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A demanda por técnicos aumen-
ta no campo à medida que o se-
tor se moderniza. “De dez anos
para cá, a cadeia agropecuária
tem se posicionado melhor em
termos de rentabilidade devido
aos crescentes investimentos
em tecnologias”, diz Daniel Car-
rara, secretário executivo do
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar), parte do Sis-
tema S.

Segundo ele, o tratorista, por
exemplo, não é preparado para
operar as máquinas baseadas
nos sistemas de georreferencia-
mento e computação embarca-
da. “O novo operador deve ter

conhecimento de informática e
de gestão”, comenta.

A instituição vai certificar es-
te ano 1 milhão de trabalhado-
res. O foco está nos cursos de
formação inicial e continuada
de curta duração, de 40 a 80 ho-
ras, para capacitar rapidamente
um grande contingente de traba-
lhadores. É preciso recuperar o
atraso.

O aperfeiçoamento dos pro-
fissionais se dá especialmente
nas áreas de operação e manu-
tenção de máquinas agrícolas,
de ordenha higiênica do leite e
de inseminação de animais na
pecuária. Além disso, são ofere-
cidos cursos de qualificação de
400 horas, mais abrangentes, so-
bre cadeias específicas como a
pecuária de leite.

Este ano, o Senar abriu seu pri-
meiro curso técnico de nível mé-
dio, com duração de 1.200 horas,
em Araguacema, no Tocantins,
para formar 50 técnicos em flo-
restas. O projeto deve ser expan-
dido nos próximos anos.

Todos os cursos oferecidos pe-
lo Senar são gratuitos. A entida-
de, de direito privado e sem fins
lucrativos, é mantida com contri-

buições compulsórias sobre a co-
mercialização de produtos agro-
pecuários. O funcionamento se
dá por intermédio dos 2.150 sin-
dicatos rurais espalhados por to-
do o País. Esses sindicatos cap-
tam as demandas dos municí-
pios e montam nas propriedades
rurais os cenários pedagógicos
para as aulas teóricas e práticas.

De acordo com Daniel Carra-
ra, o Programa Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) do governo federal
criou este ano um adicional de 23

mil vagas para estudantes em
cursos de formação inicial e con-
tinuada de 160 horas, em perío-
do subsequente ao ensino mé-
dio. “Essa iniciativa é importan-
te para manter o jovem no meio
rural. Muitas vezes, ele sai do en-
sino médio deixando de aprovei-
tar as oportunidades de trabalho
que existem no campo.” Em
2013, a expectativa é que 50 mil
jovens sejam capacitados den-
tro do Pronatec.

Atualmente, entre os trabalha-
dores mais requisitados pelo se-
tor estão os operadores de má-
quinas agrícolas, especialistas
na aplicação de adubos e defensi-
vos e operadores em pecuária de
leite. No entanto, existe deman-
da na maioria das 167 ocupações,
desde técnicos especializados
na produção de húmus até pilo-
tos de aviões agrícolas.

“As remuneraçõestêm aumen-
tado em diversas categorias. Os
profissionais que lidam com má-
quinas agrícolas são os mais valo-
rizados. Por exemplo, os opera-
dores de colhedoras de cana-de-
açúcar chegam a receber de R$ 5
mil a R$ 6 mil”, destaca o secretá-
rio executivo do Senar. / D.R.

Novas tecnologias no meio rural
mudam perfil dos trabalhadores

Prestígio da educação profissional
depende de mudança de mentalidade
Ensino fundamental e médio direcionam jovens para a graduação, mas necessidade do mercado de trabalho reflete outra realidade
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Dúvidas. Estudantes em curso preparatório para vestibular em São Paulo: modelo educacional é questionado diante da falta de profissionais qualificados
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No Brasil, menos de 15% dos jo-
vens entre 18 e 24 anos chegam
às universidades, de acordo com
o Censo da Educação Superior
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep) do Ministério da Educa-
ção. Ou seja: dos 24 milhões de
jovens brasileiros, apenas 3,4 mi-
lhões buscam a graduação. O res-
tante, mais de 20 milhões, tem
de buscar outros caminhos. Em
outra via, todos os setores da eco-
nomia – indústria, comércio, ser-
viços e agropecuária – apresen-
tam demanda crescente por téc-
nicos. Ha vagas no País, mas fal-
tam profissionais qualificados e
com conhecimentos específicos
para preenchê-las.

Por isso, a educação profissio-
nal no País precisa ser reforçada
em um ritmo mais acelerado, de-
fende Rafael Lucchesi, diretor-
geral do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Se-
nai), para quem o modelo educa-
cional brasileiro é muito focado
na rede regular. O conteúdo dos
ensinos fundamental e médio di-
reciona os alunos para a universi-
dade, diz. “Como menos de15%
dos jovens brasileiros vão para o
ensino superior, milhares de es-
tudantesficam sem projeto de in-
serção no mercado de trabalho.”

Esse é um cenário que começa
a mudar. Apesar de ainda baixo,
o número de jovens no ensino
técnico de nível médio tem avan-
çado. De acordo com Marcelo
Neri, presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), em 2004 a participação
dos jovens entre 15 e 17 anos era
de apenas 3% nas seis maiores
regiões metropolitanas do País.
Hoje, já é de 7,6%. “É o que cha-
mamos de onda jovem, estimula-
da por políticas de ensino esta-
duais e iniciativas do setor priva-
do, o que antecede o Pronatec
(Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego)
do governo federal”, explica.

Principalmente os jovens da
classe C passaram a se qualificar.
“Quando os jovens partem para
os processos de seleção das em-
presas, percebem que são mui-
tas as exigências. Muitos bus-
cam mais conhecimento, se ma-
triculam em cursos”, acrescenta
Luiz Gonzaga Bertelli, presiden-
te do Centro de Integração Em-
presa-Escola (Ciee).

Modelagem atual. Tradicional-
mente, o ensino profissional téc-
nico e os programas de qualifica-
ção são oferecidos por escolas
particulares e pelo Sistema S,
que, apesar de contar com recur-
sos públicos – as contribuições

compulsórias de empresas –, é
comandado pelo patronato. Por
um acordo firmado com o MEC
em 2008, as entidades do Siste-
ma S se comprometeram a desti-
nar parcelas significativas de
suas receitas aos cursos gratui-
tos, seguindo metas progressi-
vas até 2014. No caso do Serviço
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) e do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac), dois terços do arre-
cadado terá essa destinação.

“Na formação de técnicos no
País, 56% das matrículas estão
nas mãos do setor privado; o res-
tante, na esfera pública. Isso
mostra que o Estado delegou à
iniciativa privada a formação
dos trabalhadores técnicos brasi-
leiros”, afirma Aparecida Neri
de Souza, professora de Sociolo-
gia da Educação na Faculdade de
Educação da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp),
com base em dados recentes do
Inep. Os governos, explica ela,
trabalham na ampliação de suas
redes e, em muitos casos, articu-
lados com as instituições priva-
das e o Sistema S. Dessa forma, o
financiamento vem do poder pú-

blico, mas o ensino é organizado
pelas organizações privadas.

O Programa Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) do governo federal já
soma vagas gratuitas no ensino
técnico de nível médio e nos cur-
sos de qualificação de trabalha-
dores. “Hoje isso se dá mais nos
cursos de formação inicial e con-
tinuada. A oferta de vagas em cur-
sos técnicos ainda é pequena,
mas esperamos que aumente”,
afirma Almério Araújo, coorde-
nador de Ensino Técnico e Mé-
dio do Centro Paula Souza do go-
verno do Estado de São Paulo.

No Brasil, empresas e gover-

nos se mobilizam para reverter a
situação, acrescenta Antonio
Freitas, pró-reitor de Ensino da
Fundação Getúlio Vargas do Rio
de Janeiro (FGV-RJ) e conselhei-
ro da Fundação de Apoio à Escola
Técnica do Rio de Janeiro (Fae-
tec). “O País é a sexta economia,
mas o 60.º em educação e o 80.º
em inovação, o que é inconcebí-
vel ”, diz o professor. Ele conside-
ra importante o lançamento do
Programa Ciência sem Frontei-
ras do governo federal, no qual
serão oferecidas 101 mil bolsas ao
longo de quatro anos, associadas
às ao ensino superior tecnológi-
co e às áreas de engenharia, ciên-
ciasexatasebiomédicas. Oobjeti-
vo é que os estudantes tenham
acesso às inovações tecnológi-
cas. Além disso, o programa bus-
ca atrair pesquisadores do exte-
rior que queiram se fixar no Bra-
sil ou estabelecer parcerias com
os pesquisadores brasileiros.

Defasagens. Na visão de espe-
cialistas, o aumento da oferta de
ensino técnico deve ser feito se-
guindo padrões de qualidade no
âmbito pedagógico e com base
no diálogo com as empresas.

“Os cursos devem estar alinha-
dos com as necessidades do mer-
cado”, comenta Ana Luiza Kul-
ler, coordenadora de Educação
do Senac-SP.

Outro desafio é suprir as defa-
sagens da educação básica em
português, matemática e ciên-
cias. “Cada instituição se organi-
za para resolver esse problema.
Há uma série de opções para que
os alunos aprendam o que deve-
riam ter aprendido na educação
básica e possam acompanhar os
cursos”, explica Ana Luiza. E
não é só: a professora da
Unicamp Aparecida Neri de Sou-
za lembra ainda que 10% dos bra-
sileiros são analfabetos.

“O que se espera é que todos
os brasileiros consigam termi-
nar pelo menos o ensino médio.
Existem cursos gratuitos de for-
mação inicial que dão oportuni-
dade de trabalho a essas pessoas
que não tiveram acesso à educa-
ção”, acrescenta o professor An-
tonio Freitas, da FGV-RJ.

Mudança de paradigma. Por
muitos anos, o ensino técnico
foi preterido no País. “A socieda-
de brasileira ainda tem a crença

que a formação universitária é a
base. Nossa escola tem um mo-
delo academicista, não tem a ló-
gica voltada ao mundo do traba-
lho. Isso acaba sendo uma limita-
ção”, enfatiza Lucchesi. Os jo-
vens precisam conhecer mais as
oportunidades que se abrem,
derrubando esse paradigma, diz
ele, citando pesquisa do Senai
que indica que as remunerações
de técnicos superam as ofereci-
das a diversas ocupações univer-
sitárias no Brasil.

“As ocupações técnicas em-
pregam mais e apresentam bons
salários. E os jovens têm a chan-
ce de ingressar cedo no mercado
de trabalho e custear novos estu-
dos”, afirma Anna Beatriz Waeh-
neldt, diretora de Educação Pro-
fissional do Senac Nacional.

Estudos revelam que os ga-
nhos salariais após cursos de
educação profissional são de
1,4% a 12% para formação inicial,
de acordo com as áreas; em tor-
no de 14% para cursos técnicos
de nível médio e de 24% para tec-
nólogos. “Os retornos não são
desprezíveis, mas pouco conhe-
cidos”, conclui Marcelo Neri,
presidente do Ipea.

Formação. Cursos de curta duração terão de 40 a 80 horas

● Oportunidade

Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO

● Fixação

Cursos dão formação
inicial e continuada
de curta duração para
ampliar a oferta de
mão de obra

ANTONIO FREITAS
PROFESSOR DA FGV-RJ
“O que se espera
é que todos os brasileiros
consigam terminar pelo
menos o ensino médio. Cursos
gratuitos de formação inicial
dão oportunidade de trabalho
a pessoas que não tiveram
acesso à educação.”

DANIEL CARRARA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO
SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL (SENAR)
“O novo operador deve ter
conhecimento de informática e
de gestão. Essa iniciativa é
importante para manter o jovem
no meio rural. Muitas vezes,
ele sai do ensino médio
deixando de aproveitar as
oportunidades de trabalho que
existem no campo.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil competitivo, p. H6.




