
Aos 100 anos, Cefet/SP preza pela qualidade  
Antonio Furtado 
 
Às vésperas de completar um século de existência, o Centro Federal de Ensino Tecnológico de 
São Paulo (Cefet) vive um momento singular de sua história: comemora a excelente colocação 
dos seus alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), enquanto implementa a toque de 
caixa um programa de expansão de suas atividades que lhe possibilitará conquistar um novo 
status como instituição pública de ensino profissional. No último Enem, o Cefet obteve a 
melhor pontuação entre as escolas públicas de São Paulo e ficou em oitavo lugar no cômputo 
geral do estado.  
 
O diretor-geral da escola, Garabed Kenchian, observa que essa excelente performance não 
deixa de ser um tanto contraditória, uma vez que o foco do Cefet não é o ensino médio (antes 
também conhecido como colegial ou segundo grau), mas o técnico profissionalizante. Além 
disso, a instituição já ampliou a sua abrangência, ao acrescentar aos cursos técnicos de nível 
intermediário a formação de profissionais de nível superior - tecnólogos e engenheiros, além 
de docentes para a rede pública de ensino -, e avança nos cursos de especialização e na pós-
graduação.  
 
Para entender esse quadro convém relembrar as origens do Cefet. Criado como Escola de 
Aprendizes e Artífices em 1909, por decreto do então presidente da República, Nilo Peçanha, 
tinha como foco a formação de operários e contramestres. Acompanhando o processo de 
industrialização do País, ampliou a oferta de cursos e foi rebatizado de Escola Técnica Federal 
de São Paulo, até 1999. No ano seguinte, sua denominação tornou-se a atual, com a abertura 
de cursos de tecnologia de nível superior.Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, uma 
controversa lei determinou que o ensino técnico ou profissionalizante ministrado pelas escolas 
federais, até então integrado ao ensino médio, fosse separado dele, tornando-se 
complementar, isto é, para se tornar técnico o aluno deveria primeiro freqüentar o curso 
médio. Em decorrência, paralisou-se a criação de cursos técnicos nos moldes tradicionais, mas 
abriram-se as portas aos cursos de formação de tecnólogo - profissional de nível superior, na 
área da engenharia, mas com competência diferenciada daquela exercida pelo engenheiro -, e 
as escolas federais existentes em todos os estados evoluíram para o atual sistema Cefet.  
 
Assim, o Cefet de São Paulo, à semelhança dos demais, viu-se obrigado a voltar-se também 
para o ensino médio tradicional, não-profissionalizante. E o fez, segundo o seu diretor-geral, 
com a mesma qualidade que caracteriza as demais áreas de ensino da instituição. "O resultado 
obtido no Enem reflete essa tradição alicerçada e consolidada por um dedicado corpo docente, 
alunos aplicados também selecionados por concurso, além de infra-estrutura e equipamentos 
de qualidade", diz Garabed Kenchian. "Além disso, um ambiente democrático e crítico permeia 
nossos 'campi'" , acrescenta.  
 
Na avaliação do diretor-geral, se houve um aspecto positivo na separação dos cursos é o fato 
de terem sido criadas vagas para estudantes que pretendiam só obter conhecimento para 
chegar à universidade, não para entrar no mercado de trabalho como técnicos. Em 
contrapartida, isso também de certa forma beneficiou aqueles que pretendiam se 
profissionalizar como técnicos, pois diminuiu a concorrência no "vestibulinho", a prova para 
ingresso na escola.  
 
Em 2004, a instituição retomou o ensino médio integrado ao técnico, de acordo com as novas 
diretrizes do governo Lula para a educação profissional, que tem entre suas prioridades a 
expansão do ensino técnico e tecnológico para suprir a carência de mão-de-obra qualificada de 
que o Brasil padece. "Este ano já não realizamos o 'vestibulinho' para o ensino médio não-
integrado e a última turma está na segunda série. Em 2009, esses alunos concluem o curso, 
que não será reaberto", informa a diretora de ensino, Tatiana Regina da Silva Simão.  
 
A meta mais visível do governo federal para o ensino profissional é a ampliação, de 150 
escolas no molde do Cefet, existentes em 2007, para 350 em 2010. Integrante da rede, o 
Cefet de São Paulo - que contava com apenas três unidades em 2005, na capital, Cubatão e 
Sertãozinho -, hoje soma oito em funcionamento, enquanto outras duas encontram-se em 



construção. Se o plano de expansão aprovado pelo Ministério da Educação andar conforme o 
cronograma, no final do ano que vem ou meados de 2010 este complexo educacional 
compreenderá 24 unidades ao todo. Essas unidades, informa o diretor de Pesquisa e Pós-
Graduação, Carlos Frajuca, não serão autônomas, mas subordinadas à sede.  
 
Depois de incorporar à sua grade os cursos de tecnologia e engenharia (construção civil e 
controle e automação), o Cefet também ingressou no campo da licenciatura, por enquanto nas 
áreas de geografia, física, ciências da natureza e matemática. "Nosso objetivo, com a 
licenciatura, é formar professores, de preferência para a rede pública de ensino. Com relação 
às chamadas ciências exatas, o Brasil tem um déficit monstruoso de professores. O País forma 
cerca de 1.600 físicos por ano, quando são necessários mais de 47 mil para preencher as 
vagas existentes no ensino médio", diz Carlos Frajuca, que, assim como Garabed Kenchian, é 
professor desta disciplina.  
 
De acordo com a diretora de ensino, Tatiana Simão, no conjunto de escolas e cursos que 
integram o Cefet/SP, 340 docentes ministram aulas para 2.450 alunos. Garabed Kenchian 
acrescenta que, de acordo com o figurino Cefet, o princípio da otimização dos recursos tanto 
humanos quanto estruturais e materiais é seguido à risca. "Nossos laboratórios não são 
exclusivos deste ou daquele curso, servem a todos; um professor de química tanto dá aulas 
para os cursos superiores quanto para os técnicos."  
 
Em 2007, o orçamento do Cefet/SP somou algo em torno de R$ 47 milhões, segundo Carlos 
Frajuca. Sem contar investimentos em instalações e equipamentos novos, o custo médio por 
aluno/ano situa-se entre R$ 5 mil e R$ 6 mil.  
 

 
Leia mais: 
 
Cidades firmam parcerias para reformular ensino 
Anna Lúcia França 
 
Parcerias. Este parece ser o segredo do sucesso na luta para reformular a educação em 
algumas cidades brasileiras que conseguiram dar a volta por cima e se tornarem exemplos 
nacionais. Novas idéias, abordagens mais atuais e, principalmente, foco concentrado na 
formação de todos os profissionais que trabalham dentro e fora das escolas. Estes são os 
pontos centrais desse trabalho conjunto.  
 
"Os institutos ajudam com seu conhecimento em gestão e educação e somam esforços com o 
município para atingirem os objetivos estabelecidos", explica a secretária de Educação de 
Mauá, Angela Donatiello.  
 
A cidade, localizada na região do ABC, iniciou há dois anos e meio uma pequena revolução no 
seu sistema de ensino. Com uma rede formada por 36 escolas (sendo 33 de Educação Infantil, 
uma de Ensino Fundamental, uma de ensino a jovens e adultos e outra de educação inclusiva), 
o município, de 420 mil habitantes e 20 mil estudantes, fechou uma parceria com o Idort, 
instituto que há 76 anos realiza treinamentos e atua em capacitação de gestores.  
 
O primeiro passo, segundo Angela, foi detectar as falhas e capacitar todos aqueles envolvidos 
na liderança tanto na administração como no ensino. "Porque sem qualificação do profissional 
não se faz mudança alguma."  
 
Assim, o Idort trabalhou intensamente no mapeamento da rede para fechar um diagnóstico 
dos problemas e, assim, indicar os caminhos para a mudança. "Neste momento é preciso 
ajudar a organização a repensar todos os processos, e fizemos tudo em conjunto com a 
Secretaria de Educação de Mauá", afirma Ivan Rysovas, consultor do instituto e coordenador 
do trabalho junto ao município do ABC paulista.  
 
Para Angela e Rysovas, o segredo do sucesso foi a participação de toda a equipe envolvida. 
"Nada foi imposto, mas pensado em conjunto com professores e gestores", explica a 



secretária. Para isso, foi realizada uma série de seminários, workshops e cursos de 
capacitação, voltados desde aos diretores de escola até aos funcionários de manutenção.  
 
"Todos que estão direta ou indiretamente ligados a uma escola fazem parte do processo de 
educação", explica Rysovas. O trabalho com os gestores, porém, foi o mais intenso. Isso 
porque eles são considerados peças fundamentais no planejamento, administração dos 
processos e liderança nos projetos.  
 
Além disso, também foi elaborada uma proposta educacional específica, com base nos 
currículos exigidos pelo governo, e foram estabelecidas metas a serem alcançadas. "Não 
ficamos só no acadêmico ou no discurso, operacionalizamos todo o trabalho e dizemos quais os 
resultados que são necessários", explica o coordenador do Idort.  
 
Com isso, Mauá conseguiu mudar a constituição de suas unidades infantis, que deixaram de 
ser consideradas "creches-depósito-de-crianças" para se tornarem escolas efetivas, segundo a 
secretária.  
 
Mudanças semelhantes foram feitas em outras duas cidades: Sete Barras (SP) e Sobral (CE). 
Localizada no Vale do Ribeira, na fronteira entre São Paulo e Paraná, a região que inclui Sete 
Barras é conhecida não só por abrigar uma das maiores reservas remanescentes da Mata 
Atlântica do Brasil como também por possuir uma das menores médias dentro do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), baseado nos dados de educação e longevidade de seu povo. 
Mas foi de lá que surgiu outro bom exemplo de mudança bem-sucedida em educação, segundo 
dados do Ministério da Educação (MEC).  
 
Com uma parceria fechada em 2002 com a rede educacional Objetivo e a Faculdade de 
Registro, a cidade escreveu uma nova página não só em sua história como também na vida de 
cerca de 2 mil alunos.  
 
A parceria abriu o caminho para a formalização de processos dentro da educação, e com a 
faculdade foi o gancho para a qualificação que faltava aos profissionais da rede pública da 
região, que puderam obter a graduação essencial para o ensino. Agora, já começam a ser 
negociadas as primeiras pós-graduações. Além disso, todos os professores, que foram 
concursados, passaram por um treinamento para trabalhar dentro do Sistema Objetivo.  
 
Durante as mais recentes provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 
promovido pelo MEC, os resultados já mostram que a cidade fez direito sua lição de casa. Os 
estudantes do 5 ano do Ensino Fundamental (antiga 4 série) de Sete Barras obtiveram 
pontuação entre 200 e 210 pontos, numa clara demonstração de que realmente aprenderam o 
conteúdo exigido pela série em que estão. Em 2007, superou o resultado obtido em 2005, 
atingindo um patamar que estava projetado para alcançar só em 2019.  
 
O município também busca outros tipos de parceria para melhorar seus resultados, como o 
acordo com o programa Letra Viva, da Secretaria de Ensino, e com o Educa + Ação, do 
Bradesco.  
 
Para resgatar o ofício do professor e garantir a alfabetização na idade certa, a prefeitura de 
Sobral, no Ceará, também iniciou sua cruzada contra o analfabetismo, constatado dentro de 
suas salas de aulas, em 2001. Neste sentido, as parcerias foram essenciais. Foram firmados 
acordos com o Instituto Ayrton Senna e o Unicef, além do estreitamento das relações com a 
Secretaria Estadual de Educação do Ceará e com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - autarquia federal vinculada ao MEC e cuja missão é 
promover estudos e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro para a formulação e 
implementação de políticas públicas para a área educacional.  
 
Da associação com a Universidade do Vale do Acaraú (UVA) veio a força essencial para 
aperfeiçoamento do pessoal com formação continuada. Além disso, ainda foi implantado o 
moderno sistema de "coaching" para treinar melhor a liderança entre os diretores.  
 



Assim, o município tornou-se um dos primeiros a adotar práticas modernas de gestão da 
educação. Segundo o secretário de Educação de Sobral, Júlio César da Costa Alexandre, para 
medir se todo esse esforço estava dando resultados, foi instituído um sistema de avaliação 
externa, feito por uma equipe ligada à Secretaria da Educação da cidade, que detectava se 
tudo estava dando certo. E os progressos foram aparecendo. Em 2000, de cada 100 
estudantes que começavam o Ensino Fundamental (de 1 a 9 ano), quase 10% abandonavam 
os estudos antes do término. Em 2007, a taxa de abandono caiu para 0,16%. De 1 ao 5 ano, o 
índice baixou de 6,74% para 0,01%.  
 
Todas as medidas visam levar o professor a evoluir no ofício de ensinar e, acima de tudo, ter 
orgulho daquilo que faz.  
 

 
Leia mais: 
 
Cenpec faz projetos para melhoria da escola pública 
Fernanda Bompan 
 
A socióloga Maria Alice Setúbal poderia ser mais uma socialite desfrutando apenas os prazeres 
de sua condição. Filha do banqueiro Olavo Setúbal (um dos maiores acionistas do Banco Itaú e 
conselheiro de administração da Itaúsa) e de Tide Azevedo Setúbal (criadora do Corpo 
Municipal de Voluntários em São Paulo), quebrou os paradigmas e passou todos os anos de 
sua vida dedicada às causas sociais, mais focada na melhoria do ensino público.  
 
Formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), Maria Alice deixou de lado 
os preconceitos em relação à sua posição social. "Acho que os resultados do meu trabalho 
respondem a isso", diz ela, que montou o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura 
e Ação Comunitária (Cenpec).  
 
O Cenpec é uma Organização Não-Governamental, que, desde 1987, promove o 
desenvolvimento integral de alunos de escolas públicas, auxiliando na sua inclusão social, 
através de programas, projetos e políticas.  
 
Segundo Maria Alice, a ONG foi criada numa época em que a educação estava ganhando mais 
destaque nas pautas das questões sociais. Apesar disso, enfrentou dificuldades: "No começo 
era mais difícil de se manter, justamente por ser uma instituição pequena, mas atualmente o 
Cenpec tem um reconhecimento muito grande, o que garante uma perspectiva maior no 
atendimento às comunidades".  
 
A organização ganhou maior credibilidade graças ao trabalho conjunto com o Unicef, em 1992, 
"inovador para a época". "A maioria das ONGs, provindas da ditadura militar, tinha uma 
tradição de denúncias da educação. O projeto fazia uma inversão total dessa tradição que era 
olhar para o que estava dando certo, registrar e divulgar. E o Cenpec se apropriou disso", 
explica Maria Alice.  
 
Atualmente, a maior parte dos recursos adquiridos pela ONG provém tanto de instituições 
privadas quanto de órgãos públicos. Segundo dados divulgados pelo Cenpec, em 2007 
obtiveram-se contirbuições de 31 diferentes financiadores, sendo que os que mais investiram 
foram empresas e fundações empresariais (61,3%), seguidas de órgãos públicos (35,5%) e 
uma agência multilateral, o Unicef (3,2%). Esses investimentos vão do auxílio em projetos a 
contribuições financeiras.  
 
Perguntada se a iniciativa privada é um dos meios mais importantes para investir em 
educação, a socióloga afirma que as instituições têm um "papel de cidadania" e políticas que 
respondem à responsabilidade social. "Como a educação é um tema prioritário, muitas 
empresas a elegem como o foco de atuação dentro de sua responsabilidade social, o que tem 
muito a contribuir para melhorar o País", justifica Maria Alice. No entanto, a socióloga explica 
que o mais importante é a política pública "com uma boa gestão, recursos e com a 



continuidade de políticas de governos anteriores", já que "a iniciativa privada é pequena, 
comparada à rede pública".  
 
Para ela, a educação vem evoluindo de governos anteriores até então. Um exemplo disso é o 
fato do acesso ao ensino superior: "Há uma possibilidade de ingressar nas faculdades para 
uma população que nem imagina ser possível". Mas ela lembra que ainda estamos longe de 
atingir uma democratização da educação, pois "o grande desafio é que uma rede toda de 
ensino alcance uma qualidade básica de educação, porque só assim vamos caminhar para uma 
sociedade mais justa", analisa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 jun. 2008, Empresas & Negócios, p. C4. 


