

3 – Definir e promover uma política de capacitação dos 

servidores da Fundação. 

 

Médio prazo 

4 – Assegurar o acompanhamento contínuo da execução 

orçamentária e financeira e sua aderência às ações da 

Fundação. 

 

Médio prazo 

5 – Ampliar e aperfeiçoar a articulação das ações da Fundação 

com outros programas da SDTE. 

 

Médio prazo 

6 – Articular as ações da Fundação com outras políticas do 

município. 

 

Longo prazo 

7 – Ampliar a estrutura de governo da Fundação. 

 

Curto prazo 

8 – Estudar a possibilidade de alteração da configuração 

jurídica da Fundação Paulistana. 

 

Curto prazo 

9 – Incluir meta relativa à educação técnica e profissional no 

Plano de Metas do município. 

 

Curto prazo 

10 – Alterar a lei que instituiu o Plano Municipal de Educação – 

PME do município, fazendo nele constar meta relativa à 

educação técnica e profissional. 

 

Médio prazo 

11 – Propor ao governo estadual a constituição de grupo de 

trabalho para estudar e definir formas de cooperação com 

vistas à atuação na educação técnica e profissional. 

 

Curto prazo 
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5.2 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL NA CIDADE DE SÃO 

PAULO EM REGIME DE COOPERAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL 

 

O quadro econômico atual na cidade de São Paulo sente mais perversamente os efeitos 

da crise que se abate no país
112

. Cidade basicamente industrializada, com economia 

diversificada e quadro social complexo, São Paulo bem reflete as mudanças conjunturais, 

tecnológicas e culturais que se aceleram neste primeiro quarto de século. 

Dentre as políticas de que o Estado dispõe para atuar no campo social, a educação 

técnica e profissional configura-se como uma das mais relevantes, e também tem relação 

direta com a questão do trabalho e do emprego.  

 Conforme tratado neste trabalho, hoje os três entes federados atuam no tocante à 

educação técnica e profissional no município de São Paulo, assim como o sistema “S”. Com 

relação ao ensino técnico de nível médio, essa atuação é muito intensa da parte do estado
113

, 

que tem atualmente 82 (oitenta e duas) escolas técnicas, sendo algumas em regime de 

extensão de escolas centrais. Já a prefeitura, como já aqui destacado, presentemente atua por 

meio de um equipamento – Escola Técnica de Saúde Pública Professor Makiguti. 

 Para além do trabalho de fortalecimento institucional da Fundação Paulista, cujas 

propostas no campo da gestão e da governança foram apresentadas no subtítulo anterior, um 

caminho efetivo para o fortalecimento da Política Pública de Educação Técnica e Profissional 

na cidade de São Paulo é a atuação cooperada e coordenada entres os entes federativos. 

 Essa premissa não só não é contraditória com tudo quanto aqui já foi proposto, como 

também persegue a linha de se ter políticas públicas com cooperação intergovernamental com 

alguma coordenação em nível nacional – o que se pretende para a educação. 

 Apesar de a lei que instituiu o PNE prever a criação do Sistema Nacional de Educação, 

não parecer haver no momento, da parte do MEC, grande espaço para essa agenda, tendo em 

vista que a construção da Base Nacional Curricular Comum e a reforma do ensino médio têm 

tido proeminência no momento, e as atenções estão mais voltadas para esses dois temas. 
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Taxa de desemprego de 16,6% no mês de outubro – superior à nacional, conforme Pesquisa de Emprego e 

Desemprego – PED, da Fundação Seade. 
113

A atuação da União está mais centrada no ensino tecnológico, de nível superior, com dois campi na cidade, 

sendo que tem uma unidade de ensino técnico de nível médio, no próprio Instituo Federal de São Paulo. 
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 A despeito disso, é possível investir nesse caminho aqui em São Paulo, tanto pelo peso 

político-institucional do município, quanto pela possibilidade de criação do Sistema Estadual 

de Educação – previsão da lei que instituiu o Plano Estadual de Educação agora em 2016. 

 Referi-me, na ação nº 11 do plano que consta do subtítulo anterior, à proposição, pela 

prefeitura, de criação de grupo de trabalho para estudar a integração e a cooperação entre os 

entes que atuam na cidade, e entendo que, nesse contexto, essa seria somente uma primeira 

iniciativa.  

 Parte-se da premissa de que isso pode ocorrer ainda que se preserve diretrizes 

importantes definidas pela Fundação Paulistana em seu projeto pedagógico, como integrar a 

educação técnica e profissional com objetivos mais amplos de política social, dentre outros. 

 Ante ao exposto, penso que essa proposição ganha uma dimensão atual e factível para 

um avanço que pode, inclusive, se constituir em um paradigma em contexto nacional.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Muitas são as questões que envolvem a educação técnica e profissional, como tratado 

ao longo deste trabalho. 

 É por certo que atravessamos um momento de crise no país – e um dos pontos centrais 

desse processo é a questão fiscal -, o que afeta diretamente a possibilidade de que consigamos 

avançar no objetivo de ter políticas públicas que avancem em termos de resultados e 

efetividade. 

 Essa realidade não é diferente na questão da educação técnica e profissional, não 

obstante terem ocorrido alguns avanços – e mesmo a presença dessa temática atualmente na 

agenda pública já nos fornece bons auspícios. 

 Este trabalho tratou tanto da possibilidade de o município de São Paulo, por meio da 

Fundação Paulistana, fortalecer a sua atuação na educação técnica e profissional, como da 

opção de fazê-lo em um esforço de cooperação e coordenação federativa, o que pode 

significar um caminho para que se alcance avanços mais concretos numa área de política 

pública que é parte importante de superação de algumas questões vitais para o crescimento do 

papel institucional do município de São Paulo e a melhoria das condições de vida de sua 

população. 

 Para um possível prosseguimento de estudos e pesquisas relacionados a essa temática, 

questões como uma análise acurada quanto às possibilidades de efetivação do Sistema 

Nacional de Educação – SNE, um estudo detalhado da oferta de educação técnica e 

profissional no município de São Paulo por regiões e bairros – inclusive como base para o 

esforço de integração e atuação cooperativa entre os entes federativos – e uma análise do 

quadro real e das peculiaridades dos segmentos da educação técnica e profissional
114

 na 

cidade podem se constituir em objeto de trabalho dos segmentos acadêmicos, e inclusive com 

a efetiva participação das instituições interessadas.   
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 Formação Inicial e Continuada, Educação Técnica de Nível Médio e Educação Tecnológica de Nível Superior e 
de Pós-Graduação. 
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ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

MGPP- FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO FINAL 2016 

 

Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura 

Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo  

 

Como estabelecer um modelo sustentável de política de educação técnica e profissional 

no município de São Paulo? 

 

 

Antecedentes 

 

A Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura é uma entidade da Admi-

nistração Indireta instituída nos termos da Lei nº 13.806, de 10 de maio de 2004 e rees-

truturada pela Lei nº 16.115, de 09 de janeiro de 2015. Em 2004, a Fundação Paulistana foi 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação (SME) e em 2010, com a fusão das Secretarias 

Municipais do Planejamento e de Modernização, Gestão e Desburocratização passou a ser 

integrada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPLA). Em 

2015, com a reestruturação de SEMPLA e a divisão de suas atividades em duas Secretarias, a 

Secretaria de Gestão e Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, a Fundação 

Paulistana passa a integrar a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 

Empreendedorismo, à qual está vinculada.  

Atualmente a Fundação é mantenedora de unidades de ensino técnico, pesquisa, 

cultura e extensão criadas pelo Poder Público Municipal e tem por escopo promover:  

[...] desenvolvimento tecnológico, social, cultural, territorial e econômico solidário, 

a pesquisa aplicada e a prestação de serviços de assessoria e consultoria a órgãos 

públicos e provados nas áreas de sua atuação, para atendimento às demandas da 

população, em sintonia com as políticas públicas, planos e programas de 

desenvolvimento metropolitano. (SÃO PAULO, Decreto nº 16.115, de 09 de janeiro 

de 2015).  

Para tanto, tem a função de desenvolver cursos de educação profissional técnica e 

tecnológica, oficinas e cursos livres, cursos de formação, de aperfeiçoamento e de es-

pecialização; manter e gerir a implantação e a operação de unidades de ensino técnico, 

pesquisa e extensão; promover o ensino, a pesquisa e a extensão para as áreas de serviços, 

comércio, indústria, em especial para o aprimoramento das atividades públicas e de inserção 

produtiva, com destaque para empreendimentos culturais e empreendimentos de economia 
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popular e solidária; realizar atividades, programas e projetos de divulgação artística e cultural, 

especialmente aqueles de ação educativa. 

 

Situação problema 

 

A revisão do histórico sobre a qualificação profissional no Brasil suscita questões 

relevantes a respeito de políticas adotadas com vistas à geração de emprego e renda e inserção 

de trabalhadores no mercado profissional.  

Ainda que não exista até hoje a formalização de uma política nacional consolidada que 

defina um sistema federalista de responsabilidades e recursos orçamentários, estruturando 

ações articuladas das três instâncias governativas, a formação inicial e continuada da força de 

trabalho tem sido objeto da formulação de políticas públicas de forma constante há pelo 

menos duas décadas.  

Com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), o poder público passou a ter papel mais 

ativo na indução e financiamento de programas orientados para o bem-estar da população e 

para a redução das desigualdades sociais. Nesse sentido, o Trabalho apresenta-se como um 

ponto importante de superação das condições de pobreza e miséria da população, sendo 

ferramenta para o alcance de níveis mais elevados de acesso a serviços e desenvolvimento 

socioeconômico.
115

 

 À Fundação Paulistana foi incumbida a estruturação dessa política em âmbito 

municipal. Desde a atualização legal de seu projeto, há cerca de um ano, tem-se verificado 

mudanças graduais na condução das ações de formação profissional e Ensino Técnico. No 

entanto, esse desafio ainda encontra muitos obstáculos, seja no desenho institucional do poder 

público local, seja em óbices jurídicos e orçamentários.  

 Nesse sentido, este Termo de Referência tem por objetivo balizar os (as) 

pesquisadores (as) quanto ao cenário atual, para que a partir do diagnóstico construído seja 

possibilitada a projeção de um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Pretende-se, pois, 

superar as dificuldades colocadas e contribuir para a estruturação de uma política pública 

municipal de Educação Técnica e Profissional eficiente, eficaz e efetiva. 
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Objetivos 

 

Dado este contexto, o grupo deverá; 

 Realizar uma análise das principais dificuldades administrativas, jurídicas e 

orçamentárias enfrentadas, buscando identificar os principais gargalos; 

 Elaborar plano de ação com recomendações de procedimentos legislativos, 

administrativos, operacionais e orçamentários que robusteçam a estratégia de atuação 

e de metodologias de planejamento de longo prazo, considerando as possíveis 

mudanças acarretadas pelo ciclo eleitoral – visando evitar a descontinuidade das ações 

– e a relação com as políticas públicas existentes nesse campo de atuação, no próprio 

município e nas esferas estadual e federal. 

 

Abordagem 

 

 Análise de documentos e dados disponibilizados pela Fundação, SDTE, outras 

secretarias, Governo Federal, governos de estado, órgãos de controle, entidades da 

sociedade civil etc. 

 Entrevistas com atores considerados importantes na elaboração do diagnóstico e 

sinalização de caminhos a serem percorridos, dentre os quais destacamos: Fundação 

Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura; Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo; Gabinete do Prefeito; Ministério da 

Educação, Ministério do Trabalho e Emprego, Institutos Federais, Sistema S, entre 

outros. 

 

Metodologia 

 

A ser desenvolvida pelo grupo em conjunto com a Fundação Paulistana de Educação, 

Tecnologia e Cultura. O relatório final deverá ser disponibilizado previamente aos 

interlocutores da Fundação Paulistana, antes mesmo de sua apresentação à Banca Avaliadora. 

 

Produtos 

 

 Relatório final, 60 a 70 páginas, Times New Roman 12, espaço 1,5, acrescidas de 

anexos e referências bibliográficas, a ser protocolado na Secretaria de Registro da 

EAESP-FGV até 05 de dezembro de 2016. 

 Apresentação do relatório diante de banca, com participação de dirigente da 

organização envolvida. 
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Conteúdo 

 

Relatório elaborado pela equipe contendo: 

 Diagnóstico da situação e análise. 

 Proposta de medidas específicas e justificativas, além de procedimentos relacionados à 

implementação das medidas propostas. As medidas propostas devem ser priorizadas e 

diferenciadas para o curto, médio e longo prazo. 

 Anexos: lista de participantes do grupo; o presente termo de referência; lista de 

pessoas entrevistadas; fontes de dados consultadas. 

 Referências bibliográficas. 

 

Organização 

Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura 

Endereço: Avenida São João, 473 – 10º andar, República, CEP 01035-000 

 

Contato e pessoas responsáveis 

Antônio Carlos Souza de Carvalho – Chefe de Gabinete  

accarvalho@prefeitura.sp.gov.br 

Luís Henrique de Campos – Coordenador de Ensino, Pesquisa e Cultura 

lhcampos@prefeitura.sp.gov.br 
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