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Fundador do Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), o economis-
ta Marcelo Neri lembra que o
maior interesse dos jovens por
cursos profissionalizantes ocor-
reu ao mesmo tempo em que

aumentaram a nova classe mé-
dia e o emprego formal. “Os
brasileiros estão estudando e
trabalhando mais, trocando o
pneu com o carro andando”,
diz ele, recém-empossado pre-
sidente do Ipea.

● Qual a importância da forma-
ção de técnicos para o País?
O ensino técnico é um atalho
para o mercado de trabalho.
Atende aos anseios de forma-
ção profissional de alunos que
conciliam estudo e trabalho.

● A integração com cursos técni-
cos pode ser uma saída para os
problemas do ensino médio?
Como a principal motivação
do jovem para não frequentar
o ensino médio regular é a fal-
ta de interesse e a outra é a ne-
cessidade de trabalhar e gerar
renda, com isso (a integração
com o ensino técnico) você perfaz
2/3 das razões pelas quais as

pessoas não cursam o ensino
médio. É uma tentativa válida.
Mas o diabo mora nos deta-
lhes. Tem de ver a capacidade
desses cursos de atender aos
interesses dos jovens.

● É só uma questão de desinte-
resse ou falta também apelo, re-
conhecimento social aos cursos?
É mais falta de conhecimento

do impacto que esses cursos
têm na vida das pessoas. Cada
ano de estudo em geral aumen-
ta em 15% a renda, e o mesmo
vale para a educação profissio-
nal. Acho que falta uma políti-
ca de comunicar os impactos
da escolarização na renda, ade-
quar conteúdos e fazer uma
ponte entre escola técnica e
carreira profissional. / C.L.

Lei das Cotas
vale para vagas
em federais

Dona da quarta maior economia
do mundo, a Alemanha tem for-
te tradição na qualificação de
mão de obra. Lá, a maioria dos
alunos do ensino secundário su-
perior – equivalente ao nosso en-
sino médio – está matriculada
em cursos técnicos que utilizam
o sistema dual de aprendizagem.

O modelo alia a educação na es-
cola profissionalizante a um está-
gio em alguma empresa, unindo
instrução teórica e prática. Des-
sa combinação saem profissio-
nais moldados às diferentes ne-
cessidades do mercado.

O esquema remonta à Idade
Média, quando os aprendizes
eram treinados por mestres nas
corporações de ofício. Ganhou
força com a industrialização do
país, a partir da segunda metade
doséculo 19. O modelo foi regula-
mentado em 1969. O Estado to-
mou as rédeas da qualificação
dos trabalhadores e estabeleceu

as diretrizes da formação dual.
Já no ensino secundário infe-

rior – equivalente ao nosso ensi-
no fundamental –, o currículo
das escolas trabalha como temá-
tica transversal a introdução ao
mundo do trabalho. Alunos che-
gam a estagiar em empresas para
definir que carreira seguir. Cer-
ca de 60% dos jovens optam por
continuar os estudos em escolas
profissionalizantes e atuar em ra-
mos da indústria e do comércio.

Primeiro o estudante precisa
ser recrutado pela companhia,
que indica a escola que ele deve
frequentar. As firmas assinam
um contrato de aprendizagem
com o estagiário e o treina para
uma das 349 ocupações técnicas
reconhecidas pelo governo. Em
troca, o aluno ganha um terço de
um salário de um profissional. A

relação é monitorada pelas asso-
ciações empresariais, por órgãos
do governo e da sociedade civil.

O governo alemão diz que são
muitas as vantagens do sistema.
O setor privado garante mão de
obra qualificada, reduz o custo
de treinamento e vê crescer a
produtividade. Os alunos saem
dos cursos com boas perspecti-
vas de carreira, instruídos para a
prática profissional e com um
certificado reconhecido.

Para Manfred Reiter, ex-coor-
denador de escolas profissionali-
zantes alemãs no exterior, o sis-
tema é um dos responsáveis pela
baixa taxa de desemprego entre
os jovens com menos de 25 anos
de seu país – 8,1% em agosto, an-
te uma média de 22,8% na zona
do euro. “Os jovens daqui têm
uma visão extraordinária dos

cursos profissionalizantes.”
Embora seja uma referência, o

modelo dual não consegue ser re-
plicado com eficiência e em lar-
ga escala em outros países, diz o
professor Candido Gomes, pes-
quisador de sistemas educacio-
nais da Universidade Católica de
Brasília. “O sistema tem fortes
raízes na tradição alemã de quali-
ficação de trabalhadores.”

Mesmo assim, a Alemanha ex-
portou o sistema para escolas de
outros países. A maior delas fica
em São Paulo. Instalado desde
1982 no Colégio Humboldt, em
Interlagos (zona sul), o Institu-
to de Formação Profissional Ad-
ministrativa formou mais de 1,5
mil alunos em cursos técnicos. A
experiência prática ocorre nas fi-
liais de empresas alemãs em São
Paulo e Santa Catarina. / C.L.

Há três tipos de ensino técnico:
● Integrado
Com aulas teóricas e práticas na
mesma escola

● Concomitante
Quando o mesmo aluno tem uma
matrícula de nível médio e outra
de nível técnico

● Subsequente
Voltado para quem faz o técnico
após concluir os estudos

Alemanha é referência no
ensino profissionalizante

● Inspirado no pai, Jofre Bezer-
ra Felix, de 23 anos, deu uma gui-
nada na vida profissional após
fazer um curso no Senai. Come-
çou cedo, no 1º ano do ensino
médio, como aprendiz de mecâni-
co. Especializou-se em ferramen-
taria de moldes para plásticos e,
depois, fez curso técnico em me-
catrônica, no Senai do Brás, na
zona leste de São Paulo. “Minha
ideia era fazer faculdade, mas as
empresas me diziam que quem
era da área operacional e só ti-
nha curso superior demorava
mais para chegar aos cargos
mais altos”, afirma Jofre. “Fiz o
técnico para acelerar minha as-
censão na carreira e chegar mais
perto dos níveis gerenciais.”

Já trabalhando, entrou em En-
genharia Mecânica na Universi-
dade São Judas. Preparou-se
para a Olimpíada do Conheci-
mento do Senai – e venceu. “O
desafio era construir um triciclo
para transportar deficientes físi-
cos”, diz. Jofre está no 2º ano da
graduação e é instrutor no curso
técnico em mecânica no Senai
em Santo Amaro, zona sul. Quer
fazer pós-graduação e montar
uma empresa. “A formação técni-
ca me deu uma profissão e um
norte na vida.” / C.L.

Formação de técnicos no País é insuficiente
Apesar de medidas recentes adotadas pelo governo, a quantidade de alunos em cursos técnicos ainda é bem inferior à de países ricos
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ENTREVISTA

‘Curso tem de atrair interesse do jovem’

Escolha. Jofre
Felix conseguiu
emprego após
curso técnico no
Senai; hoje faz
Engenharia

‘Escola técnica me
deu profissão
e norte na vida’

Marcelo Neri, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

A Lei das Cotas, sancionada pela
presidente Dilma Rousseff no
fim de agosto, também vale para
as 38 instituições federais de en-
sino técnico de nível médio. As
escolas deverão reservar pelo
menos 12,5% das vagas para alu-
nos que cursaram o ensino fun-
damental na rede pública, che-
gando a 50% em quatro anos.

Metade deverá ser para estu-
dantes com renda familiar bruta
igual ou inferior a 1,5 salário míni-
mo per capita (R$ 933). A outra
parte será destinada à soma de
pretos, pardos e indígenas. / C.L.

Carlos Lordelo
ESTADO

A diferença entre o número de
brasileiros no ensino superior
(6,7 milhões) em relação ao de
matriculados em cursos técni-
cos de nível médio (1,2 milhão) é
um “paradoxo com o qual não
podemos conviver”. Palavras da
presidente Dilma Rousseff em
abril do ano passado, quando lan-
çou o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec). “No mundo
inteiro essa relação é absoluta-
mente diferente.”

Apesar do crescimento de
60% nos últimos cinco anos, a
quantidade de jovens na educa-
ção profissional, proporcional-
mente, é inferior não só à de paí-
ses desenvolvidos, mas também
à da Argentina e do Chile, segun-
do especialistas. Uma realidade
que impõe ao Brasil uma série de
desafios para atender à deman-
da por mão de obra qualificada
de uma economia emergente.

A necessidade de contratar

técnicos não é nova, mas se in-
tensificou na esteira da expan-
são do PIB e face às projeções de
investimentos do setor privado.
Só o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) pre-
vê que o País terá de formar 7,2
milhões de trabalhadores em ní-
vel técnico e em áreas de média
qualificação para atuar em 177
ocupações industriais até 2015.

Enquanto isso, quase 8 mi-
lhões de estudantes fazem o ensi-
no médio tradicional, com as dis-
ciplinas teóricas preparatórias
para o vestibular – e muitas ve-
zes distantes da realidade dos jo-
vens e do mercado de trabalho.

Com o Pronatec, o governo
quer ampliar a oferta de vagas
gratuitas na rede federal de edu-
cação, ciência e tecnologia e no
Sistema S, entre outras ações. Só
este ano deve ser investido R$
1,6 bilhão no programa, com o
objetivo de chegar a 1,6 milhão
de matrículas no ensino técnico,
sobretudo nas modalidades con-
comitante e subsequente (leia
mais no box).

“Não chegamos a ter um apa-
gão de mão de obra, mas é impe-
rativo formar profissionais para
setores que visam a ter ganho de
produtividade, como a indús-
tria, e de uso intensivo de traba-
lhadores, caso da construção ci-
vil”, afirma o secretário de Edu-
cação Profissional e Tecnológi-
ca do Ministério da Educação,
Marco Antonio de Oliveira, res-
ponsável pelo Pronatec.

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) aprova a iniciati-
va. Segundo o diretor de Educa-
ção e Tecnologia da entidade, Ra-
fael Lucchesi, a “lógica educacio-
nal” do País precisa tirar o foco

do “bacharelismo”. “Pela lógica
do sistema, parece que todos os
alunos vão para a universidade,
mas pouco mais de 14% dos brasi-
leiros de 18 a 24 anos frequentam
o ensino superior”, afirma. “Mui-
tos jovens saem da escola sem
uma bússola para a inserção no
mercado de trabalho.”

Ex-aluno de colégios particula-
res, Henrique Zin da Silva, de 18

anos, optou pelo ensino médio
integrado ao técnico, modalida-
de em que os currículos das disci-
plinas teóricas e práticas conver-
sam entre si. Ele foi aprovado na
seleção do tradicional Liceu de
Artes e Ofícios de São Paulo para
um curso em alta no mercado, o
de edificações – segundo o Minis-
tério do Trabalho e Emprego,
houve um saldo de 2.901 contra-
tações desses profissionais nos
últimos cinco anos na capital.

Henrique teve aulas em perío-
do integral e começou a traba-
lhar já no 2.º ano. “A necessidade
de conciliar bom desempenho
nas disciplinas regulares e nas
técnicas deixa o aluno mais ma-
duro. Ainda mais quando ele co-
meça a trabalhar”, conta ele, que
agora paga o cursinho pré-vesti-
bular: quer estudar Engenharia
na Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

Na área industrial, um dos se-
tores que mais demandam técni-
cos é o de química. Denis Nego-
cia, de 37 anos, apostou nesse ca-
minho em meados dos anos 90.

Hoje ele lidera uma equipe de 16
pessoas, todos técnicos como
ele, no polo da Braskem em
Mauá, Grande São Paulo. “O cur-
so técnico é um ótimo cartão de
visitas que você usa para abrir
portas em empresas. E hoje as
oportunidades são maiores: o re-
cém-formado consegue esco-
lher onde trabalhar.”

Para a professora da Faculda-
de de Educação da USP Carmen
Vidigal Moraes, pesquisadora de
políticas públicas para a educa-
ção profissional, a expansão das
matrículas no ensino técnico de-
veria priorizar a modalidade inte-
grada. “Precisamos de mais esco-
las em período integral e profes-
sores bem remunerados.”

Por outro lado, Carmen criti-
ca o “discurso pragmático e redu-
cionista” que cola a educação às
necessidades econômicas de for-
mação de mão de obra. “A educa-
ção é um direito inalienável de
inclusão cidadã que tem objeti-
vos mais amplos. Não se pode
colocá-la no centro das causas
do desenvolvimento do País.”

● Disparidade

MERCADO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO

Maioria dos alunos do
país está matriculada
em cursos técnicos que
aliam educação na escola
a estágio em empresas

MODALIDADES

257.713
jovens atendem cursos técnicos

8 milhões
estão matriculados no
ensino médio regular
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Desafios Brasileiros, p. H4.




