
Kalinka laquinto, do Rio de Janeiro 

Não é por falta de propostas relacionadas ao tema que 

o Congresso Nacional deixará de dar sua contribuição à 

educação, bem como à qualificação da mão de obra no 

mercado de trabalho. O problema é que o volume de 

iniciativas apresentadas no âmbito dos ensinos básico, 

profissional e universitário equipara-se ao tempo em 

que elas costumam tramitar. Matérias consideradas 

importantes por especialistas chegam a ser "debatidas" 

por mais de duas décadas. Os projetos que preveem ao 

empregador a concessão de abatimentos do montante 

de salários pagos sempre que parte desse valor for apli

cado em treinamento e qualificação da mão de obra, 

por exemplo, estão em discussão desde 1989. Já os que 

tratam da redução da jornada de trabalho e os que vin

culam a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) à frequência dos trabalhadores em cursos 

de qualificação começaram a tramitar em 1995. 

"Tenho visto muito mais projetos que criam benefí

cios e licenças por lei do que os que criam talentos para 

participar de uma corrida de um ponto móvel como é 

a atual: quando avançamos um ano em capacitação, 

nossos concorrentes avançam dois", avalia José Pastore, 

professor de Relações do Trabalho da Universidade de 

São Paulo (USP). 

Outros se queixam da excessiva demora, como o 

senador Paulo Paim (PT/RS). "É inadmissível que em 

um Estado democrático de direito tenhamos milhares 

de projetos sujeitos à morosidade do parlamento. Ou 

que tenhamos outros tantos que são aprovados por 

unanimidade, depois vetados pelo Planalto, e que têm o 

veto mantido quando retornam ao Legislativo para apre

ciação, já que a apreciação é secreta", reforça o autor da 

PEC 50/2006 que proíbe o voto secreto no parlamento 

e aguarda apreciação do plenário desde 2007. 
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Puxa -puxa 
Para alguns, a demora na aprovação das leis passa pelo 

corporativismo. "A maioria dos parlamentares tem outras 

prioridades. No Brasil, cada um quer puxar para si, e fica 

um puxa-puxa", resume o senador Cristovam Buarque 

(PDT/DF). Outra dificuldade apontada por ele é a falta de 

poder dos parlamentares. "Tenho cerca de 15 projetos en

gavetados. Se o projeto previr gastos, é considerado uma 

prerrogativa do Executivo. Algumas matérias passam no 

Senado, mas a Câmara tem uma regra: não votar projetos 

autorizativos. Ou seja, a possibilidade de promovermos 

mudanças é muito pequena", diz. A saída encontrada pelo 

parlamentar é levar suas ideias diretamente ao Executivo. 

"Pego o projeto, vou ao governo e tento convencê-lo a 

adotar. Fiz isso com o piso salarial dos professores, que 

só foi aprovado porque o ministro Fernando Haddad, da 

Educação, aceitou bancar", destaca. 

Nessa linha, Buarque levou recentemente à presidente 

Dilma Rousseff uma proposta que tem por base um de seus 

projetos, apresentado em 2008, criando o Programa Federal 

de Educação Integral de Qualidade para Todos e a Carreira 

Nacional do Magistério da Educação de Base (PLS 320). 

O senador sugere a implantação de escolas modelo em 

cidades de pequeno porte, mas que já possuam iniciativas 

voltadasà melhoria da qualidade educacional. "O Brasil teria, 

por um determinado período de tempo, os dois sistemas, o 

tradicional e o que proponho", explica. "Em torno de 15 anos, 

quando todas as escolas oferecerem salários dignos para os 

professores, horário letivo integral e outros avanços, o país 

vai passar dos 3,2% do PIB gastos hoje em educação, para 

6,6%. Não dá para dizer que isso é impossível." 

Paim também recorre ao Executivo na tentativa de viabi

lizar seus projetos. Há anos discute com o governo o projeto 

que institui o Fundo de Desenvolvimento da Educação Pro

fissional (Fundep), apresentado em 2005. Pela proposta, os 

recursos para o Fundo seriam provenientes, principalmente, 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do PIS/Pasep. 

"A expectativa de geração de recursos gira em torno de 

R$9 bilhões por ano para os investimentos nessa área, o que 

garantiria a ampliação e melhoria da rede, pois se trata de 

uma arrecadação permanente", defende o parlamentar. 

Outro projeto para o qual o senador gaúcho buscou 

apoio fora do Congresso — dessa vez, junto a entidades 

de trabalhadores — é o que prevê a redução da jornada 

de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem diminui

ção de salários. A matéria foi apresentada há 16 anos em 

parceria com o senador Inácio Arruda. "Além de favorecer 

o ingresso de novos profissionais no mercado de trabalho, 

a redução da jornada assegura aos trabalhadores mais 

tempo para se qualificar e permanecer em seus empre

gos", avalia Arthur Henrique da Silva Santos, presidente 

da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

A Central, por sua vez, tem-se empenhado junto a 

deputados e senadores pela aprovação do Plano Na

cional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, em 

análise na Câmara dos Deputados. Para a CUT, um dos 

pontos cruciais é o financiamento público da educação. 

"É preciso haver investimentos pesados no setor. Por isso, 

defendemos a destinação de 10% do PIB, e não 7%, à 

educação na próxima década", diz Silva Santos. 

Profissionalização 
Durante o governo Lula, muitos foram os projetos en

campados na área educacional, entre eles a expansão 

da rede federal de educação profissional, que passou de 

140, em 2003, para 403, em 2010, ampliando a oferta de 
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vagas de 76 mil para 420 mil. "A meta até 2014 é alcançar 

600 unidades na rede federal. Quando todas as novas 

escolas estiverem em pleno funcionamento, serão 600 

mil vagas", afirma Patrícia Barcelos, diretora de integração 

das Redes de Educação Profissionalizante eTecnológica 

do Ministério da Educação (MEC). 

A expansão do ensino técnico profissionalizante pros

segue na atual administração, que apresentou este ano 

projeto de lei criando o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em tramitação no 

Congresso. "Trata-se de um programa sistêmico porque 

reúne e organiza várias ações do ministério, em articu

lação com outros ministérios, Distrito Federal, estados, 

municípios, instituições de educação públicas e privadas 

e o Sistema S", declara a diretora do MEC. 

O Pronatec pretende atender estudantes de ensino 

médio da rede pública, trabalhadores e beneficiários 

dos programas federais de transferência de renda. 

Para tanto, desenvolve duas propostas: o Bolsa Forma

ção (estudante e trabalhador) e o financiamento dos 

estudos via Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

"Funcionará da mesma forma que no ensino superior: 

o aluno entra no técnico e solicita empréstimo ao Fies. 

Há também o Fies-Empresa, pelo qual serão liberados 

recursos para qualificar seus trabalhadores", explica 
Patrícia Barcelos. 

No caso dos empregados que venham a ser demitidos, 
o programa determina que a União pode vir a condicionar 
o seguro-desemprego à comprovação de matrícula e da 
frequência do segurado em curso de formação inicial e 
continuada ou de qualificação profissional com carga 
mínima de 160 horas. 

Além dessas iniciativas, o governo conta, desde 2007, 
com o Brasil Profissionalizado, programa destinado a am
pliar a oferta gratuita de cursos técnicos e tecnológicos, 
e com o sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec), 
educação profissional a distância levada às redes esta
duais efederal de educação profissional, principalmente 
em municípios de três ou quatro mil habitantes. 

Suficiente? 
Para muitos, ainda não. "O governo federal tem feito pouco 
para aliviara situação. Nos últimos tempos, ao lado de muita 
propaganda, tivemos uma redução de investimentos em 
formação profissional", avalia o professor José Pastore, 
acrescentando que o gasto médio anual nesse campo, no 
governo Lula, foi 73,3% inferior ao da gestão de Fernando 
Henrique Cardoso — R$ 300 milhões neste último, contra 
R$ 80 milhões no primeiro, cujo melhor resultado ocorreu 
em 2010 (R$ 180 milhões). "Além disso, a máquina do 
governo está desaparelhada para prover formação profis
sional. O Sistema S tem muito mais condições, no entanto, 
infelizmente, não dá conta de tudo", enfatiza, ressaltando 
que formação profissional "requer mestres competentes, 
oficinas e laboratórios atualizados, disciplina,zelo, dedicação 
e compromisso — tudo o que falta no ensino público". 

Já na análise do senador Cristovam Buarque, o erro 
do governo federal está na definição de prioridades. "O 
governo está procurando a porta de saída treinando o 
pai para ser pedreiro, mas a maioria dos trabalhadores 
que passaram dos 25 anos e só possuem o ensino 
fundamental não terá mais a produtividade necessária 
para ganhar um salário digno. A porta de saída é a da 
educação básica para as crianças, mas isso não dá vo
tos, não tem lobby ou força. O problema da educação 
é que é uma colcha de retalhos. A gente está sempre 
dando um jeitinho." 
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Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 65, n. 8, p. 34-36, ago. 2011.




