
Aeducação profissional de ní
vel médio no Brasil tem regis
trado considerável expansão. 

Segundo dados destacados pela co
ordenação de Desenvolvimento da 
área de Educação do Senac São 
Paulo, houve aumento de 46,2% no 
número de matrículas, entre 2007 e 
2010, passando de 780,2 mil para 1,1 
milhão no período. E os números ten
dem a aumentar ainda mais. Entre os 
fatores que estimulam esse crescimen
to estão os programas voltados à am
pliação do acesso, do número de va
gas e de escolas técnicas no País. O 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), que tem 
como objetivo expandir, interiorizar e 
democratizar a oferta de cursos técni
cos e profissionais de nível médio, é a 
principal alavanca do setor (saiba mais 
sobre o Pronatec na seção Extras do site 
www.gestaoeducacional.com.br). 

Para falar sobre o tema, a Gestão 
Educacional conversou com Ana Luiza 
Killer e Bartira Riguetti Calça, coorde-

nadoras de Desenvolvimento da área 
de Educação do Senac São Paulo. Elas 
afirmam que o movimento do setor 
produtivo gera impactos na educa
ção: "o aumento de demanda por pro
fissionais qualificados, aliado ao movi
mento de valorização e ampliação do 
acesso aos cursos técnicos, deverá ge
rar um expressivo aumento da oferta 
de cursos nessa área". Confira a entre
vista a seguir: 

Gestão Educacional: Como pode
mos avaliar o cenário atual do en
sino técnico no Brasil? 
Ana Luiza Killer e Bartira Riguetti Calça: 
O cenário é de expansão do ensino 
técnico, impulsionada por uma série 
de fatores, entre eles o estímulo dos 
governos federal e estaduais, por meio 
de programas voltados ao aumento no 
acesso e no número de vagas, bem co
mo de escolas técnicas. Como exem
plo, podemos citar a expansão da re
de federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, a ampliação 

das metas previstas pelo Pronatec e 
a expansão das metas [para o setor] 
estipuladas pelo Plano Nacional de 
Educação (PNE) 2011-2020 [ainda em 
trâmite no Congresso]. Dados do MEC 
[Ministério da Educação] atestam que 
o número de alunos matriculados na 
educação profissional vem aumen
tando consideravelmente nos últimos 
anos, no Brasil. Entre 2007 e 2010, 
houve aumento de 46,2% no núme
ro de matrículas, passando de 780,2 
mil para 1,1 milhão no período. Todos 
esses programas e ações tiveram início 
devido ao "apagão da mão de obra" 
que notamos em diversos setores da 
economia. 

Gestão Educacional: Qual a impor
tância da qualificação profissional 
de nível técnico para o desenvolvi
mento do País? 

Ana Luiza e Bartira: A formação 
técnica é importante para o desen
volvimento do setor produtivo devi
do ao seu foco na prática. Ela contri
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bui com a qualificação profissional e, 
consequentemente, com o desenvolvi
mento socioeconômico do País. Além 
disso, o curso técnico permite a quali
ficação em curto prazo, assim fomen
ta oportunidades de geração de ren
da, que possibilitam investimentos em 
novos cursos de aperfeiçoamento, em 
um processo de desenvolvimento pro
fissional contínuo. Para o aluno, uma 
das principais vantagens de aprendiza
gem proporcionada pelos cursos téc
nicos é a proximidade com a vivência 
profissional. Isso acaba gerando inser
ção mais rápida no mercado, que de
manda candidatos que estejam pron
tos a assumir funções e que saibam o 
que fazer quando contratados. O Brasil 
figura, pela primeira vez, entre os 50 
países mais competitivos (entre 144 
países), e a força de trabalho educada 
inadequadamente aparece como um 
dos fatores problemáticos para o in
vestimento de novas empresas no País. 
O problema é que não há pessoas 
qualificadas no nível técnico, e a de
manda do setor produtivo é crescen
te. O setor apresenta como tendências 
dinamicidade cada vez maior, compe
tências cada vez mais complexas e au
mento na oferta de postos de trabalho 
mais especializados. Como resposta a 
esse desafio, escolas e instituições de 
educação profissional buscam diversi
ficar programas e cursos, atendendo a 
novas áreas e elevando níveis de quali
dade e de oferta. 

Gestão Educacional: O que deve 
mudar no cenário atual do ensi
no técnico a partir da implanta
ção do Pronatec? 
Ana Luiza e Bartira: Os impactos prin
cipais e mais imediatos do Pronatec 
relacionam-se especialmente ao au
mento do acesso a esse tipo de cur
so - quantidade de vagas ofertadas e, 
consequentemente, de alunos matri
culados. Também, incentiva a oferta 

de cursos técnicos em localidades em 
que antes não eram disponibilizados. 
Outra questão relacionada ao aces
so refere-se aos tipos de públicos que 
passarão a ser atendidos, como o pro
grama Viver sem Limites, por exemplo, 
que tem como público-alvo as pessoas 
com deficiência. A mobilização gover
namental em torno dos cursos técni
cos aumenta a sua visibilidade e a sua 
valorização em âmbito nacional. Passa 
a haver também preocupação maior 
com o acompanhamento e a sistema
tização de informações sobre a oferta 
de cursos técnicos (dados como ma
trículas, evasão, concluintes, etc), de 
forma a aperfeiçoar a gestão do setor 
tanto em âmbito nacional como em 
âmbito local. Aumenta ainda a preo
cupação com a qualidade dos cursos 
ofertados, de maneira que começa a 
haver planejamento, discussões e mo
bilização para a configuração de um 
sistema nacional de avaliação de cur
sos técnicos, o que criará padrões mí
nimos para sua oferta, bem como in
tensificação em relação à regulação 
dessa oferta - o que já acontece, com 
o lançamento do Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos. 

Gestão Educacional: Quais os desa
fios em relação à modalidade? 
Ana Luiza e Bartira: A educação pro
fissional técnica de nível médio tem 
muitos desafios a enfrentar nos próxi
mos anos. A ampliação do acesso im
põe a criação de estratégias de atrati-
vidade e permanência dos alunos, de 
forma a estimular as matrículas e mi
nimizar a evasão. Outros avanços se
rão necessários, como o refinamento 
da regulamentação referente à moda
lidade. Também se espera avanços re
lacionados à definição de padrões mí
nimos de qualidade para a oferta de 
cursos técnicos e a criação de sistemas 
de avaliação nacionais para a modali
dade. No âmbito pedagógico, são ne

cessários avanços voltados a melhorias 
nas propostas dos cursos, no que diz 
respeito, especialmente, a metodolo
gias adequadas à educação profissio
nal e ao diálogo cada vez maior entre 
as escolas e o setor produtivo. 

Gestão Educacional: A formação 
docente específica para o ensino 
técnico é necessária? 
Ana Luiza e Bartira: Atualmente, a do
cência nos cursos técnicos é caracteri
zada pela predominância de profissio
nais que atuam no mercado em suas 
respectivas áreas, porém não possuem 
necessariamente formação pedagó
gica. Isso ocorre porque ainda não 
há uma legislação clara que exija essa 
formação pedagógica. Sendo assim, 
os professores que atuam no ensi
no técnico, em geral, possuem vas
ta experiência em suas áreas de atua
ção profissional. No entanto, a maioria 
tem pouca ou nenhuma vivência 
em situações didático-pedagógicas. 
Esse cenário pode mudar em breve, 
pois desde março de 2011 tramita na 
Câmara dos Deputados projeto de lei 
que, se aprovado, regulamentará a 
formação dos professores do ensino 
profissional, exigindo a obrigatorieda
de de formação pedagógica em todas 
as áreas de atuação. Além da neces
sidade de formar quem já atua, exis
te uma carência no número de pro
fessores, que tende a aumentar com 
a expansão das escolas e de vagas 
para docentes. A pós-graduação em 
Docência no Ensino Técnico, oferta
da pelo Centro Universitário Senac, 
propõe-se a desenvolver competên
cias para docência no ensino técnico, 
agregando à experiência profissional 
inerente a cada especialidade a vi
vência e aplicação de ações didático-
-pedagógicas que favoreçam o pro
cesso de ensino e aprendizagem de 
forma contextualizada com o mun
do do trabalho. 
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 9, n. 100, p. 12-13, set. 2013.




