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RESUMO 

 
O tema desse trabalho contempla um estudo de cunho bibliográfico e documental que trata da 
configuração atual da educação profissional, científica e tecnológica no contexto das políticas 

públicas de Educação instituídas pelo Governo Federal do Brasil. Justificamos os esforços 

públicos, a partir do enfoque dos Arranjos Produtivos Locais e as contribuições desses 

agrupamentos para o desenvolvimento local. Ressalta o efeito da globalização nas 
transformações da sociedade, reestruturação da dinâmica setorial, institucional e 

organizacional. Sinalizamos a territorialidade dos referidos arranjos na perspectiva de 

sustentabilidade do meio ambiente, bem como às sintonias paralelas de programas de valor 
educacional e profissional. 

Palavras-chave: APLs; Educação Profissional. 

 

 

ABSTRACT 

 
The theme of this work contemplates a bibliographical and documental study concerning the 

current organization of professional, scientific and technological edu cation, altogether with the 

context of the Educational public policies established by the Brazil's Federal Government. The 
public efforts are justified firstly by focusing on the Local Productive Arrangements and in their 

contribution to local development. The work also reinforces the effect of globalization in 

society transformations and institutional and organizational dynamics reorganization. 

Additionally, it signalizes the territoriality of the aforementioned arrangements from the 
perspective of environmental sustainability, as well as the parallel tendencies professional and 

education. 

Key-words: APLs; Professional  Education. 
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INTRODUÇÃO 

É sabido, hoje, que muitos educadores questionam algumas das legislações 

vigentes que amparam programas educacionais, assim como se verificam nas 

literaturas que alguns autores fazem criticas contundentes ao dualismo conceitual 

instaurado entre o contexto da educação como um todo e as especificidades da 

educação profissional, científica e tecnológica. 

Gramsci (1989) defende a educação como um processo de formação integral do 

ser humano, determinante para elevação cultural em referência a um processo de 

construção teórica e prática de uma concepção de mundo em suas dimensões política, 

econômica, ambiental e social. Afirma, também, que o processo educativo perpassa o 

princípio do trabalho ao tratar da sociabilidade das formas de produção material e 

intelectual da vida, que de forma articulada, abrange a ciência, a técnica e a tecnologia, 

a ética, a política e a economia.  

Saviani (1989) coloca que a educação, em geral, deve estar articulada à 

tecnologia para oportunizar aos educandos o domínio dos princípios e dos 

fundamentos científicos, desde que seja diferenciada a técnica de produção e promova 

a formação multilateral.  

Leff (2002), acerca da educação formal e básica, faz menção à pedagogia do 

ambiente vinculada à pedagogia da complexidade o que implica em revalorizar o 

pensamento crítico, reflexivo e propositivo frente às condutas automatizadas que são 

geradas pelo pragmatismo e pelo utilitarismo da sociedade atual. 

Em relação à educação profissional, científica e tecnológica, Pacheco (2012, p. 

62) afirma: “não elide as singularidades dos grupos sociais, mas se constitui como 

síntese do diverso, tendo o trabalho como o primeiro fundamento da educação como 

prática social”.  

Considerando o exposto, inferimos que o Governo Federal do Brasil pelo 

Ministério da Educação e num plano educacional mais geral, vem mobilizando a 

sociedade e formulando políticas para melhorar a qualidade da educação brasileira no 

século XXI. Tal perspectiva culminou no lançamento de programas na vertente do 

ensino profissional em que foram traçadas novas metas e objetivos definidos para 

expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio e 

melhorar o processo formativo da atividade humana. Isso se justifica pela aceitação 
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dos alunos provenientes do ensino médio regular e a inserção deles no campo de 

trabalho para atender às necessidades da sociedade. 

Diante desse cenário, abordaremos neste artigo a educação profissional inserida 

na política educacional atual do país e a sustentabilidade dos arranjos produtivos locais 

– APLs, em sintonia com os cursos técnicos a serem oferecidos nas escolas de ensino 

técnico nas modalidades integrada, concomitante e ou subseqüente. 

Acerca dos arranjos produtivos locais, encontramos na literatura uma 

diversidade de terminologias utilizadas em cujas conceituações detectamos 

características em comum, como as descritas por Coriolano (2009, p. 28-29), são elas: 

Clusters: significa agrupamento, coleção, reunião, cacho. É um termo 
anglo-saxão que sintetiza conceito e estratégias locais de 

desenvolvimento. Trata de um conjunto numeroso e localizado de 

empresas, em geral, pequenas e médias, operando em regime de 
intensa cooperação, em que cada uma das firmas executa um estágio 

do processo de produção. 

Arranjo produtivo local: termo derivado do sistema anterior, 
significa aproximação do conceito à realidade brasileira, uma vez que 

as aglomerações brasileiras apresentam-se ainda em estágio inicial de 

interdependência, entre as empresas e entre estas e instituições de 

fomento. A consolidação do arranjo depende de quatro elementos 
essenciais: território, capital social, organização produtiva, articulação 

político-institucional e estratégia de mercado. 

 

Em relação à sustentabilidade que vem sendo muito discutida e redefinida nos 

últimos anos, buscamos uma definição por meio de uma pesquisa bibliográfica. No 

caso, apresentamos a ideia humanística de Boff (2003) que coloca a sustentabilidade 

como representante do lado mais objetivo, ambiental, econômico e social da gestão dos 

bens naturais e de sua distribuição. O referido autor,  pontua  que há mais cuidado em se 

notar seu lado subjetivo, as atitudes, os valores éticos e espirituais que acompanham 

todo esse processo, sem os quais a própria sustentabilidade não acontece ou não se irá 

garantir em longo prazo. 

Por outro lado, certamente as formas vigentes de organização da educação 

profissional, científica e tecnológica podem proporcionar aos estudantes oportunidades 

de obterem uma visão ampla dos cursos pretendidos, pensando na sustentabilidade dos 

APLs e numa compreensão mais apurada da complexidade do mundo em que vivem, 

qualificando-os a serem capazes de atuar em seu espaço temporal em conformidade com 

os interesses coletivos. 
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Em síntese, percebe-se a existência de uma consciência crescente por parte dos 

gestores escolares, em relação às vantagens para um país quando se oferecem 

oportunidades aos seus estudantes expandirem suas potencialidades no campo da 

empregabilidade numa perspectiva promissora em relação ao futuro profissional e, 

certamente, ao desenvolvimento do país. 

 

1. Arranjos Produtivos Locais – APLs: breve histórico 

Com base em registros documentais, verificamos na linha do tempo o 

surgimento da denominação: arranjo produtivo local – APL. Isso ocorreu na década de 

1990 quando foram promovidas discussões pelo Ministério de Ciências e Tecnologia, 

considerando a dificuldade em caracterizar e analisar as inúmeras experiências de 

aglomerações geográficas e setoriais das empresas, instituições de apoio, universidades, 

centros de pesquisa, associações de classes, órgãos governamentais, instituições 

financeiras. (COSTA, 2010) 

Os referidos APLs foram mapeados em mais de trinta entidades governamentais 

e não governamentais, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior – MIDC, e organizados por um grupo de trabalho permanente, em 

conformidade com as demandas produtivas locais (GTP-APL). Esse grupo foi instalado 

oficialmente em agosto de 2004, pela portaria interministerial nº 200, de 03/08/2004 

(reeditada em 24/10/2006 e em 24/04/2008) com o apoio de uma secretaria técnica, 

lotada na estrutura organizacional desse ministério para discutir e desenvolver uma 

metodologia de apoio integrado a APL mediante a articulação e convergência de ações 

governamentais. MIDC (2007) 

Por esse caminho, seguiu-se a escolha dos APLs como estudos-piloto  com  

alguns já critérios estabelecidos. Dentre estes, citamos a atuação institucional dos 

estágios de desenvolvimento em termos de integração com o território e a capacidade de 

cooperação entre firmas e com entidades de apoio.  Em sequência, foi priorizada a 

adoção de instrumentos para o acolhimento de projetos e o envolvimento de instituições 

estaduais para estimular e comprometer as lideranças dos APLs nos processos de 

elaboração de planos de desenvolvimento local e consequentes articulações institucional 

de  empreendedorismo.  

Em cumprimento, foram montados núcleos estaduais ou organizações 
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semelhantes nos Estados para executar demandas provenientes dos APLs, fazer a 

análise de suas propostas para a promoção das articulações institucionais. Para isso, foi 

delimitada uma metodologia de atuação para buscar acordos e parcerias entre os atores 

locais (agente animador), de acordo com suas demandas, com vistas à organização de 

projetos e comprometê-los com as formas possíveis de solução para os problemas que 

surgem nos seus espaços de atuação.  

Na procura e sedimentação de conceitos e geração de ambientes pela 

necessidade da localização geográfica construída por sua base territorial, em agosto de 

2004 realizou-se, em Brasília, a 1ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos 

Locais, a qual contou com a participação de aproximadamente quatrocentas pessoas, 

cujas discussões foram organizadas em oito painéis temáticos e apresentados os papéis 

das instituições governamentais e não governamentais no apoio aos APLs e 

reconhecimento aos instrumentos existentes. Em cada painel, apresentaram-se casos de 

sucesso, buscando promover a troca de conhecimentos e de experiências sob a  ótica do 

aperfeiçoamento dessa inovação. 

Outros temas foram discutidos suscitando muitas criticas, pois os debatedores 

argumentaram que as abordagens teóricas priorizaram o lado econômico e foram 

desconsiderados os aspectos práticos aos territórios essenciais a realidade local.  Assim 

como, nas mesas redondas, não foi abordado o foco educacional  necessário para 

investir na capacitação técnica de nível médio e para a ampliação de conhecimentos,  

em razão das demandas dos trabalhos emergentes.  

Com cerca de 350 participantes, realizou-se em setembro de 2005, na cidade do 

Rio de Janeiro, a 2ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais cujos 

resultados dos debates se constituíram em uma importante fonte de informações para a 

definição dos possíveis cursos e projetos e lançamentos de programas educacionais na 

área da educação profissional e tecnológica em parceria com o Governo Federal, como: 

o Programa Brasil Profissionalizado (lançado pelo DECRETO Nº 6. 302, DE 12 DE 

DEZEMBRO DE 2007) visando o fortalecimento do ensino profissional na forma 

integrada ao ensino médio nas redes estaduais e o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC (Sancionado pela LEI Nº 12.513, DE 26 DE 

OUTUBRO DE 2011) objetivando ampliar o acesso e as matrículas ao ensino 

profissional com o aumento da oferta de cursos técnicos. 
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Em novembro de 2007 foi realizada a 3ª Conferência Brasileira de Arranjos 

Produtivos Locais, em Brasília. Na oportunidade, estiveram presentes aproximadamente 

setecentos e cinquenta participantes, entre empresários, líderes setoriais, acadêmicos, 

gestores de APLs, representantes dos Núcleos Estaduais de APLs e de instituições 

governamentais. As discussões estiveram concentradas nos desafios das políticas 

públicas para o desenvolvimento dos APLs, com ênfase no planejamento integrado e 

sustentável da localidade e do setor produtivo, associando-o à valorização das 

identidades histórico-culturais, à preservação do meio ambiente e ao incremento do 

capital social. 

Na 4ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais realizada em 

Brasília, em 2009, foram mostradas as ações institucionais do GTP-APL e apresentados 

e discutidos de maneira transversal e inter setorial os seguintes eixos estruturantes: 

Acesso ao Mercado Interno e Externo; Formação e Capacitação; Tecnologia e 

Capacitação; Acesso a Serviços financeiros; Qualidade e Produtividade; Governança e 

Cooperação. 

Na 5ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais realizada no ano de 

2011, em Brasília, cerca de 800 participantes tiveram a oportunidade de indicar os 

próximos passos para o desenvolvimento da 2ª Geração de Políticas Públicas para os 

APLs, além de fortificar as relações entre instituições envolvidas diretamente com esses 

arranjos. 

A 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais foi organizada para 

ocorrer em dezembro de 2013, em Brasília, trazendo a proposta da criação de um 

espaço dinâmico para debater as formas de estímulos para o desenvolvimento local e 

regional no contexto temático da “Sustentabilidade dos APLs: Governança, 

Conhecimento e Inovação”. 

Diante disso, reconhece-se que os temas foram debatidos intensamente  durante 

as realizações das Conferências de Arranjos Produtivos Locais,  contribuíram para o 

aprofundamento do conceito dos APLs,  corroboram com as políticas nacionais e 

possibilitaram o surgimento de algumas soluções inovativas ao incremento da 

competitividade e da sustentabilidade do desenvolvimento regional. 

 Fica claro, pois, que um APL é caracterizado por ter um número significativo de 

empreendimentos no território e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade 
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produtiva predominante, além de compartilhar formas de cooperação e mecanismos  

vinculados à governança local como processo de coordenação das ações envolvendo 

agente do APL onde existam pequenas, médias e grandes empresas. Dessa forma, pode-

se sinalizar a importância da relação da educação profissional, científica e tecnológica 

na construção do conhecimento, preparação de quadros técnicos, formação dos docentes 

para melhoria da qualidade dos cursos oferecidos e que sirvam de apoio às políticas 

educacionais vigentes. 

Como fato especial, a partir de 2007,  iniciou-se uma coleta de informações para 

construir um conjunto de dados sociais e econômicos padronizados dos APls e outros 

elementos pertinentes,  como: a população, o IDH, o PIB, o número de estabelecimentos 

por porte, o número de empregos e o volume de produção. Ainda, foram relacionados 

alguns aspectos da educação utilizados para aferir o índice de referência mundial do 

Desenvolvimento Humano- IDH, em que se incluem três componentes propostos a 

partir de 1990 pelo Programa das Nações Unidas- PNUD, ou seja, a renda representada 

pelo Produto Interno Bruto- PIB per capita, a longevidade e a educação. Para Feichas e 

Guimarães (2009, p. 310), isso configura: “os indicadores utilizados para medir a 

longevidade é a expectativa de vida ao nascer, e a educação é medida por meio da taxa 

de analfabetismo e da taxa de matrícula nos três níveis de ensino”.  

Atualmente, o GTP-APL brasileiro se reúne na esfera do Governo Federal sob a 

coordenação do MIDC para dar  continuidade das articulações interinstitucionais de 

apoio aos APLs, além de oportunizar a complementaridade das ações de entidades de 

diferentes setores localizados, como: empresários individuais, sindicatos, associações, 

entidades de capacitação, de educação, de crédito, de tecnologia, agências de 

desenvolvimento entre outras.  

Essas ações das entidades necessitam ser desenvolvidas de forma conjunta numa 

visão de práticas cooperativas e que, certamente, dependerão do capital social 

caracterizado na organização social e sistêmica dos grupos existentes no local. Isso 

norteia o papel educativo no território, em razão da importante relação a ser formada 

entre os contextos educacional e social estabelecidos para facilitar toda a ação 

coordenada. 

Ressaltamos que nas cinco edições das CB-APL, discutiram-se nos painéis e nas 

mesas redondas a temática sobre cooperação e a governança o que remete à 
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institucionalização da governança local, no sentido de estar relacionada a uma 

coordenação para as ações executadas por diferentes interlocutores do APL.  

Sobre o termo governança Guimarães-Iosif. (2012, p. 17), explica: 

[...] entrou para o campo da educação na década de 1990 por meio de 

documentos do Banco Mundial (BM) e, desde então, passou a fazer 

parte de muitos documentos oficias, acordos e projetos educacionais 
nacionais e internacionais. A partir daí, surgiram vários estudos 

acadêmicos que buscaram, e ainda procuram compreender melhor, 

essa nova terminologia que passou a integrar o dicionário educacional 

em todo o mundo. 

 

Para a governança local, referendamos ser importante a participação do Estado 

que implicará na sustentabilidade e desenvolvimento do capital social dos processos 

socioprodutivos. Porém, se colocada no patamar das políticas públicas, contribuirá para 

gerar fatores externos dos APLs, com adesão aos princípios teóricos da governança 

global permeada por regras e procedimentos que estruturam relações ao redor do mundo 

e no processo de criação de políticas de forma não hierárquica. Numa visão 

aprofundada dos atores presentes, vislumbramos que irá diminuir o papel do estado e 

aumentar o nível de gestão. Isso perpassa a complexidade dos espaços e da formulação 

de políticas, explicados por Shultz (2012) em três termos: fechados – em que os 

excluídos não podem entrar; convidados – os grupos seguem regras; reivindicados – os 

grupos pedem para entrar pelo direito de poder participar. A autora, nesse caso, também 

afirma: “a governança, pode ser vista como nos padrões de tomada de decisão e nas 

relações que acercam os processo políticos e programas de implementação”. (p. 34) 

No que tange aos processos de decisões territoriais, Cassiolato e Szapiro (2003) 

encerram a ideia de governança na afirmação de que esta deve ser vinculada às práticas 

democráticas e locais pela intervenção e participação dos atores pertencentes a 

diferentes categorias. 

 

2. Sintonias paralelas de um programa educacional profissional  

Retomamos, em 2007, o lançamento do Programa Brasil Profissionalizado- PBP 

pelo Ministério da Educação na finalidade de articular os cursos técnicos e 

profissionalizantes a serem oferecidos nas escolas de ensino profissional técnico – EPT 

e ensino médio integrado – EMI. 

Considerando que os APLs se fazem presentes em programas nos mais diversos 
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órgãos e níveis de governo, então, foram incluídos na área educacional como condição 

para existência de cursos profissionais e funcionar como um mecanismo de 

desenvolvimento e sustentabilidade nas esferas regional e global, haja vista a 

superação dos problemas da baixa inclusão e a falta de qualificação de mão de obra 

técnica para o trabalho. 

Nesse ideário, coube aos gestores escolares retomarem as políticas públicas de 

educação e os planejamentos em curso nos seus estados de origem em aderência aos 

parâmetros dos novos planos de expansão da educação profissional de nível médio. Tal 

perspectiva, implicou em  encaminhamentos dos processos que tratam da infraestrutura 

física das escolas com novas construções, ampliações e ou reforma para possibilitar a 

montagem de laboratórios básicos e tecnológicos instituídos pelo Ministério da 

Educação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ademais, a 

operacionalização, organização e orientação na oferta nacional dos cursos técnicos de 

nível médio foram embasadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível 

Médio (2013), que cumpre também, subsidiariamente, uma função indutora ao destacar 

novas ofertas em nichos tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos, propiciando 

uma formação técnica contextualizada com os arranjos sócio-produtivos locais gerando 

novo significado para formação, em nível médio, do jovem brasileiro.  

Ainda, como tarefa prioritária de execução, os Gestores das Secretarias 

Estaduais de Educação e ou de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

delimitaram a trajetória histórica dos APLs  presentes nos setores privados para mapear 

as áreas ocupacionais e identificar as condições para o mercado de trabalho no campo  

territorial. 

Nesse entendimento, os gestores passaram a reconhecer a existência de um elo 

imprescindível dos APLs  para o progresso local.  E aí aparece outro aspecto que é a 

realização de um trabalho de sensibilização junto à comunidade escolar para apresentar 

a qualificação profissional centrada na sustentabilidade dos APLs classificados como de 

sucesso, porém sem desqualificar as tendências culturais dos atores envolvidos. A isso, 

tomamos as argumentações de Leff (2001, p. 120) na seguinte afirmação: “os desafios 

do desenvolvimento sustentável implicam na necessidade de formar capacidades para 

orientar um desenvolvimento fundado em bases tecnológicas, de equidade social, 

diversidade cultural e democracia participativa”. 
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Em outros termos, torna-se imperativo identificar o trabalho com pesquisas e 

diagnósticos que apontem as demandas culturais econômicas, sociais, sobretudo que 

tratam do meio ambiente e que possam subsidiar a adoção de políticas públicas efetivas 

e, paralelamente, adotar mecanismos de acompanhamento e avaliações. Dessa forma, 

significa pensar no desenvolvimento dividido em duas dimensões: a endógena (aquela 

que se alimenta das possibilidades locais e faz brotar um olhar motivador e criador de 

oportunidades para os que estão construindo no dia a dia a história da região) e a 

exógena (reconhecida como iniciativas de grande porte que se instalam na região) e 

considerar o quanto a educação pode trabalhar como política pública nessas duas 

perspectivas.  

Em especial, Cassiolato e lastres (2008a), Cassiolato, Lastres e Stallivierei, (2008b) 

sobre os APLs reafirmam que tradicionalmente são utilizados tanto por grupos de 

pesquisas que se preocupam em entender os processos de desenvolvimento 

característicos do atual estágio do capitalismo, como por diversas agências de políticas 

públicas e privadas encarregadas de promover o desenvolvimento da produção de bens 

e serviços.  

Nesse sentido, esses arranjos, territorialmente se interligam ao capitalismo 

globalizado pela obrigatoriedade do alto nível de competitividade prevendo a 

produtividade que, por sua vez, depende das condições oferecidas localmente. Isso 

ocorre pela velocidade das informações que chegam e transformam os lugares, assim 

como levam as pessoas a outros espaços e, como resultado, provoca o distanciamento 

dos processos produtivos.  

Sobre isso, Santos e Silveira (2002)  colocam  que o avanço tecnológico submete 

cada vez mais à lógica global, elegendo pontos territoriais de interesse na exigência de 

melhorar a funcionalidade, equipamento local e regional adequado e aperfeiçoamento 

de suas ligações por meio de materiais e informacionais modernos que tendem a 

reconcentração.  

Nesse sentido, Shultz (2012, p. 37) discorre: 

 [...] No nosso mundo atual globalizado, cheio de movimento e 

comunicação entre as barreiras geográficas, políticas e sociais é 

importante entender os processos das formações de políticas globais e 
as formas como tais políticas impactam sistemas e sítios de conexão. 

A conexão de conhecimentos de formulação de políticas globais, com 

a criação e intercâmbio sobre plataformas de cidadania e de dignidade 
humana, pode fornecer um engajamento em diversas escalas com 
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valores e experiências culturais e na comunidade, assim como uma 

forma de reimaginar possibilidades da educação dentro de um 

contexto globalizado. Para que isso seja feito, precisamos reivindicar 
espaços educacionais que atendam as necessidades democráticas e de 

justiça social de todos os membros da sociedade. 

 

Reconhecidamente, a globalização é imposta à sociedade mundial de forma 

semelhante ao colonialismo, porém por meio de métodos modernos, como: benefício a 

um mercado livre em defesa do fim das fronteiras nacionais; orientação dos rumos 

econômicos, interferência na capacidade de poder de decisão dos governantes; 

padronização de informações que interagem com os interesses do sistema capitalista 

tanto nas sociedades econômicas como nas tecnológicas mais desenvolvidas; ser 

projetada globalmente em oposição ao ocidente, cujos resultados produzirão efeitos 

eficazes nas políticas de educação (ABDI, 2012, OLSSEN, CODD, O`NEILL, 2004, E 

SHULTZ, 2012).  

No contexto da sustentabilidade e no que tange ao meio ambiente Leff (2002, p. 

124), afirma: “a globalização econômica se apresenta como uma retotalização do mundo 

debaixo do signo do mercado, negando e reduzindo a potencialidade da natureza, 

negando os saberes tradicionais e subjugando as culturas marginalizadas”. 

Nesse raciocínio, Santos (1999) sinaliza que a sociedade mundial, embora 

precedida por várias iniciativas, continua sendo uma noção abstrata que adquire 

materialidade na escala global para que se compreenda o fenômeno da globalização. 

Fica, pois, a evidência do contexto da globalização potencializada no local  e que altera 

o valor desse lugar, para estabelecer uma relação causal e beneficiar os atores 

hegemônicos, ou seja, aqueles com capacidade de agir ou de relevância sistêmica cujas 

ações unilaterais podem alterar o equilíbrio do sistema um do outro no seu território, em 

razão das mudanças na funcionalidade dos recursos e da identidade.  

Para Sousa Santos (2006), a globalização hegemônica retrata o primeiro modo 

de produção de globalização em combinação com o localismo globalizado, justificado 

quando um conceito se torna global pelo globalismo localizado, ou seja, a 

“glocalização” terminologia apresentada por Abdi (2012, p. 44) na seguinte 

compreensão: 

[...] uma ideia prática que evidencia a globalização não como um 

fenômeno unidirecional, e que nos espaços antigos da vida deve ter 
significado de expandir o local a outras localidades, nas realidades 
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regionais, nacionais e continentais. Bem como: refere-se às complexas 

realidades de forças globais que afetam os contextos locais e às forças 

locais interagindo ativamente entre si, o que contribui diretamente 
para mudar os efeitos qualitativos e os resultados da globalização [...] 

 

Nesse sentido, Leff (2001) reforça que o meio ambiente deverá ser sempre um 

tema presente numa realidade vinculada aos processos físicos, biológicos e simbólicos 

que, por meio de ações econômicas, cientificas e técnicas do homem, são reorganizadas 

e reconduzidas. Para ele, incluem-se propostas alternativas que, pela vertente da 

globalização econômica os princípios originais, são transformados para mercado 

diminuindo os aspectos educativos no contexto ambiental, capacitação profissional da 

gestão. Coloca, ainda, que o saber ambiental e a educação, em geral, implicam no 

diálogo entre as culturas e práticas tradicionais e, em razão disso, não concebe a 

homogeneidade, mesmo se desenvolvido de forma interdisciplinar integrando diferentes 

questões sociais e naturais.  

Reconhecidamente, muitos aspectos educacionais não podem ser ignorados pela 

demanda reprimida por profissionais capacitados; há relevância em considerar os 

estudos socioeconômicos do estado e do município, observar as vocações locais e a 

viabilização e os caminhos da sustentabilidade para explorar tais potencialidades 

inseridas no num contexto de mobilização das representações comunitárias. 

 

3. Considerações Finais 

Este artigo buscou identificar os  APls  não apenas como um modismo, mas pela 

importância que ocupam nas políticas públicas nacionais para o desenvolvimento 

econômico, social, ambiental e para a sustentabilidade de regiões menos favorecidas.  

Nesta perspectiva, o Ministério da Educação lançou programas nas vertentes 

educacional e profissional e recomendou aos gestores escolares dos Estados a adesão 

aos APLs como sendo elementos estratégicos para se definirem cursos técnicos a serem 

ofertados nas escolas estaduais de ensino médio – EMI/EPT e pela ligação com  às 

diretrizes estratégicas do governo na projeção futura da formação integral propedêutica/ 

profissional, científica e tecnológica dos atores envolvidos e posterior geração de 

emprego e renda dessa comunidade escolar.   

Antecipamos que as implantações dos programas governamentais vem sendo 

cumpridas dentro do prazo temporal definido nas metas serem atingidas para se obter  
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resultados positivos, como: a ampliação matrículas na educação profissional, científica e 

tecnológica; investimentos em cifras de bilhões de reais com aplicações em recursos nas 

redes estaduais de educação de todo o País em construções das novas escolas-padrão, 

reformas, ampliações e compras de equipamentos de infraestrutura, de produtos 

mobiliários para montagem de laboratórios básicos e científicos. 

Do exposto, fica a relevância da articulação das políticas públicas no plano 

territorial e a projeção da educação profissional, científica e tecnológica associada ao 

contexto produtivo, sobremaneira, na valorização do conhecimento e a capacitação 

técnica dos seus interlocutores. 

Inferimos que os APLs devem estar presentes em todos os programas 

educacionais e, que o agente público ao definir as políticas públicas de educação, possa 

apresentar projetos com vistas à superação da baixa qualificação técnica para o mundo 

do trabalho.  

Finalmente, reafirmamos que as instituições de ensino e de pesquisas tornam-se 

agentes ativos para formalizar os APls  não apenas no cunho econômico, mas com 

discussões que tratem do impacto ou dano ao no meio ambiente, no fomento à 

universalização da cidadania.  
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