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O diferencial começa pela concepção 

As proposições se iniciam em 1993 através da Lei nº 8.666/93 e 
é reforçada através da Lei nº 11.079/04 que, de acordo com Di Pietro 
(2012) institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada, no âmbito da União embora, de ações de caráter 
semelhante já estarem em execução no país. 

Focalizando no cenário a ser destacado, esta produção 
apresentará a trajetória da Escola Técnica do Agreste, designada 
como Centro de Ensino Experimental Escola Técnica do Agreste 
(CEEETA), localizada no município de Bezerros – agreste de 
Pernambuco. Esta, como uma unidade privada de Educação 
Profissional, foi construída com recursos do BID/MEC1, enquanto ação 
do PROEP (Programa de Expansão da Educação Profissional), “o qual 
representou a extensão do PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação 
do Trabalhador) ao setor educacional brasileiro, durante o governo 
FHC, na década de 90” (FREITAS, 2012). 

Tendo a conclusão de sua obra no ano 2002, esta unidade 
começa a oferecer serviços educacionais à sociedade bezerrenses e 
da região apenas no ano de 2005 consolidando, um novo ciclo de 
desenvolvimento a partir de uma proposta de educação integral, 
servindo de modelo para outras iniciativas no âmbito estadual em 
outros estados brasileiros. 
 

Os primeiros passos dessa trajetória 
 

Em 2004, o estado de Pernambuco foi palco da iniciativa de uma 
experiência inovadora no âmbito educativo. Um modelo de escola 
charter2 para o ensino médio tornou-se realidade no estado através 
do interesse manifestado pelo empresário Marcos Magalhães, ex-

                                                 
1 Recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 
2 Escola pública com maior autonomia, financiadas pelo governo e pela iniciativa privada. 
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aluno do Ginásio Pernambucano - uma das mais antigas escolas 
públicas em funcionamento - localizada na Rua da Aurora no centro 
da capital pernambucana, Recife. 

Junto a outras lideranças, esse empresário criou o Instituto de 
Corresponsabilidade pela Educação (ICE) 3  que, em parceria com a 
Secretaria de Estadual de Educação (SEE), “além da reforma do 
prédio do secular Ginásio Pernambuco, inovou também na proposta 
de ensino da instituição” (DIAS e GUEDES, 2010) e, criou o então 
Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP). 

A partir de então, iniciou-se uma série de mudanças na 
SEE, tendo destaque a criação do PROCENTRO (institucionalizado 
com o Decreto nº 26.307/04) que passou a designar o modelo de 
escola charter pioneiro no cenário brasileiro. A proposta educativa 
concebida para orientar esse novo modelo para escolas de nível 
médio foi a Interdimensional que, “assume como propósito 
desenvolver uma perspectiva de educação integral” (COSTA, 2008), e 
tem como principal direcionamento a formação de jovens 
protagonistas. 

Com a criação do PROCENTRO concebe-se um projeto de 
expansão e em 2005, um ano após a criação do CEEGP, inicia-se a 
consolidação e maturação do modelo com a criação de uma Rede de 
Centros de Ensino Experimentais através de parcerias entre as 
Prefeituras dos municípios que sediariam estes Centros, a Iniciativa 
Privada e também da Sociedade Civil Organizada em todas as sedes. 

                                                 
3 Entidade privada sem fins lucrativos que se tornou parceira da Secretaria de Educação na 
criação dos Centros de Ensino Experimentais (INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE PELA 
EDUCAÇÃO, 2002).  

+ = 
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Neste ano foi criado o segundo Centro, no agreste de 
Pernambuco – o CEEETA a partir do Decreto nº 28.069/05. De acordo 
com Freitas (2012) o CEEETA iniciou suas atividades, no âmbito de 
cursos técnicos de nível médio através do funcionamento do curso de 
Turismo e Hotelaria, o qual foi autorizado pelo Parecer CEE/PE Nº 
62/03 – CEB, paralelamente ao tempo em que se iniciava suas 
atividades como Escola de Ensino Médio Integral no mesmo ano. 

Esse arranjo de atividades foi concebido a partir de uma 
articulação entre diferentes atores onde, através de uma série de 
contribuições do ICE, do Governo de Pernambuco, do Instituto 
Alcides D’Andrade Lima (IAAL) e demais lideranças políticas e 
comunitárias mediante a necessidade de atender a demanda da 
região proporcionando qualificação e aperfeiçoamento profissional, 
a inserção dos jovens no mercado de trabalho formal além, de uma 
formação que os permitam empreender o pleno exercício de sua 
cidadania. 

A Lei nº 12.965/05, além de institucionalizar a criação dos 
Centros, coloca como incumbência do Município sede a cessão de 
imóvel público ou particular para instalação de cada Centro (art. 2º, 
inciso I, alínea “a”) 4 . No caso do município de Bezerros sua 
implementação ocorreu a cargo do IAAL, organização privada com 
sede em Bezerros, o qual cede o prédio da já existente Escola Técnica 
do Agreste. 

Sobre esse contexto, Dias e Guedes (2010) apontam que: 

 
Essa foi a aposta de Maria do Socorro, ao defender a criação 
de um Centro em Bezerros, o CEEETA, do qual acabou se 
tornando gestora. (...) Socorro procurou a equipe do 
PROCENTRO para pedir que abrisse um Centro no município 

                                                 
4  PERNAMBUCO. Lei nº 12.965/05. Dispõe sobre a implantação e funcionamento dos Centros de Ensino 
Experimental, e dá outras providências. Recife: Diário Oficial do Estado: 27 de dezembro de 2005. 
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de Bezerros, no prédio onde no período noturno dirigia a 
Escola Técnica, com a garantia de que a comunidade e os pais 
iriam se envolver. “Eu me comprometi a buscar lideranças e 
parcerias locais e consegui”, lembra Socorro, cujo Centro se 
tornou um modelo na área de mobilização de pais e 
comunidade (DIAS e GUEDES, 2010). 

 
No âmbito das parcerias público-privada (PPP) segundo Di 

Pietro (2012):  

 
A contribuição do poder público somente terá início quando 
o serviço objeto do contrato estiver disponibilizado (art. 7º da 
Lei nº 11.079/04). Em decorrência disso, o parceiro privado 
dependerá, como regra geral, de financiamento obtido junto 
a terceiros. (DI PIETRO, 2012, p. 159). 

 
Por meio de legislações e convênios de Cooperação Técnica e 

Financeira, o Centro foi equipado através de articulações iniciadas 
pelo ICE e o IAAL. Mobiliário, produtos tecnológicos, biblioteca com 
vasto acervo, materiais didáticos e refeições diárias são exemplos 
práticos da mobilização tanto por parte das instituições quanto por 
parte dos que faziam a gestão escolar. 

 

 
Fachada da Escola Técnica do Agreste e principal entrada à Instituição. 
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Junto aos Governos Municipais foram estabelecidas parcerias 
para o transporte gratuito dos estudantes residentes em Bezerros e 
nos demais municípios atendidos pelo Centro como decretado no art. 
2º, inciso I, alínea “b” da Lei nº 12.965/05 e, coube ao Governo de 
Pernambuco a cedência de professores do quadro estadual e o 
repasse anual de recursos destinados a manutenção do espaço assim 
como, para outros serviços considerados complementares às 
atividades pedagógicas e administrativas. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do CEEETA seu 
objetivo fim só seria possível através de processos de mobilização de 
parcerias, uma vez que cabe ao CEEETA: 

 
(...) atender através de parcerias firmadas com a SEE/PE - ICE 
uma proposta pedagógica com base nos princípios da 
corresponsabilidade atuando como fonte de inovação em 
termos de conteúdo, métodos e gestão bem como estimular 
o desenvolvimento de estratégias educacionais voltadas para 
a questão do Protagonismo Juvenil para toda a região do 
agreste (CEEETA, PPP-2011, p. 2). 
 

Do ponto de vista tecnológico e de inovações pedagógicas, 
foram firmadas parcerias com organizações do terceiro setor como: a 
Fundação AVINA, o Instituto de Qualidade do Ensino – IQE, o Instituto 
Fernand Braudel de Economia Mundial, a ONG Comunicação e 
Cultura, a Academia para o Desenvolvimento da Educação - ADE 
Brasil, o Instituto Aliança, a Associação Junior Achieviment, o Instituto 
Paulo Montenegro, o WordFund no Brasil e Instituto Ecofuturo. Todas 
essas instituições passaram a colaborar com o Centro a partir do 
intermédio do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) 
que geria todos os processos de cooperação para implantar no Centro 
programas e projetos que possibilitassem desenvolver, cada vez mais, 
competências e habilidades em seus estudantes. 
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Ciclo de parceiros institucionais que contribuíram para o desenvolvimento do CEEETA/EREM 

de Bezerros 

 
No entanto, outras parcerias a nível local foram intensificadas 

como é o caso da parceria entre a Escola Técnica do Agreste e 
Organizações da Sociedade Civil e Empresas da região. De acordo com 
a gestora Socorro Silva a Revista Nova Escola (2008): 

 
(...) “Começamos com seis turmas. No começo, como não 
tínhamos verba para a merenda, fomos atrás de parcerias 
com empresas locais, pois fazíamos questão de que nossa 
escola fosse de tempo integral e, por isso, precisávamos 
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servir o almoço. Recebíamos ovos e frangos como doação”, 
lembra (REVISTA NOVA ESCOLA, 2008). 

 
Freitas (2012) em sua publicação aborda que estas parcerias 

colaboram para o processo de sobrevivência de determinadas 
instituições e consequentemente, seus projetos desenvolvidos. 
Durante todo o ano de 2005 a colaboração por parte de instituições 
públicas e privadas se intensificaram na medida em que o Centro 
ganhava popularidade em âmbito local e nacional. 

Essa popularidade tornou-se frequente sobretudo, devido aos 
modelos de pedagógicos e de gestão que, segundo Magalhães 
(2008): 

 
Baseia-se em Princípios, Bases e Finalidades que 
fundamentalmente têm a escola como corolário de um ‘novo 
jeito de ver, entender, sentir e cuidar da juventude’ (...) O 
jovem é o foco para o qual e a partir do qual toda a 
organização do modelo de gestão se constrói e se estabelece 
para formá-lo autônomo, solidário, competente e produtivo 
(MAGALHÃES, 2008). 
 

A proposta apresentava-se tão atrativa que, sabendo da criação 
do CEEETA o então prefeito do Município de Panelas, situada a 78 km 
de Bezerros, decidiu apostar no Centro, e em sua proposta de um 
ensino inovador e eficiente. Já para o primeiro ano de funcionamento, 
em 2005, ele conseguiu 40 vagas para estudantes panelenses 
comprometendo-se em fornecer transporte gratuito e cafés-da-
manhã para todos. Diariamente durante os 3 anos do ensino médio 
(de 2005 a 2007) estes estudantes deslocavam-se cerca de duas 
horas, para assistir às aulas. 

Além de estudantes provenientes do município de Panelas, o 
CEEETA em seus 3 primeiros anos de implantação, de acordo com 
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Freitas (2012), abrangeu municípios inseridos num raio de 100 km do 
seu entorno por exemplo: Bonito, Gravatá, Sairé, Caruaru, Camocim 
de São Félix, Riacho das Almas, São Joaquim do Monte, Chã-Grande, 
Cumaru e Caetés devido a parcerias previamente estabelecidas. 

No entanto, não são apenas parcerias institucionais que 
garantem o bom funcionamento da Instituição. De acordo com o 
Portal Aprendiz (2006) os familiares também têm contribuído com o 
Centro reconhecendo o diferencial que a escola tem proporcionado 
na vida das famílias bezerrenses e da região.  

 
Socorro Silva estava em sua sala de trabalho quando um 
auxiliar lhe trouxe um envelope com R$ 50. Um homem numa 
moto o havia entregue minutos antes. "E o nome dele?", 
perguntou. O auxiliar não soube responder: "Ele falou que 
nunca ninguém havia feito tanto por seu filho quanto aquela 
escola, mas disse que não queria aparecer". Socorro, que 
dedica 15 horas de seu dia para viabilizar a escola que sempre 
sonhou em dirigir, não sossegou até apurar a identidade do 
doador anônimo. Naquele dia, José Adilson da Silva, 39 anos, 
frentista de posto de gasolina, semialfabetizado, salário de R$ 
520, sem registro em carteira, havia conseguido vender uns 
galões de óleo diesel usado. "Era um dinheiro que não 
esperava e na hora pensei na escola do meu menino. Queria 
fazer minha parte" (PORTAL APRENDIZ, 2006). 

 
Esse reconhecimento pode ser quantificado na medida que, de 

acordo com registros da Secretaria do Centro, no ano de 2006 para 
atender a demanda de interessados, além dos 206 estudantes que 
passariam a cursar o 2º ano do Ensino Médio Integral neste ano, 
ingressaram mais 336 estudantes distribuídos em 9 turmas (do 1º A ao 
1ºI). 
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Como já esperado, pela equipe do PROCENTRO, tal gradativo 
aumento do número de estudantes e, consequentemente de turmas, 
possibilitaram a construção de dois blocos de salas de aula 
anexamente à estrutura pré-existente. Estes dois blocos foram 
construídos já com recursos do Governo Estadual, de acordo com o 
regimento da Lei nº 11.079/04. 

Por força deste processo dinâmico, mobilizando o poder 
público, a iniciativa privada e a sociedade civil o CEEETA passou a ser 
vista como uma unidade educacional diferenciada e, junto ao CEEGP, 
exemplo para a expansão que se consolidaria a partir de 2006. 

Em 2007, o CEEETA passou a contar com 7 turmas de 1ºs anos 
(281 estudantes), 8 turmas de 2ºs anos (300 estudantes) e 5 turmas de 
3ºs anos (186 estudantes) somando um corpo discente de 688 
estudantes. Desde então, um novo marco na Educação Pública de 
Pernambuco começa e uma Rede de Escolas Integrais se expande no 
estado e, posteriormente, pelo país.  

 

Da experiência à comprovação 
 

Em consonância com o Decreto nº 26.307/04, o sucesso do 
CEEETA impulsionou a tutoria para a criação de novos Centros de 
Ensino Experimentais no interior de Pernambuco e inspirou iniciativas 
entre lideranças locais. 

Observando o bom desempenho dos estudantes panelenses, 
seus aprendizados e o sucesso do CEEETA, o então Prefeito de 
Panelas, Fred Lima, mobilizou-se juntamente a Chefes do Executivo 
de outros municípios (Altinho, Lagoa dos Gatos, Jurema e Cupira, por 
exemplo), articulou um relatório para o PROCENTRO, mostrando que 
havia 200 mil habitantes em um raio de 35 quilômetros e conseguiu a 
implantação de um Centro em Panelas.  

O projeto foi aprovado e o novo Centro entrou em 
funcionamento no ano de 2006 tendo a tutoria gerencial, pedagógica 
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e sócio-educacional da gestão, professores e até estudantes do 
CEEETA. 

Este modelo que integrava em uma mesma instituição o ensino 
médio integral (matutino e vespertino) e educação profissional 
(noturno) concebido com uma única “espinha dorsal”, encontrou em 
2008 através da Lei Complementar nº 125/085 uma nova proposta de 
continuidade ao ponto que, a partir dessa diretriz a Escola Integral 
passa a denominar-se Escola de Referência em Ensino Médio de 
Bezerros (EREM de Bezerros) distinguindo suas atividades CEEETA, 
que continuara com a oferta de cursos técnicos profissionalizantes no 
período noturno fazendo coexistir desde então, duas unidades 
educacionais em um sistema pleno de cogestão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na foto, lideranças e representantes das Instituições parceiras no I Fórum de Educação Média e Profissional 

realizado em 2005 no auditório do CEEETA. 

                                                 
5  Lei Estadual que cria o Programa de Educação Integral, e renomeia os Centros de Ensino 
Experimentais para Escolas de Referência em Ensino Médio (PERNAMBUCO, 2008). 
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Secretário e Primeira-Dama se reúnem com estudantes do CEEETA de 

Pernambuco 
(04/03/2009) 

 

O secretário de Estado da Educação, professor José Fernandes de Lima, e a primeira-dama, 
Eliane Aquino, estiveram reunidos com alunos do Centro de Ensino Experimental Escola Técnica do Agreste 
de Pernambuco (CEEETA). Os estudantes relataram ao professor Lima e a Eliane Aquino as vantagens de 
estudar em escola de turno integral. Durante esta semana, 35 alunos, acompanhados de um professor e 
uma coordenadora pedagógica, visitaram os colégios Atheneu Sergipense, Vitória de Santa Maria e 
Ministro Marco Maciel, onde foram implantados os centros experimentais sergipanos com turno integral. 
O encontro aconteceu na noite da última terça-feira, 3, na quadra do Colégio Estadual Atheneu Sergipense. 

O CEEETA, situado no município de Bezerros, estado de Pernambuco, funciona há cinco anos em turno 
integral, atendendo alunos do agreste pernambucano. O professor Lima ouviu atentamente o relato de cada estudante e 
afirmou que uma nova proposta de ensino está nascendo em Sergipe. "Estamos hoje inaugurando uma nova fase na 
educação no nosso estado com a criação de três centros experimentais de turno integral. Esses alunos aqui reunidos são a 
prova da eficiência dessa modalidade de ensino. Eles vieram compartilhar experiências com os nossos estudantes e provar 
que com empenho e compromisso, sobretudo do jovem, é possível transformar a educação em nosso país", relatou o 
secretário. 

A primeira-dama Eliane Aquino também comentou a importância dessa interação entre os alunos 
pernambucanos com os sergipanos e afirmou que o grande diferencial do turno integral é a promoção, de fato, do 
protagonismo juvenil, uma vez que o aluno passa mais tempo na escola e participa ativamente de todas as atividades. 
"Esses jovens aqui reunidos provaram que o estudante não é apenas um mero espectador, mas sim um importante agente 
transformador capaz de mudar para melhor a fisionomia da educação no Brasil", concluiu. 

"O contato com os alunos daqui foi muito satisfatório, pois a nossa experiência lá em Pernambuco mudou o 
perfil do aluno que passou a ter mais interesse pelos estudos e estão se saindo bem em vestibulares e concursos públicos, 
espero que isso ocorra aqui em Sergipe também", informou a professora Ana Alves, coordenadora do CEEETA. 
 

Sucesso garantido 
 

A estudante Thathawanna Aires, de Pernambuco, prova a eficácia da escola em turno integral. "Temos um 
contato maior com o professor durante todo o dia, criando um laço que fortalece e estimula o aluno a estudar com mais 
empenho", afirmou a estudante, que foi aprovada para o curso de Licenciatura em Física na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e para o curso de Engenharia Eletrônica na Universidade Estadual de Pernambuco (UPE).  

Um outro exemplo de força de vontade foi o da aluna Laysa Mery Silva, que atingiu uma média elevada no 
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o que lhe garantiu uma bolsa de estudos integral em uma universidade particular 
pernambucana no curso de Educação Física. "O ensino no CEEETA não fica devendo nada às escolas particulares. Passamos 
todo o dia em contato com professores e colegas e recebemos muito estímulo e dedicação por parte dos educadores", 
concluiu Laysa (GOVERNO DE SERGIPE, 2009). 
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Da comprovação à replicabilidade 
 

 Obedecendo o princípio da corresponsabilidade e 
consolidando o interesse de efetivar o resgate do padrão de 
qualidade da educação pública pernambucana, partir da experiência 
do CEEETA os Centros de Ensino Experimentais de Panelas e 
Garanhuns (implantados em 2006), Belo Jardim e Gravatá 
(implantados em 2007) ganharam vida e integraram a “Rede 
PROCENTRO” (DIAS & GUEDES, 2010) totalizando 20 CEE’s. 
 Essa iniciativa contou com a coordenação do PROCENTRO/ICE 
que, a partir das relações institucionais com outros estados 
nordestinos possibilitou a consolidação de uma política pública de 
educação integral em Pernambuco e a replicabilidade do modelo para 
os estados do Ceará (2008), Sergipe e Piauí (2009) ainda no primeiro 
ciclo de existência dos Centros. 

Em âmbito estadual, com a Lei Complementar 125/08 a Escola 
de Referência em Ensino Médio de Bezerros assume o compromisso 
de replicar o modelo para escolas da Rede Estadual de Educação que 
a partir daquele ano, de maneira gradativa, passariam a oferecer 
atividades em tempo integral.  

Tal fato é relatado por Dutra (2014) que em sua obra versa que 
o autor, o Governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, 
no ano de 2007 ao assumir o governo criou uma meta estratégica para 
acompanhar e monitorar o Programa de Educação Integral que 
substituiria o PROCENTRO o qual: 
 

(...) priorizou a melhoria da qualidade social da educação, 
tendo como uma das metas a ampliação de matrículas no 
Ensino Médio Integral. (...) Pela primeira vez no país se 
executou uma política dessa envergadura voltada para o 
Ensino Médio a qual investe não apenas em aumentar o tempo 
pedagógico, mas valoriza a gestão das escolas, o professor, a 
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metodologia, o conteúdo, o currículo dessas escolas e a 
alimentação dos estudantes (DUTRA, 2014). 

 

Entre os anos de 2008 e 2012, sete Escolas de Referência em 
Ensino Médio (EREM’s) e uma Escola Técnica Estadual (ETE) 
contaram com o assessoramento da EREM Bezerros a saber: 

 

Escola Integral Município Pernambucano Implantação 

EREM João Pessoa Souto Maior Sairé 2008 

EREM Gil Rodrigues Vertentes 2008 

EREM Dr. Alexandrino da Rocha Bonito 2009 

EREM Monsenhor João Rodrigues Escada 2009 

EREM Barros Guimarães Glória de Goitá 2010 

EREM Prof. Antônio Farias Gravatá 2010 

EREM Leobaldo Soares Barra de Guabiraba 2011 

ETE Maria José Vasconcelos Bezerros 2011 
 

“Você cresce quando tem a oportunidade de passar o que 
aprendeu, erros e acertos, para os novos gestores. (...)”, 
conta Maria do Socorro Silva, gestora do Centro de Ensino 
Experimental Escola Técnica do Agreste de Bezerros, 
segundo a ser criado pela rede PROCENTRO, que foi 
mentora de praticamente todos os gestores dos diversos 
Centros do interior como Panelas, Gravatá, Palmares e 
Serra Talhada (DIAS e GUEDES, 2010). 
 

Essa prática de replicabilidade é defendida por Lima (2009) 
ao afirmar que “para um projeto ser replicado, é necessário ser 
economicamente viável; eficiente nos processos e eficaz nos 
resultados, garantindo a participação da comunidade e que os 
objetivos tenham sido alcançados” (LIMA, 2009). 

Assim, essa convicção foi fortalecida, disseminada e 
parafraseando o Ex-secretário de Educação de Pernambuco, Danilo 
Cabral: possibilitou construir “uma educação libertadora, cidadã e 
indutora da cidadania para muitos jovens”, tendo como pressuposto 
a corresponsabilidade e a parceria contínua. 
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