
Fórum especial
para paulistas
Secretaria de Educação de São Paulo cria Câmara para regular e
garantir a qualidade dos cursos profissionalizantes no Estado

Os cursos superiores de tec-
nologia paulistas passaram
a ter representatividade dis-
tinta das outras modalida-

des no Estado de São Paulo. Em janeiro
último foi criada a Câmara de Educação
Profissional Técnica e Tecnológica, li-
gada ao Conselho Estadual de Educação
de São Paulo da Secretaria de Estado
da Educação. Antes, os processos re-

ferentes aos cursos profissionalizantes
eram tratados pela Câmara de Educação
Básica, no caso de cursos técnicos, e
pela Câmara de Educação Superior, no
caso dos cursos tecnológicos.

A mudança é uma tentativa de am-
pliar a oferta de educação profissional
no Estado de São Paulo, que conta com
cerca de 200 mil alunos, sendo 150 mil
matriculados no Centro Paula Souza,

que administra 151 escolas técnicas e
47 faculdades de tecnologia no Estado.
"A idéia é encontrar caminhos para
aumentar a oferta de educação profissio-
nal sem concorrer com o Centro Paula
Souza, que por mais que queira crescer
tem suas limitações, não consegue
oferecer uma quantidade de vagas que
atenda a toda a expectativa da rede", diz
Fernando Leme do Prado, presidente da



Associação Nacional da Educação Tec-
nológica (Anet) e um dos conselheiros
da Câmara Estadual, que conta com sete
membros no total.

Segundo Fernando, um dos proble-
mas da falta de uma Câmara específica
para a educação profissionalizante é
que muitos cursos tinham dificuldades
de tramitar no Conselho Estadual de
Educação. "Muitos não estavam no
nível superior e muitos não faziam parte
da educação básica, então não iam para
lugar nenhum", explica.

Artur Roquete de Macedo, presidente
da Câmara Profissional Técnica e Tec-
nológica, complementa. "A educação
profissional era uma discussão secun-
dária tanto na educação básica como na
superior", resume.

Entre as atribuições da Câmara está
a de autorizar, regular e avaliar os
cursos profissionalizantes oferecidos
no Estado, qualquer que seja a mo-
dalidade e a etapa de ensino. "Nesse
momento, principalmente, quando o
Estado provoca um aumento na oferta
do ensino profissional e tecnológico,
nos parece que o Conselho deve dar os
parâmetros, as diretrizes sobre a ava-
liação a que o sistema será submetido
para dar garantias de que essa expan-
são será feita com a maior qualidade
possível", diz Arthur. O ensino a dis-
tância profissionalizante também será
tratado nessa instância, mas, segundo
Fernando, os pedidos que chegaram ao
órgão até agora dizem respeito apenas
ao ensino técnico.

Segundo o conselheiro, o desafio
atual não é a organização do sistema,
mas o controle de qualidade. "Deixan-
do claro que não há a perspectiva de
que queremos disciplinar a abertura
e o fechamento de cursos. A idéia
é assegurar o mínimo de qualidade
para determinadas profissões, garantir
que o profissional saia com padrões
mínimos de qualidade. Isso demanda
implantar uma cultura de avaliação a
que as escolas não estão habituadas.
É uma coisa lenta e gradual, mas acho
que benéfica para todos", diz.

No caso dos cursos superiores, o
processo de avaliação vinha sendo feito

pela Câmara de Educação Superior,
num processo parecido com o realizado
pelo Ministério da Educação. "Nomea-
mos uma comissão de especialistas que
visitam as instituições, para autorização,
credenciamento e recredenciamento",
explica Fernando, que é crítico aos
processos do Ministério, especialmente
o uso dos novos índices (Conceito Pre-
liminar de Cursos (CPC) e índice Geral
de Cursos (IGC)) para os tecnólogos. "É
preciso ter absoluta clareza com relação
aos instrumentos de avaliação, à aplica-
ção desses instrumentos e à verificação
de seus resultados. Se a prova é ruim,
a aplicação é mal feita e a correção
também; além de os resultados serem
altamente desconfiáveis, eles não vão
agradar a ninguém", justifica.

O uso de uma prova única do Enade
para as duas modalidades de ensino tam-
bém é motivo de crítica. "Como pode,
no caso dos tecnólogos, uma prova úni-
ca avaliar alunos de uma determinada
formação nos mais diferentes padrões
em função das características regionais?
Uma das funções dos tecnológicos é
justamente a de buscar atender às espe-
cificidades regionais", diz Fernando.

Outra crítica é que os critérios
usados são os mesmos para o bacha-
relado e para os cursos superiores de
tecnologia. "O uso do Sinaes nos tec-
nológicos é de altíssimo risco. Será
que adianta ter doutor em curso de
tecnologia? O fato de ter doutorado
não é sinônimo de domínio de uma
determinada área para poder dar aula
para tecnológico", argumenta.

De qualquer forma, os cursos
superiores de tecnologia
continuam em expansão no
país, apesar de começarem

a demonstrar uma estabilização no
crescimento. Segundo dados divulgados
recentemente pelo Censo da Educação
Superior realizado pelo Ministério da
Educação, houve um crescimento de
76% no número de alunos nos cursos
superiores de tecnologia em cinco
anos, passando de 81.348 matrículas
em 2002 para 347.856 matriculados em
2007. Entre 2006 e 2007, o crescimento

foi de 19,8%. Fernando acredita que a
estabilização no crescimento é uma ten-
dência normal. "Os cursos de tecnologia
cresceram de uma maneira muito rápida
e há uma tendência a se estabilizarem,
o que é natural."

Segundo ele, alguns fenômenos
recentes têm ocorrido na área: a faixa
etária dos alunos tem caído a cada ano
e já é possível perceber turmas com me-
tade dos alunos sendo egressa do ensino
médio. Em conseqüência disso, a menor
duração do curso deixou de ser o princi-
pal atrativo para os alunos e o alto índice
de empregabilidade é o principal motivo
para a demanda. "Esse aluno jovem é o
antigo aluno do ensino técnico, o que
terminava o primeiro grau e ia trabalhar.
Hoje, na mesma faixa de idade ele está
terminando o ensino médio, então está
procurando a formação de nível supe-
rior profissional mais estruturada, mais
qualificada", acredita.

Outra tendência percebida é a busca
pela formação continuada. Segundo
Fernando, cerca de 85% dos alunos
declaram ter a intenção de continuar es-
tudando, seja num bacharelado ou num
segundo curso tecnológico, e de 10%
a 15% ingressam na pós-graduação.
"A idéia corrente hoje é o princípio da
formação do multiespecialista. A pessoa
faz um curso em logística e depois faz
um curso de Recursos Humanos para
trabalhar em RH dentro de uma empresa
de logística", exemplifica.

Em meio a tantas mudanças na
área de educação profissionalizante,
Fernando prevê que a grande preocu-
pação da Anet para os próximos anos
será a de preservar as características
dos cursos de tecnologia. "A grande
discussão hoje é o que podemos fa-
zer para manter e ampliar a oferta de
cursos tecnológicos atendendo às suas
especificidades. Nesse ponto, esbar-
ramos nos critérios de avaliação do
Ministério da Educação, que vem com
essa visão bacharelesca e academicista,
o que é contraditório, porque de um
lado o Ministério defende os cursos
profissionalizantes, com a expansão da
rede federal, e de outro cria regras que
punem as instituições", diz.
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