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Resumo – O objetivo desse artigo é  apresentar uma ação pública com a 
participação do Centro Paula Souza e a Fundação Roberto Marinho,  na 
implantação do programa TelecursoTec, ensino técnico semi presencial, na busca 
de atender às demandas do mercado de trabalho e da sociedade, considerando 
as transformações no mercado de trabalho e na sociedade, incluindo aquelas que 
perpassam toda uma vida social numa necessidade de tirar o jovem cidadão da 
informalidade. 
 
Palavras-chave:  Políticas Públicas Educacionais, Educação Técnica Profissional, 
Ensino a Distância. 
 
 
Abstract: The objective of that article is to show one public action and the 
participation of the Centro Paula Souza and Fundação Roberto Marinho, 
introducing  the TelecursoTec Program , technical e-learning, and that research to 
attend the demands of the labor market  and of the society, considering that the 
transformations of the labor market and the social life, including that to pass by on 
the social life and the needs of removing the young citizen from informality. 
 
Palavras-chave:  Public Educational Politics, Professional Technical Education, 
Distance Education 
 
 
Introdução 
 

No Brasil, já mesmo na década de 90, a exposição da economia brasileira 
à concorrência internacional, frente  a um forte período recessivo, tornou patente 
a gravidade do quadro de recursos humanos no setor manufatureiro e em 
particular, de serviços, à medida que as empresas buscavam se tornar mais 
competitivas.  A chegada de um padrão internacional de qualidade também  
trouxe uma percepção da fragilidade  do sistema educacional do país e a latente 
condição de informalidade  que atinge o trabalhador brasileiro, principalmente nas 
grandes cidades do país.  

Na sociedade brasileira e, por todo o mundo, existe  a consciência de que  
o desenvolvimento de uma nação pode ser explicado pela educação dada à sua 
nação.  A educação profissional, além de ser um meio de conquista da cidadania 
e melhoria do bem estar da população, mostra-se hoje, como um diferencial na 
competitividade sistêmica. É importante estratégia para que os cidadãos tenham 
efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. 

O poder público, sabe que deve desenvolver  ações de inclusão dos jovens 
brasileiros no mercado de trabalho, e que esse processo não deve pressupor 



apenas a oportunidade de oferecer uma educação profissional de qualidade e que 
esteja voltada ao desenvolvimento das competências exigidas mas, também, 
proporcionar  meios que  consigam firmá-lo como cidadão participante e capaz. 

 
 

Ação pública de inclusão 

 
Uma ação pública de inclusão deve oferecer acesso democrático e, 

também, pensar no processo de permanência  bem sucedida do estudante, esses 
dois itens desenvolvidos com seriedade e compromisso assegurarão  que os 
objetivos dos alunos sejam alcançados.    

Apresenta-se, neste trabalho,  uma ação pública do Governo do Estado de 
São Paulo que objetiva atender  à necessidade de se criar oportunidades  de 
promoção e inclusão do jovem indivíduo, por meio da educação profissional. Com 
a parceria do Centro Paula Souza e a Fundação Roberto Marinho, implantando o 
programa de ensino técnico na modalidade semi presencial TelecursoTec. 

Como base, para esta apresentação, junta-se a experiência vivida pela 
autora em 2006, como professora de Escola Técnica Estadual (Etec),  na qual 
participou dos trabalhos que iniciaram o projeto do TelecursoTEC.  Sobre políticas 
públicas utiliza-se da leitura de trabalhos desenvolvidos pelos professores e 
alunos do Programa de Pós Graduação do Centro Paula Souza [1]. Além de 
leitura sobre o ensino na modalidade a distância [3] .   

Para apresentar o Centro Paula Souza, a Fundação Roberto Marinho e o 
TelecursoTec, além de autores [2] e [4] , recorreu-se à mídia eletrônica, por meio 
de websites  criados pelas próprias instituições, pois considerou-se a integridade 
e a transparência de instituições desse porte quando se trata das informações 
transmitidas ao públicas. 

O Centro Paula Souza, é referência no país em educação profissional e 
iniciou suas atividades em 6 de outubro de 1969, instituição vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, órgão do governo 
estadual que tem por objetivo intensificar o desenvolvimento sustentável do 
Estado, estimular as vantagens competitivas das empresas e dos 
empreendedores paulistas, incorporar tecnologia aos produtos da região e 
fortalecer as condições para atração de investimentos no Estado.  Em fevereiro de 
2009, o Centro Paula Souza contava sob sua administração o total de 157 escola 
técnicas (Etecs)  e 47 Faculdades de Tecnologia (Fatecs), distribuídas em 131 
cidades paulistas. São mais de 170 mil alunos matriculados nas suas unidades de 
ensino.  

A Fundação Roberto Marinho, parceira do Centro Paula Souza no 
programa TelecursoTec,  foi criada pelo jornalista Roberto Marinho (1908-2003) 
em 1977. Sua proposta foi a de reunir um grupo de parceiros em torno de uma 
causa social que seria a de levar educação de qualidade a milhões de brasileiros. 
A Fundação considera-se uma casa de parcerias e reúne empresas privadas, 
governos, comunidades, universidades, sindicatos e instituições para a realização 
de projetos que visam ao bem comum. Prega uma filosofia de trabalho que 
multiplica conhecimento e reflete a confiança no Brasil, nos brasileiros e na 
cultura nacional como tradução de um modo de ser, pensar e agir. 

O TelecursoTec é um programa de formação técnica de nível médio, de 
qualificação e habilitação profissional.  Iniciou em 2006, objetivando  solucionar o 
problema da falta de pessoas qualificadas para os novos empregos criados no 



país e possibilitando o desenvolvimento  das competências profissionais dentro de 
um ambiente escolar para  a troca de informações em contínuo processo de 
aperfeiçoamento pessoal.  É composto por três cursos técnicos: Administração 
Empresarial, Gestão de Pequenas Empresas, Secretariado e Assessoria, 
oferecidos em três modalidades: aberta, presencial e on-line. Conta com 
avançada estrutura de administração escolar, registro de alunos e monitoramento 
permanente, além de um sistema de avaliação e certificação, com exames 
presenciais obrigatórios realizados em parceria com o poder público.  

Em junho de 2007,  iniciou a aplicação-piloto da modalidade presencial 
com a formação de seis tec-salas, mediadas por orientadores de aprendizagem, 
forma como o programa denomina os professores que atuam como motivadores 
da aprendizagem do aluno. A procura pelos cursos foi grande: 418 jovens se 
submeteram às provas classificatórias pelas 210 vagas oferecidas.  

Com uma metodologia conjugada a recursos tecnológicos, o que permite 
desenvolvimento de uma aprendizagem independente, a grande maioria dos 
alunos – jovens e adultos que estejam cursando ou que já tenham finalizado o 
ensino médio -  faz o curso aos sábados, com uma carga horária semanal de seis 
horas presenciais, complementada por dez horas de atividades não-presenciais: 
trabalhos, pesquisas e relatórios, que o aluno desenvolve fora da escola. Além de 
terem a oportunidade de acompanhar as exibições dos programas do 
TelecursoTEC - pela Rede Globo, às 5h25, pelas emissoras educativas, como a 
TV Cultura, às 6h15 e às 12h45, e pelo Canal Futura, às 18 horas.  

Após 18 meses, o programa aplicou as provas finais que atestaram a 
qualificação técnica profissional aos alunos da aplicação piloto. Ao final de 2008, o 
governo do estado assinou um termo de implantação do programa em 689 
escolas da região da Grande São Paulo, oferecendo 50 mil vagas no curso 
técnico de Gestão de Pequenas Empresas paralelamente ao ensino médio.  

Atualmente, mais de 7 mil pessoas estão cadastradas no site do programa 
do TelecursoTec, no qual foram criadas várias comunidades que mantinham uma 
constante troca de informações, das quais foram apurados dados interessantes 
sobre este público, por exemplo, 91% já concluíram o terceiro ano do ensino 
médio; 48%  acessam a internet na escola e ou em algum espaço público; 52% 
são homens e 48% são mulheres e 27% têm renda familiar abaixo de R$ 700,00 
mensais. 

Em março de 2009, o programa foi implantado no estado de Goiás e a 
expectativa é de que 20 mil jovens se formem nos cursos técnicos.  Em julho de 
2009,  chegou em Minas Gerais integrado ao Programa de Educação Profissional 
para a Educação de Jovens e Adultos (PEP EJA), oferecido pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais. 
 
 
Discussões e Conclusão 
 

Este trabalho é um pequeno recorte da investigação que se pretende 
chegar com a pesquisa da dissertação em andamento a ser apresentada no 
programa de mestrado do Centro Paula Souza.  

Investigar  uma ação pública que nasce da parceria do Centro Paula 
Souza, referência nacional em educação profissional, com a Fundação Roberto 
Marinho, que traz a força da comunicação global em mídias de avançada 
tecnologia e vasta experiência em cursos na modalidade a distância,  juntando 



forças com o propósito  da ação pública de atender a necessidade de  inclusão 
dos jovens brasileiros, em uma  formação profissional adequada é de certa 
maneira instigante.   

Ao mesmo tempo em que sabemos que a modalidade de ensino semi 
presencial e ou totalmente a distância já existe desde o século passado, ao 
pensarmos na forma como os cursos do TelecursoTec são oferecidos, nos 
questionamos se não seria esse o motivo para a grande soma de estudantes 
inscritos no programa, as tecnologias utilizadas e a facilidade de aquisição do 
material necessário seriam pontos fortes para a expansão do programa. 

Durante a pesquisa, pretende-se acessar  os jovens egressos  do 
TelecursoTec  e investigar a efetividade dos resultados obtidos após a certificação 
do curso, pois objetivamos afirmar nossa crença de que quando uma ação pública 
se movimenta com as parcerias adequadas e desenvolve um trabalho sério e 
comprometido, não é apenas um simples instrumento de política assistencialista 
ou linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas, também, 
importante estratégia para que os jovens cidadãos tenham efetivo acesso às 
conquistas científicas e tecnológicas da sociedade e sintam-se verdadeiramente 
incluídos.  
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