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RESUMO: 

 
 
Este artigo tem como objetivo analisar as políticas públicas da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, ampliando o olhar sobre os direitos dos professores nessa 
modalidade. Para tanto, foi adotada uma metodologia de investigação do tipo qualitativa 
(BOGDAN e BIKLEN 1994),  com entrevistas, reuniões e  uso do software N-Vivo8, 
articulada a uma investigação nas políticas educacionais da Educação Profissional, no 
período de 1996 a 2009. Finalmente, expõem-se as principais mudanças que ocorreram 
na Educação Profissional da rede Estadual de Goiás, fruto de decisões tomadas após a 
transferência dessa modalidade, da Secretaria Estadual de Educação para a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia-SECTEC e suas repercussões  nos direitos dos professores que 
estão exercendo suas atividades em Instituições de Educação Profissional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao estabelecer uma investigação nas Políticas Públicas da Educação Profissional, 

em nível nacional e estadual, percebe-se  boas expectativas e muitas inquietações neste 

campo, configuradas a partir da promulgação da última Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) Lei 9.394/96; da publicação do Decreto 2.208/97, que foi revogado 

pelo Decreto 5.154/04; culminando com o Decreto 6302/2007, que institui o Programa 

Brasil Profissionalizado e a Lei 11741/2008 que altera dispositivos da LDB 9.394/96, 

criando a Seção IV-A - Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

 No Estado de Goiás, no que tange à Educação Profissional, será feita uma 

investigação a partir da Lei Complementar CEE/GO 26/98, culminando com a 

aprovação da Lei 16.272/2008 que dispõe sobre a organização da administração  

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo no Estado de Goiás, Lei esta que 

transfere a Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação (SEE) para a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTEC). 

O objetivo deste artigo é fazer uma investigação a respeito das políticas públicas 

referentes à educação profissional, mas, acima de tudo, é investigar sobre os direitos dos 

professores efetivos da Educação Profissional, no Estado de Goiás, uma vez que são 

grandes os questionamentos quando os professores adquirem o tempo suficiente para se 

aposentarem, com alegações de que a Educação Profissional não faz parte da Educação 

Básica e que, portanto, os professores não tem os mesmos direitos. Mediante essa 

situação foram levantados os seguintes questionamentos: Levando-se em conta que o 

Ensino Médio é a etapa final da Educação básica, pode-se considerar que a Educação 

profissional, de nível médio, faz parte da Educação Básica? E professores com 

licenciaturas e efetivos que atuam na modalidade de educação profissional, têm os 

mesmos direitos dos outros professores da rede estadual de educação? A Educação 

profissional é uma modalidade complementar da educação básica e, portanto, a ela 

articulada? A partir dessas problematizações é possível traçar a hipótese de que os 

desafios que esses professores enfrentam, assumem, na realidade goiana, características 

específicas de uma modalidade educacional que está passando por grandes 

transformações.  

Para a realização deste estudo foi adotada uma metodologia de investigação do 

tipo qualitativa (BOGDAN e BIKLEN 1994), com entrevistas, reuniões e uso do 



software N-Vivo8, articulada a uma investigação nas políticas educacionais da 

Educação Profissional, no período de 1996 a 2009.  

Finalmente, expõe a política pública da formação docente para atuar na educação 

profissional (Proposta de Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica, 

2003:55/56) e as principais mudanças que ocorreram na carreira profissional dos 

professores da Educação Profissional, fruto de decisões tomadas após a promulgação da 

Lei 16.272/2008 que dispõe sobre a organização da administração  direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo do Estado de Goiás. 

 

I. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96 traz mudanças 

significativas para a educação profissional ao estabelecer que o Ensino Médio deve 

vincular-se ao mundo do trabalho e à pratica social (parágrafo 2º do Artigo 1º), porém 

ao investigar sobre a educação profissional e às possibilidades de sua articulação com a 

educação básica, concluí-se, que ocorreu uma gradual e contraditória dissociação entre 

o ensino profissional técnico e o ensino médio, favorecida pelo Decreto 2.208/97, ora 

revogado, mas que em seu artigo 5º deixava bem delimitado que: 

A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 
independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante 
ou seqüencial a este. 

 

Este artigo teve repercussões tão profundas que, mesmo após mais de 6 anos de 

publicação do Decreto 5.154/04 revogando-o,  identifica-se pouquíssimas mudanças, no 

Estado de Goiás, voltadas para a (re)articulação da educação profissional técnica e o 

ensino médio, a exceção são os cursos dos Institutos Federais de Educação, antigos 

CEFETs1.   

O Decreto 5154/2004, em seu artigo 4º dispõe que a  educação profissional técnica 

de nível médio, será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, observando 

os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação; as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e 

as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. E, 

                                                 
1 Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica 



ainda nesse mesmo artigo, fica estabelecido que a articulação  entre a educação 

profissional técnica e o ensino médio dar-se-á de forma: 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação 
profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando 
com matrícula única para cada aluno;  
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade 
entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio 
pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, podendo 
ocorrer: 
   a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis;  
   b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; ou 
   c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de 
projetos pedagógicos unificados; 
II - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
médio(Grifo nosso). 

 

Em 2006, por meio Decreto nº 5.840/ 2006, foi instituído o PROEJA- Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o qual   é dirigido aos jovens acima de 

18 anos, sem o ensino médio e sem formação profissional formal. O PROEJA surge 

então com finalidade de integrar à educação básica uma formação profissional que 

contribua para a integração socioeconômica de qualidade dos alunos de ensino médio.  

Em 2007 foi lançado o Programa Brasil Profissionalizado, no âmbito do 

Ministério da Educação, com vistas a estimular o ensino médio integrado à educação 

profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da articulação 

entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos e das 

vocações locais e regionais. No parágrafo único do Artigo 1º são estabelecidos os 

objetivos do Programa, citados a seguir: 

 
I - expandir o atendimento e melhorar a qualidade da educação brasileira; 
II - desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar formação 
geral, científica e cultural com a formação profissional dos educandos; 
III - propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos locais e 
regionais; 
IV - fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio integrado à 
educação profissional, pela rede pública de educação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive na modalidade a distância; 
V - contribuir para a construção de novo modelo para o ensino médio fundado 
na articulação entre formação geral e educação profissional; 
VI - incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar 
a elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a 
melhoria da qualidade do ensino médio, inclusive na modalidade de educação 
de jovens e adultos; 



VII - fomentar a articulação entre a educação formal e a educação no ambiente 
de trabalho nas atividades de estágio e aprendizagem, na forma da legislação; e 
VIII - fomentar a oferta ordenada de cursos técnicos de nível médio. 

 

Como se vê são várias as ações tomadas para que acabe com a dicotomia entre o 

Ensino Médio e Educação Profissional, nesse contexto percebe-se pelo incisos II e  V 

que as diretrizes do  Programa Brasil visam desenvolver e reestruturar o ensino médio, 

de forma a combinar formação geral, científica e cultural com a formação profissional 

dos educandos; contribuindo para a construção de novo modelo para o ensino médio 

fundado na articulação entre formação geral e educação profissional, pois de acordo 

com o  Ministério da Educação do atual Governo (Lula) a intenção  é a de reconstruí-la: 

como política pública e corrigir distorções de conceitos e de práticas 
decorrentes de medidas adotadas pelo governo anterior, que de maneira 
explícita dissociaram a educação profissional da educação básica, aligeiraram a 
formação técnica em módulos dissociados e estanques, dando um cunho de 
treinamento superficial à formação profissional e tecnológica de jovens e 
adultos trabalhadores. (Brasil, MEC, 2005, p. 2) 

 

Vale ainda destacar que as políticas públicas da educação profissional dispõem 

também da Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (FICT), que são cursos 

com carga horária menor que os cursos técnicos, visando qualificar e construir 

competências e habilidades nos cursistas de forma a atender às demandas do mundo do 

trabalho, ou seja, a  legislação brasileira para a educação profissional estabelece que os 

cursos de formação inicial e continuada, abertos a qualquer pessoa interessada, 

independentemente de escolaridade, possuem duração variável e são destinados a 

qualificar, requalificar e reprofissionalizar trabalhadores, não estando sujeitos à 

regulamentação curricular; enquanto que os cursos técnicos têm organização curricular 

própria e são destinados a habilitar alunos que estão cursando ou já concluíram o ensino 

médio;  e os tecnológicos, por sua vez, são cursos de nível superior.  

E, para finalizar esse breve histórico buscou-se a Lei 11741/2008, que altera 

dispositivos da Lei no 9.394/1996, visando redimensionar, institucionalizar e integrar as 

ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos 

e da educação profissional e tecnológica. 

 

II. O OBJETO DA PESQUISA 

 

Essa  pesquisa ateve-se em analisar as políticas públicas da educação profissional 

durante o período de 1996  a 2009 e  os direitos dos docente vinculados à Secretaria 



Estadual de Educação do Estado de Goiás (SEE), à disposição da Secretaria de Ciência 

e Tecnologia (SECTEC), exercendo as funções de professores na rede de educação 

profissional,  visando conhecer se os direitos e vantagens desses servidores estão sendo 

garantidos. 

Os participantes na investigação – professores do Centro de Educação Profissional 

Sebastião de Siqueira (CEPSS) sobre os quais recaiu a recolha de dados, foram  

entrevistados e observados, sobretudo em contexto natural, uma vez que há  já 

estabelecido um contato, mais ou menos prolongado, entre a investigadora e os 

participantes da pesquisa. 

A seleção por esses professores deve-se ao fato de que a pesquisa ateve-se aos 

docentes concursados pela Secretaria da Educação do Estado de Goiás, exercendo as 

suas funções, de docência, na rede estadual de educação profissional, à disposição da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTEC) 

Os outros entrevistados, necessários  para a triangulação das informações foram 

uma servidora chefe da Seção de Direitos e Vantagens da Secretaria Estadual de 

Educação e um membro do Conselho Estadual de Educação. 

 

III. A METODOLOGIA 

 

O principal instrumento de recolha de dados foram a entrevista  realizadas com os 

professores, orientados por uma pesquisa bibliográfica referente às políticas públicas da 

educação profissional,no período de 1996 a 2009. 

Para a análise qualitativa dos dados obtidos com as entrevistas feitas aos docentes 

foi utilizado o software NVIVO8, um programa de computador capaz de classificar 

porções de textos para a construção de um corpus discursivo dos entrevistados. O 

NVIVO8 é um software orientado à análise de dados qualitativos e organiza o material 

coletado em tópicos ou eixos temáticos. Utiliza-se esta ferramenta informacional para os 

seguintes materiais passíveis de análise: entrevistas, artigos de jornais, transcrições de 

vídeo dentre outros, desde que seja um material qualitativo e passível de ser digitalizado 

(Teixeira e Becker: 2001). 

Cabe reiterar que coube à pesquisadora criar os códigos, depois de proceder a uma 

leitura atenciosa dos documentos. O conjunto dos códigos é denominado nós. Teixeira 

Niche e Becker (2001) dizem que  “nós” são recipientes que armazenam a codificação, 

ou seja, os “nós” irão conter a referência a uma porção de texto codificado. Este é o 



princípio básico de ação do NVIVO8: a codificação do texto e o armazenamento dessas 

referências em “nós” específicos. O conjunto dos nós formam a index tree root, ou seja, 

uma árvore onde todos os nós estão dispostos de forma hierarquizada e relacional. 

(Teixeira e Becker: 2001, p.97). 

Os dados obtidos com as entrevistas e os questionários realizados com os 

professores foram importados para o programa NVIVO8 como documentos. 

 

IV. A EDUCAÇÂO PROFISSIONAL EM GOIÁS E SUAS REPERCUSSÔES 

NA VIDA DOS EDUCADORES  

 
No que tange ao Estado de Goiás o ensino profissional ofertado até 1999 se 

realizava, majoritariamente, nas habilitações de Magistério e Técnico em Contabilidade, 

integradas ao ensino médio, não se atentando às vocações regionais latentes de cada 

município.  

Os demais cursos ocorreram com a criação do Sistema Estadual de Educação 

Profissional, normatizados pela Lei Complementar CEE-GO 26/1998 que em seu Artigo 

58 estabelece que: 

Fica criado o Sistema Estadual de Educação Profissional, constituído 
pela rede pública estadual, instituições de educação profissional 
vinculadas ou subordinadas à Secretaria Estadual de Educação e pelas 
instituições congêneres dos municípios e que se integra às diferentes 
formas de educação, ao trabalho, à ciência e tecnologia. 

 

A partir de 1999 o Estado de Goiás começou a organizar sua rede de oferta de 

Educação Profissional, implementando várias ações, dentre elas, a criação  da 

Superintendência de Ensino Profissional e pautando-se pelas novas diretrizes definidas 

em âmbito nacional, em 2001, com a Lei Complementar nº 35 estabeleceu-se que        

“A Rede Estadual de Educação Profissional é formada pelos Centros de Educação 

Profissional - CEP, Centros de profissionalização e Capacitação - CPC e Unidades 

Descentralizadas de Educação Profissional - UDEP...” 

Com o apoio do Programa de Expansão da Educação Profissional do Governo 

Federal/MEC/FNDE, a rede pública estadual ampliou-se em 2008, e cinco novas obras 

foram concluídas instalando novos Centros Estaduais de Educação Profissional, 

passando a operar com 13 unidades, localizadas nos municípios de Goiânia, Anápolis, 

cidade de Goiás, Piranhas, Ceres, Uruana, Goiatuba, Goianésia, Porangatu, Caiapônia e 

Catalão (MOREIRA, 2008)  



Ainda segundo Moreira (2008) com o advento da Reforma Administrativa do 

Estado de Goiás (Lei nº 16.272 de 30 de maio de 2008) essa rede passou a ser 

jurisdicionada à Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTEC), criando-se a 

Superintendência de Educação Superior e Profissional (SUESP), agregando outras 

estruturas de educação profissional que ficavam em outras secretarias do Estado, além 

de aproximar os diferentes níveis de Educação Profissional, Técnico e Tecnológico, 

entre si, e do Ensino Superior, que já estava a cargo da SECTEC.  

Exatamente aqui amplia-se o olhar dessa investigação, pois ao transferirem a rede 

de Educação Profissional da SEE, para a SECTEC, os professores efetivos da rede 

estadual de educação, que já estavam trabalhando com a Educação Profissional e, 

optaram por permanecerem nessa modalidade, estavam cientes de que todos os seus 

direitos seriam mantidos. Porém, na prática, verificou-se que os professores que 

tentaram se aposentar foram informados que perderam o direito de se aposentar com 25 

anos de docência, por estarem vinculados à educação profissional, em desacordo com o 

que está previsto na Lei nº 11.301, de 10 de maio de 2006, que em seu Artigo 1º 

Parágrafo 2º estabelece que: 

Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as 
exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho 
de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de 
educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, 
além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as 
de coordenação e assessoramento pedagógico. (grifo nosso). 

 
A Lei deixa claro, que os direitos são iguais para todos os professores e 

especialistas em educação, no desempenho de atividades educativas na educação básica 

em seus diversos níveis e modalidades. A Educação Profissional é uma modalidade de 

ensino articulada à educação básica, conforme já foi anteriormente explicitado quando 

esboçamos as políticas públicas. 

Isto tem causado muitas preocupações nos docentes, conforme foi observado 

durante essa investigação. Os professores, ao serem entrevistados evidenciaram o seu 

temor em relação ao seus direitos, no futuro, como é o caso da Professora X1, (por 

questões éticas não serão citados nomes) ao ser entrevistada disse que: 

Sou professora de Geografia, concursada para a Secretaria da 

Educação, desde que  vim para o CEPSS tenho trabalhado com 

cursos profissionalizantes, tais como: excelência em atendimento, 

Comportamento Organizacional, Relações Interpessoais e outros... 

Gosto muito de trabalhar aqui, porém me preocupo com minha 

aposentadoria, ainda não sei como ficará nossa situação.  

 



Outra entrevistada a Professora X2, da área de Comunicação e Informação disse: 

Trabalho com Português Instrumental aqui no CEPSS há mais de 

cinco anos, sempre atendendo a uma grande parcela da comunidade 

que busca esse curso de formação continuada. Como sou professora 

concursada pela Secretaria da Educação não via nenhum problema 

em desenvolver minhas atividades de docência aqui, porém, desde que 

outras colegas minhas foram se aposentar, conforme o tempo previsto 

na  Lei, e tiveram seus direitos negados, fiquei muito preocupada, 

pois no ano que vem também completo o tempo necessário para me 

aposentar, e ai? Será que vou ter que cumprir mais 5 anos de 

docência?  

 

Percebe-se, portanto, que está havendo dúvidas quanto à interpretação das 

políticas públicas que garantem os direitos dos trabalhadores em educação, 

evidenciando que as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, 

institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da 

educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica ainda não foram 

devidamente interpretadas. Porém, basta verificar quem são os Profissionais da 

Educação, definidos  na Lei 12.014/2009, que altera o artigo 61 da  LDB 9394/96, com 

a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores, para entender quem são  

considerados os  profissionais da educação, pois essa Lei estabelece  em seu Artigo 1º 

que: 

 Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando 
em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas 
áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim. 
Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a atender 
às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 
diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 
fundamentos: 
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 
capacitação em serviço; 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 
de ensino e em outras atividades.(grifo nosso) 

 

Verifica-se, pois, que as políticas públicas, não deixam dúvidas quanto aos direitos 

dos professores,  especificando claramente quem são os profissionais da educação, 

portanto, os professores efetivos da rede estadual da educação, atuando na modalidade 



de educação profissional, tem os mesmos direitos dos professores da educação  básica 

vinculados a SEE.  

Porém, em reunião com a responsável pela divisão de Direitos e Vantagens, da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, juntamente com a Diretora do 

Centro de Educação Profissional Sebastião de Siqueira (CEPSS) e do diretor  do Centro 

de Educação Profissional de Anápolis (CEPA) e da autora deste artigo,  fomos 

informados que o professor ao permanecer nos Centros de Educação Profissional não 

fazem mais parte da Educação Básica, portanto, não tem os seus direitos de 

aposentadoria, conforme previsto na Lei nº 11.301, de 10 de maio de 2006. Nesta 

ausência de critérios, na atitude supostamente neutra dessa servidora, está o caráter 

desinformativo de uma Secretaria. São decisões descontextualizadas das políticas 

públicas, isto é, apresentadas de modo independente das relações que as provocam, que 

lhes dão origem. E essa visão se universaliza como se fosse a única forma de ver e, 

muitos professores, como a investigadora que escreve este artigo, por exemplo, 

aguardam uma definição de manutenção de seus direitos. 

Na tentativa de explicitar um pouco mais a esse respeito, questionamos: Levando-

se em conta que o Ensino Médio é a etapa final da Educação básica, pode-se considerar 

que a Educação profissional faz parte da Educação Básica? Buscamos resposta a esse 

questionamento no que diz Berger Filho (1999), segundo ele a LDB 9394/96 estabelece 

dois níveis para a educação: a educação básica e a educação superior; duas 

modalidades: a educação de jovens e adultos e a educação especial; e uma modalidade 

complementar: a educação profissional. 

A educação básica é estruturada pela educação infantil —para crianças de 0 a 6 
anos—, o ensino fundamental —obrigatório, com nove anos— e o ensino 
médio, de três anos. A educação superior é constituída de cursos seqüenciais, 
cursos de graduação e de pós-graduação. 
A educação profissional é definida como complementar à educação básica, 
portanto a ela articulada, mas podendo ser desenvolvida em diferentes níveis 
(educação básica ou superior), para jovens e adultos com escolaridade diversa 
(BERGER FILHO, 1999)  

 

Fica claro que, não existe um terceiro nível de educação, ou é nível superior ou é 

educação básica, portanto, pode-se, afirmar que a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e de formação inicial e continuada de trabalhadores faz parte da Educação 

Básica, tanto  é que o atual texto da LDB 9394/94 traz, no Capítulo destinado ao Ensino 

Médio, a Seção IV-A que dispõe sobre a Educação Profissional, com as mudanças 

trazidas pela Lei 11.741/2008, alterando os dispositivos da LDB 9394/96,  



estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, 

institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da 

educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. 

Percebe-se, portanto, que os (des)caminhos da educação profissional e 

tecnológica, nos últimos anos (1996 – 2009), no Estado de Goiás,  revelam que não 

conseguiram fomentar, pelo menos até o momento, uma política pública para essa área 

educacional, que traga em seu cerne o desenvolvimento integral dos sujeitos envolvidos 

no processo educativo, ou seja, o aluno e o professor.  

E as políticas públicas que garantem os direitos dos trabalhadores em educação? 

Se são concursados pela Secretaria da Educação e quando foram para essa modalidade, 

centros de educação profissional pertenciam à educação, como que agora tem seus 

direitos negados? Só por que passaram para a SECTEC? Há, provavelmente, a omissão 

por interesses político-ideológicos de rivalidade de uma secretaria com outra, hipótese 

essa não confirmada, mas que permeia as dúvidas dos docentes que buscam seus 

direitos. Nesse contexto, vale destacar que  Lei 11.741/2008 estabelece em seu Artigo 

39 que: 

 A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação 
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 
§ 1o  Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados 
por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários 
formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 
§ 2o  A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II – de educação profissional técnica de nível médio; 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.          
( Grifo nosso) 
 

 Ressalta-se que os cursos oferecidos pelos Centros de Educação profissional 

enquandram-se nos incisos I e II, portanto, são cursos que fazem parte da educação 

básica, e que o CEPSS oferece mais de cinco cursos técnicos de nível médio e também 

o PROEJA, de forma integrada ao Colégio de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) do 

Setor Universitário e que o professores ali modulados, desempenham as suas funções de 

docência nesses cursos. 

Em relação aos direitos dos docentes, vale aqui destacar a posição de um dos 

membros do Conselho Estadual de Educação de Goiás, que em reunião com a Diretora 

do Centro de Educação Profissional Sebastião de Siqueira (CEPSS) e do diretor do  

Centro de Educação Profissional de Anápolis (CEPA) e da autora deste artigo,  o qual 

foi consultado, informalmente, a esse respeito, disse claramente que “está havendo um 



equívoco, pois os professores efetivos, concursados para a Secretaria Estadual de 

Educação, atuando na educação profissional, têm os mesmos direitos de aposentadoria 

ao completarem a idade necessária e os  25 anos de docência”. Percebe-se portanto, 

que existe interpretações diferenciadas em relação aos direitos dos professores. 

Outro aspecto relevante de política pública para a educação profissional, que não 

poderia deixar de mencionar nesse artigo,  refere-se à formação docente, para esta 

modalidade de ensino, nesse sentido identifica-e uma gama  de ações, dentre elas 

destaca-se: “o estabelecimento de uma política de formação de professores para a 

educação profissional e tecnológica; criar possibilidades de formação inicial e 

continuada para os professores, evitando-se o erro constante da improvisação; incentivar 

a pós-graduação” (Proposta de Políticas Públicas para a Educação Profissional e 

Tecnológica, 2003:55/56). 

Pensar na questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática 

educativo-progressiva em favor da “autonomia do ser dos educandos...” (FREIRE, 

2001:14) implica, necessariamente, em compreender que o docente que atua nesta área 

deve, como ressalta Prado (2006:235), reunir uma série de competências, daí a 

importância de se ter políticas públicas efetivas para a sua formação, a fim de atuar na 

educação profissional e tecnológica, quais sejam elas:  

Sintetizando as competências do professor, diríamos que este profissional teria 
de estar comprometido com a aprendizagem dos alunos e com os valores da 
sociedade democrática, respeitando a diversidade, não apenas dominando os 
conteúdos e as novas tecnologias, mas, sobretudo, sabendo adequá-los a 
diferentes contextos, de maneira sistêmica e interdisciplinar; que domine o 
conhecimento pedagógico e os processos de investigação de maneira a 
aperfeiçoar sua práxis, e que, por fim, saiba gerenciar seu próprio 
desenvolvimento profissional, estando sempre disposto a aprender.  (PRADO 
2006:235) 

Libâneo (2002) também fala da importância dos docentes levarem os alunos a 

pensar, criando  situações em que o “aluno estruture suas idéias, analise seus próprios 

processos de pensamento (acertos e erros), expresse seus pensamentos, resolva 

problemas, numa palavra, faça pensar...” (Libâneo, 2002:71). 

Para tanto, Libâneo destaca ainda que: 

(...) os professores deveriam desenvolver simultaneamente três capacidades: a 
primeira, de apropriação teórico-crítica das realidades em questão 
considerando os contextos concretos da ação docente; a segunda, de 
apropriação de metodologias de ação, de formas de agir, de procedimentos 
facilitadores do trabalho docente e de resolução de problemas de sala de aula. 
O que destaco é a necessidade da reflexão sobre a prática a partir da 
apropriação de teorias como marco para as melhorias das práticas de ensino, 



em que o professor é ajudado a compreender o seu próprio pensamento e a 
refletir de modo crítico sobre sua prática e, também, a aprimorar seu modo de 
agir, seu saber-fazer, internalizando também novos instrumentos de ação. A 
terceira, é a consideração dos contextos sociais, políticos, institucionais na 
configuração das práticas escolares (LIBÂNEO, 2002:70). 
 

Verifica-se, portanto, que desenvolver essas capacidades nos docentes torna-se 

primordial para o alcance das metas e ações planejadas para a educação tecnológica no 

Governo Lula, nesse sentido, não poderia deixar de destacar, neste artigo, as ações de 

Formação Continuada dos Docentes, efetivadas, mensalmente, no Centro de Educação 

Profissional Sebastião de Siqueira-CEPSS, a qual tem por objetivo aprimorar as ações 

docentes, fazendo-os refletirem sobre as suas posturas em sala de aula, de forma a atuar 

de acordo com as demandas de uma sociedade produtiva, que tenha por premissa nos 

cursos de formação técnica de nível médio e nos cursos de formação inicial e 

continuada de trabalhadores levar seus alunos a refletirem e a agirem, primando pela 

construção de competências, habilidade e atitudes, o famoso CHA, que visa prepará-los 

para interagirem com o mundo social e o mundo do trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES QUASE FINAIS 

 

Esse trabalho foi iniciado propondo-se a analisar as políticas públicas da educação 

profissional, a nível nacional e estadual, bem como as repercussões da Lei 16272, do 

Estado de Goiás, que dispõe sobre a organização da administração  direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo, ao transferir os professores da rede de educação 

profissional da SEE para a SECTEC, assumindo a posição de que os direitos dos 

docentes, legalmente constituídos ao longo da história devem ser respeitados, bem como 

os grandes levantamentos quantitativos não podem ignorar os conhecimentos obtidos 

por meio de investigações educacionais de natureza qualitativa.  

Vale aqui ressaltar que esta pesquisa não foi concluída, uma vez que se trata de 

um extenso estudo que pretendo desenvolver  visando sanar as possíveis deficiências de 

interpretação das Leis que garantem os direitos dos profissionais da educação, profissão 

essa a qual tenho o orgulho de fazer parte, mesmo não sendo devidamente valorizada. 

Ao longo dessa pesquisa verificou-se que há uma expressiva concordância, entre 

os professores sobre os seus direitos, bem como um desejo evidente de permanecerem 

na rede de educação profissional, desde que seus direitos sejam garantidos. 



Por fim, a elaboração desse artigo contribuiu consideravelmente para entender que 

as políticas públicas cumprem o seu papel de estimular a articulação do ensino médio à 

educação profissional, contribuindo para que a construção de conhecimentos, 

competências  e habilidades sejam articulados com a formação geral e educação 

profissional no contexto dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais. 
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