
 
 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

UMA ANÁLISE DO MODELO DE POLÍTICA PÚBLICA DAS ESCOLAS 

PROFISSIONALIZANTES DO CEARÁ COMO ESTÍMULO AO 

EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO 

 

Jeosadaque Neemias Tavares Moreira Santos 

Bacharelando em Administração 

Universidade Federal do Cariri- UFCA  

jeo.tavares.adm@gmail.com 

 

Brena Carolina de Oliveira Silva 

Bacharelanda em Administração 

Universidade Federal do Cariri – UFCA 

brena.carolina.adm@gmail.com 

 

02 – Políticas Públicas e empreendedorismo social  

 

 

Resumo 

O objetivo desse artigo é buscar compreender o modelo de políticas públicas das escolas 

profissionalizantes no Ceará, implementado na última década, os atores sociais envolvidos e 

as falhas de planejamento. Como resultado desta análise mostra-se o desenvolvimento das 

cidades, geração de novos negócios e o empoderamento de jovens e estudantes. Conclui-se 

que apesar de alguns erros e falhas durante a etapa de planejamento e na execução desta 

política pública, a mesma ainda cumpre o seu papel na construção de “ecossistemas de 

empreendedorismo e de desenvolvimento” e na formação e empoderamento dos jovens e 

estudantes. 
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Introdução 

As Escolas Estaduais de Educação Profissional foram novos modelos de escolas 

instituídos no Ceará a partir de 2008, no governo de Cid Gomes. Esses modelos configuram 

uma demanda de integrar o ensino médio ao profissionalizante, sendo ofertados em escolas de 

ensino médio de tempo integral. De acordo com o site  de Educação Profissional da Secretaria 

de Educação do Estado do Ceará - SEDUC (2017), o primeiro ano foram implementadas 

quatro tipos de cursos em 25 escolas de 20 munícipios, e a estratégia inicial da Secretária de 

Educação era implementar essas escolas nos municípios-sede das Coordenadorias Regionais 
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de Desenvolvimento e Educação (CREDE), em locais de alta vulnerabilidade social e com 

baixos indicadores. 

Os colégios, além de toda a estrutura que uma escola regular deve ter, como quadra 

poliesportiva, biblioteca, laboratórios de informática e de química/biologia e a livre 

associação estudantil, contam também com três alimentações e laboratórios de práticas 

profissionais. O diferencial desse modelo escolar é usar a metodologia de Tecnologia 

Empresarial SocioEducacional (TESE) onde o plano de ação da gestão escolar é baseado no 

plano de vida dos estudantes (DE LIMA LOPES; CORREIA, 2012). A proposta é que o aluno 

saia da escola profissionalizante com diploma de ensino médio integrado ao técnico, pronto 

para atuar no mercado de trabalho. De acordo com a SEDUC (2017), Atualmente são 115 

Escolas Estaduais de Educação Profissional com funcionamento em tempo integral que 

organizam e integram o ensino médio à educação profissional, oferecendo 53 tipos de cursos. 

 

Uma análise da política pública 

A principal característica das políticas públicas (PP’s) brasileiras é o fato de serem 

“top-down”, ou seja, um instrumento de cima para baixo, com a decisão de implementação 

estabelecida pelo governo central (estadual),  casada com demandas nacionais e regionais 

(DAS GRAÇAS RUA; ROMANINI, 2015). Ainda que pouco se falasse nos meios políticos 

sobre planos de educação profissionalizante no Ceará, a aplicação mostrou-se oportuna. 

De Oliveira (2006)  discorre sobre o planejamento de PP’s de países em 

desenvolvimento, que acontece em três aspectos. O modelo cearense obedeceu também a esse 

padrão: ser uma política baseada em estudos de caso; ser top-down; e ter dificuldades em sua 

implementação. 

 

Assim a literatura nos países em desenvolvimento tem sido diferente em 

três aspectos (Najam, 1995). 1 - Ela é baseada em estudos de caso e utiliza menos os 

modelos devido à grande diversidade nos contextos social, cultural e político. 2 - Ela 

também tende a enfatizar as influências de cima para baixo no processo de 

planejamento. Finalmente, a literatura internacional assume que os países em 

desenvolvimento têm maiores dificuldades técnicas, financeiras e culturais no 

processo de planejamento e implementação de políticas públicas. (DE OLIVEIRA, 

2006, p. 279-280). 

 

Isso se confirma por entrevista do então Governador sobre a relação de profissionais 

de nível técnico e superior entre países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, 

denotando um claro exemplo sobre política baseada em estudos de caso: 
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“Em países desenvolvidos existe a relação de que pra cada profissional de 

nível superior, existe 5 profissionais de nível técnico, e no Brasil esse número pra 

profissional existe 0,5 profissionais de nível técnico.” (Entrevista com Cid 

Gomes, 2014). 

 

Todas essas dificuldades técnicas, financeiras e culturais no processo de planejamento 

não impediram que o saldo final do projeto fosse positivo. De acordo com o site do Senac/CE, 

de janeiro de 2013 a março de 2017 abriram cerca de 1.047 vagas de emprego destinadas às 

pessoas com formação em cursos técnicos de nível médio, grande parte dos micro e pequenos 

empreendedores capacitados pelo Seminário Empreender são alunos e ex-alunos de escolas 

profissionalizantes do Ceará (ALBUQUERQUE, 2016). Isso foi possível porque o 

planejamento da PP foi costurado sobre uma sólida base de parcerias entre vários atores da 

sociedade civil que agiam na educação profissionalizante do estado, conforme fala do ex-

secretário de educação do estado, Idilvan Alencar: 

 

“Foi uma reunião que aconteceu no Palácio do Governo que estavam 

presentes, a Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia, todos os 

meios que operavam a educação profissional no estado, reitor do Instituto Federal, 

SESI, SENAC, FIES, CDL, ADACE, todos os setores que operavam [...] SINE – 

IDT, CENTEC, todos esses órgãos presentes. E o governador na ocasião disse que 

tinha interesse em implantar as escolas de educação profissional no estado. Nesse 

momento ainda não tinha uma ação mais forte do MEC, nesse momento era o 

estado tentando se movimentar. [...] depois da reunião, aconteceram várias outras 

reuniões aqui (SEDUC), basicamente com a SECITECE, com CENTEC e com 

Instituto Federal” (LIMA et al, 2014). 

 

 A demanda por colégios profissionais se configura como “reprimida” , que  é o tipo 

de demanda que se origina pelo “estado de coisas” ou seja, é a situação ou problema que fica 

“trancada” por tempo indeterminado devido ao fato de existir barreiras culturais ou 

institucionais que impedem que a situação se insira na agenda governamental, ou ainda a não 

decisão sobre uma questão incluída nesta (DAS GRAÇAS RUA, 1997).  

 

Uma análise do desenvolvimento e dos resultados 

Há de se detalhar aqui alguns conceitos comuns do campo de estudo da Administração 

Pública, como o ‘Policy Networks’ para expor com mais clareza os resultados dessa PP: 

[...] No caso de ‘policy networks’ de redes de relações sociais que se 

repetem periodicamente, mas que se mostram menos formais e delineadas do que 

relações sociais institucionalizadas, nas quais é prevista uma distribuição concreta 

de papéis organizacionais. Todavia, essas redes sociais evidenciam-se 

suficientemente regulares, para que possa surgir confiança entre seus integrantes e se 

estabelecer opiniões e valores comuns. (MILLER,1994,p. 379, apud FREY, 2009, p. 

221) 
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 O exemplo mais claro disso é a relação do Governo do Estado do Ceará com o 

Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC) . O CENTEC é  uma instituição fundada 

em 1999, e qualificada um ano depois como OS (Organização Social, civil de direito privado)  

por decreto estadual. Atualmente apenas 6 organizações civis privadas do estado foram 

qualificadas para firmar contratos com o Governo Estadual em áreas estratégicas e 

permanentes onde os interesses de ambos convergem (VIANA et al, 2010). Apesar de ser uma 

organização privada, o CENTEC tem no seu conselho administrativo representantes das 

Secretárias de Educação, de Ciência e Tecnologia, ADECE, FIEC, entre outros, formando 

uma rede de parceiros que se repetem periodicamente na implementação de algumas PP’s, 

como no caso da implementação da rede técnica de ensino estadual.  

Os atores presentes nessas relações são compostos em sua fase de planejamento pelo 

poder executivo cearense na forma do Governador (ator público político), juntamente com 

instituições que integram os atores públicos burocratas e instituições privados (LIMA et al, 

2014). Na linha operacional, a Escola Profissionalizante (ator público burocrata) dispõe da 

estrutura e de professores para o ensino básico dos alunos, o CENTEC (ator público 

burocrata) oferece os professores para capacitar os alunos profissionalmente e encaminha-los 

a comunidade empresarial (ator privado), onde os empregará no tempo proposto de estágio.  

Mas no geral, os interesses dos atores envolvidos são positivos, beneficiando a todos: 

aos jovens do ensino médio, que sairão das escolas com diploma de curso técnico e 

preparados para o mercado de trabalho; ao empresariado, que ganha mão-de-obra qualificada 

para exercer funções na empresa, onde o auxílio financeiro será pago pelo estado, cabendo ao 

empresariado decidir se contratará ou não o aluno ao final do contrato, e também otimizar sua 

empresa para que se adeque aos padrões de estágio das escolas profissionalizantes; a cidade, 

que forma em seu leito profissionais técnicos anualmente, melhorando a educação da 

população e a competividade de profissionais, melhorando a eficiência dos serviços e 

consequentemente gerando mais empregos e qualidade naquela região; o Estado que, por 

melhorar os índices educacionais de sua região, pode atrair mais investimentos federais e 

privados para a população. Ganham porque os atores envolvidos nessa ação estão se 

empregando harmoniosamente de forma eficiente para o desenvolvimento, e a diferença é 

justamente a criação dessa boa realidade confortável a todos. 

De forma empírica, é possível perceber que houveram falhas de planejamento, porém 

foram poucas, a citar: alguns cursos profissionalizantes foram implementados em escolas 

estaduais de municípios que não tinham demanda para agregar os futuros profissionais; 

faltaram mão de obra qualificada de professores para capacitar os alunos nos cursos técnicos; 
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muitos alunos profissionais estagiaram em estabelecimentos e órgãos que não havia relação 

direta com o aprendizado que a escola ofertava.  Diante disso, alguns cursos foram abertos e 

rapidamente fechados, e em alguns cursos foram alteradas as matrizes curriculares durante o 

período letivo, pois nesses casos, a cidade não comportava a demanda dos profissionais 

técnicos formados, além do fato que em alguns locais, o estágio profissional fora realizado em 

funções que não necessitaria de conhecimentos técnicos – “funções robóticas” ou 

“decorativas” e algumas até mais manuais do que experimentais, diante do universo de 

possibilidades que o curso oferecia.  

Ainda sobre as falhas, os autores as atribui à ausência de pesquisas e estudos mais 

consistentes sobre as demandas e especificidades de cada região para abrigar aqueles futuros 

profissionais de nível técnico, e de onde viria a mão de obra dos professores.  De 

Oliveira(2006) discorre sobre um dos tipos de escola de pensamento que adiciona 

componentes de implementação no plano como monitoramento, auditorias e reuniões técnicas 

de acompanhamento. O governo estadual do Ceará adotara essas medidas, e em decorrência 

disto, teve tempo e agilidade de contornar os problemas nas implementações das primeiras 

escolas de nível técnico. Essas medidas associadas a metodologia TESE e a flexibilidade que 

o Banco de Gestores Escolares da Seduc/CE dá aos seus diretores, somado a política de 

descentralização da Seduc/CE por meio das Credes, mostra que não houve a morosidade 

funcional que é comum em outras PP’s implementadas pelo Estado para reversão de 

problemas. 

 

Uma versão um pouco mais moderna desta visão de planejamento tenta 

adicionar uma componente de implementação no plano. Com isso priorizam-se 

alguns mecanismos de gestão da implementação dos planos para garantir que aquilo 

indicado no plano vai ser implementado. Esses mecanismos incluem 

monitoramento, auditorias e reuniões técnicas de acompanhamento (DE OLIVEIRA, 

2006, p.275) 

 

Esse modelo de PP, segundo Souza (2006) é um modelo de Ciclo das Políticas 

Públicas, pelo fato que fora constituído uma agenda (educação profissionalizante para escolas 

de ensino médio), identificada as alternativas (criar novas escolas ou reestruturar as 

existentes? E quais os critérios de localização das escolas? Quantos cursos seriam ofertados 

por escola? E quais seriam? Contratação concursada de professores efetivos ou 

aproveitamento dos professores temporários do CENTEC? Haveria seleções para alunos? E 

como seria?), realizada as avaliação das opções (estudos de viabilidade orçamentária para 

implementação da escola, e estudos de viabilidade de localização, de demandas sociais, etc.), 
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e a seleção das opções de implementação (o governo do estado inicialmente transformou 

escolas já existentes em colégios profissionalizantes e  incluiu 4 cursos a serem ofertados por 

essas escolas, localizadas em regiões de vulnerabilidade social de municípios-sede das 

Credes, e, conforme área de formação, realocou os professores do CENTEC, dispensando a 

realização de concursos para servidores efetivos), e por último a avaliação que, além das 

formas tradicionais de se avaliar (comparar indicadores de educação pré-política e pós-

política), se deu na forma de um censo escolar que acompanha os alunos durante os três anos 

subsequentes a sua formação e saída da escola: se o aluno está empregado, se está fazendo 

faculdade, etc. Dessa forma, é avaliado se a PP está cumprindo seu papel. É também um 

exemplo de modelo de Ciclo de PP, pois tornou uma marca do governo Cid Ferreira Gomes 

(participante visível, e principal beneficiário político), ocultando a participação de outros 

atores (acadêmicos, professores e burocratas que fazia a engrenagem da PP andar).   

Durante o período letivo há disciplinas de empreendedorismo, ministradas de forma 

que estimulem os alunos a criarem “pequenas empresas” dentro das escolas, composta pelos 

alunos que ofertam serviços de base e trabalhando com clientes reais, ou até com outras 

empresas. Os alunos são incitados a criar planos de negócios, a desenvolver a publicidade e o 

marketing de suas “empresas juniores” nas redes sociais, elaborar cartões de visita e etc.   

Tudo isso somado a workshops e oficinas ministradas por instituições parceiras do Estado 

como o Instituto Nordeste e Cidadania (Inec), o Instituto Agropolos com a temática de 

entrevistas de empregos e postura profissional, etc.  

 

Considerações finais 

Conclui-se que a implementação de colégios profissionalizantes no Ceará foi uma 

política pública exitosa, considerando o seu planejamento, execução e os resultados. Com a 

rede de parcerias formada em torno da proposta, desde a fase inicial e de implementação, os 

problemas surgidos foram facilmente contornados, e a PP pode cumprir seu papel de formar 

jovens aptos para o mercado de trabalho e empreendedores de seus próprios negócios. A 

geração de renda e o desenvolvimento regional ainda se faz presente devido a forte presença 

da rede de ensino técnica estadual, que atualmente contam com 115 escolas em todo o estado 

do Ceará.    
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