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No momento em que o Brasil en-
saia um novo ciclo de crescimento
econômico, a falta de mão de obra
qualificada é vista por onze entre
dez analistas como um dos prin-
cipais obstáculos que precisam
ser enfrentados pelo país. Mas o
caminho é árduo: a oferta de va-
gas para o contingente de brasi-
leiros que não terminou o ensino
fundamental é cerca de seis vezes
menor do que o necessário.

O país tem uma população de
64,8 milhões de pessoas maiores
de 15 anos que ainda não termi-
naram o período entre a 1ª e a 4ª
série, segundo dados do Pesquisa
Nacional por Amostras de Domi-
cílio (Pnad 2009). Apesar da ini-
ciativa do governo de colocar a
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) nas metas do novo Plano
Nacional de Educação 2011-2020,
que esta tramitando no congres-
so, o número de vagas previsto
ainda não atende a demanda
atual. A meta, sem data para ser
realizada, é ofertar 14,5 milhões
de vagas, um número baixo para
atender a necessidade do país,
porém superior às cerca de 10,9
milhões de vagas atuais.

Atração
Além de resolver a falta de vagas,
o governo terá ainda de propor
medidas para tornar a escola mais
atrativa à esta população. Dados
do Censo Escolar 2010 mostram
que o número de matrículas na
educação de jovens e adultos
(EJA) perdeu força de 2007 a 2010,
saindo de 4,9 milhões inscritos
para 4,2 milhões no ano passado,
uma redução de 14,9%. A baixa
procura da população afetou a
oferta. O número de escolas que
oferecem programas de EJA caiu
7,3% — de 42,7 mil em 2007, para
39,6 mil no ano passado.

“Hoje se discute muito a quali-
dade de professores sempre com o
foco na melhoria do ensino para
crianças. Mas não podemos igno-
rar que o país tem muitas famílias
que são praticamente analfabetas.

Nossa carência imediata está no
EJA”, afirma Regina Célia Siquei-
ra, superintendente da ONG Alfa-
sol, que atua na alfabetização de
capacitação de jovens e adultos.

Formação técnica
A constatação é simples: o cha-
mado analfabeto funcional —
aquela pessoa que, apesar de sa-
ber escrever e fazer operações
matemáticas, é incapaz de inter-
pretar sentenças simples — pode
até mesmo ser treinado em uma
função técnica, mas dificilmente
conseguirá acompanhar as exi-
gências das novas tecnologias.

“O desenvolvimento de habi-
lidades gerais depende de uma
formação geral, que é de baixa
qualidade aqui”, diz André Por-
tela de Souza, coordenador do
centro de microeconomia aplica-
da da Escola de Economia de São
Paulo, da Fundação Getulio Var-
gas. Isto vale considerando-se os
casos em que existe a formação
técnica, pois a participação do
ensino profissionalizante no EJA é
pequena. Das matrículas em
2010, 14,1 mil foram associadas
ao técnico no ensino fundamen-
tal e 38,1 mil ao ensino médio.

Luz no túnel
Por enquanto, a saída para o mer-
cado, afirma Portela, é importar
mão de obra, um movimento que
vem crescendo dentro das em-
presas. O problema é que além de
convencer o adulto a voltar para a
escola, o país precisa fazer com
que o jovem fique nela para que
tenha uma formação básica com-
pleta. “Hoje a probabilidade de
um aluno que termina o ensino
fundamental de continuar os es-
tudos é de 50%”, afirma Portela
com base em um levantamento
feito pela FGV-EESP. O estudo
mostra que no início dos anos
1990 o percentual de abandono
era de cerca de 6%. “O ensino
médio não responde aos anseios
do mercado nem às expectativas
dos jovens, porque é voltado para
o vestibular”, afirma, ressaltando
que apenas 15% deste público
chega ao ensino superior. ■

Qualificação tem
demanda seis vezes
maior que oferta
Há 64,8 milhões de brasileiros sem ensino fundamental completo,
mas quantidade de vagas disponíveis é de apenas 10,9 milhões

Embora o analfabeto
funcional possa
ser treinado pelo
ensino técnico,
ele dificilmente
conseguirá seguir
as exigências das
novas tecnologias

QUADRO NEGRO DA EDUCAÇÃO

14,9%
é a queda no 
número de 

matrículas entre 
2007 e 2010

7,3%

Número de escolas que 
oferecem educação 
para adultos caiu

de 2007 para 2010

FUTURO EM FORMAÇÃO

Indústria precisa de 3
mi de profissionais/ano

Oportunidades no
Norte e Nordeste

Projeção de demanda por
formação profissional na indústria
realizada pelo Senai mostra
uma demanda média, nos
próximos 5 anos, de cerca
3 milhões ao ano, entre formação
inicial (novos trabalhadores/novas
vagas) e formação continuada
(trabalhadores que já estão
no mercado). O Senai quer
atender 70% dessa demanda.

As projeções do Senai também
sinalizam que as regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste
deverão apresentar crescimento
da demanda por mão de obra
qualificada acima da média
nacional. O motivo é o aumento
da produção nestas regiões e
também a migração de empresas
que estão indo das regiões
Sul e Sudeste para estes locais.
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Indústria crescem em 14 estados em 2010
A produção da indústria brasileira aumentou nas 14 regiões pesquisadas
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010. Cinco
estados tiveram altas acima da média nacional, de 10,5%. O melhor
desempenho foi do Espírito Santo, que teve expansão de 22,3%, seguido
por Goiás (17%), Amazonas (16,3%), Minas Gerais (15%) e Paraná (14,2%).
Em Pernambuco, a indústria cresceu 10,2% e em São Paulo, 10%. Santa
Catarina (6,5%) e Rio Grande do Sul (7%) foram os que cresceram menos.

● CNI detalha os indicadores
da indústria nacional em janeiro.
● A Fiesp divulga índice de
emprego da indústria paulista.
● FGV apresenta IGP-M referente
ao período de 21 a 31 de janeiro.
● BC anuncia boletim regional
sobre a economia nordestina.

AGENDA DO DIA
Marcela Beltrao

CONHECIMENTO LOCAL EM 
OPORTUNIDADES GLOBAIS
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Fontes: IBGE/Pnad e MEC/INEP - Censo Educacional
*Informação não disponível para anos anteriores a 2008 para o recorte populacional de 15 anos ou mais de idade
**Com ensino fundamental incompleto
***Educação de Jovens e Adultos

PROBLEMAS NA FORMAÇÃO BÁSICA

ANALFABETISMO ABSOLUTO X MATRÍCULA NO EJA

MATRÍCULAS NO EJA FUNDAMENTAL, EM MILHÕES

ANALFABETOS ABSOLUTOS, EM MILHÕES ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
INCLUINDO ANALFABETOS*, EM MILHÕES

RELAÇÃO ENTRE POPULAÇÃO**
E MATRÍCULAS NO EJA***
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Projetos do
governo são
concorrentes
Bolsas para capacitação do
governo não ajuda a levar
aluno de volta à sala de aula

Ciente das dificuldades em
manter o aluno na escola, a go-
verno federal vem investindo
em ações como o Programa
Unificado de Juventude (ProJo-
vem), lançado em 2007, que
reúne programas de capacitação
de três ministérios e da Secreta-
ria Nacional de Juventude (SNJ),
com a criação de cursos de ca-
pacitação e bolsas de estudos
para os alunos participantes.

O foco do programa é atender
um público entre 15 e 29 anos,
que desejam retomar os estudos
em todos os estados e municí-
pios interessados em participar.
A iniciativa é louvável, mas vem
criando impasses com os estu-
dantes da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Um exemplo é a
situação em Teresina.

Segundo Sunamita Fonte-
nelle , chefe da divisão local de
EJA realizada em parceria com a
Alfasol, a dificuldade de atrair
os alunos mais velhos de volta à
escola passam por alguns fato-
res: aumento da violência em
regiões nos arredores da escola,
problemas de metodologia de
alfabetização e políticas assis-
tencialistas. “Temos em uma
mesma escola turmas fazendo o
EJA e turmas fazendo o Projo-
vem e muitos alunos perguntam
se terão bolsa para permanecer
na escola”, diz. “Vivemos uma
inversão de valores, as pessoas
estudam não porque será bom
para sua vida, mas para com-
plementar a renda. “Já ouvimos
frases do tipo ‘você acha que eu
virei estudar de graça’”, conta.

Sunamita afirma que não é
incomum casos de alunos que
desistem de estudar quando há
atrasos na bolsa de R$ 100 men-

sais. “A questão é que a bolsa não
ajuda a diminuir evasão”, afir-
ma. E ainda compete com as au-
las do EJA. Teresina tem cerca de
3 mil vagas para o ensino de jo-
vens e adultos, que não são
preenchidas. “No Piauí, 80% da
população não tem o ensino
fundamental, e mesmo assim ti-
vemos queda nas matrículas de
2009 para 2010, que foi de cerca
de 2,6 mil”, afirma. ■ R.O.

O EJA é coordenado
pelo Ministério
da Educação (MEC),
enquanto as ações
do ProJovem se
dividem por diversos
órgãos e ministérios.
MEC não informou
sobre mudanças
nesse quadro

MERCADO

Instituições de ensino se alinham às necessidades regionais

A demanda de setores como
logística, meio ambiente, energia,
petróleo e gás e automação vem
ganhando destaque nos esforços
das instituições de ensino para
atender às expectativas do
mercado de trabalho brasileiro.
Para dar suporte a 28 setores
da indústria, o Senai criou nos
últimos anos cursos como técnico
em açúcar e álcool, mecatrônica
e robótica, gerenciamento de
águas e afluentes.
Medidas do governo federal,
como a criação do Protécnico,

programa semelhante ao Prouni,
que vai dar bolsas de estudo aos
estudantes do ensino técnico,
também movimentam instituições
de ensino, como a Anhanguera.
De acordo com Carina Alves,
diretora de design educacional, ao
contrário do desenvolvimento de
um curso universitário — que tem
como foco o mercado nacional —
o técnico tem de estar alinhado
com a demanda regional. Para
a abertura dos cursos de técnico
em administração, logística e
informática, ainda em aprovação,

o grupo consultou empresas
e analisou a oferta local, para
equilibrar expectativas de
mercado e alunos. “Trabalhamos
com a empregabilidade, mas
também com o fato de que o
aluno que procura a formação
técnica pode continuar os estudos
no ensino superior”, afirma. Para
isto, é importante a nivelação.
Como já faz na graduação,
a Anhanguera vai oferecer
reciclagem do conteúdo da
educação básica para aproximar
o aluno do superior. R.O.

Infografia: Anderson Cattai
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.
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