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Governopretende
duplicarunidadesnoPaís

ExpansãoprevistapeloMECajuda
navalorizaçãoprofissionaldoaluno

Karine Rodrigues
RIO

O investimento de R$ 1 bilhão
para a construção de 150 esco-
las federais de ensino técnico,
anunciado pelo governo fede-
ral, deveacelerar oprocessode
valorizaçãodaeducaçãoprofis-
sional, acreditam os especialis-
tas da área.O interesse pelo se-
tor,aliás, sóaumenta, jáqueen-
tre2003e2005onúmerodema-
trículassubiu27%,eodeestabe-
lecimentos, 18%.Umincremen-
tomotivado pela crença de que
esteéocaminhomaisrápidopa-
ra se conseguir uma vaga no
mercado de trabalho, mas não
só: as instituições costumam
tercomooutroimportanteatra-
tivo o ensino de qualidade.
“A sociedade brasileira vive

sobumafortecargabachareles-
ca.Por issohámuitopreconcei-
to com tudo que se relaciona ao
mundo do trabalho, seja o ensi-
no técnico ou tecnológico, que
tem status de graduação. São
vistoscomodesegundacatego-
ria”, observa Eliezer Pacheco,
responsável pela Secretaria de
EducaçãoProfissionaleTecno-
lógica (Setec), doMinistério da
Educação (MEC).
Segundo ele, tudo não passa

de um equívoco, já que muitas
vezes o aluno do ensino profis-
sional é “tão bom oumelhor do
queosdemais”,porserdesafia-
do diariamente.
Os cursos não são tão rápi-

dos comomuitos podem imagi-
nar, 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 ensi-
no médio, exige dedicação em
tempo integral.

RECONHECIMENTO DO SETOR
Ainda que estejam sendo dita-
daspelomercado,asmudanças
no ensino técnico devem resul-
tar no maior reconhecimento
do setor, avalia Pacheco, lem-
brando que existem hoje no
País cerca de 200 mil vagas de
emprego aguardando candida-
tos. Por estar vinculada direta-
menteaoprojetodedesenvolvi-
mentonacional,aexpansãopre-
vê que as escolas vão oferecer
cursos associados aos perfis
econômicos dosmunicípios on-

de serão erguidas.
“A educação profissional é

imprescindível para um país
que quer crescer rapidamen-
te”, observao secretário.Aopi-
nião é partilhada por Carmen

Perrotta,diretoradeGestãoEs-
tratégica do Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca (Cefet), no
Maracanã, instituição federal
onde o aluno consegue empre-

godentrodasaladeaula.Segun-
do ela, o Cefet hoje tem convê-
nio com cerca de 2.700 empre-
sas, que muitas vezes nem
aguardamoestudante concluir
o curso para contratá-lo. Não à

toamaisde8milcandidatosten-
taram conseguir uma das 930
vagas ofertadas.
“Oporcentualdeempregabi-

lidadeémuitogrande.Nãofalta
emprego. Mas é preciso estar

atento às necessidades locais”,
diz,contandoquetrêsnovosCe-
fetsdevemserabertosnoEsta-
do doRio até o fim da gestão de
Lula. O de Friburgo vai ofere-
cer cursos de informática, pro-
dução têxtil e metal-mecânica.
O de Angra dos Reis vai priori-
zar áreas relacionadas às usi-
nasdeenergianucleareoturis-
mo. E o de Friburgo ainda está
emdiscussão.

CUIDADOS FUNDAMENTAIS
Para AndréMalhão, diretor da
Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), a
análisedomercadoéfundamen-
tal, e deve ser considerado no
processo de expansão, mas em
momento algumpode se trans-
formarnoponto principal, com
o intuito de produzir mão-de-
obraatoquedecaixa,eprepara-
da unicamente para um tipo de
tarefa. “A escola não pode tra-
tar o estudante como uma má-
quina, que está pronto apenas

paraumdeterminadotipodeta-
refa”, ressalta.
Eliezer Pacheco comple-

menta: “A tarefa da escola pú-
blica continua sendo a de for-
mar cidadãos”.
NaEscolaPolitécnicadaFio-

cruz, que nos dois anos últimos
anosobteveomelhordesempe-
nhodoExameNacionaldoEnsi-
noMédio (Enem)entreasesco-
las públicas do Rio, o currículo
vai além do pragmatismo, e dá
espaço também para aulas de
filosofia,alémdeatividadescul-
turais.Hátambémexigênciade
monografia de conclusão de
curso. Lá o ensino médio é mi-
nistradojuntocomoensinotéc-
nico,masépossíveltambém,as-
simcomonoCefet,optarporfa-
zer apenas as disciplinas da
área profissional.
“O importante é oferecer

uma formaçãomais humanista
ao profissional”, salienta Cláu-
dioRibeiro,umdoscoordenado-
res da escola politécnica. ●

Existem no País cerca de 200mil vagas de emprego aguardando candidatos saídos de escolas profissionalizantes

NAPRÁTICA–EscolaPolitécnicadaFiocruzobteveomelhordesempenhodoEnementreasescolaspúblicasdoRionosúltimosdoisanos

ENSINO:FORMAÇÃOTÉCNICA

Rodrigo Morais
RIO

Opacoteparaoensino técni-
co do segundo mandato do
presidente Luiz Inácio Lula
daSilva, antecipadopeloEs-
tado na quarta-feira da se-
manapassada, temporobje-
tivo 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 Educa-
ção Tecnológica (Cefets) em
Institutos de Ciência e Tec-

nologia, a partir de uma nova
figura jurídica que concederá
autonomia semelhante àquela
dequegozamasuniversidades.
Isso permitirá, por exem-

plo, aos institutos, dedicados
exclusivamenteàformaçãotéc-
nica e tecnológica e ao ensino
deciências, criar cursosecam-
pus sem pedir autorização ao
MEC.Uma de suas funções se-
rá formar professores para o
ensinobásiconasáreasdeciên-
cias, física,químicaematemáti-
ca, emquehádéficit de 200mil
profissionais.
Ascercade30escolastécni-

cas e agrotécnicas ligadas às

Instituições Federais de Ensi-
no Superior (Ifes) também são
alvo do pacote. Hoje pratica-
mente abandonadas, em sua
maioria, excluídas dos proje-
tos pedagógicos universitá-
rios, elas seriam transforma-
das em autarquias.
Uma vez que a expansão do

ensinotécnicoterácomoconse-
qüêncialógicaumamaiornúme-
rodeestagiárioseaprendizes,o
governo criou uma estratégia
para evitar que eles sejam usa-
dos comomão-de-obra barata.
Para isso, uma mudança na

legislação deve limitar o perío-
do do estágio, o número de ho-
ras de trabalho e restringir os
locais onde essas funções po-
dem ser exercidas. Os estagiá-
rios e aprendizes não poderão
trabalhar como operários ou
produzir mercadorias para
venda.●
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‘Tarefa continua
sendo a de formar
cidadãos’, diz Eliezer
Pacheco, doMEC
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Diplomadecurso
técnicose iguala
àgraduação
Aluna não sabia razão da escolha antes de começar as
aulas; hoje acredita que carreira pode ter bom retorno

ENSINO:EXPERIÊNCIAPROFISSIONAL

DUPLAFUNÇÃO–AsamigasLívia (àesq.) ePaulaCristina: cursoajudanacarreiraeaseguir 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,alunadolaboratórioem
biodiagnóstico em saúde, Lí-
viaCostaPereirafazpartede
uma geração que acredita
queo diplomauniversitário é
semelhante ao certificado
concedido aos que concluem
aeducaçãoprofissional.
“Pode até ser que eu de-

poisvenhaabuscarumagra-
duaçãoemBiologiaouBiomé-
dica.Masestougostandomui-
to do que estou fazendo. É
uma boa carreira profissio-
nal. Paga-se bem”, diz ela,
queestácursandoo3ºanodo
ensino médio na Escola Poli-
técnicadeSaúdeJoaquimVe-
nâncio, da Fundação Oswal-
doCruz (Fiocruz).
Com uma média de 3 mil

candidatos para 100 vagas, a
instituiçãoofereceaindahabi-
litação em gestão em servi-
çosdesaúde,registroseinfor-
maçõesemsaúdeevigilância
sanitária e saúde ambiental,
alémdecursosdeespecializa-
ção de nível técnico, pós-gra-
duação e formação continua-
dade trabalhadores.
A procura pela área é

grande, e está comprovada
no Censo Escolar feito pelo
Ministério da Educação. En-
tre 2003e 2005, onúmerode
matrículas nos cursos técni-
cos de saúde aumentou de
174 mil para 236 mil, repre-
sentandocercade 32%do to-
tal de todas as habilitações.

AmigadeLívia,aestudan-
te Paula Cristina Iglesias, de
17anos, jásabiaexatamenteo
que procurar na educação
profissional da Fiocruz: for-
mação de qualidade para fi-
car mais perto das disputa-
dasvagasdosvestibularesde
Medicina.“Aquielesdãoênfa-
seaconteúdosquesãoimpor-
tantes para quem deseja se-
guir a carreiramédica.”
Embora tenha entrado na

escola técnica com escolhas
já feitas, Paula considera que
elaémuitoútilparaquemnão
sabe ao certo o que pretende
fazerquandoterminaroensi-
nomédio. A irmãmais velha,
por exemplo, optou por um
curso técnicode informática,
mas depois descobriu que
preferia fazerDireito.

PRIMEIRA OPÇÃO
Dotimedosdecididos,Bruno
deDeusHenriquesMuniz,de
16anos,estudantedemecâni-
ca do Cefet doMaracanã, es-
tádeolhoemumavaganaPe-
trobrás.Segundoele, émuito
mais fácil conseguir umestá-
gionaempresaquandoocan-
didato tem uma preparação
técnica em uma instituição
de referência federal.
Aluno do 1º semestre, ele

enfrentou2.166concorrentes
paraobterumadas120vagas
ofertadas. Assim como Bru-
no, Beatriz Grego Torres, de
16 anos, é caloura namecâni-
ca e cursa o ensino médio no
Colégio Pedro II, instituição
federal de referência. Conta
estar empolgada com as pri-
meirasaulas,masdizqueain-
da é cedo para saber o que
acontecerá. “Sei que está va-
lendomuito.” ●

Aluno concorreu
com mais de
2 mil candidatos
por uma vaga
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