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P restes a completar um século de exis-
tência, a rede pública de ensino

profissionalizante parece recuperar o vigor
da juventude. Em 1909, o presidente Nilo
Peçanha criou as primeiras 19 Escolas de
Aprendizes e Artífices. Ao longo das déca-
das seguintes, a rede cresceu e as escolas
mudaram de nome várias vezes. Até 2002,
eram 140 escolas técnicas em todos os
Estados. Agora, o Ministério da Educa-
ção prepara uma nova reforma no siste-
ma, com a transformação dos Cefets em
38 Institutos Federais de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia (Ifets), aos quais estarão
ligadas as demais escolas técnicas. Mais
do que uma simples mudança adminis-
trativa, o plano oficial é ampliar a oferta
de vagas. Na primeira fase, serão 64 no-
vas unidades, das quais 45 já concluídas
e, ao final da segunda, outras 150. Se o
plano for integralmente implementado,
o país terá mais do que dobrado o núme-
ro de escolas técnicas da rede pública fe-
deral em menos de uma década, ao custo
estimado de R$ 750 milhões.

O ensino profissionalizante voltou de
tal maneira à agenda oficial que o minis-
tro da Educação, Fernando Haddad, che-
gou a reivindicar um naco do dinheiro
que supostamente virá da extração do pe-
tróleo das profundezas da camada de pré-
sal para a expansão das vagas públicas
nessa modalidade de educação.

O renascimento do ensino técnico é

muito bem-vindo em tempos de escassez
de trabalhadores qualificados. Ao contrá-
rio das décadas anteriores, quando a eco-
nomia patinava e o problema era o desem-
prego, agora se fala em "apagão da mão-de-
obra" Não é que acabou o desemprego; é
algo mais estranho e com o que os brasilei-
ros não estão acostumados a lidar. Boa par-
te dos que procuram trabalho não tem qua-
lificação suficiente para ocupar as vagas
disponíveis. É mais ou menos como estar
morrendo de sede ao lado da bica dágua.
Mas o professor Marcelo Néri, da Funda-
ção Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-
RJ), analisa a situação pelo lado positivo da
geração de empregos. "Pelo menos é um
bom problema com o qual temos de lidar"

A falta de mão-de-obra qualificada
é, segundo Néri, um sinal inequívoco de
que a economia brasileira está conseguin-
do deixar para trás os tempos de vôo de
galinha - ou "stop and go" no jargão
economés - para finalmente decolar. Isso,
claro, se a crise financeira internacional
não passar mais uma rasteira no Brasil.

O investimento na expansão do ensi-
no profissionalizante aparece como parte
da solução para a escassez de mão-de-obra
qualificada. "Os cursos técnicos ainda são
poucos. Precisamos criar uma massa críti-
ca de cursos técnicos e tecnológicos'.' Ele
tem razão. Nas últimas duas décadas, o
avanço das tecnologias modificou comple-
tamente os modos de produção de prati-

camente todos os setores da economia. E o
ritmo de inovação continua acelerado. Se
há dez ou 20 anos um trabalhador rural
podia abandonar a lavoura e buscar em-
prego de pedreiro ou ajudante numa obra
nos grandes centros urbanos, hoje em dia
só vai encontrar colocação se preencher re-
quisitos mínimos de escolaridade. Aos
poucos, até a construção civil está deixan-
do de ser o último refúgio para os iletrados.
O diretor regional do Senai do Paraná, João
Barreto Lopes, conta que, hoje, qualquer
um se surpreende com o nível de conheci-
mento exigido de um trabalhador em uma
grande obra de construção. "Mais impor-
tante do que a experiência é o conhecimen-
to" adverte.

Enquanto isso, há vagas abertas em
praticamente todos os setores e gente que-
rendo - e precisando - trabalhar. No
Paraná, os setores que mais demandam são
o metal-mecânico, o eletrônico e o de ali-
mentos. E o ensino profissional técnico e
tecnológico representa, segundo Lopes, a
solução para esse infeliz descasamento de
oportunidades. O professor Renato
Pedrosa, do departamento de matemática
da Unicamp, não faz rodeios: "Como em
tudo o que diz respeito à educação, o Brasil
ainda está muito atrasado no ensino profis-
sional. No mar de mediocridade em que flu-
tua o sistema educacional brasileiro, há al-
gumas ilhas de excelência, como as escolas
técnicas federais, que gozam de prestígio e
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No Senai da cidade paranaense de Arapongas, Yussef Mohamad El Kadir
é considerado um prodígio. O nome complicado vem do pai, libanês, mas a
porção brasileira é igualmente relevante na formação dele - a mãe é capixaba.
Começou no Senai em um curso de Marcenaria Industrial, concluído em 2005.
No ano seguinte, ingressou em um curso superior de Matemática e, em 2007,
foi selecionado como técnico de ensino júnior do Senai. Hoje, com 19 anos,
Yussef é professor no mesmo curso de aprendiz que ele concluiu há três anos.

No caso de Yussef, é evidente que o curso técnico foi determinante para
conseguir o primeiro emprego. E se não surgisse a oportunidade na própria
escola, ele teria encontrado uma outra colocação com facilidade. O norte
paranaense é um pólo moveleiro e, como todos os setores industriais, está ávido
por profissionais bem qualificados. Além de pensar no mercado de trabalho,
Yussef optou pelo curso de Marcenaria por gostar da profissão. E para quem
pensa que licenciatura em Matemática não combina com marcenaria, Yussef
garante que são atividades absolutamente complementares. A matemática, diz,
além de desenvolver o intelecto, auxilia nas tarefas práticas de fabricação de
móveis. "Há muitos erros que podem ser evitados com o conhecimento da
matemática" ensina. Além disso, a licenciatura também o capacita na difícil arte
de lecionar. É por isso que todas as noites, depois da jornada de trabalho no
Senai, ele percorre os 17 quilômetros até a cidade vizinha de Apucarana para as
aulas na faculdade - que ele não pensa em deixar. Uma vez concluída a gradua-
ção, Yussef já vislumbra o caminho para a pós-graduação, mais precisamente,
um curso de mestrado. "Só ainda não sei se na área técnica ou acadêmica." A
única certeza que ele tem é que sua trajetória profissional começou com um
curso de aprendizagem no Senai. E esse tipo de capacitação quase sempre
representa um atalho para um jovem inexperiente em busca do primeiro em-
prego. Para todos, não apenas para os pequenos prodígios, como Yussef

têm fama de prover ensino de bom nível.
O clichê precisa ser repetido: não há

país que tenha vencido a condição de sub-
desenvolvimento sem investimentos ele-
vados em educação. Elevados e corretos.
Porque, segundo os especialistas, de nada
adianta privilegiar segmentos para os
quais há pouca demanda por trabalhado-
res. Pedrosa compara as oportunidades de
um bacharel em Filosofia e aquelas de
um tecnólogo em TI, por exemplo. Para
o primeiro, as opções são muito restri-
tas: seguir a vida acadêmica numa pós-
graduação, se tiver cursado uma universi-
dade de alto nível, ou dar aulas - e nesse
caso vai ficar refém do pequeno número
de vagas para professor. "Já o técnico em
TI sai da escola empregado" afirma.

Distorção nas vagas
Essa distorção é evidente na Região

Sul. O diretor do Senai em Santa Catarina,
Sérgio Arruda, conta que aumentou mui-
to o número de pessoas com curso supe-
rior no Estado. Mas na industrializada
Joinville, maior cidade catarinense, em vez
de bacharéis, o mercado precisa mesmo é
de técnicos ferramenteiros. "O salário é
elevado e as empresas estão ávidas por
profissionais qualificados" afirma Arruda.
O fenômeno se repete em todas as áreas.
Um curso técnico em Marcenaria Indus-
trial pode ser o suficiente para abrir a
primeira porta no mundo do trabalho,
como aconteceu com o jovem Yussef
Mohamad El Kadir, formado no Senai
do Paraná (leia mais no quadro ao lado}.

Isso não significa, é claro, que o ensi-
no superior deva ser desprezado. A
Coréia do Sul deixou para trás o subde-
senvolvimento ao multiplicar por cinco as
matrículas no nível superior em menos de
uma geração. O mais impressionante, po-
rém, aconteceu com o ensino profissional,
cuja oferta de vagas cresceu 19 vezes no
mesmo período. Embora nos últimos anos
tenha concentrado esforços e investimen-
tos justamente no ensino superior, o Bra-



sil tem apenas 8% da população adulta
com curso superior completo - menos do
que Tailândia (11%), Chile (13%) e Argen-
tina (14%). Já a Coréia ocupa a terceira po-
sição no ranking com 32%, atrás apenas
dos Estados Unidos (39%) e do Canadá
(49%), segundo dados da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

Na avaliação de Pedrosa, da Unicamp,
a prioridade ao ensino superior ajudou a
formar uma elite capacitada, embora em
pequeno número. "Isso foi positivo, por-
que temos hoje a melhor pós-graduação
da América Latina, por exemplo." O pro-
blema é que a massa de trabalhadores con-
tinua com uma formação precária: ainda
que a taxa de cobertura do ensino médio
tenha alcançado 50% dos jovens cm idade
escolar, a qualidade ainda é muito ruim.

O mecânico empresário
Filho de agricultores do pequeno

município de Modelo, no oeste de San-
ta Catarina, Claudimar Bortolin come-
çou sua história profissional no Senai.
Em 1992, então com 18 anos, fez a prova
de seleção para duas vagas em um curso
de aprendizagem em Mecânica Indus-
trial. Durante o curso, sem emprego
fixo, fazia "bicos" para ganhar uns tro-
cados e ajudar a família. Trabalhava
como servente de pedreiro, na limpeza
de terrenos e caixas d 'água, e como gar-
çom em uma churrascaria da cidade.

Com o certificado de técnico em
Mecânica Industrial nas mãos, foi tra-
balhar em Curitiba. Meses depois, quan-
do voltou para a casa da família, o pai
lhe deu de presente um carro usado, que
ele, prontamente, vendeu para comprar
um torno. Foi o suficiente para abrir uma
empresa em sociedade com dois ex-pro-
fessores. Em 1996, comprou a parte dos

sócios e seguiu na empresa com o apoio
da então namorada, e hoje esposa,
Janete. Localizada em São Miguel
D'Oeste, a Torfresma Industrial deslan-
chou mesmo em 1998, quando fechou o
primeiro grande contrato - com a pode-
rosa Cooperativa Central Aurora, de
Chapecó (SC) - para fabricar dez ca-
deiras ergonômicas em aço inoxidável.

A experiência acabou moldando o
rumo dos negócios da pequena Torfresma,
que passou a atuar focada no segmento
de peças de aço inoxidável para o setor
agroindustrial, como resfriadores de lei-
te, esteiras e elevadores. Hoje, a produ-
ção é totalmente automatizada e na lista
de clientes consta uma centena de frigo-
ríficos - de Santa Catarina e até de ou-
tros Estados. O empreendimento que
começou com o conhecimento adquiri-
do na escola técnica do Senai agora já
emprega mais de 50 funcionários.



A gaúcha Jennifer Farias Ro-
drigues, de 22 anos, é um exemplo de
que nem sempre um curso superior é
o caminho mais seguro para o primeiro
emprego. Ela trancou a matrícula no
curso de Engenharia Eletrônica da
Universidade Católica de Pelotas (RS)
para voltar ao Cefet da cidade, onde
concluíra o ensino médio. Desta vez,
para um curso de técnico em Eletrôni-
ca. A razão que a levou a interromper
momentaneamente a faculdade é que
o curso técnico tem duração bem me-
nor, além de abrir o leque de possibili-
dades na hora de procurar um empre-
go. Com o diploma de técnico, Jennifer
pode procurar trabalho tanto na área
de manutenção de equipamentos ele-
trônicos quanto na de informática.

O problema é que Jennifer não
vislumbra um futuro em Pelotas, que
oferece poucas vagas no setor indus-
trial. Tanto que ela já pensa em se
mudar para outra cidade, talvez em
Santa Catarina, Estado que conta com
o Pólo Tecnológico de Florianópolis e
com um pujante parque industrial na
região de Joinville e Jaraguá do Sul -
cidade onde vive seu pai. Mesmo com
a falta de empregos em Pelotas, Jennifer
está longe de se arrepender da esco-
lha. Afinal, segundo ela, o Cefet tem uma
"excelente reputação" e ela tem buscado
aproveitar bem os conhecimentos e as
oportunidades que surgem no curso. Re-
centemente participou de um projeto de
desenvolvimento de um carro elétrico,
no qual teve boas experiências, princi-
palmente na área de softwares. Assim,
diz ela, já vai ter o que mostrar a seus
futuros empregadores, seja no Rio
Grande do Sul ou em Santa Catarina.

A saída, na opinião do professor da
Unicamp, passa, necessariamente, pelo
ensino técnico. Mesmo em São Paulo,
Estado que mais investe na educação
profissional, menos de 10% dos estudan-
tes do ensino médio têm a oportunidade
de fazer um curso técnico.

Preconceito e ignorância
Outro fato que pesava contra as es-

colas técnicas é que havia, até pouco tem-
po atrás, uma enorme rejeição ao ensino
profissionalizante por boa parte dos edu-
cadores, principalmente aqueles ligados a
correntes ideológicas de esquerda. Um
ranço que ainda é percebido em algumas
instâncias. A escola, dizem, não deveria se
limitar a capacitar mão-de-obra para o mer-
cado, mas formar "cidadãos com consciên-
cia crítica para transformar a sociedade"

Quem nutre esse preconceito geral-
mente também ignora que os salários pa-
gos em muitas carreiras técnicas estão
próximos dos valores recebidos por pro-
fissionais com título universitário. Entre
os países da OCDE, os técnicos recebem,
em média, o equivalente a 75% do salário
dos graduados. Não é pouco, principal-

mente quando se leva em conta que as es-
tatísticas dos profissionais de nível supe-
rior incluem também mestres e doutores.
E as possibilidades de arranjar um empre-
go são bem maiores para o nível técnico.
Nos cursos do Senai na Região Sul, por
exemplo, e também nas escolas técnicas
do governo paulista (Etecs), o índice de
empregabilidade supera os 80%, em alguns
casos, aproximando-se até de 90%. Ou
seja, de cada dez técnicos formados, pelo
menos oito já saem da escola emprega-
dos. Esse percentual só não é maior por-
que parte dos egressos decide seguir di-
retamente para um curso superior. O
diretor do Senai gaúcho, José Zortéa,
conta que no curso de automação in-
dustrial, ao final do primeiro ano, os alu-
nos já estão empregados.

Se é assim, por que a educação profis-
sional não recebe mais atenção dos gover-
nos e da iniciativa privada? O secretário
de ensino profissional do Ministério da
Educação, Eliezer Moreira Pacheco, de-
sistiu de entender as razões do descaso
histórico - tanto na esfera federal quanto
pelos governos estaduais e até mesmo mu-
nicipais. "Isso é quase inexplicável. O go-



verno anterior chegou ao ponto de proi-
bir a expansão da rede federal." De fato,
a Lei 9.649/98 dizia que a expansão do
ensino profissional por parte da União
só poderia ser feita por meio de parce-
rias com os Estados, municípios, Distri-
to Federal, ou organizações não-gover-
namentais - que deveriam se responsa-
bilizar pela manutenção e gestão dos no-
vos estabelecimentos. Na prática, a
União não podia abrir e manter sozinha
novas escolas técnicas. "Perdemos um
ano e oito meses para mudar isso" afir-
ma Pacheco.

O ex-ministro da Educação Paulo
Renato de Souza se defende dizendo que
"o governo de Fernando Henrique Cardo-
so havia optado por um modelo de expan-
são descentralizado, em parceria com
os Estados, com a iniciativa privada e
com entidades como sindicatos e asso-

ciações profissionais" A idéia, segundo
ele, era vincular as escolas às necessida-
des do mercado de trabalho de cada re-
gião, formando trabalhadores mais qua-
lificados para as demandas específicas.
O ex-ministro aproveita para criticar o
modelo de escolas técnicas do atual go-
verno que, na avaliação dele, oferece um
ensino de boa qualidade, mas desvin-
culado da realidade do mercado. E isso
levaria muitos alunos a aproveitar o bom
nível dos colégios técnicos simplesmen-
te como preparação para o vestibular.

Disputas políticas à parte, o fato é
que a rede pública de ensino profissio-
nal praticamente se resume ao governo
federal. Nessa seara, a presença dos Es-
tados é praticamente insignificante e a
dos municípios, inexistente. As dificul-
dades financeiras estão entre as razões,
segundo Pacheco, que levam muitos go-

vernos estaduais a não investir na cons-
trução de escolas técnicas. Mas o pro-
fessor Pedrosa, da Unicamp, avalia que
alguns Estados poderiam fazem bem
mais do que têm feito no campo da for-
mação profissional. "O Rio Grande do
Sul, por exemplo, é um Estado rico, mas
historicamente é mal administrado e não
investe no ensino técnico" provoca. As-
sim, a responsabilidade acaba mesmo
recaindo sobre a União. A exceção é São
Paulo, cuja rede de escolas técnicas é in-
comparavelmente maior que a dos de-
mais Estados e continua em expansão.
Criada em 1970, a rede paulista de ensino
técnico é administrada e coordenada pelo
Centro Paula Souza, um órgão do gover-
no do Estado (leia mais na página 70).

Mudança estrutural
Como os Estados e municípios qua-



se não investem e a rede federal não tem
condições de atender o pais inteiro, resta
ao setor privado complementar a estru-
tura do ensino técnico no país. E, embora
não apareçam nas estatísticas oficiais do
MEC, as escolas privadas foram as que
mais cresceram nos últimos anos. Institui-
ções como o chamado "Sistema S" passa-
ram a desempenhar um papel fundamen-
tal na formação de mão-de-obra especia-
lizada, especialmente para o setor indus-
trial. No Paraná, o Senai forma 80 mil
alunos por ano. "Em 2009, deveremos al-
cançar os 100 mil alunos" antecipa o dire-
tor-geral da entidade, João Barreto Lopes.
Em Santa Catarina, o número de matri-
culados nas escolas técnicas do Senai já
ultrapassa os 90 mil, enquanto no Rio
Grande do Sul a instituição planeja criar
12 novos cursos até o fim do primeiro

O Estado de São Paulo tem uma rede
pública de ensino profissional de fazer in-
veja aos demais governos estaduais.
Construída ao longo das últimas quatro dé-
cadas, hoje são 151 escolas técnicas (Etecs) e
47 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) espa-
lhadas por 122 cidades paulistas. Adminis-
tradas pelo Centro Paula Souza (órgão do
governo paulista), as Etecs atendem a cer-
ca de 123 mil alunos - 30 mil no ensino
médio e mais de 90 mil no técnico -, e as
Fatecs, a 28 mil jovens que freqüentam 39
cursos tecnológicos de graduação.

Parece muito, mas não é. O professor
Almério Melquíades de Araújo, diretor de
ensino técnico do Centro Paula Souza, ava-
lia que a oferta na rede paulista ainda é pe-
quena, se comparada à procura. Hoje, os
cursos técnicos respondem por apenas 11 %
do total de matrículas do ensino médio

semestre de 2009.
O empenho dessas entidades na quali-

ficação profissional é justificável porque o
crescimento econômico dos últimos anos
tem modificado até mesmo características
econômicas históricas das regiões. No
Paraná, a chegada da indústria automobi-
lística trouxe outros elos da cadeia produti-
va, especialmente fornecedores e distribui-
dores, que se espraiaram por regiões até
então pouco ou nada industrializadas. O
pequeno município de Santo Antônio da

Platina, por exemplo, no norte paranaense,
ganhou uma fábrica de chicotes para mo-
tores. "Isso alterou o perfil da demanda por
pessoal" constata Lopes.

Quem aproveitou a oportunidade de
fazer um dos cursos oferecidos pelo Senai
não tem do que se arrepender. Márcio
Leone hoje tem 31 anos e há quatro fez
um curso de gestão da qualidade no Senai.
Na época, trabalhava como montador na
linha de produção da Volkswagen, em São
José dos Pinhais (PR). Concluído o cur-

paulista. A alta procura é comprovada pelo
índice médio de 4,5 alunos para cada vaga
disponível no exame de seleção das Etecs -
o chamado "vestibulinho" "Parece que
estamos bem porque nos outros Estados a
oferta de vagas no ensino técnico é ínfima"
compara. No Sul, por exemplo, o ensino
profissionalizante foi quase totalmente dei-
xado de lado pelos governos estaduais. O
que existe está a cargo, principalmente, das
escolas federais e do "Sistema S" - Senai e
Senac - ou de instituições privadas.

Alguém pode argumentar que a situa-
ção privilegiada de São Paulo se deve ao
fato de ser o Estado mais industrializado -
mas essa é só uma meia verdade. Nas últi-

mas quatro décadas, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul alcançaram
um alto grau de industrialização, o que jus-
tificaria maiores investimentos públicos na
formação de mão-de-obra adequada às
novas exigências do mundo do trabalho.
E vale lembrar que o Sul representa cerca
de 16% do PIB e da população do país.

Atento às demandas do setor produti-
vo, o governo paulista acelerou os investi-
mentos no ensino técnico nos últimos anos.
As Fatecs, por exemple-la estão em todas
as regiões do Estado. Em 2006 eram 26, ago-
ra são 45, e a meta é chegar a 52 até o fim de
2010, segundo o professor Ângelo Corte-
lazzo, diretor de ensino superior do Centro



so, conseguiu um estágio na área de qua-
lidade da fábrica e deslanchou. Há dois
anos, foi chamado oara a área de pro-
vas, que testa os carros nas pistas. Aca-
bou se tornando líder da equipe de qua-
lidade e segurança. Para a ascensão na
empresa, o curso do Senai, feito no
período noturno, foi fundamental. "O
curso abriu a primeira porta para mim"
diz. Para entrar na equipe de controle
de qualidade da Volskwagen, o funcio-
nário precisa ter curso superior ou, no
mínimo, um curso técnico específico.
Leone teve de continuar trabalhando en-
quanto estudava para pagar as mensali-
dades do curso, de cerca de R$ 300. "É
assim mesmo, não tem jeito. É preciso
assobiar e chupar cana ao mesmo tem-
po" brinca o professor Néri, da FGV-RJ.

Em Santa Catarina, alunos egressos

dos cursos do Senai acumulam histórias
de sucesso profissional. Alguns não se li-
mitaram a um emprego com carteira as-
sinada. Claudimar Bortolin, do pequeno
município de Modelo, fez um curso de
Mecânica Industrial e abriu sua própria
empresa (leia mais na página 67). No ano
passado, Celso Oliveira da Silva, aluno do
curso de Mecatrônica Industrial do Senai
de Joinville, foi um dos 15 brasileiros (úni-
co de Santa Catarina) selecionados para
estudar nos Estados Unidos por um ano -
com despesas pagas por uma bolsa de es-
tudos da Comissão Fulbright.

Relações estremecidas
Embora o número de vagas venha cres-

cendo e o índice de empregabilidade seja
alto no Senai, o relacionamento entre o
governo e o chamado Sistema S andou

um tanto estremecido. O Ministério da
Educação considera que as entidades do
Sistema S - Senai, Senac e Senar, entre
outras -, mesmo lidando com dinheiro
público, ofereciam poucos cursos gratui-
tos e outros de duração excessivamente
curta. "Encontramos cursos, como o de
confeiteiro, com cinco horas de duração"
lembra o secretário de ensino profissio-
nal do Ministério da Educação, Eliezer
Pacheco. Ele defende um mínimo de 160
horas. Segundo Pacheco, o Senac (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial) sequer oferecia cursos gratuitos. O
governo apertou e conseguiu fechar um
acordo com o Sistema S pelo qual dois
terços das matrículas serão gratuitas e des-
tinadas a pessoas vindas de escolas públi-
cas e aos desempregados que recebem o
seguro-desemprego. Segundo declarações do

Paula Souza. A ampliação vai mais do que
triplicar o número de matrículas - de 19 mil,
em 2006, para 60 mil. Atualmente, as Fatecs
já representam 93% das vagas em ensino
tecnológico no Estado de São Paulo e 35%
do total de vagas disponíveis no país.

A expansão da rede paulista é baseada
na parceria entre governo estadual, prefei-
turas e, eventualmente, a iniciativa privada.
Geralmente, as prefeituras participam doan-
do o terreno, enquanto o Estado providen-
cia os prédios, equipamentos e professores.
O investimento não é desprezível. O orça-
mento do Centro Paula Souza para 2009
chega a R$ l bilhão. "Essa é uma visão de
Estado: implantar um sistema público de
qualidade'', prega Cortelazzo.

Quem tem a sorte - e a competência
- de passar por um dos cursos técnicos ou
tecnológicos praticamente carimba a cartei-
ra de trabalho. O índice de empregabilidade
dos graduados nas Fatecs está próximo de
90%, efeito da política de planejar os cursos
de acordo com a demanda do mercado de
trabalho e com as características econômi-

cas de cada região. Um bom exemplo é o cur-
so em Tecnologia de Alimentos de Marília,
cuja primeira turma se forma no fim do ano.
Os alunos já estão todos empregados.

O mesmo ocorre nos cursos técnicos,
criados e desenvolvidos para atender às de-
mandas regionais. O professor Almério
Araújo explica que os cursos estão dividi-
dos conforme as diretrizes para o ensino
técnico estabelecidas nacionalmente, no
fim da década de 90, quando as habilita-
ções passaram a ter uma definição mais
precisa. O resultado foi uma maior padro-
nização dos cursos dentro de 20 áreas pro-
fissionais. Isso não significou, no entanto,
o engessamento de abertura de novos cur-
sos. Ao contrário, como hoje as necessi-
dades setoriais e regionais mudam muito
rapidamente, as escolas vão se adaptando
a esse movimento e passam a oferecer
cursos nas áreas em que há escassez de
mão-de-obra qualificada.

A variedade de cursos nas Etecs é um
indicativo do quão dinâmico deve ser o
gerenciamento do ensino técnico. A lista in-

clui desde as formações mais tradicionais em
administração, secretariado, agrimensura e
edificações até aquelas mais recentes, como
automação industrial, manutenção aeronáu-
tica e webdesiffi. Ao todo, são 86 cursos técni-
cos que podem ser realizados simultaneamen-
te com o ensino médio ou depois dele.

Entusiasta da educação profissional, o
professor Renato Pedrosa, do Departamen-
to de Matemática da Unicamp, é só elogios
para o trabalho do Centro Paula Souza.
Além da alta qualidade, segundo ele, os cur-
sos são concebidos estrategicamente para
satisfazer às necessidades socioeconômicas
das diversas regiões do Estado. Se tivesse
de escolher para o cargo de secretária entre
"um bacharel em Direito da faculdade da
esquina" e um técnico formado em algum
curso de gestão administrativa numa das
unidades da Fatec paulista, por exemplo,
Pedrosa não hesitaria: "Essa pessoa enfren-
tou uma concorrência de sete candidatos
por vaga para entrar na Fatec e lá dentro,
tenho certeza, foi muito bem treinada para
desempenhar a função" explica.



ministro Fernando Haddad, o orçamento do
Sistema S para a área de ensino, de R$ 4,8
bilhões por ano, corresponde a mais da me-
tade do gasto com custeio e pessoal de todas
as universidades federais. O montante seria
suficiente, nas contas do ministro, para criar
cerca 2 milhões de matrículas gratuitas, con-
siderando que o custo de um aluno dos Cefets
é de cerca de R$ 2,5 mil por ano.

A reorientação do Sistema S é apenas
um dos pontos da reforma da estrutura
organizacional do ensino profissionalizante
no país. No setor público, a rede de escolas
técnicas será expandida, inclusive com a par-
ticipação dos Estados - que terão R$ l bi-
lhão à disposição. O dinheiro poderá ser
usado para construção de novas estruturas
físicas, reformas ou ampliação de escolas
já existentes. Mas Pacheco avisa que o mi-
nistério vai intensificar a fiscalização nas es-
colas técnicas estaduais que aderirem ao
programa. Para evitar falhas na gestão e mau
uso dos recursos pelos Estados, o ministé-
rio pretende comprar diretamente equipa-
mentos para os laboratórios das novas es-
colas. Outra medida será o agrupamento
das escolas técnicas federais em Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(Ifets) e a criação do e-Tec, um programa
de ensino técnico a distância.

A iniciativa do governo de ampliar e

qualificar a rede pública de instituições téc-
nicas tem o apoio dos especialistas pelas
inúmeras vantagens que oferece. Além da
excelente qualidade e do menor custo quan-

do comparado às universidades, o ensino
profissional atende não apenas às necessi-
dades das pessoas que buscam uma melhor
colocação, mas também às demandas do se-
tor produtivo, geradas pelo crescimento eco-
nômico do país. "Este é o momento para fa-
zer investimentos" concorda Marcelo Néri,
da FGV-RJ. A escola pode desempenhar um
papel fundamental na transformação da
sociedade: incluir no sistema produtivo

aqueles que, já na largada, estavam em des-
vantagem na disputada corrida por uma boa
colocação no mercado de trabalho. •

A ótima qualidade do ensino técnico, especialmente das escolas da rede
pública federal, não serve apenas para aqueles que buscam uma capacitação
profissional. Em muitos casos, elas acabam se transformando em um excelente
trampolim para o ensino superior. É o caso do catarinense Augusto Variani e da
carioca Natália Demartino, dois adolescentes que aos 16 anos já começaram a
planejar o futuro profissional. Eles cursam o último ano do ensino médio no Colé-
gio Agrícola de Camboriú (CAC), em Santa Catarina, 80 quilômetros ao norte da
capital, Florianópolis. No fim deste ano, vão receber o diploma de técnico em
agropecuária, mas nem pensam em botar a mão na massa - ou na terra. Antes
de entrar no mercado de trabalho, eles pretendem cursar a faculdade.

"O ensino aqui é muito bom mesmo'', garante Natália que há cinco anos se
mudou com a família do Rio de Janeiro para Itajaí, cidade vizinha a Camboriú.
Três anos depois de ter ingressado no colégio, ela já decidiu prestar vestibular
para Engenharia Sanitária. Seu colega Eduardo também já sabe como vai
aproveitar melhor os conhecimentos de técnico em agropecuária: pretende
fazer curso superior de Veterinária. Faz sentido, já que ele vem de uma família
que cria suínos e gado leiteiro no oeste de Santa Catarina. Como a família
mora longe, para poder estudar no CAC o adolescente teve de aderir ao
internato do colégio - uma forma de conciliar o ensino médio com o técnico
que requer aulas todas as manhãs e três tardes por semana.

Localizado em uma área aprazível do município de Camboriú (não confundir
com a cidade vizinha de Balneário Camboriú, um dos destinos turísticos mais
visitados de Santa Catarina), o CAC foi criado em 1953 e, em 1968, foi transferido
para a alçada administrativa da Universidade Federal de Santa Catarina. Agora,
com o novo projeto do governo federal, vai passar a ser um dos seis campi do
Instituto Federal Catarinense, com sede em Blumenau.
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