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ENSINO: FORMAÇÃO TÉCNICA

Expansão prevista pelo MEC ajuda
na valorização profissional do aluno
Existem no País cerca de 200 mil vagas de emprego aguardando candidatos saídos de escolas profissionalizantes
NELSON PEREZ/AE

atento às necessidades locais”,
diz,contandoquetrêsnovosCefets devem ser abertos no Estado do Rio até o fim da gestão de
Lula. O de Friburgo vai oferecer cursos de informática, produção têxtil e metal-mecânica.
O de Angra dos Reis vai priorizar áreas relacionadas às usinas de energia nuclear e o turismo. E o de Friburgo ainda está
em discussão.

Karine Rodrigues
RIO

O investimento de R$ 1 bilhão
para a construção de 150 escolas federais de ensino técnico,
anunciado pelo governo federal, deve acelerar o processo de
valorizaçãodaeducação profissional, acreditam os especialistas da área. O interesse pelo setor, aliás, só aumenta, já que entre2003e2005onúmerodematrículassubiu27%,eodeestabelecimentos, 18%. Um incremento motivado pela crença de que
esteéocaminhomaisrápidopara se conseguir uma vaga no
mercado de trabalho, mas não
só: as instituições costumam
tercomooutroimportanteatrativo o ensino de qualidade.
“A sociedade brasileira vive
sobumafortecargabacharelesca. Por isso há muito preconceito com tudo que se relaciona ao
mundo do trabalho, seja o ensino técnico ou tecnológico, que
tem status de graduação. São
vistos como de segunda categoria”, observa Eliezer Pacheco,
responsável pela Secretaria de
EducaçãoProfissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da
Educação (MEC).
Segundo ele, tudo não passa
de um equívoco, já que muitas
vezes o aluno do ensino profissional é “tão bom ou melhor do
que os demais”, por ser desafiado diariamente.
Os cursos não são tão rápidos como muitos podem imaginar, já que a duração gira em
torno de seis semestres. Além
disso, o estágio é obrigatório, e
a carga horária, quando feita
em concomitância com o ensino médio, exige dedicação em
tempo integral.

CUIDADOS FUNDAMENTAIS

Para André Malhão, diretor da
Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a
análisedomercadoéfundamental, e deve ser considerado no
processo de expansão, mas em
momento algum pode se transformar no ponto principal, com
o intuito de produzir mão-deobraatoquedecaixa,epreparada unicamente para um tipo de
tarefa. “A escola não pode tratar o estudante como uma máquina, que está pronto apenas

‘Tarefa continua
sendo a de formar
cidadãos’, diz Eliezer
Pacheco, do MEC

NA PRÁTICA – Escola Politécnica da Fiocruz obteve o melhor desempenho do Enem entre as escolas públicas do Rio nos últimos dois anos

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO
Expansão registrada no período entre 2003 e 2005

Número de estabelecimentos
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2.789
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3.047

Número de matrículas

26,9%

Estabelecimentos por
dependência administrativa

Maior concentração de
matrículas segundo a área
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EM 2005
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Total: 3.294

Saúde

31,5

Indústria

17,8
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14,8

Informática

12,0

2.350

747.892

3.294
676.093
589.383

RECONHECIMENTO DO SETOR

Ainda que estejam sendo ditadaspelo mercado, as mudanças
no ensino técnico devem resultar no maior reconhecimento
do setor, avalia Pacheco, lembrando que existem hoje no
País cerca de 200 mil vagas de
emprego aguardando candidatos. Por estar vinculada diretamenteaoprojeto dedesenvolvimentonacional,aexpansãoprevê que as escolas vão oferecer
cursos associados aos perfis
econômicos dos municípios on-
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Perrotta,diretoradeGestãoEstratégica do Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca (Cefet), no
Maracanã, instituição federal
onde o aluno consegue empre-

6,8

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA

FONTE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)/CENSO ESCOLAR 2003-2005

de serão erguidas.
“A educação profissional é
imprescindível para um país
que quer crescer rapidamente”, observa o secretário. A opinião é partilhada por Carmen

Agropecuária

INFOGRÁFICO/AE

godentrodasaladeaula.Segundo ela, o Cefet hoje tem convênio com cerca de 2.700 empresas, que muitas vezes nem
aguardam o estudante concluir
o curso para contratá-lo. Não à

toamaisde8milcandidatostentaram conseguir uma das 930
vagas ofertadas.
“Oporcentualdeempregabilidadeémuito grande.Não falta
emprego. Mas é preciso estar

Governo pretende
duplicar unidades no País
Rodrigo Morais
RIO

O pacote para o ensino técnico do segundo mandato do
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, antecipado pelo Estado na quarta-feira da semana passada, tem por objetivo mais do que duplicar a
rede federal – hoje são 138
unidades, devendo passar a
ser 288.
Outra novidade será a
transformação dos atuais
Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) em
Institutos de Ciência e Tec-

nologia, a partir de uma nova
figura jurídica que concederá
autonomia semelhante àquela
de que gozam as universidades.
Isso permitirá, por exemplo, aos institutos, dedicados
exclusivamenteà formação técnica e tecnológica e ao ensino
de ciências, criar cursos e campus sem pedir autorização ao
MEC. Uma de suas funções será formar professores para o
ensino básico nas áreas de ciências,física, químicae matemática, em que há déficit de 200 mil
profissionais.
As cerca de 30 escolas técnicas e agrotécnicas ligadas às

paraumdeterminadotipodetarefa”, ressalta.
Eliezer Pacheco complementa: “A tarefa da escola pública continua sendo a de formar cidadãos”.
NaEscolaPolitécnicadaFiocruz, que nos dois anos últimos
anos obteve o melhor desempenhodoExameNacionaldoEnsino Médio (Enem) entre as escolas públicas do Rio, o currículo
vai além do pragmatismo, e dá
espaço também para aulas de
filosofia,além deatividades culturais.Hátambémexigência de
monografia de conclusão de
curso. Lá o ensino médio é ministradojunto comoensino técnico,masépossíveltambém,assim como no Cefet, optar por fazer apenas as disciplinas da
área profissional.
“O importante é oferecer
uma formação mais humanista
ao profissional”, salienta CláudioRibeiro,umdoscoordenadores da escola politécnica. ●

Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) também são
alvo do pacote. Hoje praticamente abandonadas, em sua
maioria, excluídas dos projetos pedagógicos universitários, elas seriam transformadas em autarquias.
Uma vez que a expansão do
ensinotécnicoterá como conseqüêncialógicaumamaiornúmero de estagiários e aprendizes, o
governo criou uma estratégia
para evitar que eles sejam usados como mão-de-obra barata.
Para isso, uma mudança na
legislação deve limitar o período do estágio, o número de horas de trabalho e restringir os
locais onde essas funções podem ser exercidas. Os estagiários e aprendizes não poderão
trabalhar como operários ou
produzir mercadorias para
venda. ●
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Diploma de curso
técnico se iguala
à graduação
Aluna não sabia razão da escolha antes de começar as
aulas; hoje acredita que carreira pode ter bom retorno

DUPLA FUNÇÃO – As amigas Lívia (à esq.) e Paula Cristina: curso ajuda na carreira e a seguir faculdade

Karine Rodrigues
RIO

Ela diz que chegou à escola
técnica de “pára-quedas”, ou
seja, não sabia exatamente a
razão de sua escolha. Hoje,
mais de dois anos depois, já
pensa seriamente em seguir
a carreira de técnica. Aos 17
anos,alunadolaboratório em
biodiagnóstico em saúde, Lívia Costa Pereira faz parte de
uma geração que acredita
que o diploma universitário é
semelhante ao certificado
concedido aos que concluem
a educação profissional.
“Pode até ser que eu depois venha a buscar uma graduaçãoemBiologiaouBiomédica.Masestougostandomuito do que estou fazendo. É
uma boa carreira profissional. Paga-se bem”, diz ela,
que está cursando o 3º ano do
ensino médio na Escola PolitécnicadeSaúdeJoaquimVenâncio, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Com uma média de 3 mil
candidatos para 100 vagas, a
instituiçãoofereceaindahabilitação em gestão em serviçosdesaúde,registroseinformações em saúde e vigilância
sanitária e saúde ambiental,
alémdecursosdeespecialização de nível técnico, pós-graduação e formação continuada de trabalhadores.
A procura pela área é
grande, e está comprovada
no Censo Escolar feito pelo
Ministério da Educação. Entre 2003 e 2005, o número de
matrículas nos cursos técnicos de saúde aumentou de
174 mil para 236 mil, representando cerca de 32% do total de todas as habilitações.

Anúncio

Aluno concorreu
com mais de
2 mil candidatos
por uma vaga
Amiga de Lívia, a estudante Paula Cristina Iglesias, de
17anos,jásabiaexatamenteo
que procurar na educação
profissional da Fiocruz: formação de qualidade para ficar mais perto das disputadas vagas dos vestibulares de
Medicina.“Aquielesdãoênfaseaconteúdosquesãoimportantes para quem deseja seguir a carreira médica.”
Embora tenha entrado na
escola técnica com escolhas
já feitas, Paula considera que
elaémuitoútilparaquemnão
sabe ao certo o que pretende
fazerquandoterminaroensino médio. A irmã mais velha,
por exemplo, optou por um
curso técnico de informática,
mas depois descobriu que
preferia fazer Direito.
PRIMEIRA OPÇÃO

Do time dos decididos, Bruno
de Deus Henriques Muniz, de
16anos,estudantedemecânica do Cefet do Maracanã, estádeolhoemumavagana Petrobrás. Segundo ele, é muito
mais fácil conseguir um estágiona empresa quandoo candidato tem uma preparação
técnica em uma instituição
de referência federal.
Aluno do 1º semestre, ele
enfrentou2.166concorrentes
para obter uma das 120 vagas
ofertadas. Assim como Bruno, Beatriz Grego Torres, de
16 anos, é caloura na mecânica e cursa o ensino médio no
Colégio Pedro II, instituição
federal de referência. Conta
estar empolgada com as primeirasaulas,masdizqueainda é cedo para saber o que
acontecerá. “Sei que está valendo muito.” ●
Fonte: O Estado de S. Paulo, 19 mar. 2007. 1º Caderno, p. A28 e A29.

