
Brasil vive um mo-
mento histórico na área educa-
cional, considerado por espe-
cialistas e professores como
uma verdadeira revolução no
ensino público e privado.

Essa mudança começou a
ser implantada no país por em-
presas e grandes corporações
a partir de 1997, mas só em 2004
foi adotada oficialmente pelo
governo federal, com a criarão
da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e
Diversidade (Secad), do Mi-
nistério da Educação.

Em 2000, o Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC), com
sede em Brasília, implantou os
cursos de educação continua-
da em todos os seus conselhos
regionais espalhados pelo país.
A partir de Brasília, duas vezes
por semana, conferências via
internet e circuito interno fecha-
do de televisão ensinam a con-
tadores e contabilistas como
qualificar seus profissionais

para poderem acompanhar as
mudanças do mercado e assim
atender bem aos seus clientes.

O pioneiro dessa mudança
foi o contador José Serafim
Abrantes, então presidente do
CFC. Segundo ele, "a Educação
Continuada é um processo de
qualificação profissional que
pode ser planejado a médio e
longo prazo, atendendo as de-
mandas do mercado e as ne-
cessidades que o profissional
sente na medida em que vão
acontecendo mudanças nos
processos de trabalho".

Outro bom exemplo dessa
revolução no ensino é o Progra-
ma de Educação Continuada da
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
de São Paulo. Amaioria dos pro-
fessores que lecionam na FGV
participam do corpo docente
desse programa. São aproxima-
damente 250 professores titula-
dos no Brasil e no exterior, com
vasta experiência de ensino e
pesquisa. Com isto, a FGV an-

gariou, ao longo dos anos, um
grande número de parceiros na-
cionais e internacionais, além de
convênios com mais de 50 uni-
versidades ao redor do mundo.

O professor da FGV Lauro
Gonzalez afirma que o programa
de educação continuada da FGV,
além de qualificar os profissio-
nais para uma atuação mais efi-
caz, orienta seus cursos para o
levantamento de necessidades
reais das organizações e a bus-
ca de soluções efetivamente apli-
cáveis a elas. "Neste âmbito, os
departamentos de RH figuram
como fortes aliados na estrutu-
ração de nossos cursos, ajudan-
do a identificar e direcionar as
necessidades de ambos os la-
dos: as empresas e seus profis-
sionais", diz o professor.

Em Curitiba, o Centro Inter-
nacional de Tecnologia ern Sof-

tware (CITS), empresa criada há
dez anos por técnicos e especi-
alistas do setor, já capacitou mais
de l O mil profissionais em edu-
cação continuada com progra-
mas de software. Um dos espe-
cialistas, Roberto Dellamare, diz
que educação continuada é
hoje uma das estratégias mais
importantes para os bons pro-
fissionais manterem seus empre-
gos e as empresas potencializa-
rem sua competitividade. "Em-
bora o conhecimento de uma
tecnologia, ferramenta ou práti-
ca em desuso nunca seja total-
mente perdido, acompanhar as
mudanças constantes de cená-
rio exige esforços contínuos.
No ambiente corporativo, a edu-
cação continuada ocorre de vá-
rias formas e a todos os instan-
tes".

A educação continuada tam-
bém chegou ao setor de trans-
porte de passageiros. No Para-
ná, essas empresas apostam na
capacitação interna como fer-
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ramenta de responsabilidade
social. Atualmente, 11 empresas
de Curitiba e região metropoli-
tana - entre urbanas, metropo-
litanas e de fretamento e turis-
mo - fazem parte do Projeto de
Educação Continuada (PEC),
parceria entre o SEST/SENAT,
a ONG Instituto Dom Bosco e a
Secretaria Estadual de Educa-
ção. Desde sua implantação, em
1998,4.448 alunos - trabalhado-
res do setor - se formaram no
ensino fundamental e médio. Só
em 2005, foram 745 formandos.

As aulas acontecem dentro
das empresas, em vários horári-
os, para facilitar o acesso dos
interessados ao estudo. O tem-
po estimado para a conclusão
do curso é de 14 meses para o
ensino fundamental e 14 para o
médio. Para o presidente da Fe-
deração das Empresas de Trans-

porte de Passageiros dos Esta-
dos do Paraná e Santa Catarina
(Fepasc), Marco Antônio Gulin,
o investimento em educação traz
retorno positivo para todos. "O
funcionário tem mais motivação
pessoal e profissional, sua famí-
lia também é beneficiada, a em-
presa ganha com o aumento da
produtividade e da qualidade e
isso os usuários do sistema tam-
bém sentem", completa.

Do mesmo setor empresarial,
a psicóloga Tatiana Tanabe, ana-
lista de recursos humanos da
Nacional Expresso - empresa que
atua há mais de 30 anos na área
de transporte interestadual de
passageiros terrestre e que inves-
te em educação continuada - afir-
ma que "a educação continuada
é um processo que se realiza em
qualquer momento e local. Não
precisa ter hora marcada nem es-
paço organizado com material di-
dático para aprendizagem. Esse
tipo de educação ocorre a todo
instante e é oferecida de diver-

sas maneiras, seja por meio de
reuniões, instruções dadas por
supervisores, por membros da
área de recursos humanos,
quadros de administração vi-
sível, intranet, acompanhamento
do trabalho etc", explica.

A fábrica da Volvo em Curiti-
ba atingirá neste ano o limite de
capacidade de produção, de 25
mil unidades por ano. A partici-
pação das exportações na pro-
dução deve subir de 20% para
entre 50% e 60%. A fábrica bra-
sileira passará a responder por
40% da demanda de blocos dos
Estados Unidos. Um dos fato-
res responsáveis pela qualida-
de da produção da Volvo é a
educação continuada de seus
funcionários.

Para o gerente de Assuntos
de Pessoal da Volvo do Brasil
S.A., Roberto Monti, a educa-

ção continuada é uma necessi-
dade diante das mudanças so-
cioeconômicas que ocorrem no
mundo em grande velocidade.
"A grande maioria das pessoas
quer e necessita trabalhar. Po-
rém, diante de tantas mudanças
que estão ocorrendo no Brasil c
no mundo, ficam cada vez mais
competitivos o mercado de tra-
balho e as oportunidades de
negócios".

Segundo Roberto, a Educa-
ção deve ser vista como um
contínuo processo de auto-co-
nhecimento do homem como um
todo, de aquisição de novas in-
formações e desenvolvimento
de habilidades que, usadas na
vida e para a vida, possam pro-
porcionar bem estar social, psi-
cológico e econômico. "Um sis-
tema de educação ideal quando
direcionado para o trabalho,
deveria estar estruturado e or-
ganizado para poder oferecer

* qualificação profissional para
todas as pessoas que dele pre-
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cisem; para o jovem em inicio
de carreira, bem como o traba-
lhador no meio da carreira pro-
fissional ou aquele trabalhador
com idade mais avançada".

Antes mesmo de o governo
federal oficializar esse novo mé-
todo de ensino, a Pontifícia Uni-

versidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC-RS) saiu
na frente. Criou o Centro de
Educação Continuada, com o
objetivo de proporcionar opor-
tunidades de enriquecimento
pessoal e profissional ao lon-
go da vida da população em
geral, através do aprendizado
criativo e inovativo, do desen-
volvimento de conceitos, es-
tratégias educacionais e de
empreendedorismo.

A Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e
Diversidade (Secad), do Mi-
nistério da Educação, como diz
o próprio ministro Fernando
Haddad, vê as pessoas como
capazes de aproveitar oportu-
nidades de aprendizado em to-
das as idades e em numerosos
contextos: no trabalho, em
casa e nas atividades de lazer,

não apenas por meio de canais
formais, como escolas e uni-
versidades.

A Secad é a mais nova se-
cretaria do MEC e nela estão
reunidos, pela primeira vez na
história do ministério, temas
como alfabetização e educa-
ção de jovens e adultos, edu-
cação do campo, educação
ambiental, educação escolar
indígena e diversidade étnico-
racial, temas antes distribuí-
dos em outras secretarias.

Este trabalho, segundo o
ministro Haddad, representa
uma nova fase no enfrenta-
mento das injustiças existen-
tes nos sistemas de educação
do país, valorizando a diver-
sidade da população brasilei-
ra e trabalhando para garantir
a formulação de políticas pú-
blicas e sociais como instru-
mento da cidadania.

"Um dos principais objeti-
vos da Secad é reduzir as de-
sigualdades educacionais por

meio da participação de todos
os cidadãos, em especial de jo-
vens e adultos, com políticas
públicas que assegurem a am-
pliação do acesso à educação
continuada. Além disso, a se-
cretaria responde pela orienta-
ção de projetos político-peda-
gógicos voltados para os seg-
mentos da população vítima
de discriminação e de violên-
cia", resume o ministro da
Educação.

Há cerca de quatro déca-
das, o ciclo tecnológico idéia/
invenção-inovaçào-imitação
compreendia um período de 30
anos. Hoje, ele é de apenas seis
anos e em 2020, não passará
de dois a três anos.

Cinqüenta por cento do que
um calouro aprende hoje ao in-
gressar na faculdade está obso-
leto assim que ele se forma.
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