
1200200175
1111111111111111111111111111111111111111

FERNANDO DE SOUZA COELHO

A EDUCAÇAO PROFISSIONAL NO BRASIL
ENTRE O ESTADO E A SOCIEDADE CIVIL

Evolução, Debate Atual e Experiência Recente



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNO

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL
ENTRE O ESTADO E A SOCIEDADE CIVIL

Evolução, Debate Atual e Experiência Recente

FERNANDO DE SOUZA COELHO

Dissertação apresentada ao CMAPG, Linha de
Pesquisa Planejamento e Finanças Públicas,
como parte dos requisitos para a obtenção do
título de Mestre em Administração Pública e
Governo, orientada pelo Prof. Dr. Kurt
Eberhart Von Mettenheim.

SÃO PAULO
2002

Fundação Gelu';" Vargas 8.·. <:..•~\
Esc.ola de Administração .~ ~,

G de Empresas de sso Paulo :~ e. 'fi
Biblioteca - ". •

1200200175



5
Jj) _()c7." ~1~.(o'Ú?t ')

(..b1-'2-e i

Qt~.
115/00 ~. 2-



A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL
ENTRE O ESTADO E A SOCIEDADE CIVIL

Evolução, Debate Atual e Experiência Recente

Banca Examinadora

Prof. Dr. Kurt Ebehart Von Mettenheim (Orientador)
Prof. Dr. Fernando Luiz Abrucio
Prof. Dr. Ruben Cesar Keinert

I



FICHA CATALOGRÁFICA

COELHO, Fernando de Souza. A Educação Profissional no Brasil entre o
Estado e a Sociedade Civil: evolução, debate atual e experiência recente.
São Paulo: EAESPIFGV, 2002~ 134 p.

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Administração Pública e
Governo, linha de pesquisa: planejamento e finanças públicas.

Resumo:

Esta dissertação debruça-se sobre a educação profissional brasileira no
tocante a sua evolução, debate atual e experiência recente. No que se refere à
evolução, revi sita esta modalidade de educação, desde sua origem até os dias
atuais. No que tange ao debate atual, elucida as principais idéias/argumentos
que permeiam os debates atuais e instigam a disputa social em torno da
educação profissional no país. E, finalmente, no que concerne a experiência
recente, a partir da análise de uma política pública do Mec, mostra como se
faz à expansão e modernização da educação profissional no Brasil.

Palavras-Chaves: Educação Profissional, Estado, Sociedade Civil,
Evolução. Debate Atual, PROEP.

II



AGRADECIMENTOS

A elaboração de uma dissertação de mestrado é tão-somente um momento de um

processo de aprendizado sem fim, um "rito de passagem". No entanto, também representa o

término de uma etapa, durante a qual recebi o incentivo/apoio de inúmeras

pessoas.Agradeço, assim:

Em especial, ao Prof. Dr. Kurt Eberhart Von Mettenheim pela orientação, incentivo

e paciência.

A minha família, pelas oportunidades, e amor.

A Capes, pelos recursos financeiros concedidos para a execução deste trabalho.

A EAESPIFGV, pelo auxílio financeiro para a apresentação de meus papers nos

encontros da Anpad - 2000 e 2001 - e Balas - 2000.

Aos professores do Curso de Mestrado em Administração Pública e Governo pelo

convívio intelectual nesses tempos.

Aos amigos Antonio Olenscki, Cíntia de Araújo, Fátima Thimoteo, Raquel Dherer,

Ana Lúcia Alonso, Elaine Licio, Hironobu Sano e Ricardo Stefani pelo companheirismo.

Aos meus alunos da Universidade Anhembi Morumbi, da Universidade de Ribeirão

Preto e da Faculdade Municipal de São João da Boa Vista pela interlocução acadêmica.

Aos funcionários da EAESP, pela presteza.

IH



IV

La Fontaine na fábula "O lavrador e seus
filhos", pronunciara:

"Evitai (disse o lavrador) vender a herança,
Que de nossos pais nos veio
Esconde um tesouro em seu seio."

Atraiçoando um pouco o poeta, que pretendia
fazer o elogio do trabalho, podemos pôr na sua
boca, estas palavras:

"Mas ao morrer o sábio pai
Fez-lhes esta confissão:
- O tesouro está na educação. "

(Jacques Delors, 2000)
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INTRODUÇÃO

Objeto de Estudo

Esta dissertação, sob o título de "A Educação Profissional no Brasil entre o Estado e a

Sociedade Civil", debruça-se sobre a educação profissional brasileira, em um momento onde

o planejamento, gestão e controle de políticas públicas exigem a articulação entre as

instâncias governamentais e a sociedade civil, para a resolução dos problemas/desafios das

questões sócio-econômicas, entre as quais, a educação profissional.

Nos últimos anos, os problemas/desafios da educação profissional são múltiplos,

ainda mais se considerarmos as transformações sem precedentes que ocorreram na última

década nas esferas econômica, política e social. A estabilização econômica, a política de

abertura comercial, a reforma do Estado e as mudanças no âmbito das empresas vis-à-vis à

globalização, trouxeram conseqüências tanto no nível de emprego quanto na

qualificação/profissionalização necessária.

Ante esses problemas/desafios, iniciou-se, em 1996, a "Reforma da Educação

Profissional", irrompida pela Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, correspondente à Lei

de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, e pelo Decreto n°. 2208 de 17 de abril de 1997, os

quais reformaram, respectivamente, os preceitos e os regulamentos da educação profissional

brasileira. Tal plano jurídico-normativo, atualmente, é institucionalizado pelas políticas

públicas do Mec e do Mtb, as quais, cada vez mais, articulam Estado e sociedade civil.

Diante desta reconfiguração da educação profissional no Brasil, indaga-se: Quais os

traços político-administrativos e didático-pedagógicos desta reforma? Quão intenso e

controverso é o debate em tomo da educação profissional? E, por fim, como o Estado e a

sociedade civil institucionalizam esta reforma? Estas são as questões-chave deste trabalho,

atacadas por um estudo descritivo-exploratório.

Visão Geral do Trabalho .

o trabalho, dentro de um encadeamento lógico, encontra-se organizado em três

capítulos que se entrelaçam e se completam, além da introdução e considerações finais. As
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pesquisas bibliográficas histórica e contextual originaram, respectivamente, os capítulos um e
:. .

o capítulo I revisita a educação profissional no Brasil, desde sua origem aos dias

atuais, contextualizando o ambiente econômico, o momento político e as relações sociais ao

longo deste período.

o capítulo 2 elucida as principais idéias que permeiam os debates atuais e instigam a

disputa social em tomo da educação profissional, explicitando os discursos e interpretações

do atores sociais e as controvérsias entre estes.

A análise documental de leis, relatórios técnicos e censos originou o capítulo 3. Este

capítulo, analisando o Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP, uma

política pública do Ministério da Educação, mostra como se faz à expansão e modernização

da educação profissional no Brasil. Neste programa, a articulação entre Estado e sociedade

civil é dos vetores desta expansão e modernização.
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CAPÍTULO 1

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL ATRAVÉS
DOS TEMPOS: da arte do ofício ao cidadão-produtivo

"...não sabemos para onde estamos indo. Só
sabemos que a história nos trouxe até este
ponto e por quê" (Hobsbawm, 1995).

Através dos tempos, o termo educação profissional incorporou uma multiplicidade de

designações a partir das mudanças na relação entre educação e trabalho. Atualmente,

substitutiva ou complementarmente, propagam-se termos como formação profissional,

(re)qualificação profissional, empregabilidade, aquisição de competências, treinamento,

ensino técnico-profissionalizante e educação corporativa, sem precisar os pontos em comum

e as diferenças entre esses e a educação profissional. Logo, para conceituar o termo educação

profissional é condição sine qua non abranger todas as designações em tomo do termo, sob

I +e entendê-lo parcialmente. De fato, é dessa forma parcial que, freqüentemente, ouvimos

ou remos referências ao tema.

Indubitavelmente, o conceito de educação profissional- em sua extensão, concepção e

provisão - modifica-se com as transformações econômicas, políticas e sociais em curso, tais

como a globalização, a reforma do Estado, a democratização da sociedade, além dos

paradigmas tecnológicos, organizacionais e trabalhistas emergentes. Assim, tomou-se

imperativo o repensar desta modalidade de educação, a partir da questão: O que é educação

profissional no limiar do século XXI?

Na conceituação da educação profissional para os novos tempos, entre outras

considerações, sobressaem: a introdução das inovações tecnológicas na organização do

trabalho e seus impactos na educação; as demandas de mão-de-obra, quantitativa e

qualitativamente; e o redesenho institucional - com a inserção de outros atores sociais - e

pedagógico da educação profissional (Weinberg, 1996). No Brasil esta última destaca-se,
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sobretudo, em função das reformas no sistema de educação profissional e nos programas de

formação profissional conduzidos pelo setor público, no contorno da reforma do Estado, e

também nos setores empresariais, através da valorização de programas de (re)qualificação dos

trabalhadores.

o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, desde 1995, desenvolvem

estudos e ações com vistas a redefinir a educação profissional. Particularmente, a partir da

aprovação da Lei 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - em 1996 e

da edição do Decreto 2.208 de 1997, a educação profissional brasileira passa por um amplo

processo de mudanças, coordenado pelo MEC, sob o título de "Reforma· da Educação

Profissional". O referido Decreto, principal instrumento jurídico-normativo da reforma,

redefiniu esta modalidade educacional, separando-a da rede regular de ensino e

redirecionando a sua oferta, através do estabelecimento de três níveis educacionais: educação

profissional de nível básico - independente de escolaridade prévia, de nível técnico -

concomitante ou seqüencial ao ensino médio, e de nível tecnológico - voltada para a formação

de tecnólogos de nível superior. I

I

A LDB, quando trata da educação profissional em seu Capítulo 1I1, artigos 39 a 42,

e "a educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho e à

noiogia" (extensão), conduzindo "ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida

produtiva" (concepção), a ser "desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por

diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente

de trabalho" (provisão), na perspectiva do exercício pleno da cidadania.

Diante desta (re)conceituação da educação profissional no Brasil2, indaga-se: Quando

surgiu está modalidade de educação no país? Como evolui através dos tempos? Enfim, o que

nos trouxe até este ponto de extensão, concepção e provisão da educação profissional e por

quê? Neste capítulo, respondemos a estas e outras questões, percorrendo a educação

profissional desde suas origens aos dias atuais, contextualizando o ambiente econômico, o

momento político e as relações sociais ao longo deste período.

I Sobre a Reforma da Educação Profissional ver BRASIL. Reforma da Educação Profissional. Brasília:
Ministério da Educação, 1998.

2 No capítulo 2 críticas a tal redefinição são expostas.
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1.1 A Origem da E~ucação Profissional no Brasil: do trabalho escravo ao trabalho
assalariado.

As origens da educação profissional no Brasil situam-se no início do século XIX,

quando um decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criou o Colégio das Fábricas,

destinado a aprendizes brasileiros e, igualmente, a portugueses transferidos com a Família

Real para o Brasil (Kehrle, 1980). Com a abertura dos portos às nações amigas (janeiro de

1808), a revogação dos decretos que proibiam a instalação de manufaturas na Colônia (abril

de 1808) e o Tratado de Viena (junho de 1815), firmado por Portugal e Inglaterra, limitando o

tráfico de escravos ao território brasileiro:', a educação de mão-de-obra, vagamente, é

institucionalizada.

Mais tarde, em 1816, criou-se a "Escola de Belas Artes", voltada ao ensino das

ciências e do desenho industrial, influenciada pela Missão Artística Francesa, que incluía,

entre outros, o arquiteto Grandjean de Montigny, autor de projetos de edificações urbanas, e

os pintores Taunay e Debret (Fausto, 1995).

Posteriormente, fundou-se o Seminário de Órfãos da Bahia (1819), cujos internos

recebiam cursos profissionalizantes. A partir de 1840, ampliou-se tal iniciativa, com a

construção de dez Casas de Educandos e Artífices em capitais da província (destinadas aos

filhos das classes sociais desfavorecidas) e com a institucionalização dos Asilos da Infância

dos "Meninos Desvalidos" (1854), onde os mesmos aprendiam as primeiras letras e eram, a

seguir, encaminhados às oficinas públicas e privadas, mediante contrato fiscalizado pelo

Juizado de Órfãos (Cordão, 2000).

Na segunda metade do século XIX foram criadas, ainda, várias sociedades civis para

assistir os jovens menos abastados, iniciando-os no ensino industrial. As mais importantes

delas foram os Liceus de Artes e Ofícios, dentre os quais o do Rio de Janeiro (1858).

Paralelamente, em 1861, organizou-se o Instituto Comercial do Rio de Janeiro, cujos

3 Fausto (1995) diz que tal Tratado não impediu o tráfico que, pelo contrário, se tornou maior em meados de
1820 comparando-se com o início do século. Entretanto, com os primeiros passos da manufatura e a
multiplicação dos cargos públicos no país, impelia-se por uma mão-de-obra livre e com maior destreza e "bons
costumes", diferentemente da escravidão. Complementarmente, Pronko (1998) mostra que naquela época as
instituições que emergiam formavam aprendizes para atividades específicas, tais como manipulação de
imprensa, manejo de biblioteca, lapidação de metais preciosos, tratamento de ferro entre outras.
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egressos, na maioria d~s vezes, preenchiam os cargos públicos nas dependências do império e,

mais tarde, da república. Têm-se notícias, também, do desenvolvimento de Companhias de

Artífices no âmbito das forças armadas (idem, ibidem).

Nesta trajetória, os primórdios da educação profissional no Brasil, exceto a Escola de

Belas Artes e o Instituto Comercial do Rio de Janeiro, associa-se com "remédio" a pobreza, e

em última instância, com combate a marginalidade, assumindo um caráter assistencialista.

Tratava-se, em essência, de instituições que não exigiam conhecimentos prévios, formavam

para a prática de um ofício, eram destinadas aos filhos dos pobres ou órfãos humildes e não se

articulavam ao sistema educacional, visto como desnecessário para o ofício.

Inegavelmente, a escravidão que perdurou por mais de três séculos no país contribuiu

para essas marcas na educação profissional brasileira no século XIX. Historicamente, na

maioria dos países que empregaram mão-de-obra escrava, o trabalho (na acepção de esforço

físico), era desvalorizado: cabia aos escravos, e os homens livres (brancos, índios e mestiços)

que o realizavam eram rebaixados às mesmas condições daqueles. Entre a Colônia e o

Império no Brasil "( ...) o ato de trabalhar era realizado como uma imposição de dominação

(aos escravos) ou da penúria (aos pobres). Por isso, o estímulo ao trabalho só podia ser a

repressão" (Gomes, apud Pronko 1998, p. 2). Aliás, etimologicamente o termo trabalho tem a

sua origem associada ao "tripalium", em latim, um instrumento usado para tortura.

Portanto, os resquícios escravistas influenciaram a visão da sociedade sobre o trabalho

e, conseqüentemente, da educação para o trabalho, no caso, a educação profissional. Em

decorrência, estabeleceu-se uma distinção entre aqueles que detinham o saber e aqueles que

executavam tarefas manuais", desvinculando a educação escolar do trabalho e, portanto,

relegando a educação profissional, quando ministrada, aos "desvalidos da sorte".

Com a abolição da escravidão (maio de 1888), devido à pressão pela expansão das

relações capitalistas (que implicavam a utilização do trabalho assalariado), iniciou-se a

"importação" de trabalhadores. Tal prática, estimulada por uma política oficial de

povoamento '! pelo interesse da oligarquia agrária na obtenção de mão-de-obra, corroborou

4 Tal distinção, de fato, vem desde a Grécia Antiga. O pensamento grego distinguia a teoria da prática, o
intelectual do manual, o pensar do fazer. Enquanto as primeiras cabiam aos intelectuais, a últimas cabiam aos
escravos (Depresbiteris, 2000).
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para um desprezo do, trabalhador local (escravos, índios e mestiços) em detrimento da

valorização do trabalhador estrangeiro (preferencialmente italiano"), que além de estar

habituado ao modo de produçãocapitalista, também possuía um "saber fazer": a qualificação

relativa ao seu ofício, ou seja, o manejo da lavoura cafeeira.

Em resumo, com o legado escravocrata e, ao mesmo tempo, uma economia

cafeeira baseada na mão-de-obra imigrante", a educação profissional no Brasil difundiu-

se, do trabalho escravo ao trabalho assalariado, mais política ("moralizante" e

disciplinadora) que economicamente (capacitação ou treinamento). Sua extensão

(destinados aos "desvalidos da sorte"), concepção (visão assistencialista) e provisão (ora

concebida pelo Estado, ora pela sociedade civil), de herança colonial, perpassou o

Império e, como veremos, desdobrou-se na Primeira República.

1.2 Arte do Ofício: a educação profissional brasileira na Primeira República

Com a proclamação da República (1889), a educação profissional mantém as marcas,

com algumas exceções, do período colonial/imperial. Em um momento de transição - abolição

da escravatura e propagação do trabalho assalariado, coexistiam a desvalorização e

valorização do trabalho, esta em consonância com o modo de produção nascente, e aquela

com o estigma da servidão.

Em conseqüência, a educação profissional, naquela época, denominada de "artes e

ofícios", conservara o caráter assistencialista e voltava-se, agora, para a preparação para o

trabalho. Porém, as características marcantes desta modalidade de educação eram a

"moralização" e o disciplinamento e, de fato, "existiam poucas condições, sejam estruturais,

ou mesmo pedagógicas, de formar os discentes para alguma profissão" (Brandão, 1999, p. 1).

5 Prado Júnior (1961), afirma que os italianos, tanto pela questão de clima, como de afinidade com condições de
trabalho no Brasil (por sua maior robustez e menor exigência), se adaptava melhor e mais facilmente que o
alemão e outras populações do norte da Europa, que' até 1870 formavam os principais contingentes imigratórios
que se dirigiam ao Brasil.

6 Furtado (1968), aponta para o avanço da imigração no Brasil durante o último quarto do século XIX, a qual
saltou de pouco mais de 30.000 indivíduos em 1886 para 133.000 no ano da abolição. Daí por diante, segundo o
autor, e até o fim do século, a imigr.ação se conservará sempre em um nível anual superior a 100.000 imigrantes.
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A partir do século XX, a novidade será o início de um esforço governament~l de

organização da educação profissional, migrando da preocupação principal com o atendimento

de "desvalidos da sorte" para a preparação de trabalhadores para o exercício profissional,

considerada igualmente relevante. Em 1906, Afonso Pena, ao tomar posse, proclamara: "( ...) a

criação e multiplicação de institutos de ensino técnico muito pode contribuir também para o

progresso das indústrias, proporcionando-lhes operários hábeis" (idem, ibidem, p. 1).

Tal discurso, por um lado, exprime a idéia simplista de que formando mão-de-obra

"hábil" para a indústria contemplaríamos um desenvolvimento industrial, por outro, evidencia

alguma preocupação com a necessidade de instruir trabalhadores para este ofício que crescia,

ano a ano, no país. Caio Prado Júnior expõe que:

"Em 1907 realiza-se o primeiro censo geral das indústrias brasileiras. Serão
encontrados 3.258 estabelecimentos industriais (...), empregando 150.841
operários. (...) quanto à distribuição das atividades industriais, a indústria têxtil
e de alimentação compreendem a parte substancial do conjunto" (Prado Júnior,
1961, p. 266).

Em complementação, Boris Fausto explícita:

"A industria brasileira no despontar do século XX, no que diz respeito à mão-de-
obra, enfrentava problemas no suprimento de trabalhadores especializados, mas
não faltavam operários de baixa qualificação. Eles eram recrutados entre a
população pobre, os imigrantes e os migrantes internos, para quem o Rio de
Janeiro era um pólo de atração" (Fausto, 1995, p. 286).

Neste contexto de expansão industrial (com conseqüente crescimento do setor terciário

pela diversificação econômica e urbanização) e escassez de mão-de-obra especializada,

registram-se várias iniciativas por parte da União, governos estaduais, e mesmo de instituições

particulares e do setor produtivo voltadas a dotar o trabalhador com a "arte do ofício".

o ano de 1906, para muitos autores.', constitui um marco para a educação profissional

brasileira em termos de política pública. O discurso de Afonso Pena em 15 de novembro é

incorporado no Decreto 1.606, de 29 de dezembro. Este Decreto criou uma Secretaria de

Estado com a denominação de Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tendo a seu

7 Ver Brandão (1999), Pronko (1999) e Depresbiteris (2000).
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cargo o estudo e despa~ho de todos os assuntos relativos a agricultura, industria e comércio,

incluindo ensino agrícola, escola veterinária, escola de minas e ensino profissional 8 (Brasil,
1988).

Deste momento, os decretos (e portarias) determinados pelo governo federal tomam-se

constantes na história da educação profissional brasileira, normatizando esta modalidade de

educação no país. O presidente Nilo Peçanha, através do Decreto 7.566 de 1909, estabeleceu a

criação das "Escolas de Aprendizes Artífices" em todas as capitais do Brasil (portanto,

dezenove unidades). Eram escolas nos moldes dos Liceus de Artes e Ofícios, voltadas para o

ensino industrial, mas mantidas pelo Estado (Cordão, 1998). Nestas, os discentes obtinham

uma preparação, muitas vezes, para trabalharem como artesãos, 9 dado o estágio atrasado do

capitalismo nacional, essencialmente agrícola com industrialização incipiente.

A literatura sobre a educação profissional no Brasil, tanto as descritivas como as

análises críticas, colocam as Escolas de Aprendizes Artífices como o bê-á-bá do ensino

industrial no país e, relacionado a este fato, toma a criação destas escolas como a origem das

políticas públicas nesta área. Decerto, se compreendermos a relação destas escolas com o

processo de industrialização, incluindo o artesanato, ou se levarmos em conta o fato de

ocuparem o mesmo espaço físico que posteriormente as escolas industriais vão ocupar, neste

sentido, podemos considerá-las o bê-á-bá do ensino industrial. Porém, é contestável a

correspondência entre a criação destas escolas com a origem das políticas públicas de

educação profissional. Atribuir a educação profissional a um Ministério - em um momento

em que esta modalidade de educação era descentralizada e sem diretrizes nacionais que a

orientassem - e criar uma rede nacional de Escolas de Aprendizes Artífices, corroborou para

uma ação política menos fragmentada e mais organizada, o que não traduz uma política

pública, na acepção de planejamento, gestão e controle de uma temática-chave pelo poder

público, com o envolvimento dos atores sociais.

8 Brandão (1999), chama a atenção para a desvinculação entre educação profissional e educação normal nesta
época. Tal separação é reforçada na relação que estas áreas mantinham com o aparelho burocrático do governo
federal _. assuntos distintos, ministérios diferentes. Enquanto a educação profissional incumbia ao Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio, a educação normal era dever do Ministério da Justiça.

9 Kehrle (1980), denota que a maioria das Escolas de Aprendizes Artífices ateve-se ao ensino de alfaiataria,
sapataria, marcenaria, carpintaria, ferraria, funilaria, selaria e encadernação, e poucas ensinavam ofícios
propriamente industriais como mecânica, tornearia e eletricidade.
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A localização ~as Escolas de Aprendizes - tanto em nível nacional (uma em .cada

estado) quanto estadual (nas capitais) - era incompatível com a geografia industrial do país. O

censo da industria brasileira em 1907, destacara que "( ... ) 33% da produção cabia ao Distrito

Federal (capital da República, a qual se podem acrescentar os 7% do estado do Rio de Janeiro,

vizinho e formando geograficamente a mesma unidade); 16% a São Paulo e 15% ao Rio

Grande do Sul. Nenhum outro estado alcançou 5%" (Prado Júnior, 1961, p. 266). Ou seja, o

Distrito Federal e estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, embora com maior

concentração industrial, abrigavam uma única Escola de Aprendizes Artífices como as demais

unidades da federação'".

Evidentemente, há que se ponderar sobre as diferenças de porte/tamanho destas

escolas, assim como a oferta de educação profissional por parte de outras instituições públicas

(estaduais ou municipais) e privadas naquele período". Entretanto, é inquestionável que a

localização das Escolas de Aprendizes Artífices, era determinada por um critério que

sobrepunha a burocracia à tecnocracia, fosse em termos da representação dos estados em nível

nacional ou em termos da administração estadual nas capitais. Em suma, enquanto as Escolas

de Aprendizes Artífices obedeciam a um movimento centrífugo, pois foi instalada uma em

cada estado, o processo de industrialização apresentava uma tendência centrípeta,

convergindo no centro-sul do país.

Outros exemplos de não formulação de uma política pública tomam-se evidentes

analisando nas entrelinhas o Decreto 7.566 de 1909 - criador das Escolas de Aprendizes

Artífices - em seu artigo 2°:

"Nas escolas de Aprendizes Artífices, custeadas pela União, se procurará
formar operários e contra-mestres (...), havendo para isso até o número de
cinco oficinas de trabalho manual ou mecânico que forem mais convenientes e
necessários no Estado em que funcionar a escola, consultadas. quando possível.
as especialidades das indústrias locais" (o grifo é nosso).

10 Cunha (1984) compara o número de alunos destas escolas, em 1911. com a distribuição do número de
operários por estado, em 1907. Encontra estados com maior contingente operário e menor número de alunos e
vice-versa.

11 Cordão (2000) demonstra que na primeira década do século XX foram criadas escolas c0I!lerciais em vários
estados. Em São Paulo, por exemplo, criou-se a Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado.
Simultaneamente, foram instaladas várias escolas-oficina destinadas à formação profissional de ferroviários e
organizado. também, o ensino agrícola, objetivando formar chefes de cultura e capatazes.
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Nesta construç~o, a escola não é obrigada sequer a considerar as peculiaridades da

industria local como subsídio para sua vocação educacional e balizadora da sua capacidade de

atendimento, não engendrando uma cooperação mais estreita com as empresas e realizando-a

apenas "quando possível". Logo, um dos traços mais importantes de uma política pública que

é contar com o envolvimento dos atores sociais não era contemplado.

Em outra passagem, o Decreto 7.566 de 1909 justifica a criação das Escolas de

Aprendizes Artífices além de uma política de ensino de ofícios como resposta (ou estímulo)

ao desenvolvimento industrial:

"O aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes
proletárias os meios de vencer as dificuldades( ...); é necessário, não só
habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo
técnico( ...), como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os
afastará da ociosidade, escola do vício e do crime. (...)é um dos deveres do
Governo da República formar cidadãos úteis à nação" (o grifo é nosso).

o texto remete as preocupações que surgiam com o aumento da população nas cidades

~ .) crescimento do número de trabalhadores livres. Percebe-se a necessidade de "habilitar os

filhos dos desfavorecidos da fortuna" para venderem sua força de trabalho, dedicando-se a

atividades até então desvalorizadas pelo estigma da escravidão que permeava o trabalho.

Assim, tomava-se importante "fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo", a fim de

"formar cidadãos úteis à nação". Concluindo, a criação das Escolas de Aprendizes Artífices

caracterizava-se menos como política pública de educação profissional e mais como ação

política amestradora.

Em suma, são estas as características da educação profissional que perduram na

Primeira República. Relacionando o Decreto 7.566 de 1909 com o contexto sócio-

econômico da época, compreendemos que esta modalidade de educação objetivara o

assistencialismo e, quando muito, preparava uma mão-de-obra para o artesanato, em

outras palavras, a arte do ofício.

Todavia, a partir de 1920 avultam-se os debates, propostas e iniciativas de mudanças

desta modalidade de educação, no que conceme a sua extensão, concepção e provisão.
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Absolutamente, é a pe~spectiva de uma sociedade urbano-industrial, com suas conseqüências

para a educação profissional, que norteia estes debates, propostas e iniciativas 12, que se

tomarão ações efetivas, encaminhadas pelo Estado e sociedade civil, a partir da década de
trinta.

1.3 Da Arte do Ofício ao Ensino Industrial: o esgotamento da economia agrário-

exportadora e o processo de substituição de importações.

Por mais divergentes que sejam as interpretações a respeito da história do Brasil entre

1930 e 1964, é consensual que este período é marcado por uma descontinuidade no

desenvolvimento econômico brasileiro 13. A crise econômico-financeira mundial - Grande

Depressão de 30 - fragilizou o modelo agrário-exportador, trazendo à tona o Processo de

Substituição de Importações 14.

Entre outros autores, Celso Furtado sistematizou tal acontecimento. A quinta parte de

Formação Econômica do Brasil (Furtado, 1968) trata da "Economia de Transição para um

Sistema Industrial" e tem como cerne o capítulo "Deslocamento do Centro Dinâmico". Neste

capítulo o autor mostra que a produção para o mercado interno (em especial a produção

manufature ira) passou a ser, a partir dos anos trinta, o centro dinâmico da economia brasileira,

ou seja, a atividade que determinava o nível de produto, renda e emprego, substituindo o setor

exportador, notadamente o café.

Porém, foi à obra de Maria da Conceição Tavares, escrita em 1963, que se tomou

clássica para expor esse processo, buscando generalizá-lo para a América Latina. Para a

autora, a Grande Depressão de 30 constituiu, para os países latino-americanos, "o ponto

crítico da ruptura do funcionamento do modelo agrário-exportador", com a transição para um

12 Um exemplo é a criação do "Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico" em 1921. Tratava-se de
uma comissão de especialistas, cuja função fora examinar o funcionamento da rede federal de Escolas de
Aprendizes Artífices, propondo medidas que remodelassem estas instituições. Quanto à extensão, propõe-se a
expansão para além dos "desvalidos da sorte". Em relação à concepção, indicava-se a necessidade de
qualificação de uma mão-de-obra específica, voltada menos para o artesanato e mais para a indústria. Por último,
reclamava-se uma provisão com maior participação do setor produtivo (Brandão, 1999).

i3 O Estado Getulista (1930-1945), incluindo o Estado Novo; e o Estado Democrático (1945- I964).

14 Introduzido pela Cepal, órgão das Nações Unidas formado em 1948, o conceito de Pr?cesso de Substituição
de Importações refere-se a ação de produzir domesticamente o que antes era importado. E uma industrialização
voltada para dentro, isto é, que visa atender ao mercado interno.
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modelo de desenvolvi~ento industrial voltado para dentro (Tavares, 1972, p. 32). A ~artir

deste ponto de viragem - com as diferenças que dependem do momento e das condições em

que os diversos países latino-americanos iniciam o Processo de Substituição de Importações _

começaram a se reconfigurar as formas político-sociais 15 e tecno-produtivas. Esta última

modificou a organização da produção e, sobretudo, a educação profissional, diante de uma

ruptura entre artesanato e industria e, portanto, entre arte do ofício e ensino industrial.

o Processo de Substituição de Importações, e o conseqüente crescimento da indústria

brasileira neste período" impuseram a educação profissional o desafio de responder ao

"estragulamento" da oferta de mão-de-obra qualificada. Entende-se como mão-de-obra

qualificada aquela capaz de realizar as tarefas de determinado patamar tecnológico e de uma

forma de organização da produção. Neste sentido, mais do que um dado tangível da realidade,

um atributo pessoal ou um posto de trabalho, a qualificação é um processo histórico,

determinado socialmente, que se expressa de diferentes formas e que depende de injunções de

vários fatores: do sistema econômico, da divisão social e de gênero de trabalho (Coelho,

1998). A transição da qualificação de uma mão-de-obra manual (arte do ofício) para uma

mão-de-obra científica (produção baseada em princípios da ciência, como a matemática, física

e a química), é uma das características do processo de reestruturação do trabalho pós-30,

fundado na industrialização.

É no bojo deste processo histórico que se regulamentou, em novembro de 1930,0

Ministério do Trabalho, Industria e Comércio no Brasil. Seguiram-se leis de proteção ao

trabalhador, de enquadramento dos sindicatos pelo Estado, e criaram-se órgãos para arbitrar o

conflito capital-trabalho - as Juntas de Conciliação e Julgamento. Entre as leis de proteção ao

trabalhador estavam as que regularam o trabalho das mulheres e dos menores, a concessão de

férias e o limite de oito horas da jornada de trabalho (Fausto, 1985).

15 No Brasil, o rompimento com o Estado Oligárquico da Primeira República, pela Revolução de 30, e o
conseqüente fortalecimento de um Estado Nacional protagonista da industrialização é um exemplo de
reconfiguração política, ao passo que a ascensão da classe burguês-industrial é um exemplo de reconfiguração
social (Fausto, 1995).

16 Gremaud, Saes e Toneto (1997) dão-nos um indício do crescimento da industria brasileira nos anos trinta.
Entre 1933 e 1939, a produção industrial cresceu à taxa média de 11% ao ano. Essa taxa é expressiva quando se
compara ao ritmo de crescimento das épocas precedentes: de 1911 a 1919, 4,6%; de 1920 a 1928,3,9%; e de
1929 a 1932,1%.
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Em síntese, o governo varguista que, no plano econômico, fomentou a industrialização

por 'substituição de importações, no plano social, robusteceu a valorização do trabalho I? com

ações que o reforçaram e legitimaram. Entre essas políticas, adquirem destaque as educativas,

entre as quais, as de educação profissional.

Esta modalidade de educação, paulatinamente, avolumou-se no aparelho do Estado,

através da criação de órgãos voltados para a sua gestão. É assim que, em janeiro de 1931, o

Decreto 19.560 cria o Ministério da Educação e Saúde Pública 18, estruturado em quatro

departamentos e sete repartições, urna das quais a Inspetoria de Ensino Profissional Técnico

(Brasil, 1988). Nesse mesmo ano, esse Ministério, efetivou uma reforma educacional,

conhecida pelo nome do Ministro Francisco Campos. Destaque-se da reforma Francisco

Campos, no que refere a educação profissional, o Decreto 20.158 que organizou o ensino

comercial, atendendo a uma demanda da sociedade urbano-industrial, que estava a exigir

contingentes de profissionais especializados não só para a industria, mas também para o setor

terciário da economia.

Em 1934 19, à transformação da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico em

Superintendência do Ensino Industrial - Decreto 24.558 - introduz modificações na educação

profissional brasileira, desde os termos utilizados para se referir a esta modalidade de

educação (ensino industrial) até as condições de provisão, assim transcritas no Artigo 6°:

"A Superintendência do Ensino Industrial entrará em entendimento com as
associações industriais para uma perfeita e íntima colaboração, objetivando a
melhor adaptação dos métodos educativos e da aprendizagem prática dos
oficios aplicados às industriais, tendo em vista as tendências regionais (...) na
marcha evolutiva do ensino industrial" (o grifo é nosso).

17 Pronko (1998) clarifica que tal valorização do trabalho remonta ao início do século XX, quando os
trabalhadores imigrantes, construíram as primeiras organizações sindicais. Essa valorização do trabalho
construída pelos trabalhadores, tendo em vista a sua definição como sujeitos políticos, foi retomada, redefinida e
difundida pelo Estado pós-30 para controlar a classe operária e atraí-la para o apoio ao governo. Posicionou-se,
assim, o trabalhador como elemento-chave do sistema social, definindo-o como cidadão de uma democracia
caracterizada mais pela vigência de direitos sociais do que de direitos políticos.

18 Convém ressaltar que a educação profissional pertence, agora, ao mesmo órgão governamental (Ministério da
Educação e Saúde Pública) das demais modalidades de educação.

19 Cabe lembrar que neste ano tivemos também uma nova Constituição na qual, ineditamente, a educação
aparecia como obrigação do Estado, e a União passava a ser responsável por traçar o plano nacional de
educação.
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Pela primeira vez, era previsto em lei, um "entendimento com as associações

industriais para uma perfeita e íntima colaboração" na educação profissional. Ou seja, na

época se começava a falar em parceria entre o Estado e o setor produtivo, mais tarde,

reforçada pela Constituição outorgada de 1937. Esta (artigo 129) tratou da educação

profissional, como um "dever do Estado" para com as "classes menos favorecidas" 20 , a ser

cumprido com "a colaboração das indústrias e dos sindicatos", as chamadas "classes

produtoras", que deveriam "criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes,

destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados" .

Assim, desde 1937, sob a égide da carta magna, afloraram-se as iniciativas de criação

de instituições de ensino técnico relacionadas às entidades industriais, às corporações

empresariais e aos sindicatos. Concomitantemente, as Escolas de Aprendizes Artífices são

transfiguradas em Liceus Industriais, abrigando em 1939 cerca de sete mil alunos em todo o

país (Schwartzman et al, 2000).

Compendiando, com o desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil, o

Estado Getulista (re)definiu a extensão (dos "desvalidos da sorte" à classe operária),

concepção (da arte do ofício ao ensino industrial) e provisão (colaboração entre o Estado

e as "classes produtoras") da educação profissional no país. É essa ruptura, ao longo dos

anos trinta, que esboçamos nesta seção.

Entretanto, a educação profissional postou-se como campo de disputa social entre o

Estado e a sociedade civil (em suas distintas frações), a partir dos anos quarenta, década em

que se definiu o modelo institucional vigente, em muitos dos seus aspectos, até a

contemporaneidade. Assomou-se um debate intenso e controverso, sobre o qual nos

debruçaremos a seguir.

20 Chama ainda a atenção o fato da educação profissional manter seu traço assistencialista, embora não exista
dúvida quanto à importância crescente da formação de mão-de-obra para a industria. Poderíamos, então, estar
falando, mais uma vez, da educação reservada à classe operária, ou melhor, dos menos favorecidos, que já previa
um limite a ser almejado em termos de formação, posto que não se pretendia formar "doutores". Adam Smith
percebera isso no auge da Revolução Industrial. Daí a famosa frase a ele atribuída: "Instrução para os
trabalhadores, porém, em doses homeopáticas" (apud Ferretti, 1994). Quer dizer, é preciso um mínimo de
instrução para os trabalhadores e este mínimo é positivo para a ordem capitalista, mas, ultrapassando esse
mínimo, entra-se em contradição com essa ordem social.
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1.4 A Consolidação da Educação Profissional no Brasil: das disputas entre o Estado e a

sociedade civil à institucionalização do ensino industrial.

A política educacional varguista (incluindo o Estado Novo, 1937-1945) desde o

princípio teceu-se pelas mãos de jovens políticos mineiros, cuja carreira se iniciara na velha

oligarquia de seu estado, e tomou outros rumos a partir de 1930. É o caso de Francisco

Campos, ministro da Educação e Saúde Pública entre janeiro de 1931 e setembro de 1932, e

de Gustavo Capanerna, que substitui Washington Pires, com uma longa permanência no

ministério, de 1934 a 1945 (Fausto, 1995).

Nos tempos de Capanema observa-se uma multiplicação dos discursos, interpretações

e controvérsias a respeito da educação, impactando as formas de provê-la. Quanto à extensão,

havia os que enfatizavam a formação das elites e os que priorizavam a educação popular; os

que defendiam o ensino universal contra os que prepunham escolas distintas para cada setor

da sociedade. No que tange a concepção, havia os que preferiam a educação humanística

sobre a técnica; os que se preocupavam com o conteúdo ético e ideológico do ensino contra os

que favoreciam o ensino agnóstico. Em relação à provisão, havia os defensores da escola

pública e os guardiões da iniciativa privada."

Embora a educação profissional não despertava a mesma atenção que o ensino

secundário e superior, a história mostra que a formação técnico-profissional também fora

debatida intensa e controversamente nos tempos de Capanema, culminando em um revelador

conflito de bastidores entre o Ministério da Educação e Saúde Pública e o do Trabalho,

Industria e Comércio, que tinha por detrás, a Confederação Nacional da Industria. Na

perspectiva do Ministério da Educação e Saúde Pública, o Estado devia participar do gravame

da educação profissional e, por implicação, de seu controle. Pelo pensar de Capanema:

"Não estando o aprendiz vinculado ao empregador, para servi-lo, por tempo
determinado, na sua industria, mas sendo livre de, finda a aprendizagem, tomar
o rumo que quiser, é lógico admitir que o ônus de sua educação não seja
somente dos empregadores, parcialmente interessados nela, mas também do
Estado, que é o interessado maior pela educação popular" (apud
Schuwartzr.rm et al, 2000, p. 250).

21 Para maiores detalhes ver Schuwartzman et al (2000).
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Longe disso, as entidades industriais, com objetivos muito mais pragmáticos,

defendiam um sistema de educação profissional mais diretamente ligado a industria e às suas

especificidades. Esta corrente tinha o apoio do Ministério do Trabalho, lndustria e Comércio,

a cargo do ministro Valdemar Falcão que, em certa ocasião'", indagara:

"Será conveniente realizar, com as devidas fases de implantação e organização
iniciais, a concretização do ensino profissional dentro dos moldes amplos e
grandiosos por que o concebe o bem elaborado projeto do Sr. Ministro da
Educação e Saúde, com os conseqüentes gastos orçamentários que passará a
exigir, ou tratar de regulamentar no atual momento, em fórmula mais singela, a
criação de cursos de aperfeiçoamento profissional junto às fábricas e centros de
trabalho, mantidos à custa dos próprios empregadores (...), o que não trará ônus
financeiro para a União?" (idem, ibidem, p. 252).

Textualmente, nota-se as diferenças de orientações entre ambos ministérios. Do lado

do Ministério da Educação e Saúde Pública, o que mais ressalta é o controle da educação

profissional nas mãos de um Estado ordenador, orientada para além das necessidades de curto

prazo da industria. Por outro lado, o Ministério do Trabalho, lndustria e Comércio reclama um

modelo de formação menos institucionalizado, financiado (e conseqüentemente controlado)

pela industria.

Esse antagonismo, então em voga, vinha sendo esculpido desde a Constituição de

1937, e encontrou sua expressão mais acabada no início dos anos quarenta. De fato, em julho

de 1940 chega a Presidência da República dois projetos de institucionalização da educação

profissional, um oriundo do Ministério da Educação e outro da pasta do Trabalho 23. Esses

antecedentes, em 1942, resultariam na Lei Orgânica do Ensino Industrial - derivada dos

propósitos de Capanema - e na criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o

Senai, conforme as aspirações da industria, com o arrimo do Ministério do Trabalho.

A Lei Orgânica do Ensino Industriaf4 estabeleceu as bases de organização desta

modalidade de educação no país. Aglutinou, ao menos em suas intenções, os interesses dos

trabalhadores, "realizando sua preparação profissional e sua formação humana"; das

22 Carta do ministro ao presidente Getulio Vargas em 3 de julho de 1940.

23 Ver Kehrle (1980), Schuwartzman et aI (2000).

24 Decreto-Lei 4.073, assinado em 30 de janeiro de 1942.
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empresas, "nutrindo-a~, segundo suas necessidades crescentes e mutáveis, de suficie?te e

adequada mão-de-obra"; e do Estado, "procurando continuamente a mobilização de eficientes

construtores de sua economia e cultura". As antigas Escolas de Aprendizes Artífices - os

Liceus Industrias - transformaram-se em Escolas Técnicas Federais e, agora, o ensino
industrial é de nível médio.

Enquanto o Ministério da Educação e Saúde Pública organizava a educação

profissional nos moldes da Lei Orgânica do Ensino Industrial, o Senai25, delegado à

Confederação Nacional da Industria, desenvolvia-se. Abdicando, aos poucos, dos cursos de

aprendizes", esta instituição voltou-se para o aperfeiçoamento técnico da mão-de-obra

industrial. Uma vez adequado o Senai aos seus próprios interesses, os empresários exploraram

pragmaticamente o instituto em seu benefício. O Senai, portanto, apresentava-se como

alternativa ao ensino industrial do Estado e, principalmente, como o meio através do qual

formava-se a assistência técnica, em curto prazo, para as empresas. Não obstante, a criação do

Senai confrontou-se com outras concepções de ensino industrial, além do Ministério da

Educação, provenientes do capital (grupos minoritários) e do trabalho (sindicatos), sem maior

repercussão e, conseqüente, materialização.

No entender de Marcela Pronko,

"(...) as concepções não vencedoras (...), têm sido geralmente apagadas por uma
história da educação profissional que só registra, crítica ou acriticamente, o
sucesso dos vencedores. Nesse sentido, existe uma grande dificuldade para
rastrear os vestígios destas iniciativas que, no entanto, também existiram"
(Pronko, 1998, p. 7).

Na verdade, a disputa entre Estado (Ministério da Educação) e sociedade civil

(entidades industriais) em tomo do ensino industrial, embora hegemônica, era multifacetada.

Schwartzaman et ai (2000), resgata as consultas do Ministério da Educação junto aos

25 Com alguns dias de diferença, Getulio Vargas assinou primeiro o Decreto-Lei 4.048, de 22 de janeiro de
1942, criando o Senai; depois a Lei Orgânica do Ensino Industrial, em 30 de janeiro do mesmo ano. No entanto,
na lei orgânica o Senai era tão somente uma "peça do tabuleiro" do ensino industrial.

,
26 Pela Lei Orgânica do Ensino Industrial cabia ao Senai a "formação profissional dos aprendizes", ou seja, dos
menores. Sem dúvida, é uma camisa-de-força que o Ministério da Educação impôs ao Senai para resguardar "a
proteção do adolescente brasileiro que trabalha" e evitar que o instituto volte-se somente para o
"aperfeiçoamento da mão de obra requerida pela industria" (Rodolf Fuchs, assessor do Ministro Capanema em
documento de 1942, apud Schuwartzman et ai (2000), p. 259).
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sindicatos sobre a estruturação do ensino técnico-profissional. Sem embargo, a resposta dessas

organizações trabalhistas é desvalorizada perante as exigências das organizações empresariais.

Não é causalidade, neste sentido, o surgimento do Senai ligado às ultimas e não às primeiras.

Enfim, a disputa social, atravessou os debates e, gradualmente, resultou na

institucionalização do ensino industrial brasileiro. Outros Decretos-Lei, como a Lei

Orgânica do Ensino Comercial 27, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola 28 e a criação do

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercíalf" - Senac - em 1946, complementariam as

Leis Orgânicas da Educação Nacional''". Consolidava-se, assim, a educação profissional

no país, embora com a sobrevivência do estigma de "educação dos pobres", uma vez que

se destinava aos operários, filhos dos operários e menos afortunados, ou seja, aqueles

que não eram vistos como pessoas para os estudos propedêuticos, mas sim como mão-de-

obra para o mercado de trabalho.

Tal estigma, infiltrado na sociedade civil, perdurava no Estado, onde o Ministério da

Educação e Saúde Pública distinguia a educação secundária da educação profissional, não

ensejando a circulação de estudos entre o acadêmico e o profissional. Porém, com as pressões

das massas populares de um lado, e com as determinações da industria (balizadas pelo modelo

de produção taylorista-fordista) do outro, as mudanças não tardariam.

1.5 A Educação Profissional no Brasil entre 1945 e 1964: mudanças, adaptações. e

continuidades.

No Período Democrático, entre 1945 e 1964, a educação profissional definida pelas

Leis Orgânicas da Educação Nacional, contemplou continuidades, adaptações e mudanças em

sua estrutura (extensão, concepção e provisão). Entre as mudanças, sobrepujou a equivalência

dos cursos técnicos em relação aos cursos secundários. Esta questão é identificável nos

27 Decreto-Lei 6.141 de 1943.

28 Decreto-Lei 9.613 de 1946.

29 Decreto-Lei 8.621 de 1946.

30 Concernente a educação profissional. As Leis Orgânicas do Ensino Secundário (Decreto-Lei 4.244 de 1942) e
do Ensino Primário (Decreto-Lei 8.529 de 1946), integrariam a Leis Orgânicas da Educação Nacional, no que
tange a educação normal.
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instrumentos legais da época, desde a Constituição Federal de 1946 até a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional - LDB 31 - em 1961, que estabeleceu a equivalência entre ~odos

os cursos do mesmo nível como preceito legal.

Em meados de 1950 consentiu-se, pela primeira vez, a equivalência entre os estudos

acadêmicos e profissionalizantes, embora com ressalvas. A Lei Federal 1.076 permitia que

concluintes de cursos técnicos ingressassem no ensino superior, desde que provassem possuir

o nível de conhecimento indispensável à realização do aludido ensino. Em remate, a Lei

Federal 1.821 de 1953 dispôs sobre as exigências para a equivalência entre os diversos cursos

de nível médio, entre as quais os exames/provas de proficiência. Essa Lei foi regulamentada

no final do mesmo ano, pelo Decreto 34.330, produzindo seus efeitos a partir de 195432

(Cordão, 2000).

A obtenção desta equivalência no governo Vargas não é coincidência. Repete-se, nas

condições de um regime democrático, a política deste governante durante o Estado Novo: o

populismo 33. Com as pressões das massas populares, o Estado abriu-lhes as portas para os

outros degraus da educação, em troca de seu apoio. Logo, a atenuação da dualidade entre

ensino para as "elites condutoras" e ensino para os "desvalidos da sorte" foi mais uma ação de

barganha política do Estado e menos o triunfo de uma concepção de formação técnica-

profissional da sociedade civil, vinda das camadas populares.

Mas as alterações na educação profissional incluiriam, outrossim, as determinações da

industria, que impeliam a flexibilidade das escolas ante às alterações na linha de produção,

resultantes da racionalidade taylorista-fordista 34. Entre as adaptações, incorporou-se um

31 Em perspectiva liberal-democrática, a Constituição Federal de 1946 previa a discussão e, conseqüentemente, a
legislação das "diretrizes e bases da educação nacional". As discussões a partir de 1947, iniciadas por Clemente
Mariani, ministro da educação de Dutra, resultaram na LDB - Lei Federal 4.024 de 1961 (Cavalcanti, 1989).

32 A partir deste ano, com o desmembramento do Ministério da Educação e Saúde Pública, a educação toma-se
responsabilidade do Ministério da Educação e Cultura.

33 Sobre o populismo no governo Vargas ver Weffort (1978).

34 A esse respeito, ainda em 1931 registra-se a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho -
IDORT - em São Paulo. Fundado por Roberto Mange - engenheiro suíço convidado para lecionar na Escola
Politécnica de São Paulo - e outros engenheiros da época, com o patrocínio da Federação das Indústrias de São
Paulo, o IDORT divulgava os princípios da organização racional do Trabalho (baseados na teoria taylorista) no
setor industrial mais desenvolvido. Entretanto, é entre o final dos anos quarenta e início dos anos cinqüenta que
tais princípios generalizam-se, com a difusão de máquinas e equipamentos mais avançados na industria brasileira
(Brandão, 1999).
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representante da indústria no Conselho Dirigente de cada escola técnica e, compassadamente,

edificou-se uma organização escolar com maior autonomia administrativa, financeira e

didático-pedagógica. Assim, as orientações do Senai estenderam-se ao ensino industrial do
Estado.

Categoricamente, Vargas manobrou em um mar de correntes convergentes. De um

lado, atendeu as pressões das camadas populares, ávidas por mais educação; de outro, levou

em conta as determinações da indústria, balizadas pelo modelo de produção taylorista-

fordista. Desenhou-se, então, um sistema público de educação profissional acomodado às

demandas sociais e convencionado a conjuntura tecno-produtiva.

Posteriormente, o presidente Juscelino Kubstichek, em final de mandato, sancionaria a

Lei 3.552, referendada pelo Ministro da Educação Clovis Salgado, que transformou as

Escolas Técnicas Federais em autarquias, ampliando sua autonomia. Esta reorganização

administrativa, em certa medida, associa-se ao Plano de Metas35 e seus resultados, sobretudo,

no setor industrial 36. Cabia a educação - uma das seis metas - a formação cultural e a

preparação técnica da população para os entraves da industrialização.

No início do governo de João Goulart, foi promulgada a Lei 4.02437
- Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - depois de quinze anos de discussões, confrontos e

impasses 38. No que tange a educação profissional, esta lei equiparou os cursos de nível

médio, para fins de continuidade de estudos em níveis subseqüentes, sem a necessidade de

exames/provas de proficiência. Tal medida, em última instância, visou a valorização da

educação profissional, conforme um parecer do Conselho Federal de Educação 39 em 1962:

35 O Plano de Metas (1956-1960) abrangia mais de trinta objetivos, distribuídos em seis áreas: energia,
transporte, alimentação, industria de base, educação e a construção de Brasília (Fausto, 1995).

36 Entre 1955 e 1961, o valor da produção industrial, descontada a inflação, cresceu em 80%, com altas
porcentagens nas industrias do aço (100%), mecânicas (125%), de eletricidade (380%) e de transporte (600%).
Assim, neste período, o PIB cresceu a uma taxa anual de 7% (Gremaud, Saes e Toneto , 1997).

37 Em 20 de dezembro de 1961.

38 Ta disputa contrapunha a educação pública, que se pretendia universal e gratuita, proporcionado pelo Estado,
e a educação privada, defendida como direito das famílias, às quais o setor público deveria apoiar. Anísio
Teixeira e os defensores da escola pública de um lado; Carlos Lacerda e a Igreja defendendo as escolas católicas
do outro. Nominalmente, prevaleceram as reivindicações da corrente "privatista" (Schuwartzman et al, 2000).

39 O Conselho Federal da Educação substituiu o Conselho Nacional de Educação, cumprindo o artigo 9° da LDB.
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"(... ) de início, a simples escola primária bastava como elemento de contraste
para distinguir' as classes mais favorecidas, já que o povo ainda a ignorava'
completamente. Em seguida, à medida que as camadas populares manifestavam
maior interesse pela educação elementar, a despeito do analfabetismo reinante,
institui-se para as elites a escola secundária, que já qualificava para as poucas
faculdades existentes. Cedo, porém, a educação do povo atingia também o nível
médio, surgindo em conseqüência um novo sistema paralelo e estanque - o
ensino técnico, feito em sua quase totalidade por meio de aulas noturnas - que
apenas preparava para o trabalho sem conduzir à escola superior, ficando assim
preservado o caráter discriminatório destes cursos. (...) o acesso ao ensino
superior valorizou o ensino profissional" (apud Carvalho, 1975, p. 55).

Em adição, estimulados pelo disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, diversos programas educacionais orientados para a profissionalização, foram

implantados no país entre 1962 e 1964, tal como os Ginásios Orientados para o Trabalho

(GOT), por intermédio de cursos comuns com opção para a prática agrícola, industrial ou

comercial, adaptado às condições locais. Paralelamente, no âmbito do Ministério da

Educação, criou-se o Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra - PIPM04o. Estes

programas incluíam-se no Plano Trienal41 do governo Goulart, como "investimento para

aperfeiçoamento do fator humano" (apud Horta, 1982).

Sumariando, as mudanças e/ou adaptações na educação profissional desde 1945

até o golpe de Estado de 1964, justapôs as demandas do trabalho e do capital, em

contrapartida, ao antagonismo do Estado Novo. No entanto, a dualidade entre ensino

secundário e ensino profissional continuava, mesmo que, menos exacerbada e mais

implícita. Na prática, o ensino técnico-profissional era ainda a "outra rede ensino",

destinada aos "filhos dos outros".

A partir de 1964 a educação profissional enfatiza o ensino fragmentado (sistema

estatal) e o: os treinamentos rápidos (sistema empresarial), preparando operários sob a ótica

fordista-taylorista ao longo das décadas seqüentes. A concepção tecnicista superava o enfoque
42assistencialista da educação profissional, sob a égide da teoria do Capital Humano

40 Instituído em 1963, em caráter emergencial, o PIPMO voltava-se para a reciclagem e formação profissional de
trabalhadores, incluindo-se nas políticas públicas de emprego do Ministério CIO Trabalho (Azeredo, 1998),

41 Plano de Desenvolvimento Econômico-Social estipulado para o triênio 1963-1965, mas interrompido pelo
golpe de Estado.

42 Sobre a teoria do Capital Humano, ver Blaug (1975), Schultz (1975) e Becker (1993).
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Vincularia-se linear e mecanicamente, no âmbito do Regime Militar, economia e educ~ção,

modelo de produção e treinamento.

1.6 Entre o Trabalhador (sujeito) e o Capital Humano (objeto): a educação profissional

pós-64.

o período que se iniciou em 31 de março de 1964 e se estendeu até 1984 - Regime

Militar 43 - caracterizou-se pelo autoritarismo no campo político, pelo caráter anti-

democrático da vida social e por oscilações na conjuntura econômico, passando do "Milagre

Econômico" brasileiro (1968-1973) à "Crise da Dívida" nos anos oitenta. Neste contexto, a

educação - constituída e constituinte das relações entre o Estado e a sociedade civil -

incluindo o ensino técnico-profissional, refletiu na sua natureza institucional, financiamento e

organização didático-pedagógica, os traços do Estado Autoritário. Muitos educadores que

deixaram suas realizações na história da educação entre 1945 e 1964, depois do golpe de

Estado, saíram de cena. Alguns se exilaram, outros se recolheram à vida privada e outros,

demitidos, trocaram de função. Citam-se Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço

Filho, Armando Hildebrand, Lauro de Oliveira Lima, Dumerval Trigueiro, Darcy Ribeiro e

Paulo Freire. O planejamento educacional, antes nas mãos destes educadores, coube aos

tecnocratas 44.

Politicamente, o golpe de Estado marcou o fim do populismo. A coalizão burguesia-

forças armadas que assumiu o poder instituiu o autoritarismo'". Economicamente, a

estagflação e o esgotamento do processo de substituições de importações, incitaram reformas

e a concepção do desenvolvimento como mola mestra do Estado Autoritári046. Logo, no

planejamento pós-64, a educação e, de modo geral, as áreas sociais, nortearam-se pelo

binômio autoritarismo-desenvolvimentismo. Assumiu-se um "estilo economicista" de situar a

educação no processo político-econômico, tomando as estratégias, diretrizes e ações

43 Vários autores, entre os quais Fausto (1995), preferem o rótulo de Estado Autoritário, pois ao identifica-lo
como um regime militar, poder-se-ia ocultar o apoio que este Estado encontrava em algumas classes sociais.

44 Ver Horta (1982).

45 Ver Cardoso (1975).

46 Ver Tavares (1972).
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educacionais subordinadas aos planos político-econômicos e seus respectivos objetivos 47.

Em todos os planos político-econômicos do Estado Autoritário, desde o PAEG

(Programa de Ação Econômica do Governo, 1964-66), até o II PND (Plano Nacional de

Desenvolvimento, 1975-79), passando pelo Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e

Social (1967-76), a educação tomou-se uma "industria de prestação de serviços" para a

economia. No PAEG48
, por exemplo, o planejamento educacional levou em consideração a

oferta de educação no vários níveis, o ajustamento dessa oferta à demanda do mercado de

trabalho e a necessidade de ajuste fiscal, transmitindo parte do ensino escolar como

treinamento no trabalho. Destas considerações, quantificou-se os objetivos com o

estabelecimento de índices de atendimento educacional por nível de ensino, localização

geográfica e ano.

o aporte metodológico deste "estilo economicista" é a teria do Capital Humano 49,

que associa linear e mecanicamente educação, produtividade, crescimento econômico,

emprego, salário e distribuição de renda, por uma relação de causa-efeito. É sob a égide desta

teoria que o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico-Social5o abrange a educação sob

o título de "Educação e Mão-de-Obra", assim expressa na sua definição de objetivos:

47 Ao falar em "estilo economicista" de situar a Educação no processo político-econômico, utilizamos a
definição de Kowarick. Este autor distingue três estilos de situar as áreas sociais no planejamento
governamental. No primeiro, denominado "reflexivo", enquadram-se àqueles planos nos quais o "social é
instrumentalizado em função de si mesmo". No segundo estilo, situam-se os planos nos quais o "social é,
exclusiva ou preponderantemente, adequado às finalidades do sistema econômico". É o estilo denominado
"economicista", cujo exemplo é a determinação do grau de escolaridade a ser atingida em função do tipo e da
quantidade de emprego que a economia demandará. O terceiro estilo, denominado "interdependente", supõe
"uma conexão do econômico com o social" no planejamento governamental (Kowarick, 1976).

48 O PAEG, cujos mentores foram Roberto Campos e Octávio Gouvêa Bulhões, objetivou acelerar o ritmo de
crescimento econômico, conter o processo inflacionário e atenuar os desequilíbrios setoriais, entre os quais o
descompasso entre força de trabalho e escolarização. Maiores detalhes, ver Vasconcelos, Gremaud e Toneto
(1996).

49 A expressão capital humano apareceu pela primeira vez na literatura econômica em 1961 em um artigo
intitulado "Investindo em Capital Humano", publicado na American Economic Review e escrito por um vencedor
de Prêmio Nobel, o economista Theodore W. Schultz. Entretanto, o nascimento da teoria do Capital Humano foi
anunciado um ano depois, quando o periódico Journal of Political Economy publicou em 1962 um volume
suplementar sobre "Investindo em Seres Humanos". Esse volume incluía, entre outros artigos, os capítulos
preliminares da monografia de Gary Becker (1964), Human Capital (Prêmio Nobel em 1992), a qual desde então
tem servido de locus classicus do assunto (Coelho, 1999).

50 Elaborado pelo Epea (posterior Ipea) sob a orientação do Ministro do Planejamento Roberto Campos, este
plano objetivava estabelecer as principais diretrizes de desenvolvimento econômico do governo federal para o
período de 1967-1976. Embora o sucessor de Castelo Branco - Costa e Silva - desdenhou deste plano, os
pressupostos educacionais foram postos em prática (Horta, 1982).
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"A educação. brasileira deverá permittr, no período de 1967-1976, a
consolidação da estrutura de capital humano no país, de modo a acelerar o
desenvolvimento econômico. (... ) é importante à formação de recursos humanos,
seja no nível médio pela formação de mão-de-obra especializada, seja no nível
superior pelo preparo dos quadros científicos e tecnológicos" (apud Salgado,
1981).

Por conseqüência, conferiu-se as reformas universitárias de 1968 e de 10 e 20 e graus

de 1971, assim como a fundação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral),

resultando em mudanças na extensão, concepção e provisão da educação profissional. Em

relação à Reforma Universitária 51, tem-se a autorização da oferta de cursos superiores de

curta duração - cursos de tecnologia em diversas habilitações e de engenharia de operação -

pelas escolas técnicas, aproveitando-se da estrutura física e dos recursos humanos daquelas

instituições de ensino. Tais cursos diferenciavam-se da graduação: apresentavam uma

estrutura curricular menos densa, mais específica, menos teórica e mais prática. O tecnólogo

situava-se em um nível intermediário, entre o técnico e o graduado.

Desde 1970 esses cursos se disseminaram através das universidades, escolas técnicas

federais e instituições isoladas, privadas em sua maioria. No final da década, somavam cerca

de 150 cursos, ofertados por mais de 50 instituições, estendendo a educação profissional do

nível médio para o nível superior no país52
. Todavia, os egressos desses cursos, a partir de

meados dos anos 70, enfrentaram barreiras no mercado de trabalho, quer pela escassez de

vagas com a desaceleração econômica, quer pela disputa que se estabelecera entre eles e os

egressos dos cursos de graduação. Sob o controle destes últimos, diversos conselhos

profissionais, principalmente os CREAs, ora não reconheceram os diplomas, ora limitaram a

atuação profissional dos tecnólogos e engenheiros de operação+ (Filho, 1999).

51 Lei 5.540 de 1968, regulamentada pelo Decreto-Lei 464.

52 A utilização do enfoque mão-de-obra para o nível superior gerou uma "corrida das camadas mais jovens em
busca deste nível educacional". Esta é a explicação de Luis Antonio da Cunha para a política de formação de
tecnólogos. No pensar deste autor, além do desenvolvimentismo, tal política conformava outros objetivos como
a atenuação da demanda, reprimida e crescente, por nível superior. Os cursos superiores de curta duração seriam
uma "válvula de escape", ampliando as vazas e, em certa medida, democratizando o acesso ao ensino superior
(Cunha, 1973).

53 Buscou-se contornar este impasse com a extinção, em 1977, dos cursos de engenharia de operação e com a
transformação, em 1978, das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnologia
(CEFETs), através da Lei 6.545, Nos Cefets os cursos de curta duração em engenharia de operação ganharam a
feição de curso de graduação em engenharia industrial.
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No tocante a R~forma do ensino de 1° e 2° e graus - Lei 5.692 de 1971, assistiu-se a

generalização da profissionalização no ensino médio. Em meio ao Milagre Econômico'",

concebeu-se um 2° grau acadêmico-profissionalizante, a fim de que todos saíssem com algum

preparo para o trabalho. Dentre seus efeitos apuram-se: a ampliação da oferta de educação

profissional para além das escolas técnicas e instituições especializadas; o desmantelamento,

em certa medida, da rede pública de ensino técnico, bem como a descaracterização da rede

pública de ensino secundário; e a criação de cursos mais por imposição legal e motivação

político-eleitoral que por demandas do mercado de trabalho (Cordão, 2000).

Esses efeitos atenuaram-se com a Lei 7.044 de 1982, que alterou os dispositivos da Lei

5.692 de 1971, referentes à educação profissional no ensino de segundo grau. Além de

mudanças curriculares, a lei dispensou as escolas da obrigatoriedade da profissionalização,

tornando-a facultativa. Em decorrência, as "escolas de segundo grau reverteram suas grades

curriculares e focaram o ensino acadêmico, às vezes, acompanhado de um arremedo de

profissionalização" (idem, ibidem, p. 83). Enfim, a Lei 5.692, conquanto modificada pela Lei

7.044, fragmentou o ensino técnico-profissionalizante ao difundir, facultativamente,

habilitações profissionais no ensino de segundo grau.

Quanto ao Mobral ", salienta-se a alfabetização de adultos vis-à-vis a organização do

trabalho, a educação necessária e a mão-de-obra demandada. Na ótica taylorista-fordista

alfabetizar adultos significava qualificar recursos humanos, ou seja, adestrar operários

semiqualificados para os postos de trabalho - simples, rotineiros e delimitados - das linhas de

montagem. Como o Mobral, a educação profissional desenvolvida nas instituições

especializadas - Senai e Senac 56 - e nas empresas - learning by doing, baseava-se em

treinamentos rápidos. A relação entre modelo de produção e treinamento sintetizava-se, na

perspectiva do capital humano, na questão: quais treinamentos são necessários, funcionais e

54 O Milagre Econômico (1968-1973) caracterizou-se pelas maiores taxas de crescimento da economia na
história contemporânea do Brasil. O crescimento do PlB situou-se acima dos 10% a.a.. ocupando toda a
capacidade ociosa (o que caracteriza uma situação de pleno emprego) e demandando mão-de-obra especializada
(Vasconcelos, Gremaud e Toneto, 1996).

55 Instituído pelo governo Costa e Silva em 1967, o Mobral propagou-se a partir -Ie 1970. Consistia num curso de
cinco meses para ensinar a ler e escrever, incluindo ainda noções gerais de matemática. Os resultados do
programa nos dois anos pós-70, apontaram cerca de quatro milhões de alfabetizados (Horta, 1982). Estes
resultados, porém, são questionados pela literatura: o argumento é que com tal tipo de curso o indivíduo é serni-
alfabetizado.

56 Ao "Sistema S" - Senai e Senac, incluiu-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em 1976.
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breves? A divisão entre concepção e execução do trabalho, dissociou o "educar" dos gerentes, .
do "preparar" dos operários, cujos treinamentos, comumente, restringiam-se a memorização

de procedimentos, manuseio de máquinas e controle do tempo e movimento (Coelho &

Delgado, 2000).

Sintetizando, seja no planejamento governamental 57 ou na ação empresarial pós-

64, a relação entre educação e economia é a tônica sobre a qual se desenvolve a educação

brasileira, compreendida a educação profissional. Neste contexto, a sociedade era vista

como um fator de produção, ajustável aos ciclos econômicos. Em outras palavras, o

trabalhador, antes sujeito, transformara-se em objeto: o capital humano.

Em meados dos anos 80 a formação para a cidadania vem se agregar "a qualificação

para o trabalho na agenda educacional. Com a emergência da economia do conhecimento de

um lado, e a abertura política do outro, trabalho e cidadania, competência e consciência,

articular-se-iam na educação brasileira a partir da Constituição de 1988, resultando na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação em 1996. Legalmente, sucumbiria o "estilo economicista" e

emergiria o "estilo interdependente" de situar a educação (inclusa a educação profissional) no

processo político-econômico. Na prática, o descompasso entre o sistema de ensino técnico-

profissional e o mercado de trabalho, "formaria generais de hoje para combater guerras de

ontem".

1.7 Os Impactos da Redemocratização Político-Social e da Modernização Tecno-

Produtiva na Educação Profissional na Nova República.

Em janeiro de 1985, a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney inicia a

"Nova República", em meio à crise econômico-financeira do Estado58 e ao processo de

57 Ademais das reformas/programas do Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, nos mesmos
pressupostos desenvolvimentistas, desenvolvera ações de qualificação de recursos humanos neste período.
Citam-se o Sistema Nacional de Emprego (SINE), criado em 1975, o Sistema Nacional de Formação de Mão-de-
Obra (SNFMO), instituído em 1976, e o PIPMO, mencionado na seção anterior, que migrou do Mec para o Mtb.
A partir de 1980, esse aparato entrou em crise. O SINE perdeu suas referências, desagregando-se. Por sua vez, o
?JPMO foi extinto em 1982 (Ammann. 1987).

5K O "Estado Empresário", sustentáculo do crescimento econômico do país, se esgotara. Concomitantemente, os
choques externos e o aumento da dívida pública exauriram os investimentos e aceleraram a inflação. Resultado:
estagflação da economia brasi leira e crise fiscal do Estado (Vasconcelos, Gremaud e Toneto, 1996).
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redemocratização político-socíal'". Neste contexto, a ação do governo federal pautou-se,

economicamente, nas políticas de combate a inflação e, politicamente, na

elaboração/promulgação de uma constituição menos autoritária e mais democrática

concernente as relações entre Estado e sociedade.

Contudo, imbricado entre o Estado Autoritário e o Estado Democrático - governo de

transição, a administração José Sarney justapôs os anseios, demandas e características de

ambos os Estados 60. Esta justaposição, ora contrapunha-se, como no debate econômico entre

F. Dornelles (Ministro da Fazenda) e J. Sayad (Ministro do Planejamento) em 1985 61, ora

articulava-se, como na agenda educacional, onde os pedagogos, sociólogos, filósofos e

psicólogos voltaram a protagonizar, ao lado dos tecnocratas, o planejamento educacional.

Censurados, impedidos ou afastados da educação durante o Estado Autoritário, aqueles

profissionais, entre os quais Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima e Darcy Ribeiro,

reintroduziram a visão social vis-à-vis ao estilo economicista, resultando no estilo

interdependente de situar a educação no processo político-econômico, como estabelecido pela
Constituição de 1988, no artigo 205:

"A educação, direito de todos e dever do Estado e da familia, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa. seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho" (o grifo é nosso).

Legalmente, o preparo para o exercício da cidadania, olvidado no Estado Autoritário,

vem se agregar a qualificação para o trabalho na Nova República, na perspectiva: se o

mercado exige trabalhadores competentes, a sociedade exige cidadãos conscientes. Todavia,

da Carta Magna à Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, esta articulação entre

trabalho e cidadania, competência e consciência, cingiu-se à retórica. Neste período, em

59 Da distensão a abertura política, fez-se a redemocratização (na acepção de resgate dos direitos político-sociais)
na medida em que esvaecia o modelo de desenvolvimento econômico do Estado Autoritário e cresciam as
reivindicações da "cidadania em recesso", usando o termo de Santos, Wanderlei Guilherme dos. Cidadania e
Justiça. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979.

60 Com a doença (e o posterior falecimento) de Tancredo Neves, Jose Sarney assumiu o poder com a
incumbência da transição do autoritarismo para a democracia. Nesta transição, a justaposição dos anseios,
demandas e características do Estado Autoritário e do Estado Democrático decorreram da aliança política Cu
PMDB (partido de oposição) com o PFL (criado no momento ex-ante as eleições de 1985 e composto por
membros egressos da Arena e, posterior PDS: partido de posição) para garantir a vitória de Tancredo Neves no
colégio Eleitoral (Fausto, 1995).

61 Ver Gremaud, Saes e Toneto (1997).
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continuidade a expan~ão da oferta de vagas irrompida no Estado Autoritário, o sistema

educacional brasileiro contemplou, pelas palavras de Marta Farah, "uma expansão quantitativa

em detrimento da qualidade do ensino 62, ( .. ) que acabou por opor a escola particular - escola

que garantia um mínimo de qualidade, de acesso restrito aos que podem pagar - e a escola

pública, reservada para as camadas populares" (Farah, 1994, p. 208). Por um lado,

democratizou-se o acesso ao ensino básico (pré-escolar, 1° e 2° graus), particularmente o

ensino fundamental, e por outro, apartou-se as escolas para os ricos das escolas para os

pobres, incorrendo em desigualdade de oportunidades 63.

Quanto à educação profissional, a expansão da oferta de vagas foi decrescente. O

crescimento no 2° grau se deu mais no ensino de educação geral e menos no ensino técnico-

profissional. Qualitativamente, a emergência da economia do conhecimento modificou as

relações entre educação e trabalho. Diversos autores, entre os quais, Ferretti (1994) e Deluiz

(1996), afirmam que o advento desse paradigma tomou os empregos imprecisos - o avesso da

prescrição dos postos de trabalho - e caracterizados pela polivalência, contrastando com o

taylorismo-fordismo. Em outras palavras, o trabalho prescrito é substituído por um trabalho

de arbitragem, onde é preciso antecipar, diagnosticar, interferir e decidir durante o ofício,

ampliando as competências e habilidades, saberes e conhecimentos, atitudes e

comportamentos, que provêem, respectivamente, da educação geral (conhecimento

científico), da formação profissional (conhecimento técnico) e da experiência de trabalho e

vivência social (qualificações tácitas).

Em conseqüência, passou-se a requerer ensino básico para todos os trabalhadores;

qualificação de técnicos/tecnólogos; e educação continuada, para atualização,

aperfeiçoamento e especialização da mão-de-obra, mas, ao mesmo tempo, indagava-se se a

educação profissional brasileira, em sua extensão, concepção e provisão, responderia a tais

demandas, qualitativa e quantitativamente. No Plano Decenal de Educação para Todos 64, por

62 No governo Collor de Mello, a construção de Centros Integrados de Apoio à Criança - CIACs, em todo o
Brasil (inspirados no modelo dos Centros Integrados de Educação Pública - CIEPs, do Rio de Janeiro) é um
exemplo, de acordo com a literatura, de expansão quantitativa irresponsável qualitativamente (Saviani, 1992).

63 Ver Mello (1994).

64 O Plano Decenal de Educação para Todos foi elaborado com a participação de especialistas e de entidades
(Consed, CNI, Unesco, Unicef) no governo Itamar Franco. Tratava de uma agenda educacional para o período
entre 1994 e 2003, assinado na Conferência Nacional de Educação em 1994 (Brasil, 1994). A partir de 1995, no
governo Fernando Henrique Cardoso, algumas idéias do plano foram abandonadas e outras implementadas.
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exemplo, o governo I~amar Franco reconheceu os problemas da educação profissiona~ nas

escolas técnicas federais, nos Cefets e nos subsistemas de ensino técnico-profissional das

unidades da federação, denotando:

a) a inexistência de uma política nacional de valorização das profissões de nível médio;
b) a deterioração da rede física, com escolas sem aparato tecnológico;
c) a ausência de material de apoio, como os livros didáticos que quando não faltam,

chegam atrasados e/ou desatualizados;
d) a inadequação pedagógica e a inflexibilidade curricular;
e) O afrouxamento das relações entre escola-empresa; e
f) a insuficiência de recursos financeiros para esta modalidade de ensino.

Semelhantemente, as instituições especializadas enfrentavam dificuldades. Cláudio

Salm, analisando o papel do Senai na reestruturação industrial brasileira pós-90, argumenta

que "( ...) os métodos de ensino dessa instituição, tão adequados para um parque industrial sob

a égide taylorista-fordista, estavam ultrapassados diante das novas tecnologias" (Salm, 1993,

p.197). Em outras palavras, se os programas de "adestramento" desenvolvidos nas instituições

especializadas (Senai, Senac, entre outras) ou nas empresas (in the job) poderiam ser

suficientes para preparar a mão-de-obra requerida pela produção em larga escala, as

competências que tendem a ser importantes para as novas formas de produção não podem ser

formadas por meio de treinamentos rápidos 65.

Em linhas gerais, a extenuação do taylorismo-fordismo, as inovações tecnológicas

(difusão da teleinformática e revolução da microeletrônica) e as mudanças

organizacionais (qualidade total, downsizing e automação) impactaram sobre o sistema

de ensino técnico-profissional, cuja inércia ocasionou defasagens entre a qualificação

(saber fazer) fornecida pelas escolas e instituições especializadas e as competências

(saber ser) exigidas pelo mercado de trabalho contemporâneo.

Neste contexto, as exigências postas para a educação profissional não implicavam

apenas a expansão da oferta de vagas e /ou a melhoria do fluxo de aproveitamento escolar.

65 Não basta mais que o trabalhador saiba "fazer"; é preciso também "conhecer" e, acima de tudo, "aprender a
aprender". A economia do conhecimento requer a disseminação de uma cultura geral que não se lim'ta aos
gerentes. Igualmente os operários precisam de conhecimentos. Da prrspectiva da empresa, não basta mais contar
com o típico "operário -padrão", pronto para "vestir sua camisa" e suar por ela. É preciso, antes de tudo, garantir
um profissional competente capaz de pensar pela empresa e, inclusive, "fazer a cabeça da empresa". Neste caso,
pensamento analítico, domínio da linguagem, perspectiva multicultural, trabalho em equipe e flexibilidade,
indispensáveis a todo e qualquer trabalhador "pós-fordista", exigem a substituição do treinamento como
promotor de habilidades específicas, em direção a geração de competência múltipla (Coelho & Delgado, 2000).
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Além disso, era condição sine qua non mudanças na extensão, concepção e provisão ~esta

modalidade de educação. Como mencionado no início deste capítulo, essas mudanças

iniciaram-se, no plano jurídico-normativo, a partir da Lei 9.394 de 1996, conhecida como a

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo o Decreto 2.208 de 1997 como

regulamentador da educação profissional.

1.8 A Educação Profissional Brasileira pós-LDB: extensão, concepção e provisão.

No biênio 1995-1996, concomitante a política econômica do Real, o governo

Fernando Henrique Cardoso tem como "ponto de partida" o repensar do Estado - a Reforma

do Estado66
- no que se refere ao seu papel, a forma/modelo de ação estatal e sua relação com

a sociedade civil. Na educação, esse período caracterizou-se pela discussão, elaboração e

implementação de um arcabouço institucional, conduzido pelo Ministro da Educação Paulo

Renato de Souza. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

Valorização do Magistério (FUNDEF), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB),

o Exame Nacional de Cursos ("Provão") e o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) são

alguns dos programas educacionais (re)concebidos na "Reforma Educacional", cujo marco é

a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, depois de oito anos de
maturação 67.

A LDB, ou Lei Darcy Ribeiro estabeleceu dois níveis para a educação brasileira: a

educação básica e a educação superior; duas modalidades: a educação de jovens e adultos e a

educação especial; e uma modalidade complementar: a educação profissional. A educação

básica é estruturada pela educação infantil - para crianças de O a 6' anos -, o ensino

fundamental - obrigatório, com oito anos - e o ensino médio, de três anos. A educação

superior é constituída de cursos seqüenciais, cursos de graduação e de pós-graduação. A

educação profissional é definida como complementar a educação básica, mas podendo ser

desenvolvida em diferentes níveis, para jovens e adultos com escolaridade diversa (Brasil,

1996).

------------------.-----
66 A esse respeito ver Bresser & Spink (1998).

67 O Projeto de Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi encaminhado à Câmara Federal pelo
deputado Octávio Elisio em 1988. No ano seguinte, o deputado Jorge Hage envia um substitutivo ao mesmo. Em
1992, o senador (e educador) Darcy Ribeiro apresenta um novo Projeto de Lei que acaba por ser aprovado no
final de 1996, oito anos após o encaminhamento do Deputado Octávio Elisio.
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Diferentemente, das leis de diretrizes e bases anteriores, a Lei 9.394 trata da edu~ação

profissional na sua inteireza, ampliando sua extensão para além da escolarização e seu locus

para além da escola. Na reflexão de Ruy Leite Berger Filh068 "( ... ) a educação profissional

não se restringe mais à habilitação nos níveis médio (técnico) e superior (tecnólogo), mas

encampa toda e qualquer atividade de qualificação, reprofissionalização ou atualização

tecnológica" (Berger Filho, 1999, p. 2). Desfez-se a distinção entre educação profissional

(ensino formal) e formação profissional (ensino informal), incorporando a última à primeira.

Além da extensão, a LDB redefiniu a concepção desta modalidade educacional. Não

se concebe, atualmente, a educação profissional como simples instrumento de política

assistencialista (como na Primeira República) ou linear ajustamento às demandas do mercado

de trabalho (como no Estado Autoritário), mas sim, como estratégia para que os cidadãos

tenham acesso às conquistas tecnológicas. O "permanente desenvolvimento de aptidões para a

vida", consagrado pela LDB, supõe a construção de uma organização curricular consoante, de

um lado, com os sistemas tecno-produtivo, trabalhista e educativo e, do outro, com o cidadão

que se apropriará desses conhecimentos/competências para aprimorar-se tanto no mercado de

trabalho como na sociedade. Nesta concepção, a educação profissional define-se como

componente tanto da relação capital-trabalho como da relação Estado-sociedade, fundada no

"cidadão-produtivo". Ou seja, além da profissionalização, esta modalidade de educação

coloca-se no bojo do processo de democratização da sociedade, como elemento de resgate da

cidadania, em uma época onde o conhecimento é a viga mestra da equidade social e um dos

elementos capazes de unir modernização econômica e desenvolvimento humano.

E a provisão da educação profissional pós-LDB? No Brasil, indiscutivelmente, desde

os anos oitenta dispomos de uma ampla capacidade instalada. Em 1995, o Ministério do

Trabalh069
, através da Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor),

apontava a variedade de "sistemas" de educação profissional, operando em âmbito local,

regional ou nacional, os quais agrupou em sete conjuntos:

68 Secretário da Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação, governo Fernando Henrique
Cardoso (1995 - ).

69 Ao mesmo tempo em que o Ministério da Educação modificava a legislação da educação profissional
brasileira, o Ministério do Trabalho concebia o Plano Nacional de Educação Profissional (PLANFOR), incluído
no Plano Plurianual do governo federal e posteriormente no documento Brasil em Ação.
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a) o sistema de ensino técnico federal, estadual e municipal, com cerca de 12.500

unidades escolares; naquele momento, o subgrupo mais estruturado era o sistema de

ensino técnico federal, que inclui escolas técnicas, agrotécnicas e centros de

educação tecnológicas, com cerca de 130 escolas e 100 mil matrículas por ano, sob a

responsabilidade da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da

Educação;

b) o "sistema S", que engloba os serviços nacionais de aprendizagem e os serviços

sociais: Senai/Sesi (industria), Senac/Sesc (comércio e serviços, exceto bancos),

Senar (agricultura), SenatlSest (transporte sobre pneus), Sebrae (todos os setores,

para atendimento a micro e pequenas empresas); esse sistema mantido por

contribuições obrigatórias sobre folha de pagamento, possuía mais de sete mil

escolas (ou centros de treinamento) e atingia cerca de três milhões de matrículas em

1995;

c) instituições privadas, que oferecem cursos presenciais e à distância (via correio);

d) escolas (ou centros de treinamentos) mantidas por sindicatos de trabalhadores, tais

como CUT, CGT etc;

e) fundações financiadas por grupos empresariais (além das contribuições que fazem ao

"sistema S", ou utilizando isenção de parte da contribuição devida a esse sistema);

f) organizações não governamentais de cunho educacional, comunitário ou religioso

que atuam na área de educação profissional; e

g) Universidades (públicas e privadas), que ofereciam cursos de extensão à comunidade

(Brasil, 1995).

No entanto, essas instituições, cada uma reconhecida na sua competência, atuavam de

forma desarticulada entre si e sem relação com uma política de educação profissional nacional

(Leite, 1996). A partir de 1996, pela LDB, a educação profissional desenvolver-se-ia em

"articulação (... ), em instituições especializadas (incluindo as escolas) ou no ambiente de

trabalho" .

o termo articulação, empregado no artigo 40 da LDB, mais que a complementaridade

entre a educação geral e educação profissional implica a articulação ent •.e as diversas

instituições de educação profissional e entre estas e a sociedade civil. Isto significa

modernizar as relações sociais, assumindo que a educação profissional apresenta co-

responsabilidades em sua provisão, seja na gestão, financiamento ou controle. Neste caso, é
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mister que cada um dos atores sociais identifique seu papel, retlita sobre sua prática, analise

seus erros anteriores (seja por ação ou omissão) e procure dar a sua contribuição particular à
solução do problema que é geral.

Ademais, o Decreto 2.208 de 17 de abril de 1997, regulamentaria a LDB no que

conceme a educação profissional. Entre outras normas, este decreto estabelecera os níveis

desta modalidade educacional, a saber:

I. Básico: constitui uma nova modalidade de educação profissional, não formal, de

duração variável e destinada a jovens e adultos. Independe de escolaridade pré-

estabelecida e têm por objetivo (re)profissionalizar ou atualizar. Por se tratar de

cursos livres, não requerem regulamentação curricular;

lI. Técnico: possui organização curricular própria, independentemente do ensino médio,

podendo ser ministrado tanto de forma paralela ou seqüencial a este. Entretanto, a

titulação pressupõe a conclusão da educação básica de 11 anos; e

Ill. Tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica,

destinados a egressos do ensino médio e/ou técnico. A Figura 1 sintetiza as formas de

acesso aos três níveis da educação profissional brasileira.

Figura 1 - Fluxo de Acesso a Educação Profissional no Brasil

SEM ESCOLARIDADE

••
EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL

••
«ENSINO.MÉDIO
'(CÚRRíCUl!O GERAL)

••
ENSINO SUPERIOR

Fonte: Brasil, 1998.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

~RíVELBÁSICO
;(ATUALlZAÇÃO)

•

•
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Concluindo, pelos preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (e

do Decreto 2.208), é no âmago das relações entre o Estado e a sociedade civil, que se

amplia à extensão, molda-se uma nova concepção, ao passo que se redefine o papel dos

atores sociais para a provisão da educação profissional no país. O quadro 1 mostra-nos o

paradigma em superação e o paradigma em implantação na educação profissional a

partir dessa reforma jurídico-normativa.

Quadro 1- Educação Profissional no Brasil: mudança de paradigma pós-LDB.

Variável

Extensão Alvo . Jovens e adultos com qualquer escolaridade

Espaço

Alcance

Gestão Organizada, participação do atores sociais

Provisão Financiamento Público, privado e públi~~.não estatal

Flexível: geração das competências

Fonte: Elaboração própria.

Resolvida a Reforma da Educação Profissional no plano jurídico-normativo, tratava-

se, a partir de 1998, de irnplementa-la. Ao governo federal, urgia por em prática os preceitos

estabelecidos pela LDB e regulamentados pelo Decreto 2.208 70. Neste ínterim, assomou-se

um debate em tomo da educação profissional nacional, manifestado em discursos,

interpretações e controvérsias. Tal debate elucidar-se-á no capítulo 2.

70 Para tanto, o Ministério da Educação institucionalizaria o Programa de Expansão da Educação Profissional -
PROEP, a fim de melhorar os aspectos técnico-pedagógicos, adequar os currículos, capacitar recursos humanos e
redirecionar a oferta dos cursos de educação profissional, ou seja, ampliar, diversificar e modernizar esta
modalidade de educação no país. No capítulo 3, debruçaremos sobre este programa.
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1.9 À guisa de conclusão

o estudo da história da educação profissional no Brasil pode ser empreendido, a

qualquer tempo, a partir de inúmeras perspectivas. Todavia, a literatura sobre o assunto,

enriquecida por teses e dissertações de cursos de pós-graduação/", comumente parte de um

marco teórico da pedagogia. Esta historiografia reporta-se, com riqueza de informações, as

constituições/leis e seus impactos na educação profissional ou, ainda, analisa esta modalidade

de educação em sua acepção político-ideológica (macroambiente escolar) e em sua estrutura

pedagógico-curricular (rnicroambiente escolar).

Neste capítulo, em contrapartida, revisitamos a educação profissional brasileira,

contextualizando o ambiente econômico, o momento político e as relações sociais e,

sobretudo, relacionando-os com a extensão, concepção e provisão dessa modalidade de

educação, desde a iminência da arte do ofício no crepúsculo do século XIX até a aclamação

do cidadão-produtivo pela Lei Darcy Ribeiro, passando pela institucionalização do ensino

industrial pós-30.

Evidentemente, não se pode afirmar qual das perspectivas é mais, ou menos relevante.

O "historiar", pressupõe um recorte do passado, feito pelo autor, a partir de seus objetivos de

estudo. Nesta conjectura, o capítulo 1 não é um compendio da história da educação

profissional brasileira, mas uma visão/interpretação dessa história que recusa duas

abordagens: de um lado, aquela que coloca a história da educação profissional como uma

evolução, caracterizada por mudanças e, de outro, aquela que acentua na história da educação

profissional os traços do imobilismo. Pelo exposto, rupturas, adaptações e continuidades

marcaram a educação profissional brasileira: seus valores, organização e vínculos com' o

Estado e a sociedade civil foram construídos em "marchas e contra-marchas" ao longo do

Século XX 72. Neste período, distinguimos cinco projetos (ou fases) da educação profissional

no país:

71 Notadamente, as teses e dissertações dos cursos de pós-graduação em educação da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

72 A educação profissional brasileira, no sentido moderno da expressão, é uma realidade do século XX, ainda
que existiram escolaslinstituições desta modalidade educacional desde o fim da Colônia e do despontar do
Império, mencionado na seção I. I.



A Educação Profissional no Brasil entre o Estado e a Sociedade Civil -------- 40

a) o ensino profissional de "artes e ofícios" da Primeira República, o qual visava o

assistencialismo e, simultaneamente, preparava uma mão-de-obra para o artesanato;

b) a institucionalização do ensino industrial, posta em marcha a partir do Processo de

Substituição de Importações (1930-1964);

c) a profissionalização do ensino médio e a extensão da educação profissional para o

ensino superior pós-64, orientada pelo "estilo economicista";

d) a expansão quantitativa, mas desordenada e defasada da educação profissional (1985-

1996); e

e) a Reforma da Educação Profissional pós-LDB, em desenvolvimento e sob veemente

e polêmico debate.

Cada um destes projetos deixou sua marca na educação profissional brasileira. Uns se

mantiveram em sua completitude, outros continuam vigentes em alguns de seus elementos,

sufocados pelos posteriores. Do primeiro, o ensino de "artes e ofícios", sobrevive o estigma

de "educação dos pobres". Na seqüência, o Estado Getulista e seu desenrolar, evidencia o

predomínio dos valores urbano-industriais: a preocupação com o trabalho, o pragmatismo

empresarial e a ênfase em uma formação científica. Alicerçava-se o ensino industrial no país,

cujas bases permanecem.

o terceiro projeto, concebido pelo Estado Autoritário, vinculou economia e educação,

baseado na teoria do capital humano. Como legado, a profissionalização do ensino médio

fragmentou o ensino técnico-profissionalizante ao passo que o modelo taylorista-fordista

banalizou a formação profissional. Em continuidade, o quarto projeto (ou fase sem projeto,

1985-1994), contemplou uma expansão quantitativa sem uma política de educação ri
profissional. Legalmente, sucumbiu o "estilo economicista" e emergiu o "estilo

interdependente" de situar a educação profissional no processo político-econômico. Na

prática, a falta de articulação escola-empresa, as defasagens pedagógico-curriculares e a

ausência de investimento, corroboraram para uma desvalorização desta modalidade de

educação.

o quinto projeto, em vigor, tem como premissas: enfatizar a formação do cidadão-

produtivo, articular os sistemas de educação profissional e ampliar/modernizar seu ensino no

país. Há, portanto, a necessidade de superação do paradigma tradicional da educação

profissional enraizado nas escolas, instituições especializadas e empresas. Entretanto, coloca-
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se em debate se a Reforma da Educação Profissional, tal como estabelecida pela ~DB,

regulamentada pelo Decreto 2.208 e em via de institucionalização pelo Estado e sociedade

civil, estaria a remover ou reforçar o paradigma tradicional - um amálgama dos projetos (ou

fases) anteriores - construído através dos tempos. Por a iniciativa de reforma e suas

experiências serem incipientes, uma avaliação cuidadosa dos resultados efetivos é, na

verdade, algo que ainda está por ser feito, constituindo uma importante frente de pesquisa

para o futuro.
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CAPÍTULO 2

o DEBATE EM TORNO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NA ATUALIDADE: discursos, interpretações e controvérsias.

"A disputa em tomo da realidade ou irrealidade do
pensamento - isolado da prática - é um problema
escolástico" (Marx, 1978).

A educação, quando apreendida no plano das relações sociais e, portanto, ela mesma

constituída e constituinte dessas relações, apresenta-se corno um campo de disputa social 73.

Tal disputa, historicamente, apóia-se em debates, manifestados em discursos, interpretações e

controvérsias. A educação profissional, tratando-se de urna modalidade de educação,

encontra-se nesse em ate.

Tanto a literatura acadêmica acerca do eixo temático educação-trabalho corno os

documentos dos atores sociais a respeito da formação técnica-profissional, evidenciam o

debate atual (e a disputa social) em tomo da educação profissional. Academicamente, o

debate é interdisciplinar, ora convergindo ora divergindo disciplinas corno Economia da

Educação, Economia do Trabalho, Sociologia da Educação, Sociologia do Trabalho,

Administração Pública, Administração de Recursos Humanos, Psicologia Organizacional e

Pedagogia; e intradisciplinar, a partir da perspectiva - corrente de pensamento, marco teórico

e metodologia de pesquisa - dos autores. Na sociedade, a disputa é entre os atores -

individuais e institucionais - envolvidos na questão: conservadores versus progressistas,

educadores versus tecnocratas, governo versus instituições de ensino (e professores),

73 Na perspectiva liberal, a educação - constituída e constituinte das relações sociais - esta sujeita a conflitos, os
quais são resolvidos por regras universalmente aceitas - universalmente aceitas porque são imparciais e justas:
enquanto os conflitos econômicos são resolvidos pelo sistema de mercado, os conflitos políticos são resolvidos
pelo sistema legal e, por sua vez, o conflito educacional é resolvido pela escolha individual que cada um toma a
respeito do tipo e da quantidade de educação a receber. Por outro lado, na perspectiva marxista, a escolha
individual advém de forças históricas, enraizadas em condições materiais. Nessa abordagem, o conflito não é
passível de resolução através de regras universais, porque tais regras têm sua base em classes sociais; elas
servem a interesses particulares - os interesses da classe dominante. Assim, argumenta-se que, através da
educação. a classe dominante reproduz as forças de produção (mão-de-obra, divisão do trabalho e divisão do
conhecimento) e as relações de produção (Enguita, 1999).
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organismos multilater~is versus. acadêmicos, partidos políticos e ong's (anti-neoliberais),

empresas versus sindicatos (e trabalhadores) etc.

Neste capítulo elucidaremos as idéias/argumentos que permeiam os debates atuais e

instigam a disputa social em tomo da educação profissional brasileira, utilizando-se da

literatura acadêmica e dos documentos dos atores sociais. Em linhas gerais, as perguntas-

chave do capítulo são: Quais as aproximações e distanciamentos entre o debate internacional e

o debate nacional de ontem e hoje? Quais são as vozes que se ouvem no debate nacional?

Afinal, quais os discursos, interpretações e controvérsias e, respectivamente, os marcos

teóricos, orientações e interesses em jogo? Sobre estas questões nos debruçaremos ao longo

do capítulo.

2.1 O Eixo Temático Educação-Trabalho do Debate Internacional para o Debate

Nacional: um retrospecto/".

Na atualidade o eixo temático educação-trabalho é, continuamente, debatido.

Multiplicam-se os relatórios, oficiais e não-oficiais, os fóruns e workshops internacionais que

discutem, entre outros temas, a educação e/ou formação dos recursos humanos. Entretanto,

esse debate não é recente, pelo contrário, propagou-se na década de 1960, com o advento da

teoria do capital humano e, ao pé da letra, originou-se dos clássicos Adam Smith e Karl Marx,

respectivamente, nos séculos xvm e XIX, que apresentam em suas obras - A Riqueza das

Nações e O Capital- nexos entre educação e trabalh075.

Com a revolução do investimento humano no pensamento econômico a partir da teoria

do capital humano, a educação tomou-se um tema, cada vez mais, controverso: de direitos do

homem, na visão dos educadores, a interesse das nações, na visão dos tecnocratas. A

"descoberta da educação" pelos tecnocratas, difundiu a educação para o trabalho na

perspectiva: o que se aprende na escola e o que é funcional ao mercado de trabalho? Os

tecnocratas, em sua maioria economistas, administradores e engenheiros, vinculariam
".

74 Nesta seção segue um compendio da evolução do debate internacional e nacional em torno do eixo-temátiro
educação-trabalho, procurando localizar a investigação científica e resgatar o percurso das disputas sociais em
torno do mesmo.

75 Não cabe, nesta seção, apresentarmos e/ou analisarmos esses nexos nas obras de Smith e Marx, embora os
pensamentos destes autores contribuam para as interpretações do eixo temático educação-trabalho no capitalismo
contemporâneo. Neste caso, ver Paula, Cerqueira e Albuquerque (2000).
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economia e educação, voltando-se a qualificação/profissionalização da mão-de-obra. Por
I· .

outro lado, os pedagogos, sociólogos e psicólogos - os educadores - valorizariam as atitudes,

símbolos e cultura, rejeitando a vinculação economia e educação. Assim, iniciara-se o debate

entre educadores e tecnocratas, estes preocupados com o "corpo" e aqueles inquietados com a

"alma" da educação.

À luz deste debate, assistiu-se em muitos países a supremacia dos tecnocratas e o

baque dos educadores no planejamento educacional. Naquela época, temas como a economia

da educação, a modernização da sociedade e a formação técnico-profissional suplantaram as

questões pedagógicas - processo de ensino-aprendizagem, parâmetros curriculares e avaliação

educacional -, tomando os tecnocratas protagonistas da política educacional e relegando aos

educadores o papel de coadjuvantes. Na América Latina, por exemplo, os cursos, congressos

e publicações governamentais sobre educação, hegemonicamente, discutiam o trinômio

educação, recursos humanos e desenvolvimento ".

No Brasil, grosso modo, se fez valer o debate internacional. Conforme o capítulo 1, no

Regime Autoritário a teoria do capital humano tomou-se o aporte metodológico do

planejamento educacional no país, nas mãos dos economistas. Pelas palavras do educador

Dumerval Trigueiro:

"O grupo de economistas (...) não tinha tido, praticamente, influência na
elaboração da LDB [de 1961l, nem, por conseqüência, na concepção de
planejamento que esta consagrara, mas crescera de importância, primeiro no
seio da ideologia 'desenvolvimentista' dos anos 1955-1960, e depois no meio da
tecnocracia que triunfou com o golpe de Estado de 1964" (Trigueiro, 1972, p. 2).

Neste comenos, do plano conceitual dos educadores e tecnocratas às ações pragmáticas

do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento revelou-se um dualismo,

evidenciado na declaração do economista Mario Henrique Simonsen:

76 Entre os cursos/congressos destacaram-se os da Comissão Econômica para a América Latina - Cepal. Citam-
se a Conferência sobre Educação e Desenvolvimento na América Latina - Santiago, 1962; o Seminário sobre
Planejamento Educacional na A:nérica Latina - Paris, 1964; A Conferência Bi-Ministerial de Educacão e
Planejamento dos Países Latino-americanos - Buenos Aires, 1966; e o Seminário sobre Investimento em
Educação na América Latina - Santiago, 1966. Quanto às publicações, sobressaíam as reflexões, análises e
recomendações da Unesco - ver Educación, Recursos Humanos y DesarroLLoen América Latina (1968) - e da
OIT - ver Formação ProfissionaL e DesenvoLvimento Econômico (1967) - que norteavam, respectivamente, o
planejamento educacional e o planejamento da formação profissional nesta região.
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"O plano educacional incorporado ao planejamento estratégico governamental
foi preparado sob a liderança dos engenheiros e economistas do IPEA e não dos
técnicos do Ministério da Educação. Isso leva a prever consideráveis resistências
a sua implantação, pois, (...) o plano fere interesses constituídos e abala
estruturas. Os planejadores trabalharam bem. Vejamos como se comportarão os
executores" (Simonsen, apud Horta, 1982, p. 179).

Academicamente, os educadores - principalmente, os sociólogos da educação -

contestariam essa visão da educação como "causa" ao invés de "efeito". A partir dos anos 70,

a maneira como é visto o campo de estudo, identificado os temas para investigação e

especificado o método pelos educadores é modificada. Florescia o "pessimismo pedagógico"

em detrimento do "otimismo pedagógico". O consenso, baseado no evolucionismo" _

representado por Comte, Spencer e Durkheim - e no funcionalismo 78 - teoria de Parsons - é

substituído pelo conflito, fundado no neomarxism079- baseado em Althusser, Poulantzas,

Bourdieu e Gramsci.

No eixo temático educação-trabalho criticar-se-ia a educação para o desenvolvimento

e, em pormenor, a educação para o trabalho, a partir do ponto comum do funcionalismo com a

teoria do capital humano: a ênfase na educação como meio para a alocação dos indivíduos na

sociedade - estratificação social - e no trabalho - estrutura ocupacional. Seria a escola uma

instituição dependente ou autônoma? Seriam os alunos receptáculos passivos ou elementos

capazes de respostas? Enfim, qual o papel da educação, treinar recursos humanos ou formar

cidadãos? Estas indagações incitaram estudos/trabalhos que formulariam as teorias do

"pessimismo pedagógico", segundo as quais, em geral: uma classe dominante exercia seu

poder, entre outros meios, pela educação, impondo sua ideologia à classe dominada. Nesta

77 Os evolucionistas utilizam analogias/comparações para representar a sociedade. Alguns a comparam a um
corpo: do mesmo modo que os organismos se transformam, as sociedades sofreriam modificações. De acordo
com esta corrente de pensamento, a educação seria uma das "estruturas" da sociedade. Sua função seria
eminentemente integrativa, isto é, assegurar a estabilidade social e, ao mesmo tempo, mudar de formas simples
para complexas, de acordo com a transformação das outras "estruturas" (Gomes, 1994).

78 O funcionalismo encara a educação como um processo pelo qual os indivíduos adquirem conhecimentos e se
engajam na estratificação social. A partir do evolucionismo, acentua os aspectos integrativos e negligencia os
aspectos conflitivos desta estratificação. O maior teórico do funcionalismo é Parsons (1902-1980). Não é
possível nem desejável apresentar (ou resumir) sua teoria. Neste caso, ver Parsons (1959).

79 O neomarximo enfatiza a superestrutura no processo de reprodução. É nesse ponto que a escolarização é
considerada, por é nesse processo que a reprodução se reveste de sua forma mais organizada: as crianças, desde
tenra idade, freqüentam a escola e são-lhes inculcados as habilidades, os valores e a ideologia que se adaptam ao
desenvolvimento capitalista. Neste caso, ao invés do "consenso" sobre a estrutura da sociedade, acredita-se no
"conflito" fundamentado na luta de classe (Carnoy, 1984).
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interpretação, a escola ,era, em última instância, um instrumento de dominação/reproduç~o da

estrutura de classes. O quadro 2 contrapõe o "otimismo pedagógico" e o "pessimismo

pedagógico", ou seja, o consenso e o conflito em educação, a partir de suas características.

Quadro 2 - Marcos Teóricos em Educação8o: consenso versus conflito.

No país, embora o "otimismo pedagógico" (ou consenso) influenciara os educadores

nacionais", no pós-70, no mesmo fio condutor do debate internacional, o "pessimismo

pedagógico" (ou conflito) marcou a literatura nacional. O Regime Autoritário e, por sua vez, a

insatisfação com a política educacional da época erigiram os conceitos de escola como

aparelho ideológico do Estado e agência de reprodução da estrutura de classes.

Irrefutavelmente, a obra Pedagogia do Oprimido (1975) do educador Paulo Freire é a

representante deste marco teórico. Com repercussão internacional, a obra de Freire traz

elementos do marxismo. O existencialismo é, contudo, o ponto de partida da pedagogia de

Freire. Neste caso, "como Freire se alinha no marxismo mais 'humanista', tais elementos

podem coexistir com o existencialismo" (Gomes, 1994, p. 68).

Partindo do "pessimismo pedagógico", seguiu-se no país, entre inúmeras publicações,

80 Em particular, o quadro 2 refere-se a marcos teóricos da Sociologia da Educação, ainda que, em geral,
relaciona-se com as demais disciplinas, cujo objeto de estudo é a educação.

81 Um exemplo é Fernando de Azevedo. Sociólogo durkheimiano, pioneiro da Escola Nova, no Brasil em que
viveu, marcado pela emergência da sociedade urbano-industrial, Azeredo clamava por uma educação norteada
por um "grande ideal orientador", formado na percepção das realidades nacionais, ou seja, uma educação
consentânea com a vida social do país. Ver Romanelli (1978).
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aquelas que criticavam, a política educacional do Estado. Cita-se o estudo de Cunha (1975),

que confrontou o liberalismo que o Estado se propunha a seguir com a realidade educacional

do país. O estudo provocou, em virtude das críticas ao "otimismo pedagógico", reações contra

o seu "pessimismo pedagógico" sem brechas 82.

Paralelamente, no contorno do governo federal, em meio ao fim do "milagre

econômico" e início da "crise da dívida", discutia-se a educação, questionando os limites da

teoria do capital humano. A euforia em tomo da relação entre educação e desenvolvimento

econômico, em meados dos anos 70, entrou em descrédito com a conclusão de que a

educação, na problemática brasileira, "foi apenas uma variável secundária no contexto do

desenvolvimento, por não influir sobre a estrutura produtiva, na geração de postos de trabalho

e, portanto, sobre a distribuição de renda" 83 (Frigotto, 1979, p. 3).

A par dos debates, avançou o conhecimento nas ciências da educação. Nos anos 80, os

debates prosseguiriam. Neste período, com a ascensão do neoconservadorismo na Grã-

Bretanha e Estados Unidos e o colapso do socialismo real na ex-União Soviética e, por

conseqüência, na Europa Oriental, o "pessimismo pedagógico" enfraqueceu. Nesta correnteza

da História, o conflito perdeu força e o consenso voltou à tona (haveria um movimento

pendular?). A economia da educação, de "educação para o desenvolvimento" revestiu-se em

"educação para a competitividade" diante de um mundo-mercado extremamente dinâmico e

crescentemente globalizado. O relatório A Nation at Risk: the imperative for educational

reform (1983), do governo norte-americano sobre o declínio da educação nesse país e as

medidas a serem tomadas, justifica em seu título, bem como na advertência nele contida, a

"educação para a competitividade":

82 O estudo de Cunha (1975) - Educação e Desenvolvimento Social no Brasil - indicara que do ponto de vista
quantitativo, o acesso a escolarização era profundamente desigual segundo as regiões do país e o nível sócio-
econômico da população e do ponto de vista qualitativo, o atendimento educacional favorecia os mais
aquinhoados em detrimento dos outros. Na conclusão, Cunha coloca que o capitalismo produz e reproduz as
desigualdades entre as classes sociais, não podendo a escola produzir a justiça social. Entre as críticas, Cury
(1981) afirmou que o autor privilegiara as categorias de reprodução, vendo a escola apenas sobre a lógica de
dominação e dissimulando a face transformadora da educação. Cunha, para se manifestar sobre as críticas,
publicou "critica da critica e autocrítica" (1981), atribuindo seu "pessimismo pedagógico" ao contexto histórico
- o livro foi escrito de :972 a 1975 -, que não lhe permitira definir a educação de outro modo. Entre as fontes de
inspiração citou Paulo Freire, os economistas americanos Carnoy e Levin e, por fim, Bourdieu

83 Esta é uma das conclusões do I Seminário de Planejamento de Recursos Humanos do Senai (1978),
organizado pelo Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas - IESAlFGV. Neste
seminário participaram como conferencistaldebatedores, entre outros, Pedro Malan, Roberto Macedo, Pedro
Demo, Cláudio de Moura Castro, Marcelo Paiva Abreu e Luciano Zajdsznajder.
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"(...) A História não tolera os ociosos. (...) Fazemos frente a concorrentes
decididos, bem '~apacitados e fortemente motivados. (...) A posição dos Estados
Unidos no mundo pôde, em algumas ocasiões, ser sustentada contando apenas
com uns poucos homens e mulheres excepcionalmente capacitados. Isto já não
ocorre mais" (apud Cepal & Unesco, 1995, p. 371).

o debate nacional, à luz do debate internacional, restabeleceu o consenso em tomo da

educação, diferentemente dos anos 70, quando se instaurou uma cisão entre a visão oficial,

inspiradora da política educacional do Estado Autoritário, e a concepção da esquerda. Ao lado

da perspectiva dos conservadores (ou neoliberais) de educação para a competitividade, os

progressistas reintroduziram a visão da educação como um agente potencial de transformação

social; a escola não é mais vista como uma instituição de mera reprodução dos valores da

classe dominante, mas como um local em que se manifestam e disputam espaço diferentes

concepções e projetos de sociedade 84 (Farah, 1994). O resultado deste "consenso" no país,

mencionado no capítulo 1, é a articulação entre a qualificação para o trabalho e a preparação

para a cidadania como delineadora das propostas de reforma na educação. Entretanto, sem os

instrumentos técnicos para ser competente na linha profissionalizante, e frágil demais para ser

transformadora, a educação brasileira nos anos 80 terminou por constituir um universo

relativamente "ilhado" do desenvolvimento sócio-econômico.

A década de 90, de todas as épocas vividas pela humanidade, recebeu a maior

profusão de denominações. Cunharam-se expressões novas e ao mesmo tempo resgataram-se

idéias antigas: o fim da história, a nova ordem mundial, a economia do conhecimento, a

sociedade pós-industrial e a pós-modernidade 85. O mundo jamais conheceu um período tão

rico de fatos e tão múltiplo em sentidos (Santos et al, 1994). Neste "novo mundo", difícil de

apreender e ainda mais difícil de prever, a educação além de fator de competitividade e

veículo de cidadania, tomou-se condição sine qua non para a vida. Internacionalmente, a

84 Esta visão de escola representa o amadurecimento de certas correntes do "pessimismo pedagógico", com a
consciência de que a escola tem uma ação bem mais complexa e diversificada do que a ingênua simplicidade de
um processo reprodutivo, em que a educação se assemelharia a uma imensa fábrica produzindo indivíduos
segundo as ordens da elite do poder. Nesta linha, citam-se Camoy & Levin (1985), os quais reconheceram que a
escola não reproduz o local de trabalho, por ser mais democrática do que este, apesar de reproduzir sua divisão
social. Os autores .afirrnam que a escola pode ter funções conservadoras ou progressistas, dependendo da
correlação de forças políticas que a afetam.

85 Essas denominações às vezes se opõem e freqüentemente são contraditórias, pois cada uma delas é
significativa de um aspecto do nosso tempo, tais como o fim da Guerra Fria, o aprofundamento da globalização
da economia, o boom das inovações tecnológicas e o questionamento do pensamento totalizador.
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"Conferência Mundial de Educação para Todos" 86, realizada em Jomtien - Tailândia - em

1990, organizada pela Unicef, evidenciaria esta (re)descoberta da educação. Mais tarde, o

"Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI" 87

(1996), sob o título Educação: um tesouro a descobrir, alicerçaria o valor da educação na

contemporaneidade:

"A humanidade entrou num processo de mudança cuja amplitude, profundidade
e, sobretudo, rapidez provavelmente nunca tiveram um equivalente na história.
(...) Um nível educacional cada vez mais elevado e uma educação
constantemente renovada e completada no decorrer da vida passaram a
constituir necessidade absoluta para todos os seres humanos, a fim de que eles
possam levar uma vida com sentido, obter um rumo na sociedade, enfrentar os
inúmeros desafios e evitar cair em uma situação sem identidade e objetivos
claros" (Delors, 2000, p. 289).

Com efeito, o avanço deste "processo de mudança" - que transcendeu os fenômenos

econômicos e invadiu as dimensões políticas, sociais e culturais - acirrou o debate em torno

do eixo-temático educação-trabalho. Atualmente, a academia coloca em xeque as abordagens

gerais de aplicação universal e caráter confinante do consenso e do conflito. O mundo pós-

moderno 88 - da comunidade de base à sociedade mundial, da coesão social à participação

democrática e do crescimento econômico ao desenvolvimento humano - açula uma forma de

olhá-lo oscilante entre o macro e o micro: uma dialética entre o global e o local, entre a

maioria e a minoria, entre o econômico e o social (López-Velarde, 2000).

No âmbito do Estado, a (re)definição de um conceito de educação e/ou formação dos

recursos humanos e a (re)construção de uma institucionalidade para tal, que envolva outros

protagonistas e formas de ação, norteia o debate'". Entre os organismos multilaterais, a

bandeira da educação profissional deixou de ser monopólio da OIT e passou a ser dividida

86 A proposta de Jomtien centraliza-se na educação básica. O discurso dá ênfase a educação enquanto estratégia
integradora do homem ao convívio social e ao mundo do trabalho. Ver Barone (2000).

87 O Relatório Jacques Delors, como assim se tornou conhecido, iniciado em março de 1993 e concluído em
setembro de 1996, é uma contribuição ímpar à revisão crítica da política educacional - da educação básica à
universidade - de todos os países. O relatório destaca os quatros pilares essenciais a um novo conceito de
educação: aprender a conhecer, aprender a viver juntos, aprender a fazer e aprender a ser. Ver Delors (2000).

88 Utilizando-se de uma das "denominações" da contemporaneidade, introduzida por Júrgen Habermas , um
membro da "Escola de Frankfurt". O racionalismo científico, herança do Iluminismo, e o pensamento
totalizador das "metanarrativas" já não conseguem dar mais conta dos movimentos da realidade.

89 Ver Weinberg (1996).
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com outras agências como a Unesco e o Banco Mundial. Na América Latina atuam o

Cintefor, a Cepal e a Orealc, respectivamente, escritórios regionais da OIT, ONU e Unesco,

além do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. No Brasil a elaboração dos

estudos/projetos que culminaram na Reforma da Educação Profissional desenvolvera-se em

cooperação com o Pnud - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - e 50% do

financiamento do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) são oriundos do
BID.

No mercado, as alterações no perfil do emprego, na educação/formação necessária e

na força de trabalho demandada reabriram o debate em tomo do eixo temático educação-

trabalho. As empresas que antes apoiavam educação, no máximo, como caridade, e se

apoiavam no taylorismo-fordismo, agora buscam treinar melhor seus empregados e

concordam em contribuir para que as escolas formem melhor seus alunos e lhes forneçam

uma mão-de-obra qualificada. Na agenda sindical o maior peso da formação profissional na

pauta de negociações entre capital e trabalho é uma demonstração da importância do tema

para os trabalhadores vis-à-vis a sua empregabilidade 90.

Esse interesse renovado pela educação profissional chega também aos políticos (e

partidos políticos) diante do problema do desemprego, da (re)qualificação de trabalhadores e

da inserção de jovens no mercado de trabalho. No ambiente escolar cobra-se mais daqueles a

quem compete assegurar ao mesmo tempo a estabilidade do sistema de educação profissional

e a capacidade de se reformar e garantir a coerência do conjunto. Por fim, multiplicam-se as
,

ong's que promovem cursos profissionalizantes, criam centros de treinamento e incentivam

atividades de aprendizagem e/ou reciclagem, expandindo a participação pública não estatal -

terceiro setor - neste campo.

Deste modo, o eixo-temático educação-trabalho tornou-se um dos mais debatidos

neste período interséculos. Entretanto, como vimos, este não é um debate recente. Na

atualidade a diferença esta na intensidade e amplitude: sob formas mais enfáticas e

abarcando um sem-número de atores sociais, os debates avultaram-se. No Brasil, nunca

90 O conceito de empregabilidade tem contornos poucos delineados e se presta a diversos usos. Em linhas gerais,
a empregabilidade diz respeito à capacidade de estar empregado e/ou ser empregável, colocando-se como
desempenho dinâmico (potencial apresentado pelo trabalhador para seu aperfeiçoamento), funcional
(concernente a capacidade de realização das tarefas a ele atribuídas) e social (referido à sua inserção nas relações
sociais). Sobre esse assunto ver Casali et aI (1997).
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organismos multílaterats, governos (e políticos), empresas (e empresários), sindicatos (e

trabalhadores), instituições de ensino (e professores, alunos), institutos de pesquisa (e

pesquisadores) e universidades (e acadêmicos) debateram tanto sobre o eixo temático

educação-trabalho. Neste debate nacional que conjuga atores supranacionais, atores do

Estado e atores da sociedade civil, há uma concordância: o quão importante é a

educação profissional. Todavia, a despeito desta concordância, há diferentes discursos,

interpretações e controvérsias entre esses atores, os quais explicitaremos nas seções
seguintes.

2.2 O "Lugar" da Educação Profissional no Receituário Internacional: o ideário dos

organismos multilaterais.

Cada vez mais, os problemas e soluções aventados no âmbito do Estado-Nação têm

influência dos organismos multilaterais. As proposições emanadas desses organismos em

larga medida vêm se materializando nas políticas do poder público e nas ações da sociedade

civil de diferentes países. No campo da educação profissional, há que se destacar, o ideário

difundido pela OIT/Cintefor, Unesco/Orealc, ONU/Cepal e Banco Mundial.

Embora haja divergências de idéias entre esses organismos quanto à ênfase,

orientações e estratégias para a política educacional, seus receituários convergem nos

mecanismos: o caráter indutor 91; o foco em um comportamento mimético, quando se sugere

que modelos sejam repetidos; e a busca de respaldo na comunidade acadêmica, produtora de

conhecimento. Ademais, o processo de abordagem da educação pelos organismos

multilaterais, historicamente, alicerça-se na teoria econômica neoclássica. Diante da

significância desses atores no debate contemporâneo, apontaremos as linhas mestras presentes

em seus documentos para a educação profissional.

No plano internacional, o Banco Mundial é a maior fonte de assessoria em matéria de

política educacional e de fundos externos para esse setor 92. Na concepção do BIRD, a

91 Através da valorização de idéias-força que marcam posições, aspirações e percepções do organismo
multilateral.

92 O financiamento não é o único nem o mais importante papel do banco em educação. O Banco Mundial, nos
últimos anos, transformou-se na principal agência de assistência técnica em educação para países em
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a fim de sustentar tal função, em fonte e referencial importante de
pesquisa educativa no âmbito mundial. A esse respeito, ver Tommasi, Warde e Haddad (2000).
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educação é a pedra an~ular do crescimento econômico e do desenvolvimento social. N~ que

tange a educação profissional, no documento Priorities and Strategies for Education: a World

Bank sector review (1995), esta agência internacional indica a educação básica, antes de tudo,
como prioridade:

"A educação básica proporciona o conhecimento, as habilidades e as atitudes
essenciais para a sociedade. Esses atributos incluem competências em áreas como
a comunicação, a habilidade computacional e a resolução de problemas. Essas
competências podem ser aplicadas a uma grande variedade de empregos e
permitir às pessoas adquirir outros conhecimentos, habilidades e atitudes
específicas, quando estiverem no local de trabalho" (Banco Mundial, 1995, p. 63).

Esta visão do Banco Mundial fundamenta-se na análise econômica da educação em

geral e na análise das taxas de retorno das modalidades educacionais em particular:

"(...) já que as taxas de retorno do investimento em educação básica são maiores
que as das outras modalidades de educação nos países em desenvolvimento, a
educação básica deve ser prioridade dentre as despesas públicas em educação
naqueles países que ainda não alcançaram a universalização" (idem, ibidem, p. 8).

Assim, a proposta do Banco Mundial equipara a educação ao ambiente escolar,

tratando de crianças e/ou adolescentes. Entretanto, os programas de educação não-formal e de

educação de adultos - voltado para os analfabetos e semi-analfabetos - não são contemplados,

o que expressa uma falha ou deixa uma lacuna em seu ideário.

Por outro lado, a idéia de Transformação Produtiva com Equidade (1995) da

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da Organização das Nações Unidas

apresenta a educação como peça-chave para a convergência da competitividade com a

sustentabilidade social. Ao contrário do Banco Mundial, a estratégia da Cepal compreende os

diversos graus e modalidades da educação formal, a formação técnica-profissional não-escolar

e o desenvolvimento científico-tecnológico. Para a formulação de políticas educacionais a

Cepal recomenda:

a) favorecer reformas institucionais'f em função dos objetivos estratégicos da

competitividade e da cidadania, mediante critérios de equiciade e desempenho; e

93 Para facilitar o trâmite da refonna institucional a Cepal aconselha que os governos devem em primeiro lugar
incentivar à concordância e participação dos atores sociais em uma política de consenso nacional em torno de
princípios e orientações básicas de uma estratégia e suas políticas fundamentais. Ver Cepal & Unesco (1995).
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b) promover a interconexão dos subsistemas educacionais, incluindo seus níveis de

T&D e de C&T, e de todos eles com o setor produtivo. A Figura 2 mostra a

situação atual na América Latina no entender da Cepal e a situação proposta por
este organismo.

Figura 2 - Interconexão dos Subsistemas Educacionais na América Latina: ótica da Cepal
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Fonte: apud Cepal & Unesco, 1995, p. 218.

Na situação proposta, os liames entre os subsistemas educacionais com o setor

produtivo mostram que, na concepção da Cepal, a educação profissional está articulada com

os diversos graus e modalidades de educação. De certo modo, para este organismo a

incorporação e difusão - deliberada e sistemática - do progresso técnico pelos recursos
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humanos é a força impulsionadora da transformação produtiva e de sua compatibilização com. .
a equidade.

Com vistas para a América Latina e Caribe, além da Cepal, o Cintefor - Centro

Interamericano de Pesquisa e Documentação sobre Formação Profissional -, tem um

receituário para a região. Pertencente a OIT, este organismo volta-se único e exclusivamente

para a educação profissional. O ideário do Cintefor'" reconhece a impossibilidade de se

continuar oferecendo programas de formação que não estejam intimamente ligados com as

instituições dos sistemas de relações trabalhistas (emprego, remuneração, saúde ocupacional,

seguridade social, etc.), com os processos de transferência de tecnologia para as empresas e

com os sistemas de educação regular (principalmente com a educação básica e os processo de

educação permanente). Além desta conceituação de educação profissional, esse organismo

sugere uma redefinição da estrutura institucional da educação profissional. Neste caso, as

idéias-forças são:

a) Setorização: consiste na redefinição (ou reconversão) de unidades (escolas, centros

ou programas) com o propósito de atender a setores econômicos específicos. Para

o Cintefor a setorização é mais direta, precisa; as fórmulas de intervenção e

participação dos atores sócias parecem mais próximas e/ou familiares;

b) Verticalidade: refere-se a abrangência de todos os níveis da pirâmide educacional-

ocupacional de determinado ramo de atividade. No ideário do Cintefor esta

estratégia atende a um dos antigos desejos da educação permanente: a escola a

serviço de todos aqueles que necessitam de algum tipo de resposta formativa; e.

c) Integralidade: significa abordar o mundo produtivo com uma bagagem de

conhecimentos, experiências e o respaldo de equipamentos e laboratórios, seja para

formar trabalhadores e aperfeiçoar técnicos seja para atualizar profissionais; e

significa ainda a possibilidade de satisfazer as demandas por assistência, assessoria

e P&D. Na concepção do Cintefor, nesse ambiente, alunos, professores e pessoal

do próprio setor produtivo tomariam realidade a integração entre educação,

formação, trabalho e tecnologia, superando as práticas fragmentárias que levam a

dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual.

Por fim, a Unesco e sua Oficina Regional de Educação para a América Latina e Caribe

94 Ver Cintefor (1995).
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(Orealc) propõem o conceito de desenvolvimento humano, visando dar ao pro~esso

educacional, um rosto humano. Seu ideário, sistematizado no Relatório da Comissão

Internacional sobre Educação para o Século XXI (1996), defende a construção de um novo

paradigma educacional - o conceito de educação para a vida - que supere a visão imediatista e

instrumental da educação. Na busca de soluções e/ou encaminhamentos para a educação

profissional a Unesco afirma:

"O ensino e a formação técnicos e profissionais são, particularmente,
importantes para os países em desenvolvimento. A falta de recursos e o custo
relativamente elevado de uma formação técnica de qualidade tornam, contudo,
muito difícil o desenvolvimento deste setor, exatamente nos países em que ele é
mais necessário. A formação profissional deve conciliares dois objetivos
divergentes: a preparação para os empregos existentes atualmente e a
capacidade de adaptação a empregos que ainda nem sequer podemos
imaginar" (Delors, 2000, p. 136).

A Unesco resgata, ainda, a importância do ensino secundário considerando-o a

plataforma giratória de entrada na vida adulta e no mundo do trabalho. A esse respeito,
argumenta:

"Atualmente, os ensinamentos teóricos transmitidos no nível secundário
servem, muitas vezes, sobretudo, para preparar os jovens para os estudos
superiores, deixando à margem, mal equipados para o trabalho e para a vida,
os que abandonam ou não encontram lugar no ensino superior. Qualquer
reforma deveria ter por objetivo diversificar a estrutura do ensino e preocupar-
se mais com a preparação para a vida ativa" (idem, ibidem, p. 137).

Por estas e outras proposições, o discurso da Unesco assume uma postura revisionista

acerca dos pressupostos economicistas que ao longo dos tempos têm marcado o ideário

difundido pelos organismos multilaterais para a educação, incluindo a educação profissional.

Com suporte nas considerações feitas uma questão permanece aberta - qual o debate

decorrente do receituário internacional?

2.2.1 - Prós, Contras e Proposições: o debate decorrente do receituário

internacional.

As proposições para a educação gestadas pelos diferentes organismos multilaterais
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têm provocado um ac~rrado debate entre estudiosos da educação na América Latina ~, em

especial, no Brasil. Esse debate expressa-se em análises que reiteram o ideário difundido,

outras que estabelecem uma profunda crítica e outras que procuram identificar lacunas e

adaptar os ideários para as feições nacionais.

Os estudos que reiteram o ideário difundido pelos organismos multilaterais partem do

reconhecimento dos problemas identificados no sistema educacional brasileiro (e latino-

americano) e indicam alternativas para a melhoria da qualidade do ensino, objetivando

contribuir para a inserção do país no cenário internacional. Temas como descentralização,

autonomia, financiamento e reforma institucional estão presentes e têm como referência às

experiências internacionais consideradas bem-sucedidas. São estudos que salientam a

importância do envolvimento da sociedade civil (iniciativa privada, sindicatos, ong's etc) na

busca de soluções para a problemática educacional. 95

Outros estudos vêm se contrapondo ao receituário internacional, freqüentemente

taxando-os por sua linearidade, pragmatismo e até mesmo pelo suposto comportamento

mimético, expresso na propensão de lançar mão de experiências exitosas, endossadas de

modo acrítico. Em linhas gerais, esses estudos enfatizam que os defensores do discurso dos

organismos multilaterais estariam privilegiando a qualidade em detrimento da equidade; em

adição, afirmam que grande parte dos debates sobre escola e educação estaria ocorrendo a

partir dos requerimentos do segmento empresarial, impregnada pelo enfoque economicista.Í"

Por último, os estudos que buscam as lacunas no receituário internacional, ao mesmo tempo

em que fazem críticas as propostas dos organismos multilaterais, procuram dar conta das

mudanças e requerimentos que vêm sendo insistentemente aludidas em seus ideários.l"

Em seu conjunto, longe de qualquer consenso, este debate tende a aumentar

conforme a política educacional brasileira, quer em suas orientações, estratégias ou

ações, utilize-se dos ideários dos organismos multilaterais. Na sociedade, para evitar um

terreno de mistificações, meias-verdades e senso comum, é importante um diálogo entre

o Estado e a sociedade civil, que esclareça o receituário internacional e transpareça em

95 Como exemplo, ver Areia, Alvarez e Scobi (1999).

96 Como exemplo, ver Tommasi, Warde e Haddad (2000).

97 Como exemplo, ver Castro & Carnoy (1997).
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que proporção (como, onde e porque) a política educacional em curso vem incorporando

os ditames dos organismos multilaterias.

2.3 A Reforma da Educação Profissional Brasileira no Contexto da Reforma do Estado:
o discurso governamental 98.

A educação é hoje uma prioridade revisitada no mundo inteiro. Diferentes países

promovem reformas em seus sistemas educacionais na medida em que a educação adquire

centralidade na agenda de políticas públicas do Estado e na pauta de ações da sociedade civil

(Mello, 1994). Entrementes, compreendemos que qualquer concepção (ou ação) de reforma

educacional é resultante de opções (ou decisões) políticas e, portanto, esta articulada a

estratégia (ou projeto) do Estado e/ou da sociedade civil. Nesta acepção, para entendermos a

Reforma da Educação Profissional no Brasil, tal como estabelecida pela LDB, regulamentada

pelo Decreto 2.208 e em via de institucionalização pelo Estado e sociedade civil, é condição

sine quan non articula-la a Reforma do Estado brasileiro.

Desde o documento "Planejamento Político-Estratégico 1995-1998", produzido pelo

MEC no 10 trimestre do governo Cardoso, até as políticas públicas de educação profissional

do Mec e do Mtb, passando pela LDB e o Decreto 2.208, identifica-se à interface entre as

.. ctrizes da reforma da educação profissional com as orientações da reforma do Estado. O

primeiro, no que concerne a educação profissional, estabelecia para o decorrer do 10 mandato

de FHC, as seguintes diretrizes:

"(.. ) redefinir a estratégia de gestão da rede federal de educação técnica para:
separar, do ponto de vista conceitual e operacional, a parte profissional da parte
acadêmica; dar maior flexibilidade aos currículos das escolas técnicas para
adaptação do ensino às mudanças no mercado de trabalho; promover a
aproximação dos núcleos profissionalizantes das escolas técnicas com o ambiente
empresarial, aumentando o fluxo de serviços entre empresa e escolas;
progressivamente, encontrar formas jurídicas apropriadas para o funcionamento
autônomo e responsável das escolas técnicas e do Ce(ets e, ao mesmo tempo,
estimular parcerias para o financiamento e gestão; estabelecer mecanismos
específicos de avaliação das escolas técnicas para promover a diversificação dos
curso e a integração com o mercado de trabalho" (o grifo é nosso).

98 Nesta seção, o discurso governamental (do governo federal) para a educação profissional é decifrado de suas
orientações e ações encontradas, respectivamente, no marco legal (LDB e Decreto 2.208) e nas iniciativas do
Mec e do Mtb nessa modalidade de educação.
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Literalmente, as diretrizes para a política de educação profissional mencionadas no

documento, quais sejam, a redefinição da estratégia de gestão, maior flexibilidade,

aproximação escola-empresa, autonomia e responsabilidade das escolas, cofinanciamento e

mecanismos específicos de avaliação, se fazem valer das orientações da Reforma do Estado, a

saber: uso de mecanismos típicos de mercado, desburocratização, descentralização, parceria
público-privada e accountability 99.

A elaboração dessas diretrizes, ou seja, o plano jurídico-normativo da Reforma da

Educação Profissional, começaria com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB), em 20 de dezembro de 1996, e prosseguiria com o Decreto 2.208, de 17 de

abril de 1997. Vejamos, portanto, como os preceitos da LDB regulamentados pelo Decreto

2.208 caracterizam a Reforma da Educação Profissional brasileira no contexto da Reforma do
Estado.

A LDB (capítulo III - artigos 39 a 42), na opinião do governo, é um marco para a

educação profissional brasileira, ao romper com um modelo que apregoava a solução

conciliatória entre os objetivos de preparar para o prosseguimento de estudos e a formação

para o trabalho num ensino de segundo grau profissionalizante 100. Na Lei Darcy Ribeiro, a

educação profissional foi definida como complementar a uma vertente ao mesmo tempo

terminal e propedêutica. Embora a lei não o explicite, a educação profissional é tratada como

um subsistema de ensino. No pensar do Ministério da Educação, esta mudança:

"(, .. ) vem corrigir um sistema que foi distorcido ao longo de décadas,
privilegiando a classe média e formando profissionais fora da realidade do
mercado ou para um mercado que não existia. (... ) Com a Lei 5.692 de 1971,
que obrigou todas as instituições de segundo grau serem profissionalizantes, as
escolas técnicas federais foram apropriadas pela classe média, que via naqueles
estabelecimentos uma oportunidade de curso médio gratuito, com vocação
profissional, de elevado nível de qualidade e que abria as portas para a
universidade. Simultaneamente, nas outras redes de ensino proliferavam cursos
baratos como contabilidade, secretariado e magistério, jogando milhares de
formandos mal preparados no mercado e, muitas vezes, em um mercado que não
existia. Caracteriza-se, assim, o quadro de distorções da educação profissional
no Brasil" (Mec, 1996, p. 5).

99 Sobre Reforma do Estado, ver Bresser & Spink (1998).

100 Ver Berger (1999).
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o economista Cláudio de Moura e Castro'l", um dos idealizadores da reforma da

educação profissional brasileira, em artigo publicado pela Revista Veja em 1997, completa:

"(...) Ficam as industrias sem os técnicos de que precisam para ser competitivas
e ficam a ver navios os alunos mais modestos, interessados nas ocupações
técnicas [mas não aprovados nos 'vestibulinhos' das escolas técnicas federais).
A solução (...) é separar a parte técnica da acadêmica, como acaba de fazer o
Mec. Quem quiser só a escola acadêmica vai para um lado. Quem quiser a
técnica vai para o outro. Assim, os alunos mais modestos que aspiram a uma
educação técnica terão chances de entrar neste ramo, cujas oficinas e
laboratórios estão hoje locupletados por alunos que nenhum interesse têm pelos
ofícios ensinados (Castro, 1997, p.lO).

Pelo exposto, para justificar sua ação, o governo lança mão, principalmente de dois

argumentos: por um lado, a elitização do acesso aos cursos técnicos federais e, por outro, a

subqualificação dos egressos e/ou a "inflação de diplomados"lo2 nos mercados. No discurso

governamental, a separação entre ensino médio e ensino técnico levaria, para este último,

aqueles alunos que realmente têm interesse e/ou necessidade de formação profissional, cuja

perspectiva é ingressar ou manter-se no mercado de trabalho. Neste caso, os preceitos da LDB

mudaram o critério alocativo, substituindo a universalização com ampliação progressiva de

cima para baixolO3 pela focalização da educação profissional pelo governo. Em conseqüência,

esta modalidade de educação é reorientada (ou as distorções são corrigidas) em termos do

público-alvo, migrando da classe média para os mais interessados e/ou necessitados,

geralmente os pobres.

Adicionalmente, a lei reconheceu a educação profissional para além da formação de

técnicos de nível médio e tecnólogos de nível superior, incluindo a (re)qualificação de

101 Atualmente, consultor do BID para assuntos de educação. O consultor fez parte da missão do BID que
assessorou o Mec na formulação da Reforma da Educação Profissional Brasileira.

102 Utilizando-se da expressão de Pierre Bourdieu no texto "O diploma e o cargo: relações entre o sistema de
produção e o sistema de reprodução" (1975). Este texto encontra-se em Nogueira & Catani (1999).

103 A universalização com ampliação progressiva de cima para baixo ao invés da universalização neutra explica-
se, neste caso, pelo processo seletivo das escolas técnicas federais. O "vestibulinho" tanto pelos seus aspectos
quantitativos quanto pelos seus aspectos qualitativos - tipo de prova, conteúdos e questões - tem COl.10

conseqüência "natural" a classificação de alunos oriundos do ensino fundamental particular, na maioria das
vezes, pertencentes aos segmentos mais abastados. O estudo de Campello (1999), por exemplo, mostra que no
concurso de 1997/1998 para ingresso nos Cursos Técnicos do Cefet-RJ, os candidatos originários das escolas
particulares representavam pouco mais da metade do total de inscritos (58%), mas ocuparam quase três quartos
das vagas oferecidas.
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trabalhadores de qualquer nível de escolaridade e a atualização tecnológica permanente. ~este

corrienos, estabeleceu uma forma de certificação das competências adquiridas fora do

ambiente escolar, quer para o prosseguimento de estudos, quer para titulação, inovando em

relação à legislação preexistente.'?". Essas disposições, regulamentadas pelo Decreto 2.208,

mudam o enfoque da política de educação profissional dos meios (infra-estrutura, escola,

diploma) para os fins (impacto sobre o público-alvo).

A implementação dessas (e outras) diretrizes, ou seja, o "Estado em ação" 105 na

Reforma da Educação Profissional, materializa-se com as políticas públicas do Ministério da

Educação e do Ministério do Trabalho. No âmbito do Mec sobressai o Programa de Expansão

da Educação Profissional - PROEpI06
, institucionalizado em 1997, através de três

subprogramas:

I. Subprograma das instituições federais de educação profissional: este subprograma

visa a adequação dos Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs, das

Escolas Técnicas Federais - ETFs e das Escolas Agrotécnicas - EAFs às diretrizes

impostas pela legislação, transformando essas instituições em centros de referência

para o desenvolvimento da educação profissional do país;

li. Subprograma dos sistemas estaduais de educação profissional: este subprograma

pretende fortalecer institucional e tecnicamente o sistema estadual através do

incremento e diversificação da oferta de cursos, qualificação dos docentes,

adequação do currículo com o mercado de trabalho e modernização das

metodologias de ensino e das instalações físicas; e

IH. Subprograma do segmento comunitário: este subprograma volta-se para as

instituições de personalidade jurídica de direito privado, criadas a partir de

parcerias entre o Estado e a sociedade civil ou tão-somente entre a sociedade civil.

A esses subprogramas somaram-se a criação de uma estrutura de acompanhamento,

gestão e assistência técnica voltadas para o estudo do mercado de trabalho, concepção dos

104 Pela legislação anterior, a única forma de reconhecimento de conhecimentos era a passagem por um curso
regular. Por meio da certificação de competências, abrem-se "passarelas" entre a educação não-formal e a
educação-formal. Ver Mec (2000).

105 Utilizando-se da expressão de O' DONNELL, Guillermo. Reflexões comparativas sobre políticas públicas e
consolidação democrática. In: MOURA, Alexandria Sobreira de. O Estado e as políticas públicas na transição
democrática. São Paulo: Ed. Vértice, 1989.

106 No Capítulo 3 debruçaremos sobre o PROEP.
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referencias curriculares e desenvolvimento de um sistema de informação da educação

profissional, tal como um censo.

Com relação ao subprograma das instituições federais de educação profissional, Filho

(1999) mostra-nos como o PROEP tem transformado os Centros Federais de Educação

Tecnológica:

"(...) as transformações em curso concentram-se em duas vertentes: (i)
caracterização do CEFET como instituição integrante de um novo sistema
específico de educação tecnológica, paralelo ao sistema educacional regular;
constituição de instituição especializada, para a oferta de cursos diferenciados
(cursos superiores de tecnologia); e Oi) oferta de cursos e definição de seus
currículos a partir de demandas empresariais localizadas: cursos de
profissionalização básica, de treinamento, qualificação e reconversão
profissional, independente de escolaridade prévia; contratos de gestão e parcerias
e prestação de serviços, visando sustentação financeira" (Filho, 1999, p. 5) .

Nessas transformações, a escola antes responsável direta pelo desenho, implementação

e controle dos cursos, transfere parte da gestão para outros atores. A nova perspectiva

privilegia a desconcentração do poder decisório e busca mecanismos de cofinanciamento.

Também, para a expansão da educação profissional no país, o PROEP em seus três

. ubprogramas propõe uma nova institucionalidade, de acordo com Raul do Vale, diretor-

executivo do programa:

"Não pretendemos criar outras escolas federais, nem privatizar ou sucatear as
que já existem [cerca de 130 escolas], mas transforma-las em modelo. (...)
Paralelamente a essas transformação, o governo federal estimulará estados,
municípios, iniciativa privada, sindicatos, ong's e comunidades a assumirem
parte da educação profissional no país" (Valle apud Mec, 2000, p. 9).

o subprograma segmento comunitário, por exemplo, incentiva a participação de atores

não-governamentais na educação profissional. A importância do segmento comunitário,

segundo o Mec, esta na concepção da reforma da educação profissional, que deve estar cada

vez mais integrada à comunidade e adaptada à realidade do mercado de trabalho. Os recursos

reservados a este segmento, a fundo perdido, são destinados à infra-estrutura - construção,

reforma ou ampliação - de escolas de educação profissional criadas pelo segmento

comunitário. Sustentabilidade do projeto, levantamento das necessidades de mão-de-obra do

município e/ou região e parcerias com o setor produtivo são alguns dos itens que constam da
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lógica de decisão. Com isso, a alocação dos recursos deixa de ser burocrática e passa a operar

segundo a lógica gerencial, baseada em projetos e convênios.

Já nos contornos do Ministério do Trabalho, o Plano Nacional de Formação

Profissional (PLANFOR), compreendido nas políticas públicas de emprego desse ministério,

integra a Reforma da Educação Profissional brasileira, complementando as ações do Mec.

Elaborado pela Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor) em 1995, esse

programa objetiva ampliar a oferta de educação profissional, qualificando e requalificando

desempregados, trabalhadores do mercado formal e informal, micro e pequenos empresários

dos mercados urbano e rural, jovens à procura de emprego, mulheres chefes de família e

deficientes físicos. E como forma de garantir o atendimento deste público-alvo, o Mtb através

do Codefat107 instituiu no parágrafo 10 dor art. 4 da resolução 194/98 que:

"(...) terão preferência de acesso aos programas do Planfor pessoas mais
vulneráveis econômica e socialmente, definindo-se o grau de vulnerabilidade em
função da combinação de atributos que possam implicar desvantagem ou
discriminação no mercado de trabalho, bem como, dificultar o acesso dessas
pessoas a outras alternativas de qualificação ou requalificação profissional".

Tratando-se de uma educação não-formal, independente de escolaridade prévia e sem

regulamentação curricular, o PLANFOR posta-se no nível básico da educação profissional.A

implementação do plano se dá de forma descentralizada, por meio de planos estaduais ~e

qualificação, coordenados pelas Secretarias Estaduais de Trabalho. Tais planos estaduais, uma

vez elaborados pelas secretarias, são submetidos às comissões estaduais de emprego para

aprovação. Só então são encaminhados a Sefor para análise técnica e elaboração do convênio,

instrumento que garante o repasse de recursos para sua execução, provenientes do Fundo de

Amparo ao Trabalhador - FAT. Em suma, tanto as diretrizes do plano como sua

implementação inspiram-se pelo indicador de custo-benefício ao invés do indicador de gasto
público social.

Finalizando, a recuperação dos preceitos da LDB regulamentadosi'" pelo Decreto

2.208 e das políticas públicas de educação profissional do Mec e do Mtb, permite

constatar que, tanto no plano jurídico-normativo quanto no plano do "Estado em ação",

107 Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
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a reforma da educação profissional brasileira contextualiza-se na Reforma do Estado.
" .

Em' sua inteireza, o marco legal e as iniciativas estatais em torno da educação

profissional, formulados a partir de 1995, orientam-se por um novo padrão de ação

estatal: propõe-se a focalização, sugerindo que o Estado volte sua ação para os mais

interessados e/ou necessitados; concomitantemente, em um cenário marcado pela

escassez de recursos - crise fiscal do Estado - enfatiza-se o cofinanciamento. Esta ênfase

se articula as propostas de uma nova institucionalidade para a educação profissional;

por fim, lógica de decisão gerencial ao invés de burocrática, enfoque nos fins em

detrimento dos meios e a utilização do indicador de custo-impacto completam o discurso

governamental - decifrado de suas orientações e ações - para esta modalidade de

educação. O quadro 3 compara o velho e o novo padrão de ação estatal na educação

profissional brasileira, o primeiro vigente, em algumas de suas características, até o

presente e o último em implementação desde 1995,preconizado pela Reforma do Estado.

Quadro 3- O Velho e o Novo Padrão de Ação Estatal na Educação Profissional Brasileira

Fonte: Elaboração própria.

Ainda que seja cedo para uma avaliação, esse novo padrão de ação estatal na educação

profissional idealizado na LDB e no Decreto 2.208 e materializado pelas políticas públicas do

Mec e do MTB, vem sendo alvo de diversos questionamentos, ecoados pelas críticas dos

acadêmicos. Apresenta-se a seguir uma sinopse deste debate.

..
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2.4 Questionamentos ~ LDB, ao Decreto 2.208 e as Políticas Públicas do Mec e do Mtb: a
critica dos acadêmicos.

o novo padrão de ação estatal na educação profissional brasileira, embora recente do

ponto de vista da sua incorporação oficial, já há algum tempo incute muitos questionamentos,

sem estar, ainda, presente de forma significativa na real prática educacional. Emblemas como

os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os regulamentos do Decreto 2.208,

assim como o apanágio das políticas públicas do Mec e do Mtb, cada vez mais galvanizam a

atenção dos atores sociais, notadamente dos acadêmicos, que trazem à cena suas críticas.

Nesta seção o que se pretende é expor essas críticas 109. Não se intenta, pois, esgotá-las, mas

tão-somente apresentar as mais expoentes, presentes na bibliografia que trata do tema 110.

No que conceme a LDB, como ponto de partida, Frigotto (1999) acusa-a de ser

imposta ao invés de debatida nacionalmente. Neste sentido, Gaudêncio Frigotto argumenta:

"A LDB aprovada, de caráter minimalista (.. .), resultou de um projeto que
correu paralelo (. ..) a sociedade civil, e expressa, na sua essência, o
enquadramento da educação fundamental, media e superior, e da formação
técnico-profissional ao ajuste mais amplo da sociedade brasileira à nova
(des)ordem mundial" (Frigotto, 1999, p. 1).

Em adição, tanto este autor como outros criticam a LDB, e mesmo a reforma

educacional, por seu entrelace com a reforma do Estado.

"A LDB se coaduna tanto à estratégia de se impor pelo alto um projeto
preconcebido, quanto com a tese do Estado mínimo, com a triade do ajuste
neoliberal: descentralização, desregulamentação e privatização. (... ) As
conseqüências funestas dessa alteração somente podem ser entendidas quando
as situarmos dentro do projeto societário que vem sendo construído, em nome da
globalização, por forças político-econômicas (idem, ibidem, p. 8).

"As políticas de educação profissional no Brasil a partir de 1996, justificam-se
pela racionalidade econômica que prevê inclusive o repasse progressivo das
ações do Estado para a esfera privada. (... ) Essa reforma constitui um ajuste
conservador (Kuenzer, 1999, p. 4).

109 Isto não significa que não encontramos argumentos pró a Reforma da Educação Profissional. Entretanto, são
as críticas que geram as controvérsias que, por sua vez, alimentam os debates.

110 Selecionamos para tal, artigos publicados no Boletim Técnico do Senac - um dos principais senão o principal
periódico de educação profissional no país - e algumas obras dos autores mais notáveis e/ou citados neste tema.
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Em outra direç~o, analisando a Reforma da Educação Profissional, Freitas (1~99)

mostra-se cético a reforma e, por sua vez, ao ideário dos organismos multilaterais - por ele

chamado de "novos senhores globais":

"As políticas de formação profissional do Governo Fernando Henrique (...)
sustentam-se por um discurso retórico mais amplo (ligado estruturalmente aos
interesses mercantis dos novos senhores globais - FMI, BIRD, BID, etc.) que
vincula a educação (...) aos interesses estritos do desenvolvimento econômico e
da reprodução das sociedades capitalistas" (Freitas, 1999, p. 8).

Explicitamente, essas críticas a LDB e a Reforma da Educação Profissional - caráter

minimalista, ajuste neoliberal (ou conservador) e subordinação aos organismos multilaterais _

orientam-se pelo "pessimismo pedagógico", ou seja, o pensar de Frigotto111 (1999), Kuenzer

(1999) e Freitas (1999), utiliza-se do conflito: luta de classes, consenso ideológico e

educação condicionada pelos grupos/classes dominantes, são alguns dos conceitos marxistas

que se fazem presentes nas citações. Embora a academia coloque em xeque as abordagens do

consenso e do conflito, como mencionado na seção 2.1, os questionamentos desses autores-

fundamentados no conflito - inspiram e/ou freqüentam análises 112 em tomo da reforma da

educação profissional brasileira na atualidade.

Quanto ao Decreto 2.208, é sobre o artigo 5° que recai, preponderantemente, as

+fricas. Este artigo ao estabelecer que "a educação profissional de nível técnico terá

organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de

forma concomitante ou seqüencial a este"JJ3, incita um sem-número de interpretações,

expresso em chavões como: regressão ao dualismo, incompatibilidade com o mercado de

trabalho e medida antidemocrática.

Luis Antonio Cunha' 14, no artigo "Ensino médio e ensino profissional: da fusão à

111 Na atualidade, por exemplo, Frigotto é um dos maiores senão o maior representante do "pessimismo
pedagógico" no Brasil, no que tange a educação profissional Entre suas obras, orientadas por esta corrente de
pensamento, destacam-se: A Produtividade da Escola Improdutiva (1984) e Educação e a Crise do Capitalismo
Real (1995).

112 Entre as analises, citam-se Pronko (1999), Depresbiteris (2000), Roggero (2000), Oliveira (2001).

113 Ver Brasil (1997).

114 A título de informação, Luis Antonio Cunha é o autor da obra "Educação e Desenvolvimento Social no
Brasil" (1975), mencionada na seção 2.1, que marcou o "pessimismo pedagógico" brasileiro nos anos 70.
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exclusão" (1998), de~ota a regressão ao dualismo, afirmando que a reforma da educação

profissional brasileira representa uma volta atrás no movimento de unificação da estrutura

educacional que se verificava no Brasil e que vinha se desenvolvendo desde a promulgação
das "leis de equivalência'Y'< nos anos 50.

Soares et ai (1999), em uma análise prospectiva da formação profissional no estado de

Minas Gerais, indica a incompatibilidade da reforma com o mercado de trabalho:

"Enquanto a maioria dos estudos que examinam os nexos entre a atividade
produtiva e a qualificação educacional indica que a preparação para o mundo
do trabalho vem requerendo um maior equilíbrio entre a formação geral e a
formação técnica, a recente legislação no campo educacional, ao contrário, tem
reforçado a dualidade entre elas" (Soares et ai, 1999, p.l).

Campello (1999), em acordo com o discurso do governo federal pró-reforma,

reconhece que o acesso às escolas técnicas federais há muito tempo é privilégio dos filhos da

classe média que buscam nessas escolas um ensino médio público ainda de qualidade.

Entretanto, questiona a solução adotada pela reforma, apontando-a como antidemocrática:

"Em nome do que, aparentemente, seria uma forma de democratização - afinal
com que direito os mais ricos ocupariam o lugar que, preferencialmente, seria
dos mais pobres no ensino técnico? -, redefine-se (...) a educação profissional,
reeditando o dualismo escolar, na medida em que fica estabelecida a sua
destinação explícita para o atendimento a uma determinada classe social. Não
se pretende uma escola única, para todos, mas uma escola que se diferencia
segundo a classe social que deve atender" (Campello, 1999, p. 2).

Mais adiante, explicitamente, este autor reforça sua opinião de reforma

antidemocrática, indicando-a como uma medida de contenção de acesso tanto ao mercado de

trabalho como ao ensino superior:

"( ...) os egressos do ensino fundamental da escola pública precisam dar
continuidade a sua educação básica e, ao mesmo tempo, sentem necessidade da
formação profissional, pressionados que já estão por suas próprias condições de
vida ao ingresso no mundo do trabalho. A separação entre ensino médio e
ensino técnico, transformando-os em dois cursos independentes, torna quase
impraticável a chamada concomitância, fazer ao mesmo tempo o técnico e o
médio.(. ..) solução: fazer primeiro o ensino médio - três anos - e depois o
ensino técnico, aumenta para cinco anos o tempo necessário à formação

115 Para ver (ou rever) estas leis, consulte a seção 1.5 do capítulo.
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profissional, adiando a entrada no mercado de trabalho e no ensino superior"
(idem, ibidem, p.9).

A essas críticas ao marco legal'", soma-se às críticas as políticas públicas de educação

profissional do Mec - PROEP - e do Mtb - PLANFOR. No que se refere ao PROEP, as

críticas distribuem-se pelos três subprogramas. O subprograma das instituições federais de

educação técnica é criticado por Saviani (1999), que supõe que as estratégias para essas

instituições, tais como o incentivo a alternância escola-trabalho e as parecerias entre a escolas,

iniciativa privada e comunidade, relacionam-se com uma política de redução de custos, quiçá

privatizante da oferta. Igualmente, Frigotto (1999) critica o subprograma dos sistemas

estaduais de educação profissional, ao referir-se a reforma da educação profissional no estado

de Minas Gerais:

"A política educacional do governo do estado de Minas gerais (período de
1995-1998), apresentada como modelo de adaptação aos padrões da qualidade
total (... ), em relação ao ensino técnico-profissional, antecipa uma possível
tendência de privatização. [O governo estadual], criou os CREPs ( Centros de
Educação Profissional), de modalidade diversa, (... ) construídos com o fundo
público e entregues para a gestão da iniciativa privada" (Frigotto, 1999, p. 9).

No tocante ao subprograma do segmento comunitário, Depresbiteris (1999)

ponta, indiretamente, para o perigo de essas instituições, pressionadas para se auto-

sustentarem financeiramente, descuidarem do nível básico e focarem somente os níveis

técnico e tecnológico da educação profissional. O autor afirma que a ampla gama de

excluídos não podem ter os seus direitos de contar com a preparação para o trabalho

feridos. "Afinal, a lei não prega a educação continuada com inúmeras portas de acesso,

desde os patamares mais iniciais até os mais avançados?" (Depresbiteris, 2000, p.4).

Por fim, as críticas ao PLANFOR - programa do Mtb voltado para o nível básico

da educação profissional - vão desde a sua suposta desvinvulação de uma política de

emprego até a sua noção de empregabilidade. As palavras de Oliveira (2001), abarcam

essas críticas:

116 Pedagogicamente, acrescenta-se muitas críticas a LDB e ao Decreto 2.208. Contudo, foge ao escopo desta
seção (e da área de conhecimento do autor) apresentá-Ias.
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"Analisando o papel do Mtb no processo de qualificação profissional, podemos
dizer que este' 'Ministério - ao reconhecer a impropriedade apontada de'
articular educação e emprego - opta pelo conceito de empregabilidade para
justificar a necessidade de expansão da oferta de qualificação profissional. Ao
assumir este conceito como norteador de sua ações, seu projeto de qualificação
abandona a idéia de uma formação para uma atividade específica e passa a
objetivar a possibilidade de um indivíduo manter-se empregável, o que remete à
necessidade do mesmo somar o maior número de competências possíveis para
tal. Com isso, institui no imaginário da população a compreensão de que sua
posição social, ou sua não inserção no mercado de trabalho, decorre da sua
incapacidade. Retira do Estado a responsabilidade pela situação social na qual
vive parte considerável da população brasileira" (Oliveira, 2001, p. 6).

2.4.1- O que Concluir? (considerações/recomendações do autor).

Em linhas gerais, a transcrição (ainda que sinóptica) das críticas dos acadêmicos a

Reforma da Educação Profissional, permite-nos enquadra-Ias, genericamente, em duas

categorias: de um lado, as críticas de reflexão teórica - Frigotto (1999), Kuenzer (1999),

Freitas (1999), Saviani (1999), Depresbiteris (2000) e Oliveira (2001) - que fundamentadas

no conflito, destacam em suas análises globais as antinomias entre os propósitos alegados para

a reforma e as ações da reforma; de outro lado, as críticas de inserção empírica - Soares et ai

(1999) e Campello (1999) - advindas de investigações no ambiente escolar. Enquanto na

primeira o "calor" das controvérsias é gerado, amplamente, pela opção política-ideológica do

autor, na última as críticas surgem da observação do autor, embora sua opção política-
id I" . fl . 1171 eo ogica In uencie .

Pelo exposto no capítulo 1 e pelo percorrido neste capítulo, compreendemos que a

educação profissional no Brasil constitui um complexo objeto de estudo, que conflui

antagônicos marcos teóricos e diferentes metodologias de pesquisa. Concordamos, por

exemplo, com o discurso de Frigotto (1999) de que a LDB foi uma batalha que não houve, ao

ser imposta ao invés de debatida nacionalmente. De fato, esta lei resultou mais da adoção de

um projeto substitutivo apresentado pelo então senador (e educador) Darcy Ribeiro e menos

de uma discussão entre os atores sociais envolvidos na questão.

117 A influência política-ideológica é impossível de evitar, já que nenhum investigador, na qualidade de ser
datado e situado, pode ser absolutamente neutro.
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Entretanto, seduzidos por um "discreto charme" das análises globais

contemporâneas, os discursos como o de Frigotto têm utilizado categorias econômicas e

sociológicas sem articulá-Ias com as categorias da educação. Neste sentido, contribuem

tão-somente para contemplar a realidade sem transformá-Ia. Longe de negar a

importância dessas análises globais e de seu suporte nas categorias econômicas e

sociológicas - advindo do caráter interdisciplinar da ciência em educação -, acreditamos

que neste momento da reforma da educação profissional - marcado pela implementação

do marco legal e maturação das políticas públicas -, a relação com o empírico, e

particularmente com a "ponta do sistema", ou seja, a investigação do ambiente escolar

(espaço, atores, etc.) seja prioridade, a fim de elucidar os acertos e/ou erros, e no caso de

erros, propor alternativas e soluções. Esta recomendação nos remete a epígrafe deste

capítulo. Como afirma Marx, o critério de verdade da teoria é seu caráter prático, sua

eficácia para a compreensão e para a intervenção na realidade. Enfim, é na prática que o

homem deve demonstrar a veracidade do seu pensamento.

Aparentemente alheios a essas discussões - que muitas vezes consideram metafísicas

e/ou academicistas - os empresários, através de seus órgãos de representação, por si mesmos

ou pelos teóricos/intelectuais que os subsidiam, tem suas opiniões em tomo da educação

r fissional, as quais engendram suas pressões e referenciam suas atuações nesta área. A

abordaremos alguns lugares-comuns na interpretação dos empresários, no que

'"' cerne a esta modalidade de educação.

2.5 A Empresa e a Educação Profissional: a interpretação dos empresários.

Em depoimento ao repórter Álvaro Almeida da Revista ISTOÉ, Antoninho M.

Trevisan, proprietário da Trevisan Auditores, explicitou, em uma frase, uma idéia que está se

alastrando na relação empresa-educação: "As empresas serão cada vez mais escolas, e as

escolas cada vez mais empresas" 118. Esta manifestação, mais que um trocadilho de palavras,

evidencia a (re)descoberta da educação pelos empresários. Em suas vozes há um crescente e

já não tão inovador discurso sobre era do conhecimento, educação para a competitividade e

empresa inteligente, inspirados f'. inspiradores de um literatura que versa, cada vez mais, sobre

knowledge management, learning organization, capital intelectual, universidade corporativa,

118 Ver ALMEIDA, Álvaro. Éramos sete. In: Revista ISTO É, São Paulo, n. 1551, p. 100, 1999.
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ativos intangíveis (no c,aso, o talento humano), empregabilidade, etc. De fato, reveladas as

diferenças de ênfase, tanto as retóricas empresariais como os títulos literários referem-se a

uma questão-chave: a constatação de que o conhecimento vem se tomando um

ativo/capital/recurso importante para as empresas. Neste contexto, indaga-se qual é a

interpretação dos empresários 119 para a educação profissional. Suas teorias e práticas nesta

área, embora dispersas e plurais, apresentam alguns lugares-comuns, os quais abordaremos.

nesta seção. Começamos contextualizando suas teorias e, em seguida, analisamos suas

práticas. Por fim, a contra-interpretação dos acadêmicos é exposta, caracterizando o debate.

Em documento do Seminário "Educação para o Trabalho: novas exigências de

aprendizagem", co-realizado pela PUC/SP e a empresa Rodhia S/A (e apoiado pelo Finep)

em 1996 120, lê-se:

"É necessário preparar a organização para os novos desafios que o mundo, e
em especial o mundo do trabalho, vem nos apresentando. (...) Proporcionar aos
trabalhadores condições para que se mantenham permanentemente preparados
para enfrentar as demandas de qualificação que estão surgindo a cada
momento, e que nem sempre são previsíveis. Precisamos estar aptos a
desaprender e aprender com uma velocidade e uma autonomia maiores do que
as que estamos habituados" (apud Casali et al, 1997, p.8).

Estas palavras que, na verdade, parecem de um acadêmico, são do presidente da

Rhodia S/A, José Carlos Grubisich. Nelas, encontramos uma retórica, que desde os anos 80 e,

notadamente, a partir dos anos 90, impregnam o rol dos discursos, ao menos, das empresas

líderes. Trata-se da idéia de empresa competitiva, trabalhador competente, na qual a educação,

sobretudo a profissionalizante, é um imperativo. Com o esgotamento do taylorismo-fordismo

e a emergência da produção flexível, o trabalhador deixou de ser um mero apêndice da

máquina, transformando-se em sujeito. Redefiniu-se, neste contexto, o perfil de trabalhador:

se os requisitos ocupacionais postos pelo taylorismo-fordismo - especialização-banalizada ~

trabalho fragmentado - conformavam-se com um trabalhador semiqualificado, na atualidade a

produção flexível impele por um trabalhador com ampla educação geral e sólida base

Quando se fala em empresanos, podemos referir-nos - segundo a acepção da palavra - a qualquer
proprietãrio de empresa, seja micro, pequeno, médio ou grande empresário. Aqui, se quer fazer referência aos
que aparecem em níveis mais concretos de pressão e atuação no campo da eciucação profissional.

120 O documento deste seminário que envolveu cerca de 35 especialistas acadêmicos, empresariais,
governamentais e sindicais é o livro de CASALI, AIípio et ai. Empregabilidade e Educação: novos caminhos no
mundo do trabalho. São Paulo: Educ, 1997.
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tecnológica. Assim, p~a o alcance e/ou manutenção da competitividade, a formação do

trabalhador adquire centralidade, tal como sugere a figura 3, exposta no documento

"Competitividade e estratégia industrial: a visão de líderes industriais brasileiros ",produzido

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)121 em 1989.

Figura 3 - O Papel da Formação Profissional na Competitividade Empresarial: a visão da CNI

Fonte: Apud CNI, 1989, p. 11.

Furtado et ai (1992), analisando a modernização do parque industrial brasileiro (em

abordagem setorial e por empresas líderes) no princípio dos anos 90, já notavam in loco esta

visão da CNI. Ademais, os autores constataram que nas empresas onde a produção flexível

despontava, ao contrário da indústria dominada ainda pela automação rígida em base

eletromecânica, os empresários apontavam o baixo grau de instrução da mão-de-obra e a má

121 No final dos anos 80, a Confederação N~cional da Industria (CNI) foi mudando sua estrutura organizacional
em sintonia com as transformações que o processo produtivo experimentava e os desdobramentos em termos de
competitividade. A CNI criou quatro novos conselhos técnicos permanentes: política econômica, política
industrial e desenvolvimento tecnológico, integração nacional e relações de trabalho e política social, estando a
educação entre os temas-chave deste último.
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qualidade da escola p~blica como sérios obstáculos à implementação de novas técnic~s de

produtividade e melhoria da qualidade que levassem a competitividade. Em outras palavras,

se até então, num contexto de fragilidade tecnológica e organização taylorista-fordista do

trabalho, a demanda das empresas brasileiras por educação foi, grosso modo, compatível com

a oferta do sistema educacional, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, atentos ao

moderno conceito de produção, os empresários convergem nas críticas atribuídas e nas

exigências feitas ao sistema educacional brasileiro. O Relatório "Ensino FundamentaL e

Competitividade Empresarial: uma proposta para a ação do governo", elaborado pelo

Comitê de Educação da Comissão Empresarial de Competitividade (CEC) em 1994122 e

publicado pelo Instituto Herbert Levy 123 em 1995, ilustra essa convergência. Em um dos seus

primeiros rascunhos, citado em Ferretti (1994), afirmar-se:

"No passado os anseios da oferta (educadores) e as necessidades da demanda
(empresários) eram conflitantes. A escoLa única com quaLidade iguaLpara todos
não era necessária, pois, na primeira etapa do processo de industrialização, foi
possíveL a países como o nosso estabeLecer um parque industrial razoável
contando com uma base estreita de mão-de-obra qualificada, somada a um
contingente enorme de trabaLhadores pouco educados. Hoje, no entanto a
realidade é outra. (...) Nenhum país se arrisca a entrar em competição por
mercados internacionais sem haver antes estabeLecido um sistema educacionaL
de boa quaLidade. (...) Nossa primeira tarefa é o ensino fundamentaL, visto que aí
está o gargaLo do sistema educacionaL brasileiro. (...) Procuramos com esse
discurso mostrar que hoje os anseios dos educadores vão de encontro às
necessidades dos empresários" (apud Ferretti, 1994, p.87).

Essa passagem esclarece que, no pensar dos empresários, como a demanda, agora,

diferentemente da "primeira etapa do processo de industrialização", tende a associar o nível

de qualificação ao grau de escolaridade em todos os níveis da estrutura ocupacional, o

"gargalo do sistema educacional brasileiro" pode significar escassez de mão-de-obra. Assim o

capital, que antes prescindia da educação básica, passa a reclama-la.

Paulatinamente, os empresários reconhecem que os programas de treinamento (ou

adestramento) empresarial - curtos e específicos - são insuficientes e que é necessário ao

trabalhador uma educação formal, no ambiente escolar, de longo prazo. Leite (1996),

122 O CEC, criado por decreto empresarial, e sob a coordenação da Finep, era constituído por cerca de 200
empresários representantes de todos os segmentos do setor produtivo nacional.

123 Instituto pertencente à Gazeta Mercantil.
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estudando empresas líderes e não-lideres de diversos segmentos no Brasil, confirma este fato,
:. .

averiguando que a passagem pela escola representa, para as empresas analisadas, além da

aquisição de conhecimentos, a socialização para o trabalho, através do desenvolvimento de

atributos valorizados pelo mercado, tais como responsabilidade, iniciativa, capacidade de

trabalhar em equipe etc. Ou seja, na produção flexível a educação básica tornou-se um pré-

requisito para a formação profissional. Neste contexto, insere-se a questão: a quem cabe
financia-las?

Edson Vaz Musa 124, in Casali (1997), para responder a tal questão, defini, ou, pelo

menos, mostra a diferença entre educação, formação e treinamento na interpretação dos
empresários:

"A educação pode ser entendida como o processo construtivo do indivíduo,
compreendida pelo ensino fundamental e o ensino médio que, somada ao ensino
superior, completa-se. (... ) Custeá-la é uma função do Estado e, claro, os
impostos deveriam ser suficientes para tal. [Por outro lado] a formação é o
complemento da educação. É a adaptação do profissional à evolução de sua
profissão. Quem melhor que a própria pessoa para saber o que precisa
aprender para realizar seu projeto de vida, suas ambições? É claro que o
Estado deve prover ou facilitar para que os meios existam e sejam de
qualidade. Às empresas cabe estimular e mesmo financiar total ou parcialmente
a formação de seus colaboradores. [Por fim], treinamento é a preparação do
profissional para exercer uma função ou tarefa dentro da organização. É o
treinamento no posto de trabalho ou voltado a ele. Isto cabe a empresa" (apud
Casali, 1997, p. 12).

Em seguida, conclui:

"Sem educação, formação e treinamento, pode haver emprego, mas os
profissionais não terão empregabilidade. Os empresários têm a obrigação de
prover treinamento, de estimular e financiar a formação e, como cidadãos
influentes, de apoiar e exigir do Estado qualidade na educação" (idem, ibidem,
p. 12).

Este executivo, mesmo utilizando-se de algumas definições que não são usuais ou

ortodoxas e, talvez, até choquem os acadêmicos, sintetiza a interpretação dos empresários

sobre o financiamento educacional. Dividindo o educar em educação, formação e treinamento,

os empresários incubem a primeira ao Estado, a segunda ao Estado, a si próprios e aos

124 Ex-presidente da Rodhia S.A e atual presidente da Fundação Nacional para a Qualidade (FNPQ).
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indivíduos e o último a si próprios. Pelo exposto, parece-nos que a educação profissional,

como definida pela LDB (complementar a educação básica), inclui-se no âmbito da

"formação", onde o Estado, as empresas e os indivíduos - isoladamente ou em parceria _

arcam com o financiamento, norteando-se pela empregabilidade. Todavia, com a referência ao

ensino médio e, adicionalmente, ao ensino superior nos contornos da "educação", subtende-se

que a educação profissional, na acepção escolar (nível técnico e tecnológico), é

responsabilidade do Estado, cabendo aos empresários "apoiar e exigir (do Estado) qualidade

na educação". Enfim, pela interpretação dos empresários, "educação", "formação" e

"treinamento" tendem a fundir-se e confundir-se e, neste caso, eles estabelecem

definições/diferenças entre estas para fixar (em suas opiniões) a incumbência de governo,

empresas e indivíduos de financia-Ias.

Um último lugar-comum na interpretação dos empresários sobre a educação

profissional é a alegação de inadequação da formação das escolas e instituições especializadas

ao ambiente empresarial. Em reportagem no jornal Gazeta Mercantil 125, o jornalista Carlos

Rodrigues mostrou como as empresas vêem o papel do sistema formal de educação em termos

de qualificação de mão-de-obra, enumerando os elogios e críticas dos empresários 126.

Enquanto os elogios divergiam, as críticas convergiam, entre as quais, citam-se:

a) "A escola não define as condições": a formação na escola é normalmente para um

mercado de trabalho em aberto e, assim, cria lacunas entre a formação do aluno e o
di di d 127la-a- la as empresas.

b) "A seleção dos candidatos não está vinculada aos objetivos de formação": o

sistema escolar tem, como forma de seleção, os exames de admissão (vinculados a

provas de conhecimento) e não aufere a vocação do candidato para o curso a que se

destina. Resultado: temos profissionais diplomados, mas pouco interessados em

trabalhar no ramo.

c) "Ênfase na teoria e deficiências práticas": a base teórica é bastante extensa e densa,

mas a complementação prática é falha.

125 Ver RODRIGUES, Carlos. Mais vagas que pessoal habilitado. In: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 de julho,
2000.

126 O jornalista entrevistou empresários/diretores de 20 empresas da grande São Paulo.

127 No que se refere ao Sistema S (Senai, Senac etc), considerado não-formal, ainda que considerados bem-
sucedidos pelos empresários, estes questionam sobre a relação entre a modalidade de cursos oferecidos e o perfil
do mercado de trabalho contemporâneo. Ademais, o financiamento destas instituições, mantido por contribuições
obrigatórias sobre folha de pagamento, tem sido criticado pelas empresas. Ver Azeredo (1998).
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Exposta (e contextualizada) a "teoria" empresarial em torno da educação profissional,

por outro lado, cabe-nos saber o que, na verdade, verifica-se na prática.

2.5.1 Do discurso à ação: a prática dos empresários

Parcela crescente do setor empresarial vem envolvendo-se, nos últimos anos, em

programas educacionais internos (in lhe job) e externos, a fim de suprir, no curto prazo, as

deficiências de escolaridade dos trabalhadores - uma barreira, agora, a competitividade da

empresa. Internamente, a promoção de cursos, a criação de centros de treinamento e a

fundação de escolas, fazem das empresas, cada vez mais, uma instituição de ensino. Muitas

empresas, inclusive, têm instituído as chamadas universidades corporativas, que pelo pensar

de César Souza - vice-presidente da Odebrecht para a América do Norte - "é uma estratégia

competitiva, pela qual as empresas mais bem-sucedidas, ao invés de esperar que as escolas

tornassem seus currículos mais relevantes para o ambiente empresarial, resolveram percorrer

o caminho inverso e trouxeram a escola para dentro da empresa" (apud Meister, 1999, p. 14).

Este conceito que surgiu nos Estados Unidos nos anos 80, sintetizando, trata-se de uma

instituição criada por organizações empresariais, nos moldes de uma universidade

convencional, para desenvolver seus próprios modelos de educação, alinhados com as

estratégias de negócios e voltados para toda sua cadeia de valor - funcionários, fornecedores e

clientes. Vinculando o aprendizado às necessidades da empresa, a universidade corporativa

complementa a formação 128 e supre as falhas educacionais dos colaboradores da empresa.

No Brasil, estima-se que o número de universidades corporativas seja de 50 129, entre

as quais incluem-se Motorola University, Universidade do Hambúrguer do McDonald's,

Escola Amil, Universidade Brahma, Universidade Carrefour, Universidade Algar,

Universidade Telemar - UNITE, com destaque, de acordo com Alperstedt & Plonski (2001),

para a Academia Universidade de Serviços do grupo Accor, Boston School do BankBoston e

Visa Training, Nestas "universidades" encontra-se desde cursos de alfabetização até cursos

128 Um exemplo de complementação de formação é os programas de trainees. Nestes programas, jovens recém-
formados, recrutados pela empresa, imergem em cursos e treinamentos para moldar seus conhecimentos a função
e ao tipo de trabalho a desempenhar. Ver Silva (1998).

129 Nos EUA, em 1999, o número de universidades corporativas era de aproximadamente 2.000 (Meister, 1999).
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passando por cursos técnico-profissionalizantes.
de pós-graduação latu-senso (MBA, por exemplo) em convênio com instituições de ensino,. . . .

Externamente, ou seja, fora dos "muros da empresa", além dos incentivos para os

funcionários estudarem, as empresas, crescentemente, participam de projetos educacionais. O
quadro 4, ilustrativamente, mostra-nos o envolvimento de empresas nacionais e
multinacionais em projetos educacionais no Brasil nos últimos dois anos.

Fonte: Elaboração própria, a partir de consultas a internet.

130 PNBE - Pensamento Nacional de Bases Empresariais.
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Esses exemplo~. de participação empresarial em projetos educacionais pelo Brasil

afora, embora coessenciais, diferem em suas motivações. Se no passado as eventuais

deficiências do sistema educacional podiam ser amenizadas através de intervenções

específicas e treinamentos convencionais, o atual estágio de desenvolvimento produtivo

alterou essa situação, exigindo maior atenção com a educação básica, o que justifica as ações,

por exemplo, da Azaléia, Weg e Philips. Por outro lado, as ações das empresas que participam

do PNBE e do programa Alfabetização Solidária, assim como as atuações do Itaú e

Dpaschoal, explicam-se pela noção e/ou ideário de responsabilidade social':". Por fim, as

iniciativas da Sharp e CSN de manterem escolas técnicas-profissionalizantes, através de

parcerias empresa-escola, demonstram que a educação não é mais uma atividade episódica no

cotidiano das empresas, mas, e sobretudo, é parte integrante da estratégia empresarial.

No caso das ações da Weg e Philips, que envolvem convênios com as secretarias

municipais de educação, uma outra (e possível) interpretação é o desenvolvimento econômico

local - DEL132
. Nesta perspectiva, o apelo vem da aliança de elementos econômicos

(tecnologia, mercado, etc) com aspetos sociais (solidariedade, espírito comunitário, etc). O

objetivo é potencializar vantagens competitivas para uma localidade, partindo de uma visão

sistêmica em que a cooperação e outras formas geradoras de sinergias sejam a mola-mestra.

Enfim, do discurso à ação, percebe-se que empresas líderes (como as

mencionadas no quadro 4), além de promover e/ou incentivar programas de

escolarização, qualificação e atualização da força de trabalho, adentram em projetos

educacionais fora dos "muros da empresa", ocupando espaços, até então, limitados ao

Estado. E não é sem razão que essas empresas, abandonaram a tradicional

"passividade" em relação à educação básica133 e, pela primeira vez ~a história do país,

estão interessadas quantitativa e qualitativamente no sistema educacional brasileiro: o

gap educacional afeta a produtividade do trabalho, compromete a qualidade dos

131 Sobre esse assunto ver Ashley (2001).

132 O DEL é uma teorização marcada pela espacialidade e pelas novas condições técnicas da dinâmica capitalista.
Seu objeto empírico é o conjunto de experiências bem-sucedidas de dinamização econômica de localidades,
municípios e regiões, construídas por "redes solidárias". A esse respeito ver Cruz (2001).

133 Se a investida dos empresários, em defesa da educação básica, se dá a partir do final dos anos 80, é preciso ter
presente, todavia, que isto não significa que antes disto os mesmos não estivessem atentos à educação que lhes
convém. No capítulo I, seção 1.4, mostrou-se como os empresários e seus organismos de classe (principalmente,
a CNI), através do Ministério do Trabalho, articularam entre o final dos anos 30 e inicio dos anos 40 por uma
institucionalização do ensino técnico-profissionalizante que resultou no Senai e no Senac.
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produtos e serviços ~'. assim, reduz a competitividade. Assim, nos anos vindouros, o

universo de empresas/empresários que valorizam a educação do discurso à ação, tende a
incrementar-se 134.

Todavia, uma gama de estudos tem altercado a retórica e as efetivas ações dos

empresários frente à educação. Na literatura, encontra-se desde críticas ferrenhas até

questionamentos brandos daqueles que se opõem à interpretação dos empresários. Por estarem

na ordem do dia, perfazendo o debate, é importante expô-los.

2.5.2 O Empresariado e a Educação: a contra-interpretação dos acadêmicos'j".

Os acadêmicos brasileiros que se debruçam sobre o eixo-temático educação-trabalho,

em particular os de opção teórico-metodológica que vem de Marx e Engels - materialismo

histórico e lógica dialética -, têm criticado e/ou questionado a "pedagogia empresarial", ou

seja, a interpretação dos empresários em tomo da educação'i", Em linhas gerais, esses

estudiosos investigam e contra-interpretam a retórica e as ações efetivas dos empresários na

área educacional, a partir da questão: que transformações são estas que conduzem os "homens

de negócio" a valorizar, no plano das idéias e no campo das iniciativas, a educação?

Quanto ao lugar-comum da educação para a competitividade, por exemplo, Gaudêncio

Frigotto na obra "Educação e a Crise do Capitalismo Real" (1995), dispara:

"Este 'lamento', (... ) revela demandas dos empresários de um trabalhador com
uma nova qualificação que, face à reestruturação econômica sob nova base
técnica, lhes possibilite efetivar a reconversão tecnológica que os torne
competitivos no embate da concorrência intercapitalista "(Frigotto, 1995, p. 141).

134 Para a formação e o treinamento de trabalhadores in the job, O próprio governo federal, financia iniciativas
desta natureza, através do Programa Educação para a Competitividade (PROEDUC) do Ministério da Ciência e
Tecnologia. Sobre este programa ver Finep (1995).

135 Os acadêmicos que nos referimos pertencem, em geral, ao grupo de trabalho Trabalho-Educação da Anped
(Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Educação). Neste GT inserem-se os núcleos de estudos
coordenados por Gaudêncio Frigotto na Universidade Federal Fluminense, Acácia Kuenzer, na Universidade
Federal do Paraná, Lucília Machado, na Universidade Federal de Minas Gerais, Celso João Ferretti, na PUC/SP,
Dermeval Saviani, na Unicamp, e Carmem Sylvia Vidigal Moraes, na USP (para citar os núcleos mais
estruturados) .

136 Por outro lado, encontra-se um sem-número de trabalhos de todos os matizes - desde a "literatura de
aeroporto" até estudos acadêmicos - que apóiam e /ou reforçam a "pedagogia empresarial". Entretanto, como
objetivamos elucidar o debate, explanando as controvérsias, fixamos-nos nas críticas e questionamentos.



A Educação Profissional no Brasil entre o Estado e a Sociedade Civil -------- 79

E, adiante, ind~z:

"A súbita redescoberta e valorização da dimensão humana do trabalhador está
muito mais afeta a sinais de limites, problemas e contradições do capital na
busca de redefinir um novo padrão de acumulação com a crise da organização
taylorista-fordis ta, do que a autonegação da forma capitalista de relação
humana. [Assim}, o ajuste neoliberal se manifesta no campo educativo e da
qualificação por um revisitar e 'rejuvenescer' a teoria do capital humano, com
um rosto, agora, mais social" (idem, ibidem, p. 144).

Alinhada com Gaudêncio Frigotto, Acácia Kuenzer no artigo intitulado "Educação

Profissional: categorias para uma nova pedagogia do trabalho" (1999), afirma:

"Estabelece-se, de fato, uma nova relação entre homem e conhecimento, mas
isto não significa que a primazia conferida às funções intelectuais altere a
distribuição desigual do capital. Ao contrário, o cenário aponta para o
crescente aprofundamento das desigualdades, mesmo que haja elevação dos
padrões educacionais dos que vivem do trabalho, contrariando os que apostam
na sociedade do conhecimento como sinal de avanço democrático" (Kuenzer,
1999, p. 3).

Compendiando, pelo pensar de Frigotto (1995) e Kuenzer (1999), as "teorias" e

práticas dos empresários de valorização da educação na contemporaneidade, grosso modo,

justificam-se pelas determinações de novas formas de sociabilidade capitalista tanto para

adequar-se à reorganização econômica (e tecno-produtiva) quanto para estabelecer um novo

padrão de acumulação. Apesar do "pessimismo pedagógico", é importante ressaltar que esses

autores, aos menos em algumas passagens de suas obras, admitem que as contradições desta

materialidade histórico-social engendram, para além de sua negatividade, uma positividade:

neste caso, alcançável desde que a educação (incluindo a educação profissional) impelida pelo

empresário, não se restrinja a um neoadestramento dos trabalhadores, mas volte-se para

formação de um trabalhador-cidadão "déspota de si mesmo" 137.

Por outro lado, Pablo Gentili vê com ceticismo essa positividade. Em "O discurso da

qualidade como nova retórica conservadora no campo educacional" 138 (1999), este autor

sustenta que os empresários, via teorias, doutrinas e discursos, atrelam a educação aos seus

interesses pragmáticos, imediatos e utilitaristas. Este argumento, igualmente, encontra-se em

137 Utilizando-se da expressão de ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? São Paulo, Editora Cortez, 1995.

138 Capítulo 4 do livro "Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação", organizado por Gentili & Silva.
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Silva (1999)139que, a~alisando um documento sobre educação do Instituo Liberal de São
Pauio, conclui:

"(...) A intervenção na educação com vistas a servir aos propósitos
empresariais tem duas dimensões. De um lado, (...) vincular a educação
institucionalirada aos objetivos estreitos de preparação para o local de
trabalho. No léxico liberal, trata-se de fazer com que as escolas preparem
melhor seus alunos para a competitividade do mercado. De outro, (...) há um
esforço de alteração do currículo não apenas com o objetivo de dirigi-lo a uma
preparação estreita para o local de trabalho, mas com o objetivo de preparar
os estudantes para aceitar o credo liberal" (apud Gentili & Silva, 1999, p. 12).

Assim, para Gentili (1999) e Silva (1999), o discurso educacional dos empresários é

um consenso ideológico que, em última instância, intenta adequar a escola ao locus (local de

trabalho) e focus (credo liberal) do capital. A essas críticas ferrenhas, somam-se os

questionamentos brandos que, pontualmente, analisam as idéias-força dos empresários sobre

educação, jogando luz no debate. O quadro 5, de forma lapidar, elenca esses questionamentos.

139 Em "A nova direita e as transformações na pedagogia da política e na política da pedagogia", capítulo I do
livro "Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação", organizado por Gentili & Silva.

140 Para ver a obra, consulte a bibliografia.
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No fundo, a contra-interpretação dos acadêmicos, revelada por suas críticas e

questionamentos a interpretação empresarial em tomo da educação, alerta para o perigo de

cair na armadilha do pensamento único de valorização da educação/escolarização para todos.

Para os acadêmicos, antagonicamente, o que está em jogo é o apregoar de um ensino-

aprendizagem que, embora de qualidade, subordina a educação aos interesses dos

empresários. Assim, a controvérsia é entre o educar para o mercado na interpretação dos

empresários e o educar para a cidadania, na interpretação dos acadêmicos.

Críticas e questionamentos à parte, o fato é que, mais e mais a empresas se convertem

em "escolas"; trabalhar toma-se sinônimo de aprender e para aprender exige-se educação,

formação e treinamento do trabalhador. Pode-se discordar dos objetivos, estratégias e

metodologias educacionais das empresas, mas não podemos ignora-los. Embora fragmentada,

a ação empresarial no campo educacional, além de familiarizar o empresário com um dos

pontos-críticos do país, também cornplementa a ação do governo, cria formas alternativas de

provisão, faz novas experiências e beneficia direta ou indiretamente a sociedade.

No âmbito da empresa, a "educação para a competitividade", bem ou mal, interessa a

todos: aos empresários, porque a educação de seus funcionários impacta na

produtividade/qualidade da empresa; aos trabalhadores, porque contribui para sua

empregabilidade (o aprendizado pode ser utilizado em outros empregos e/ou na vida); e ao

governo, porque a educação potencializa o capital humano (visão econômica) e amplia a

cidadania (visão social) do trabalhador. Por outro lado, nos contornos da escola ou

instituições especializadas, cabe ao Estado, como definidor dos currículos 141 e controlador da

certificação, assegurar uma educação que contemple, equilibrada e harmonicamente, o sentido
econômico e o sentido social.

Visto a ótica do Capital em tomo da educação profissional, cabe-nos, da mesma

forma, apreender a ótica do Trabalho. A seguir, exporemos a concepção das centrais sindicais

- CUT, CGT e FS - e suas propostas de ação para a educação profissional.

141 No caso da educação profissional de nível técnico, a partir da Lei Darcy Ribeiro, o governo transferiu a
cefiuição dos currículos para as escolas e instituições especializadas. Pela LDB, o currículo, tradicionalmente
entendido como uma grade disciplinar, obrigatoriamente reproduzida pelas escolas, passa a ser um conjunto de
situações-meio, organizado de acordo com uma concepção local e particular da unidade de ensino, voltado para a
geração de competências, estas sim estabelecidas, para cada área profissional, pelas diretrizes curriculares
nacionais para a educação profissional de nível técnico.
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2.6 A Educação Profissional na Agenda dos Trabalhadores: a perspectiva dos sindic.atos.

Atualmente, na medida que se aprofunda a valorização da educação pelas

empresas/empresários, incorpora-se na agenda dos trabalhadores o debate sobre o papel da

educação em face da reestruturação produtiva, a discussão sobre os vínculos entre formação

profissional, emprego e renda, e a preocupação com as novas exigências de escolaridade e

qualificação profissional que recaem sobre eles. Um indicador e/ou demonstrativo da

importância desses temas na agenda dos trabalhadores é sua ampliação no movimento

sindical, o qual trouxe para sua pauta de negociação e assumiu como umas das suas frentes de

"luta" a educação, sobretudo a educação profissional.

Nos últimos anos, as centrais e os sindicatos de trabalhadores tanto participam dos

fóruns sobre o eixo temático educação-trabalho - desde o Codefatl42 até as Comissões

Estaduais e Municipais de Emprego - quanto mantêm entidades/centros de educação para o

trabalho. Neste contexto o movimento sindical extrapola a negociação de cláusulas sobre o

direito dos trabalhadores à qualificação, inserindo-se no debate em tomo da educação

profissional. Mas, afinal, qual é a perspectiva dos sindicatos sobre esta modalidade de

.~(''cação? Para responder a esta questão, apresentaremos, nesta seção, as concepções da

entrai Única dos Trabalhadores (CUT), da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) e

da Força Sindical (FS), centrais sindicais que, exclusivamente, deliberam no Conselho

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

2.6.1 A concepção da CUT sobre educação profissional

No plano educacional os discursos da CUT não se limitam a educação profissional,

pelo contrário, incluem a educação básica e, ainda, criticam a reforma educacional em curso.

No documento "A formação e os desafios da CUT" (1996), esta central reafirma sua "(...)

luta por uma escola pública, gratuita, laica, unitária e de qualidade para toda a população" e,

em adição, condena as políticas educacionais do governo Cardoso, acusando-as de enfocar

142 O Codefat - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - é um dos fóruns mais importantes
que o movimento sindical participa. Criado em 1990, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo
social, alocado no Ministério do Trabalho (Mtb), constituído por recursos arrecadados pelo Programa de
Integração Social/Plano de Assistência dos Servidores Públicos (PIS/PASEP) e gerenciado por um conselho
tripartite (governo, entidades empresariais e movimento sindical), que delibera sobre o melhor uso dos recursos -
direcionado para programas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.
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critérios de eficiência, 'qualidade total' e produtividade, em detrimento de va~ores

humanísticos que fundamentam a educação como instrumento de construção social (CUT,

1996, p. 18).

Quanto à educação profissional no âmbito da escola, a CUT combate, por um lado, a

concepção de ensino técnico-profissionalizante como modalidade de educação destinada aos

"fracassados" e refuta, por outro lado, o caráter teórico do ensino médio e sua desvinculação

com o trabalho. Neste sentido, a CUT contrapõe-se a separação entre o ensino médio e o

ensino profissional de nível técnico, sugerindo a educação politécnica - que une a base

científica do ensino médio com a base tecnológica da educação profissional. Inclusive, a

entidade impele pela revitalização das escolas técnicas federais, exigindo uma educação

profissional pública (e gratuita). 143

No que concerne a educação profissional não-formal, ou seja, a formação profissional

fora do ambiente escolar (incluindo o Sistema S), a CUT afirma que esta não pode se

restringir à mera preparação instrumental, devendo integrar-se com a transmissão de

conhecimentos científico-tecnológicos e saberes sócio-culturais para os trabalhadores,

viabilizando "o encontro (sistemático) entre trabalho e cidadania". Neste caso, a entidade

defende o envolvimento dos trabalhadores na formulação, gestão e controle das

políticas/programas de formação profissional governamentais e/ou privados 144.

Entre as iniciativas de educação profissional, a que tem maior visibilidade na entidade

é o "Projeto Formação Integral", estabelecido por um convênio entre a CUT e a Sefor do

Ministério do Trabalho. O projeto concorre tanto para a formação profissional (qualificação,

requalificação e reciclagem) quanto para a geração de emprego (colocação profissional) para

os trabalhadores. Contando com recursos do FAT, este projeto é coordenado pela Secretaria

Nacional de Formação (SNF) da CUT e executado por sua rede de formação, através das sete

escolas de formação da entidade e das CUTs estaduais.

143 Ver Deluiz, Souza e Santana (2000).

144 No 6° CONCUT - Congresso da CUT - em 1997, por exemplo, a CUT propôs a criação de um "Fundo
Nacional de Geração de Emprego e Educação Profissional" a ser gerido de modo tripartite (governo, entidades
empresariais e movimento sindical), sendo responsável pela aplicação das políticas públicas à reciclagem
profissional, à intermediação de mão-de-obra, ao seguro-desemprego e à geração de empregos. Além disso,
sugeriu sua participação no Sistema S. Ver CUT (1997).
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2.6.2 A concep~ão da CGT sobre educação profissional

A Confederação Geral dos Trabalhadores justifica a educação em seu discurso e

iniciativas diante da realidade social brasileira. No documento "A Política Educativa da

CGT' (1997) a entidade diz estar "comprometida em propor um projeto de mudança através

da educação, cuja essência é a busca contínua de aprimoramento profissional/pessoal". Neste

comenos, a CGT afirma que "é parte do 'novo papel' posto aos sindicatos, não apenas

diagnosticar os 'vácuos' , as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores no contexto

produtivo, mas, principalmente, lançar proposições que dêem conta de recolocar questões que

permeiam o cotidiano do trabalhador-cidadão" (CGT, 1997, p. 5).

No tocante a educação profissional, a CGT argumenta que esta modalidade de

educação deve, simultaneamente, desenvolver a empregabilidade do indivíduo e capacitá-lo

para o exercício pleno da cidadania: "( ..) daí a ênfase que os cursos devem atribuir ao

desenvolvimento de habilidades gerais, além do conhecimento profissional específico" (idem,

ibidem, p.23). A educação básica é vista pela entidade como imprescindível para a

qualificação profissional nas atuais condições do mercado de trabalho, e o ensino médio como

o patamar mínimo desejável de escolaridade para a classe trabalhadora.

Através de sua Secretaria de Educação e Formação, a CGT sugere diretrizes e linhas

de ação para a política nacional de formação profissional. Em seu 4° congresso nacional, por

exemplo, a CGT advogou pela reforma do Sistema S e pela reestruturação dos programas de

requalificação financiados com recursos do FAT, de modo que os trabalhadores pudessem,

através de suas entidades, participar de suas gestões. Além disso, a entidade propõe que os

sindicatos negociem com os empresários programas de formação profissional a serem

custeados por um fundo empresarial. 145

No plano das iniciativas, a CGT se pauta em linhas de ação que compreendem três

programas, associados ao seu "Programa de Educação para a Competitividade". O primeiro

é o "Programa de Requalificação Profissional" destinado a trabalhadores desempregados,

envolvendo cursos de curta (até 4 semanas) ou média (até 24 semanas) duração. O segundo é

o "Programa de Capacitação Profissional de Jovens", que visa aqueles de baixa escolaridade

145 Ver Deluiz, Souza e Santana (2000).
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(até o ensino fundam,ental completo) e que não possuem acesso a formação profissional.

Segue-se a estes o "Programa de Desenvolvimento Profissional Contínuo" - PDPC, voltado

para os trabalhadores das bases/categorias cobertas pela entidade. Nesses programas as ações

da CGT são descentralizadas, de modo a atender as necessidades de cada realidade setorial e

regional do país. Sob esse aspecto, os sindicatos filiados à entidade são o locus da

descentralização (Dieese, 1998).

2.6.3 A concepção da FS sobre educação profissional

A perspectiva da Força Sindical, geralmente, naturaliza os acontecimentos político-

econômicos da atualidade e, grosso modo, é consoante com o discurso empresarial. No que

tange a educação, a FS interpreta:

"Com a globalização da economia, (...) aumenta a importância da formação
profissional e da escolaridade básica, como fatores imprescindíveis para a
empregabilidade. A qualificação do trabalhador passa então a ser condição
fundamental para se fazer frente às transformações do processo produtivo. É
preciso garantir maior qualidade dos produtos e aumentar a produtividade,
para que os preços possam baixar e competir no mercado internacional" (Força
Sindical, 1997, p. I).

E, contribuindo ao debate, propõe:

"É necessarta a elaboração, implantação e execução de uma política de
educação profissional que permita atender às necessidades de formação para o
ingresso, a permanência e o reingresso dos trabalhadores no mercado de
trabalho; e integrada a uma política educacional e a uma política de emprego
vinculada a políticas regionais de desenvolvimento" (idem, ibidem, p. 3).

Neste contexto, a FS assinala a importância da integração entre os sistemas produtivo

e educacional, no sentido de que a formação profissional e a escolarização, juntas, respondam

aos problemas de competitividade das empresas, da geração de empregos e da exclusão social.

Assim, a FS defende, primeiramente, uma educação profissional, e não uma formação

profissional desarticulada do ambiente escolar. Entretanto, reconhece a necessidade de

programas emergenciais de formação profissional - modulares e flexíveis - que atendam as

diferentes realidades regionais e setoriais, a fim de contribuir para a (re)qualificação

profissional dos trabalhadores. Neste caso, a FS inclui o papel dos sindicatos de lograrem
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experiências de fonnaç,ão profissional voltadas para a empregabilidade dos trabalhadores,. seja

em virtude da constituição de suas próprias entidades educacionais, seja em função de

parcerias com escolas e instituições especializadas. 146

Ademais, a FS cobra do poder público e do setor produtivo o desenvolvimento de

bancos de dados em tomo do eixo-temático educação-trabalho, que divulguem informações

que permitam compreender as tendências dos setores produtivos e o perfil dos trabalhadores

por eles absorvidos e excluídos: "só isso possibilitará a construção de programas que atendam

às exigências destas tendências e não continuem qualificando os trabalhadores para processos

em extinção" (Força Sindical, 1997, p.5).

No que se relaciona às iniciativas da entidade, destaca-se o "Programa de Educação

Profissional", iniciado em 1997 com o financiamento do FAT. Tal programa visa à

(re)qualificação dos trabalhadores cadastrados na entidade, através de cursos e/ou seminários.

Chamam atenção, ainda, alguns projetos especiais tais como:

a) "Tendências da Reconversão Profissional na Grande São Paulo": constitui uma

metodologia de identificação das tendências em questão, de natureza qualitativa,

pautada, principalmente, em consultas às lideranças empresariais;

b) "Centro de Apoio e Referência ao Emprego": trata-se de um balcão de serviços,

voltado para a sistematização de informações que apóiam a inserção do trabalhador

no mercado de trabalho - como tirar a carteira de identidade, como tirar o Cadastro

de Pessoas Físicas (CPF), o que é o Programa de Interação Social (PIS), como

recebê-lo, como se comportar numa entrevista, como se faz um currículo;

2.6.4 Uma concepção comum das Centrais Sindicais sobre educação profissional:

a Carta do Rio de Janeiro.

Ao mesmo tempo em que mantêm suas concepções particulares, lutando para efetivá-

las, as centrais sindicais, apesar das divergências 147 entre elas, não se furtam, quando

146 Ver Deluiz Souza e Santana (2000).

147 As divergências entre as centrais sindicais é evidenciada pelas diferenças de discurso/posicionamento dessas
entidades. A CUT, comumente, tem um discurso antagônico ao do Estado e do empresariado, ostentando um
posicionamento mais 'radicalizado'. Já a FS, tem um discurso mais ameno e, muitas vezes, em consonância com
os empresários, evocando um posicionamento menos 'radicalizado'. Por sua vez, a CGT assume um
posicionamento eqüidistante, através de um discurso ora mais, ora menos 'radicalizado'.
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pertinente, a trabalhar, pela via da convergência, em diferentes fóruns públicos e

institucionais, no sentido de atingir o consenso e agrupar forças em torno de demandas e

propostas conjuntas. No caso da educação profissional, CUT, CGT e FS partilham uma

concepção comum, expressa na "Carta do Rio de Janeiro", firmada entre essas entidades no

ano de 2000. O quadro 6 transcreve, na íntegra, os dez pontos da carta, cujo título é "A

educação profissional no Brasil na virada do milênio".
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Com esta "car~", as centrais sindicais buscam superar a separação estrutural de

seus discursos/posicionamentos sobre educação profissional, aproximando-os

conjunturalmente. O objetivo, claramente, é fortalece-Ias enquanto atores sociais, a fim

de tornar suas demandas e propostas, respectivamente, mais reivindicativas e

propositivas no debate em torno da educação profissional. Enfim, destas demandas e

propostas do movimento sindical, infere-se que os trabalhadores almejam:

a) Intervir no debate sobre educação profissional com suas demandas e

participar institucionalmente das políticas públicas e das ações

empresariais em torno desta modalidade de educação;148

b) Fortalecer a articulação entre educação básica e formação profissional

como o princípio orientador da educação do trabalhador; e

c) Promover a articulação das questões da formação profissional com as

demandas por políticas públicas de emprego e renda e, em última

instância, de desenvolvimento social do país.

Até aqui, percorremos as idéias/argumentos dos atores sociais que perfazem o debate

atual em tomo da educação profissional brasileira. Antes das considerações finais, porém,

resta-nos lançarmos algumas questões que, no nosso ponto de vista, contribuem para este

debate.

2.7 Algumas Questões para o Debate em torno da Educação Profissional Brasileira: uma
contribuição do autor.

Nos últimos tempos, refletir sobre a educação profissional brasileira não é tarefa fácil.

De um lado, esbarramos com uma multiplicidade de discursos sobre o tema no nosso dia-a-

dia. De outro lado, o pensar em tomo do tema insta uma densa e ampla perspectiva, dada a

complexidade do eixo temático educação-trabalho. Contudo, mesmo que os discursos e

148 No documento "Formação Profissional: um novo espaço de negociação" (1998), o Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) afirma que a participação do movimento
sindical no poder público - desde a esfera federal (Codefat) até a esfera municipal - não se reproduz, na mesma
medida, na relação entre capital e trabalho. Para esta instituição, as empresas, ainda, tomam para si o direito de
capacitar o trabalhador em seu espaço, ou de apresentar a sua demanda ao Estado, ~'~mconsultar os trabalhadores
e/ou sindicatos. Por fim, o Dieese propõe a negociação bipartite como meio de formular, conceber e desenvolver
políticas de formação profissional no âmbito da empresa, ou mesmo do setor de produção, e reconhece que essa
"( ...) negociação é um dos desafios do movimento sindical no chão das empresas na atualidade" (Dieese, 1998,
p.8).
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perspectivas sejam diferentes e, às vezes, antagônicos, o desafio, em última instância, é único:

como transformar o sistema de educação profissional brasileiro escolar e não-escolar,

institucionalizado na década de 1940 e moldado ao longo de quase 60 anos, em um sistema

que articule eficiência, qualidade e equidade?

A reforma da educação profissional brasileira, desde a Lei Darcy Ribeiro até as

políticas públicas do governo Cardoso, passando pelas ações dos atores sociais - empresas,

sindicatos, ong's, etc. -, certamente, tem contribuído para articular eficiência, qualidade e

equidade nesta modalidade de educação. Entretanto e, normalmente, um sem-número de

falhas e lacunas se colocam, muitas das quais são criticadas e /ou questionadas pelas vozes

que se ouvem no debate. Não obstante, algumas questões que, ao nosso ver, comprometem a

eficiência, qualidade e/ou equidade da educação profissional brasileira pós-reforma, não são

polemizadas e, portanto, isentam-se do embate. Nesta seção, como contribuição do autor,

lançamos essas questões no debate.

2.7.1 Trabalhadores de Baixa Escolaridade: a ineficiência da educação
profissional.

Recentemente, uma reportagem 149 do jornal Folha de São Paulo, a partir da RAIS -

Relação Anual de Informações Sociais - noticiou: "só 1,86% dos trabalhadores com carteira

assinada são analfabetos, o que significa 487 mil trabalhadores". Se compararmos esse dado

com o número de analfabetos na população em idade ativa (PIA) no Brasil - acima de 15 anos

de idade -, que pelo censo de 2000 do IDGE é cerca de 16 milhões de indivíduos,

desconsiderando os que não pertencem a população economicamente ativa (PEA), conclui-se

que muitos jovens e adultos que não sabem ler e escrever estão excluídos do mercado de

trabalho (formal), sobrevivendo na informalidade.

•
Somando aos trabalhadores analfabetos os de baixa escolaridade, suscita, de imediato,

uma indagação: como falar de empregabilidade, geração de competências e trabalho

mu!tifuncional para estes trabalhadores? 150 O fato é que, sem escolaridade, a educação

149 Ver SOFIA, Juliana. Analfabeto perde espaço no mercado de trabalho. In: Folha de São Paulo, São Paulo,
28 de dezembro de 2001.

150 E mais, no Brasil, segundo o censo 2000 do IBGE, a escolaridade da população em idade ativa (PIA) é tão-
somente de 5,7 anos.
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profissional, muitas vezes, não tem largo e longo alcance para o trabalhador, sendo, portanto,

ineficiente.

o nível básico da educação profissional - não formal, de duração variável e destinada

a jovens e adultos - por independer da escolaridade, é a modalidade que "sobra" para os

trabalhadores analfabetos e de baixa escolaridade. Porém, a eficiência desses cursos livres,

sem regulamentação curricular, é relativa: de um lado, a limitação dos trabalhadores impede

cursos mais rígidos e/ou aprofundados; do outro lado, o caráter desses cursos - rápido e do

tipo "adestramento" - não reproduzem uma formação profissional condizente com um período

em que as inovações são de base e não incrementais e, ainda, olvidam da "cidadania". Além

disso, esses cursos não conferem um diploma, mas tão-somente certificados que , muitas

vezes, são subvalorizados pelo mercado de trabalho.

Permanece, assim, em aberto a (re)qualificação desses trabalhadores aquém da

modernização. Estes, além de apresentar características de aprendizado distintas das crianças,

não dispõem de tempo e/ou recursos para cursar uma escola. Assim, impõe-se o

desenvolvimento de metodologias de educação para esta força de trabalho, a maioria na

plenitude da vida ativa (entre vinte e cinco e quarenta anos de idade), cuja escolaridade e

formação profissional são precárias. Para esses "excluídos", é necessário um ensino que

concilie as qualificações tácitas, advindas da experiência, com o aprendizado científico-

cultural, crescentemente, demandado pelo mercado de trabalho e exigido pela vida'?'.

Talvez, a questão no caso brasileiro não está na descoberta de novos conteúdos, nem

na implantação de escolas especiais, mas na adaptação do ensino fundamental e médio, de

forma a complementar a escolaridade dos jovens e adultos de baixa escolaridade. Em adição,

a educação profissional incumbe, além da reciclagem e/ou atualização desses trabalhadores,

desenvolver o empreendedorismo, não apenas no sentido do indivíduo "montar um negócio",

mas, supremamente, em localizar-se na sociedade e, assim, "caminhar com os próprios pés",

seja como funcionário, prestador de serviços ou empresário.

Em suma, a educação proflssionai para os jovens e adultos de baixa escolaridade

sem educação básica é ineficiente: prepara o trabalhador para um trabalho, ao invés de

151 Na vida, por exemplo, o uso/consumo dos produtos e serviços resultantes da revolução tecnológica, cada vez
mais, exigem um grau maior de instrução elou conhecimento.
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qualifica-lo para o trabalho,

2.7.2 Cursos Seqüenciais: a qualidade em debate.

No documento "Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de

Nível Técnico" (2000), o relator Francisco Aparecido Cordão afirma:

"Após o ensino médio, a rigor, tudo é educação profissional. Nesse contexto,
tanto o ensino técnico e tecnológico quanto os cursos seqüenciais por campo de
saber e os demais cursos de graduação devem ser considerados como cursos de
educação profissional. A diferença fica por conta do nível de exigência, da
densidade do currículo e respectiva carga horária" (Cordão, 2000, p. 83) [o
grifo é nosso].

Estes "cursos seqüenciais por campo de saber", referido pelo relator, constituem uma

modalidade de ensino superior, prevista pela Lei Darcy Ribeiro - inciso I do artigo 44.

Definidos pela Resolução na 1, de 27 de janeiro de 1999, do Conselho Nacional de Educação,

os cursos seqüenciais flexibilizaram a oferta de cursos superiores no país, através de duas

vertentes muito diferentes uma da outra:

a) Cursos Superiores de Formação Específica: são cursos que conduzem a diploma,

com carga horária, no mínimo, de 1600 horas. Por lei, é necessário reconhecimento

do Mec; e

b) Cursos Superiores Complementares de Estudos: são cursos que conduzem a

certificado, sem carga horária mínima, e que, por serem cursos que integram cursos

reconhecidos pelo Mec, dispensam reconhecimento.

Entre ambos, o curso superior de formação específica é o que mais tem despertado o

interesse tanto das instituições de ensino - em particular, das privadas - quanto de alunos

potenciais: de um lado, faculdades e universidades particulares enxergam esses cursos como

um "nicho de mercado"; do outro lado, os profissionais ávidos por um diploma de nível

superior vêem nesses cursos a oportunidade de obtê-lo em dois anos. Assim, desde 1999,

diversas instituições de ensino oferecem esses cursos e milhares de alunos se dispõem a cursa-

los: em 2000, o Mec apontava 178 cursos no país, 19.937 vagas oferecidas e 13.585

estudantes matriculados (Mec, 2000).
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Os cursos vão desde subáreas da administração (marketing & vendas, planejamento

financeiro, gestão empresarial, etc.) até especialidades da arquitetura (design, decoração de

interiores, etc.), passando por áreas da nutrição e, mesmo, da enfermagem. Em tese, o

objetivo desses cursos seqüenciais de formação específica é propiciar uma educação

específica/prática com visão teórica/acadêmica. Entretanto, a multiplicação - desordenada e

acrítica 152_ desses cursos incita a dúvida quanto à qualidade do ensino e, por conseguinte, põe

em xeque a formação dos egressos.

Em cursos seqüenciais de formação específica em administração 153, por exemplo, é

comum professores apoiarem-se na "literatura de aeroporto", acessível e de fácil leitura. Por

sua vez, os alunos, fatigados pela jornada de trabalho, favorecem aulas-shows e cursos

"divertidos". No lugar de teoria e abstrações, os cursos pautam-se pelo pop-management 154,

caracterizado pelo pragmatismo, "programas de 7 passos" e "receitas para o sucesso". 155

Além de questionarmos a qualidade dos cursos seqüenciais de formação específica,

cabe-nos apontar o risco dos egressos desses cursos, imediatamente, enfrentarem barreiras no

mercado de trabalho, quer pela falta de credibilidade - desconhecimento das empresas, má

qualidade dos cursos -, quer pela disputa que se estabelecerá entre eles e os egressos dos

cursos de graduação no mercado de trabalho. Ademais, os conselhos profissionais podem

dificultar o registro desses profissionais ou não reconhecer seus os diplomas, tal como

procederam na década de 70 com os cursos de ensino superior de curta duração: engenharia

de operação, formação de tecnólogos, etc. Naquela época, os cursos de engenharia de

152 Um exemplo: Com cursos seqüenciais criados à imagem de restaurantes defast-food em 2001, a Universidade
Estácio de Sá (RJ) ofereceu 10.000 vagas na cidade de Fortaleza (CE). A Universidade Gama Filho (RJ), na
mesma cidade, desde 2000 oferece 3.000 vagas. Por lei, as duas universidades não podem criar e/ou manter
cursos em outra cidade senão sua cidade-sede. Em novembro de 2001, os cursos da Universidade Estácio de Sá,
com 4.000 alunos matriculados, foram absorvidos pelas Faculdades Integradas do Ceará. Além disso, os cursos
seqüenciais dispensam processo seletivo como os vestibulares e, por enquanto, não são avaliados pelo exame
nacional do ensino superior - "provão".

153 A exemplo dos cursos de graduação em administração, os cursos seqüenciais de formação específica em
administração são os mais ofertados, em virtude do baixo custo de instalação/manutenção e da demanda
reprimida, constituída por profissionais que atuam em empresas e carecem de ensino (ou tão-somente de
diploma) superior.

154 Utilizando-se da expressão de Wood Jr. & Paes de Paula (2001).

155 Opinião do autor, a partir de sua experiência como professor de cursos seqüenciais de formação específica em
administração em algumas instituições de ensino.
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sociais ou, mesmo, finalidade -, historicamente, instigam "conflitos" e trazem a cena

polêmicos debates.

o capítulo 1 mostrou que a educação profissional no Brasil contemplou ao longo dos

seus projetos (fases) algumas disputas sociais. Nos tempos de Capanema (1934-1945), por

exemplo, observou-se um intenso e controverso debate, o qual acabou por institucionalizar o

ensino industrial no país e fundar o sistema S. Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação ao permitir o acesso ao ensino superior por parte dos egressos dos cursos

profissionalizantes e possibilitar a transferência dos alunos dos cursos profissionalizantes para

o acadêmico e vice-versa, considerou os debates que a antecederam. Mais tarde, a eliminação

do dualismo entre a escola acadêmica e a escola profissionalizante pela reforma de 1971

reascendeu a disputa social. Com enfoque economicista, tal profissionalização do ensino

médio contrapôs educadores e tecnocratas 161. A Lei 7.044 de 1982, que alterou os

dispositivos da reforma de 1971, levou a cabo a oposição dos educadores, entre outros atores,

ao dispensar as escolas da obrigatoriedade da profissionalização, tornando-a facultativa. No

período constituinte e posteriormente, na elaboração da LDB, a educação profissional voltou,

no correr dos tempos, aos debates, pelo descompasso que acabou ocorrendo entre seu

universo e o mundo real. Enfim, os "conflitos" e o debate marcaram a história da educação

profissional brasileira.

Em 1996, aprovada a LDB, o debate reapareceu mais multifacetado e menos

polarizado: mais multifacetado porque o "conflito" não se restringe a um ou alguns pontos da

educação profissional, mas permeia toda e qualquer variável desta modalidade de educação -

extensão, concepção e provisão; menos polarizado pelo aparecimento e/ou fortalecimento de

outros protagonistas/atores sociais no debate. Todavia, a despeito dos vários discursos,

diferentes interpretações e muitas controvérsias do debate atual, caracterizados neste capítulo,

vinga um consenso: a importância da educação profissional para o desenvolvimento sócio-

econômico do Estado e da sociedade civil (em todas suas frações).

161 A crítica dos educadores a profissionalização do ensino médio não é sobre o sistema unitário, mas sobre sua
estruturação. O educador Anísio Teixeira, desde os anos 30, era um dos defensores de uma educação que
superasse o dualismo entre teoria e prática, pensamento e ação, educação acadêmica e profissionalizante,
herdado dos gregos, através dos jesuítas, pela educação brasileira. Na sua visão a escola secundária deveria
incluir as técnicas, os fundamentos ou as teorias relacionadas às técnicas (ciência) e os aspectos estéticos das
técnicas (arte e literatura). No caso do sistema unitário da reforma de 1971, os educadores os acusam de, na
realidade, dissimular o sistema dual. Em outras palavras, o sistema educacional não tinha condições econômico-
financeiras, técnico-pedagógicas e humanas para a generalização do ensino profissionalizante (Romanelli, 1978).
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operação, por exemplo: concebidos pela Reforma Universitária de 1968, no final dos anos 70,

a luz do impasse com os CREAs, foram extintos. 156

Logo, a má qualidade do ensino e as políticas corporativas dos conselhos

profissionais podem (e tendem), a similitude dos antigos cursos de ensino superior de

curta duração, gerar problemas para os egressos dos cursos seqüenciais de formação

específica. Esses profissionais correm o risco de serem entregues à "própria sorte", de

terem de buscar a aceitação de seus diplomas no mercado de trabalho ou de precisarem

de uma complementação curricular que lhes permitam o exercício profissional. Dessa

forma, a "democratização do acesso" ao ensino superior pelos cursos seqüenciais de

formação específica, paradoxalmente, acarretaria uma desigualdade de oportunidades
para seus egressos.

Tal conclusão remete-nos, por fim, a Pierre Bourdieu, que no texto "Classificação,

desclassificação e reclassificação" (1978), afirma:

"(, ..) A depreciação, oriunda da multiplicação do contingente de diplomados,
leva a uma intensificação da utiliza;.;ão da escola, por parte das categorias já -
anteriormente - utilizadoras delaI 7, e a uma desilusão, por parte dos novos
utilizadores, no que se refere às aspirações que nutriam em relação às
credenciais escolares obtidas. É no seio destes últimos que o processo de
desvalorização faz suas maiores vítimas, pois que, em geral, são privados de
outras espécies de capital (em particular, o capital social), capazes de
rentabilizar seu certificado escolar" (Bourdieu, apud Nogueira & Catani, p. 12).

2.7.3 Elite High Tech: a iniqüidade do acesso.

Enquanto o diploma dos cursos seqüenciais de formação específica tende a

desvalorizar-se, caso a má qualidade dos cursos e a proliferação das "fábricas de diplomas"

persistam, por outro lado, o diploma (ou certificado) de empresas de informática como

Microsoft, Cisco, Sun, Oracle e Novell, progressivamente, valorizam-se no mercado de

trabalho. Essas empresas, através de escolas ou centros de treinamento autorizados, oferecem

cursos especializados, de última geração, que capacitam os profissionais para operarem com

156 Ver capítulo I, seção 1.6, p. 28.

157 Isso explica, por exemplo, a "corrida" para os MBA's. Inúmeros profissionais em todo o Brasil - executivos e
não-executivos - nos últimos anos procuram nesses cursos a legitimidade de um diploma.
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suas ferramentas/instrumentos. Os cursos têm duração de um mês a um ano, e o custo v~ia de

R$ 3.000 a R$ 30.000 158.

Com essas características, tais instituições de ensino, mas ágeis e sintonizadas com o

mercado de trabalho do que as escolas técnicas e faculdades de tecnologia, avançam sobre um

dos "filões", na atualidade 159, mais rentáveis da educação profissional no país. Para os

indivíduos que realizam esses cursos, o atestado com a grife de empresas como Microsoft,

Cisco, etc - reconhecido tanto no Brasil quanto internacionalmente -, atribuem um status

profissional que, geralmente, tem suplantado o "velho canudo" concedido pelas faculdades.

Assim, esses cursos tomaram-se um "porto seguro" para os profissionais que almejam inserir-

se e/ou ter uma vantagem competitiva neste mercado de trabalho.

Todavia, o custo desses cursos torna-o inacessível para a maioria das pessoas.

Certamente, uma gama de indivíduos que desejam e/ou necessitam realiza-lo

permanecem a "margem da estrada". Esta iniqüidade do acesso acaba por formar uma

elite "high tech" que aufere altos salários e gozam de muitas oportunidades de emprego.

Em contrapartida, os que "sobram", alternativamente, dirigem-se para cursos menos

onerosos, de menor status e atestado subvalorizado, dificultando sua entrada e/ou
permanência no mercado de trabalho.

Muitos autores, entre os quais Arruda (2000b), afirmam que o diploma e a carreira, em

diversas profissões/ocupações, não têm uma trajetória linear. "O indivíduo mergulha em sua

experiência, em sua rede de conhecimento/informação, para construir sua carreira e transpor

as barreiras erguidas pelo mercado de trabalho, (... ) buscando ser identificado como possuidor

de saberes/habilidades e reconhecido pela capacidade de operacionalizá-los" (Arruda, 2000b,

p.7). Entretanto, na área de tecnologia de informação o título, ou melhor, "o capital cultural

institucionalizado't'P", às vezes, é mais valorizado que o "capital cultural incorporado", ou

158 Segundo reportagem da Gazeta Mercantil. Ver BOECHAT, Yan. O lucrativo mercado dos cursos de TI para
profissionais. In: Gazela Mercantil, São Paulo, 15 de fevereiro de 2000.

159 Estima-se que o mercado de cursos de informática movimentou no Brasil R$ 300 milhões em 2000. Ver
Sofia (2001).

160 Utilizando-se do conceito de capital cultural de Pierre Bourdieu no texto "Os três estados do capital cultural"
(1979). Este texto encontra-se em Nogueira & Catani (1999). Para Bourdieu o capital cultural existe sob três
formas, a saber: a) no estado incorporado, sob a forma de conhecimento assimilado; b) no estado objetivado, sob
a forma de bens culturais (livros, quadros, etc.); e c) no estado institucionalizado, consolidando-se nos diplomas
e certificados escolares.
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seja, o conhecimento. ,Neste caso, uma solução é que a certificação, cada vez mais, lev.e em

conta "o que se sabe", independente do lugar ou da metodologia de aprendizagem.

Neste capítulo, na seção 2.3 (p. 60) vimos que o governo federal, na reforma da

educação profissional, esta elaborando e, em breve, implantará um sistema de "certificação de

competências", com o objetivo de reconhecer oficialmente o conhecimento dos indivíduos.

Porém, indagamos se mercado de trabalho legitimará esta legitimação.

Este é um desafio para os cursos de tecnologia de informação. As empresas

criadoras/produtoras desta tecnologia têm suas unidades de negócios para a

formação/treinamento e, por sua vez, constroem reservas de mercado, se "auto-legitimando"

como a única e exclusiva instituição de ensino capaz de "carimbar" um diploma ou

certificado de saber/conhecimento sobre o seu sistema, aplicativo etc. Neste contexto, urge ao

Estado "desregulamentar" esse mercado educacional, a fim de tornar eqüitativo ou, no

mínimo, menos seletivo, o acesso a elite high tech.

Enfim, as questões colocadas nesta seção jogam temas e/ ou pontos para o debate em

torno da educação profissional brasileira, sobre os quais as pesquisas devem debruçar.

2.8 Considerações Finais

Cinco discursos, diferentes interpretações e muitas controvérsias. Esta é a constatação

deste capítulo, pelo qual percorremos algumas "vias principais" e alguns "atalhos" do debate

<emtorno da educação profissional brasileira. O caminho pelas "vias principais" explicitou o

"dito" e, às vezes, o "feito" dos atores sociais que se sobressaem no debate: organismos

multilaterais, poder público, empresários, sindicatos e acadêmicos. Na rota pelos "atalhos",

tanto compendiamos a evolução do debate internacional e nacional em torno do eixo temático

educação-trabalho (seção 2.1) quanto lançamos algumas questões, ainda esquecidas e

certamente polêmicas, no intuito de contribuir, assim, para o debate nacional (seção 2.7).

A multiplicidade de discursos, interpretações e controvérsias e, respectivamente,

marcos teóricos, orientações e interesses em jogo nesse debate mostram, per se, a disputa

social em torno da educação profissional brasileira. As determinações (ou "indeterminações")

sobre esta modalidade de 'educação - mudanças, adaptações ou continuidades em suas funções
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Esta centralidade da educação profissional abre as portas para a conjugaçã? de

esforços, estabelecimento de parcerias e projetos comuns entre o Estado e a sociedade civil

em tomo desta modalidade de educação. No Brasil, no bojo da reforma da educação

profissional, o governo federal, através do Mec e do Mtb, tem incentivado e conduzido

programas/projetos de educação profissional em articulação com a sociedade civil, tal como o

PROEP, mencionado neste capítulo e objeto de estudo do capítulo 3. Assim, surge uma

agenda de gestão público-privada, molda-se um sistema de cofinanciamento, ao passo que, os

atores sociais tomam-se co-responsáveis ante a educação profissional nacional. Esta, quiçá, é

uma opção para que debates e/ou disputas sociais, às vezes, com "sabor" escolástico, saiam

do plano das idéias/argumentos e identifiquem/valorizem articulações entre os atores sociais

que resultem em um "jogo de ganha-ganha" em tomo da educação pro~issional.
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CAPÍTULO 3

EXPERIÊNCIA RECENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: O caso do PROEP

"O futuro, agora, pertence às sociedades que se
organizam para aprender" (Becker, 1993).

A implementação dos preceitos estabelecidos pela LDB e regulamentados pelo

Decreto 2.208 para a educação profissional brasileira, desde 1998, tem como "carro-chefe" o

Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP, uma política pública do

Ministério da Educação a cargo da Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Tal

programa visa, em acordo com a legislação, expandir e modernizar esta modalidade de

educação no país, através da ampliação e diversificação da oferta de vagas e da adequação e

atualização dos cursos (e currículos) às necessidades do mercado de trabalho.

Exatamente, o PROEP iniciou-se em 24 de novembro de 1997, quando o governo

federal assinou uma operação de crédito de US$ 250 milhões com o Banco Interamericano de

Desenvolvimento - BID, comprometendo-se, em contrapartida, em angariar US$ 250 milhões

do Mec e Mtb, totalizando US$ 500 milhões para a elaboração, implementação, gestão e

controle desta política pública, principiada em 1998 e prevista até 2003. Decorridos alguns

anos, muitas políticas, projetos e programas foram planejados, organizados e realizados no

âmbito do PROEP e, portanto, está na ordem do dia apresenta-los.

Assim, neste capítulo, debruçaremos sobre o PROEP, expondo seu desenho,

examinando suas execuções e, por fim, desvelando pistas e recomendações. Em linhas gerais,

o capítulo constrói-se pela análise documental de Leis, relatórios técnicos e pesquisas/censos

que se relacionam a esta política pública. Em algumas seções, porém, utiliza-se de

depoimentos e testemunhos coletados em seminários 162, entrevistas não dirigidas (via

telefone) e conversas informais com funcionários do Mec.

162 I) Seminário Internacional de Educação Profissional. Brasília: Mec, 24, 25 e 26 de outubro de 2000.
11)Encontro Nacional da Educação Profissional. São Paulo: Mec, 8 e 9 de outubro de 2001.
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3.1 O Programa de. Expansão da Educação Profissional - PROEP: agenda de ~ção,
sistema de financiamento e atores envolvidos.

o Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP, grosso modo, é o

"Estado em ação" na reforma da educação profissional brasileira. Sob a égide da reforma do

Estado 163 e em consonância com a LDB e o Decreto 2.208, esta política pública é dividida em

dois subprogramas:

a) Subprograma de Políticas Globais este subprograma volta-se para

ações/iniciativas de suporte a reforma da educação profissional, tais como:

desenvolvimento de um sistema de informação da educação profissional;

desenvolvimento curricular; estudos do mercado de trabalho por estados;

modelagem de um sistema de certificação de competências; criação de um modelo

de gestão escolar; capacitação de recursos humanos; estudos de acompanhamento

da reforma da educação profissional; e plano de comunicação social.

b) Subprograma de PlanoslProjetos Escolares - este subprograma volta-se para a

reforma da educação profissional em seu locus, ou seja, o ambiente escolar. Este

subprograma, por sua vez, é subdividido em três subprogramas, a saber:

Subprograma das instituições federais de educação profissional; Subprograma dos

sistemas estaduais de educação profissional; e Subprograma do segmento

comunitárioP'.

A fim de coordenar/executar esta agenda de ação, foi instituído, no contorno da

Secretaria de Educação Média e Tecnológica - SemteclMec -, pela Portaria Ministerial n.?

1.005, de 10 de setembro de 1997, uma estrutura denominada Unidade de Coordenação do

Programa UCP, formada por funcionários da Serntec/Mec e, ainda, por

técnicos/especialistas, contratados por tempo determinando, mediante termo de cooperação

técnica com o Pnud - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A UCP, ao

passo que executa o subprograma de Políticas Globais, coordena o subprograma de

PlanoslProjetos Escolares, cuja execução é descentralizada, viabilizada por convênios com as

escolas ~ instituições especializadas, cabendo a UCP a orientação na elaboração dos

163 A focalização, o cofinanciamento e a articulação entre o Estado e a sociedade civil, "eixos" da reforma do
Estado, são concebidos no PROEP, como mencionado no capítulo 2, seção 2.3.

164 No capítulo 2 (p. 60) mencionamos o objetivo desses subprogramas do subprograma PlanolProjetos
Escolares.
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planos/projetos escolares, a análise, a aprovação e implantação dos mesmos. Após a

implantação, a UCP tem a incumbência de acompanhar, fiscalizar e avaliar esses

planos/projetos 165.

Quanto ao financiamento do PROEP, este é realizado, parcialmente, com recursos do

governo federal, sendo: 25% recursos do Mec; 25% recursos do Mtb 166. Os 50% restantes

advêm de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Em termos de

dotação orçamentária, enquanto o subprograma de Políticas Globais tem uma cifra de US$ 39

milhões o de PlanoslProjetos Escolares tem um montante de US$ 433,5 milhões. Aos dois

subprogramas somam-se os custos de administração/supervisão da ordem de US$ 27,5

milhões, totalizando US$ 500 milhões.

No que tange ao subprograma de PlanoslProjetos Escolares, detentor de 86% dos

recursos do PROEP, o financiamento, genericamente, destina-se:

a) à realização de estudos para a elaboração de planos estaduais para a reforma e

expansão do ensino médio (PEM) e expansão da educação profissional (PEP);

b) a investimentos na área de educação profissional, incluindo ações de

reforma/ampliação de instituições federais e/ou estaduais desta modalidade de

educação;

c) à construção de centros de educação profissional sob a responsabilidade dos

estados/Distrito Federal e do segmento comunitário;

d) à aquisição de equipamentos técnico-pedagógicos e de gestão para as escolas e

instituições especializadas de educação profissional federais, estaduais e do
. , . 167segmento comumtano ; e

e) à capacitação de docentes e pessoal técnico-administrativo das escolas e

instituições especializadas de educação profissional federais, estaduais e do

segmento comunitário.

165 Ressalta-se que a VCP é transitória. Tal unidade será extinta com a conclusão do PROEP, prevista para 2003.
Dessa forma, a partir de sua extinção, a SemteclMec assumirá, por meio de seus recursos humanos, o
acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da educação profissional no país.

166 Os recursos do Mtb originam-se do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, cujo apoio/garantia foi
formalizado na reunião do Codefat, realizada em 2 de julho de 1997.

167 Para efeito do PROEP, as escolaslinstituições municipais de educação profissional fazem parte do segmento
comunitário.
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Desta variedad~. de atividades financiadas, subentende-se os atores envolvidos 'pelo

subprograma de PlanoslProjetos Escolares. Além dos estados e Distrito Federal, e das escolas

e instituições especializadas públicas (federal e estadual), este subprograma envolve o

segmento comunitário. No âmbito do PROEP, tal segmento traduz-se em

entidades/associações da sociedade civil, que atuam ou pretendem atuar na educação

profissional, tais como: sindicatos patronais ou de empregados, de qualquer setor/campo

profissional; instituições privadas sem fins lucrativos, preferencialmente criadas e/ou

mantidas por parcerias, com ou sem participação do poder público.

Assim, a sociedade civil é considerada, no PROEP, como um dos vetores de

ampliação e diversificação da educação profissional no país. Tal importância é revelada pelos

convênios do subprograma Planos/Projetos Escolares no triênio 1998-2000. Neste período,

dos 172 convênios nas 27 unidades da federação, 71 são no segmento comunitário, somando

R$ 141,4 milhões; em segundo lugar, com 55 convênios e valor de R$ 99 milhões, vem o

sistema estadual; e, por último, seguem as instituições federais com 46 convênios e

investimento de R$ 90,9 milhões (Uep, 2001).

Exposto o desenho do PROEP - agenda de ação, sistema de financiamento e atores

envolvidos -, nas seções 3.2 e 3.3 examinaremos, respectivamente, a execução do

subprograma de Políticas Globais e do subprograma de PlanoslProjetos Escolares,

percorrendo suas realizações/resultados.

3.2 A Execução do PROEP no triênio 1998-2000 168. um exame do subprograma
Políticas Globais.

No triênio 1998-2000, na execução do subprograma Políticas Globais, destacaram-se

três realizações/resultados, a saber:

a) no que conceme ao desenvolvimento de um sistema de informação para a

educação profissional realizou-se, sob a coordenação do Inep ., Instituto Nacional

de Estudos e Pesquisas Educacionais, o 10 censo da educação profissional no

Brasil;

168 O Relatório do PROEP referente ao ano de 2001 consolidar-se-á em meados de 2002. Assim, esta seção,
limita-se às realizações/resultados do triênio 1998-2000.
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b) no que se refere ao estudo do mercado de trabalho por estados, a carg? da

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade, concluiu-se tal estudo

em 17 unidades da federação; e

c) em relação ao desenvolvimento curricular concebeu-se, sob a responsabilidade da

SemteclMec, os referenciais curriculares nacionais da educação profissional de

nível técnico.

A seguir, em subseções, examinaremos estes logros.

3.2.1 O 10Censo da Educação Profissional no Brasil: um compendio.

Com o objetivo de obter dados e informações estatístico-educacionais para subsidiar a

reforma da educação profissional, o PROEP realizou o 10 censo da educação profissional no

Brasil. Para realiza-lo, a Unidade de Coordenação do Programa - UCP, recorreu ao Inep que,

tradicionalmente, é o responsável pelos censos educacionais do país. O censo, referente ao

ano de 1999, abrangeu as instituições (escolas, instituições especializadas, etc), que ofertam

educação profissional em algum dos três níveis (básica, técnica e tecnológica) pelo país. A

Tabela 1 compila o número de instituições, por nível de educação profissional e dependência

administrativa, abrangidas pelo censo.

Tabela 1 - Brasil: número de escolas/instituições por nível de educação profissional,

segundo a dependência administrativa.

por nível de educação

Básico Técnico Tecnológico

Federal 103 120 30eIS
'0= Estadual 187 689 24(Q,I
"O=Q,I
Q.. Munici ai 199 152 6Q,I

"'O

'"'oQ..

Fonte: Elaboração própria, a partir de INEP (2000a).
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Pela tabela 1, a ,iniciativa privada é responsável por 67% das instituições de educação

profissional brasileiras. Ademais, nos três níveis de educação profissional, o número de

instituições privadas suplanta o número de instituições públicas. O mesmo ocorre com o

mimero de cursos, conforme a tabela 2.

Tabela 2 - Brasil: número de cursos por nível de educação profissional, segundo a
dependência administrativa.

por nível de educação

Básico Técnico Tecnológico

Federal 1.547 594 74~
'ü

I := Estadual 889 1.448 63(~
"C=.~Q.. Munici ai 930 268 7Q;j
"'O

1-0
o'Q..

Desta tabela, nota-se a prevalência da iniciativa privada na oferta de cursos de

educação profissional no Brasil. Dos 33.006 cursos, 27.186 são ofertados por instituiçõ~s

privadas, o que corresponde a 82%. A discrepância, entretanto, está no nível básico, no qual a

iniciativa privada responsabiliza-se por 24.189 cursos, de um total de 27.555. Tal fato, toma a

educação profissional dos trabalhadores de baixa escolaridade e, por conseguinte, de baixa

renda, mais difícil, pois 88% dos cursos de nível básico pertencem à iniciativa privada, os

quais, majoritariamente 169, tem encargos/custos.

Comparando a tabela 1 com a tabela 2, observa-se, também, que enquanto o número de

instituições que atuam no nível básico e no nível técnico se equivale (tabela 1), o número de

cursos de nível básico é, pelo menos, o quíntuplo do número de cursos de nível técnico (tabela

2). Essa diferença, explica-se pelas "facilidades" de estruturação de cursos de nível básico, em

geral, cursos sem regulamentação curricular, de curta duração e menor custo.

169 Excluem-se os cursos ministrados por ong' s, alguns sindicatos e escolas do segmento comunitário,
consideradas no censo corno instituições privadas.
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No que tange a~ número de matrículas, segundo o censo, são 2,8 milhões. A tabela 3

mostra o número de matrículas por nível de educação profissional, segundo a dependência

administrativa.

Tabela 3 - Brasil: número de matrículas por nível de educação profissional, segundo
dependência administrativa.

por nível de educação
Básico Técnico Tecnológico

Federal 72.966 101.001 10.410eo;I·0= Estadual 120.999 265.772 26.580<~
'"C=~Q., Munici ai 79.790 37.150 988~
'"C

'"oQ.,

Da tabela 3, vê-se que as instituições privadas respondem por 75% das matrículas na

ducação profissional. A iniciativa privada predomina nos níveis básico e tecnológico com

;% e 61 % das matrículas, respectivamente. No nível técnico, as instituições públicas têm

56% das matrículas. Além disso, verifica-se que, entre as 2,8 milhões de matrículas da

educação profissional, 78% estão no nível básico, 25% estão no nível técnico e 3,5% estão no

nível tecnológico. Assim, em cursos regulares de educação profissional - nível técnico e

tecnológico - temos tão-somente cerca de 814.000 matrículas, denotando a desvalorização

desta modalidade de educação no país, principalmente, se compararmos com o número de

matrículas nos cursos de graduação, que pelo censo do ensino superior 170, tem 2,4 milhões de

matrículas.

Enfim, nesta seção, de forma lapidar, examinamos o 10 censo da educação profissional

brasileira, uma das realizações do subprograma de Políticas Globais do PROEP no triênio

1998-2000. O banco de dados do censo, além de ser um instrumento de planejamento e gestão

170 Ver Inep (2000b).
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da educação profissional, constitui uma fonte de estudo/pesquisa para os acadêmicos que se

debruçam sobre a educação profissional.

3.2.2 Estudo do Mercado de Trabalho por Estado: uma síntese.

Os estudos de mercado de trabalho por estado correspondem a estudos e pesquisas para

dimensionar e caracterizar a demanda de mão-de-obra nas unidades da federação. Tal estudo

consiste, de um lado, no processamento e análise de dados secundários obtidos através da

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, do Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados - CAGED e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD. Em

complementação inclui, também, o levantamento, processamento e à análise de dados

primários dos setores econômicos - primário, secundário e terciário - através de duas

pesquisas desenvolvidas pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade, quais

sejam:

a) Pesquisa da Atividade Econômica Regional - PAER: trata-se de pesquisa

quantitativa nos setores secundário e terciário dos estados, a fim de prospectar

informações sobre a demanda por mão-de-obra técnica, aspectos relativos à

inovação tecnológica, à localização das atividades, à gestão da produção e

terceirização, além origem e composição do capital, faturamento, pessoal ocupado,

requisitos para a contratação, dentre outras;

b) Dimensionamento da Demanda de Mão-de-Obra Agrícola - Sensor Rural: trata-se

de pesquisa qualitativa - entrevistas com interlocutores qualificados e ancorados em

fontes secundárias - no setor primário, objetivando identificar as atividades

produtivas e estrutura de ocupações, bem como suas inter-relações com os outros

setores produtivos.

Ambas pesquisas, no âmbito do PROEP, têm o propósito de georreferenciar a

ampliação e diversificação da educação profissional brasileira, assim como apoiar a

construção dos currículos, como prevê o Decreto 2.208: 171

171 O conhecimento da realidade/necessidades do mercado de trabalho para o planejamento/gestão da educação
profissional é reclamado desde os anos 70. No parecer n°. 45/72 do Conselho Nacional de Educação lê-se: "...na
maior parte das localidades esses levantamentos [ estudos do mercado de trabalho] estão por fazer-se, a não ser
em poucas áreas já tradicionais; ao escolher precipitadamente as habilitações para o seu catálogo de ofertas,
correriam as escolas o perigo de estar formando mão-de-obra ociosa, o que iria constituir frustrante e custoso
desperdício" (apud Brandão, 1976, p. 117).
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Decreto 2208 de 17 de abril de 1997 .
,-,,~ '1. ~' . I . ," .;;~~~.•{t ~ . ~.

(,,;, it "" ~ ~'" ~ ,,~<~?W,' 'y;"', _

. "Art. 70
_ Para a- el~boraçãó, das diretrizes curriculares para o ensino técnico,"co .~ • '.' • .:oJ. " ':;1 .' .'

deverão ser realizados estudos de,identi~eáção do perfil e. das competências necessárias à
, .'" oi, ""'),-;.1' ,:' . . •.•• '0

ativi~ade requÍrida, ouviqos,~~~e~~r'e~,~te)essados, inclu~ive trabalhadores e empregadores.
.Pârágrafo Único -'pru-~a~aÍi·j ão perm~e~te dó perfil e das competências de

Inicialmente, o Seade planejou as pesquisas para ocorrerem nas áreas de abrangência

das escolas técnicas que se qualificassem para o PROEP (município-sede e áreas

circunvizinhas). Entretanto, por redefinição da DCP, as pesquisas foram redirecionadas para

"esgotar" os territórios estaduais, com possibilidade de desagregação dos resultados para as

regiões metropolitanas, cujas economias são diversificadas. No triênio 1998-2000, tanto a

Pesquisa da Atividade Econômica Regional (PAER) quanto o Sensor Rural foram concluídas
nas seguintes unidades da federação:

a) 1998: São Paulo;

b) 1999: Amazonas, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul;

c) 2000: Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas

Gerais, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins (DCP, 2001).

No PAER, o universo da pesquisa compreendeu todos os estabelecimentos com vinte

ou mais empregados da indústria de transformação e de segmentos do setor de serviços, nos

estados mencionados. Metodologicamente, enquanto os estabelecimentos com mais de 100

empregados foram entrevistados (censo), os localizados na faixa entre 20 e 99 fizeram parte

de uma amostra probabilística, representatividade dos setores/segmentos estudados. No

Sensor Rural, utilizou-se um recorte espacial - determinado pelas peculiaridades e/ou

predomínio agropecuários - para estudar a estrutura de ocupações e a escala estadual para

analisar as atividades produtivas. Além dos censos agropecuários e textos analíticos, a

pesquisa recorreu a entrevistas com líderes rurais e dirigentes de cooperativas agrícolas para
qualificar essas fontes secundárias.

o Box 1, brevemente, apresenta algumas realizações/resultados do PAER nos estados

do Rio Grande do Sul e Amazonas.
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Box 1- Algumas Realizações e Resultados do PAER no Rio Grande do Sul e Amazonas., .

Rio Grande do Sul:

'NÇ> Riô Gr~de do Sul ?'Ff4R 'inve~tigou 2.826 indústrias e 1624 ~dades
prestadoras de serviços, as quais abrang~m, 472.958 trabalhadores.O desenvolvimento
tecnológico foi um dos traços Oiagnostica"dos.'pe'Ía pesquisa na economia gaúcha. Quase a
totalidade das' u~idades industriats, (90%) é inf9rmatizada e"quase a metade (44%) possui
sistema de automação industrial. Ademais, o: PAER constatou que a escolaridade mínima
exigida para os trabalhadores do "chãp de fábrica" varia entre o ensino fundamental e o
ensino médio completo. Nas áreas âdnunistrativas, elevam-se os requisitos: 67% das
industrias exigem o ensino médio. . $.

Por último, lembramos que o cruzamento do banco de dados do PAER e do Sensor

Rural com o banco de dados do censo da educação profissional permite, concomitantemente,

georreferenciar a demanda (mercado de trabalho) e a oferta (instituições educacionais) de

educação profissional no país. Pelas palavras de Raul do Valle, diretor-executivo do PROEP,

"em uma mão temos o mapa detalhado da atividade econômica por estados e, na outra, temos

um retrato da oferta da educação profissional brasileira" 172.

3.2.3 Desenvolvimento Curricular: uma visão.

No triênio 1998-2000 o PROEP desenvolveu, sob a responsabilidade da SemteclMEC,

os referenciais curriculares da educação profissional de nível técnico. O documento é dividido

em 21 volumes, um de introdução e um para cada uma das 20 áreas profissionais 173. Para

cada área profissional, os referencias curriculares apresentam um quadro contextual com

informações e considerações relativas:

172 Em palestra proferida no Seminário Internacional de Educação Profissional, intitulada "Metodologia de
Pesquisa e Estudos de Demanda na Educação Profissional". Brasília, 25 de outubro de 2000.

173 As áreas profissionais são: agropecuária, artes, comércio, comunicação, construção civil, design, geomática,
gestão, imagem pessoal, indústria, informática, lazer e desenvolvimento social, meio ambiente, mineração,
química, recursos pesqueiros, saúde. telecomunicações, transportes e turismo e hospitalidade (Mec, 2000).
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a) às delimitações e interfaces da área com outras áreas profissionais, bem como seus

elementos de educação básica, em particular do ensino médio;

b) a cenários, tendências e desafios da área, traçados a partir da consulta a

profissionais atuantes, a órgãos representativos e à literatura;

c) ao panorama da oferta de educação profissional na área, fundamentado nos

depoimentos e nas observações dos profissionais e organizações consultados.

Quanto aos currículos, a partir de um estudo do processo de produção, os referenciais

curriculares identificaram as funções (e subfunções) que caracterizam as 20 áreas

profissionais. Para cada subfunção, identificaram-se as competências - saberes articulados e

mobilizados através de esquemas mentais - e as habilidades que permitem que essas

competências sejam acionadas eficiente e eficazmente. Em adição, identificou-se, também, às

bases tecnológicas ou conjuntos de conceitos, princípios e processos (métodos, termos,

normas e padrões) resultantes, em geral, da aplicação de conhecimentos científicos a área

profissional. Enfim, quadros de competências, habilidades e bases tecnológicas, identificadas

em cada subfunção do processo de produção, formam os referenciais curriculares da educação

profissional de nível técnico. Ao invés de um currículo "pronto", fornecem-se as escolas e

instituições especializadas matrizes/referências curriculares, dando-lhes autonomia para

desenhar/construir seus currículos. O box 2, ilustrativamente, apresenta uma matrizJreferência
curricular.

Box 2 - Exemplo de MatrizlReferência Curricular: área profissional de comunicação

Pesquisar, identificar ou selecionar
elementos significativos ou definidores
da identidade do objeto da criação e de
seu contexto, a serem evidenciados ou
expressos no projeto de comunicação
visual gráfica e/ou infográfica.

Bases Tecnológicas

Utilizar fluentemente ferramentas
de computação gráfica.

Fundamentos de serniologia e.
fontes/acervos de
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Lançado em ou~ubro de 2000, os referenciais curriculares tinham o prazo de 15 ~eses

para serem implantados pelas escolas e instituições especializadas que ofertam educação

profissional de nível técnicoÍ".

3.3 A Execução do PROEP no triênio 1998-2000: um exame do subprograma
PlanoslProjetos Escolares.

Na medida que o subprograma de Políticas Globais subsidia a reforma da educação

profissional brasileira, o subprograma de PlanoslProjetos Escolares implementa tal reforma,

expandindo e modernizando a oferta desta modalidade de educação no país. Como

mencionado na seção 3.1, este subprograma estrutura-se em três subprogramas: o das

instituições federais de educação profissional; o dos sistemas estaduais de educação

profissional; e o do segmento comunitário. Nestes subprogramas, entre 1998 e 2000, a UCP

assinou 172 convênios e, por conseguinte, liberou R$ 331,3 milhões. A tabela 4 desagrega os

convênios por ano e por subprograma e os recursos por subprograma.

Tabela 4 - PROEP: convênios e recursos por subprograma no triênio 1998-2000.

Recursos

16

427 15 46 R$ 90,9 milhões

11 28 55 R$ 99,0 milhões

47 23 71 R$ 141,4 milhões

44 73 55 172 R$ 331,3 milhões

Fonte: Elaboração própria, a partir de UCP (2001).

Nos três subprogramas os convênios originam-se de projetos escolares, os quais

seguem uma rotina de identificação, seleção, preparação e análise. Esta rotina desenvolve-se

174 Parecer n." 33/00 do CNE. Estabelece o prazo de 31 de dezembro de 2001 como limite para a implantação das
diretrizes curriculares nacionais de nível técnico. Brasília: 2000.
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de acordo com as peculiaridades do subprograma, observando-se, sempre, informações ~obre

o mercado de trabalho na área geográfica do projeto escolar.

No subprograma das instituições federais o convênio PROEP-escola é para a

adequação destas instituições - Centro Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), Escolas

Técnicas Federais (ETFs) e Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) - a reforma da educação

profissional e,também, para transforma-las em referência desta modalidade de educação no

país. Com este objetivo o PROEP financia a ampliação da oferta de cursos e a melhoria da

qualidade dos cursos pré-existentes. Em último caso, o PROEP custeia a construção de

instituições federais de educação profissional em localidades que se faz necessário e/ou
estratégica estas instituições 175.

Os convênios com as instituições federais são analisados/selecionados conforme a

necessidade de expansão e modernização destas instituições. Para participar as instituições

apresentam o "plano de implantação da reforma", determinado pela Portaria Ministerial n°

646, de 14 de maio de 1997. O box 3 expõe, sucintamente, o caso da Escola Técnica Federal

de Mato Grosso (ETFIMT).

Box 3 - O Subprograma das Instituições Federais de Educação Profissional: o caso da

ETFIMT.

175 No triênio 1998-2000 nenhuma instituição federal foi construída.
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No subprograma dos sistemas estaduais de educação profissional o convênio PROEP-. .
escola é similar ao convênio do subprograma das instituições federais. Entretanto, para as

escolas estaduais participarem do PROEP, exige-se seu cadastramento no Plano Estadual de

Educação Profissional (PEP). O PEP, financiado pelo PROEP, é um instrumento de reforma

da educação profissional nos estados, que objetiva compatibilizar a oferta desta modalidade

de educação com a demanda do mercado de trabalho, bem como evitar a duplicidade ou

paralelismo nas ações das escolas estaduais, delimitando papéis e definindo funções

específicas a cada uma delas.

No biênio 1999-2000 todas as unidades da federação apresentaram seu PEP para a UCP.

Todos foram aprovados, com exceção dos PEPs dos estados de Minas Gerais, Paraíba,

Roraima e São Paulo que retornaram para reformulação. Para a implementação dos PEPs

aprovados o PROEP liberou R$ 10 milhões. Ao lado dos PEPs, o PROEP prescreve a

execução do Plano Estadual de Ensino Médio (PEM). Em 2000 todos os estados entregaram o

PEM para UCP, sendo todos aprovados (UCP, 2001). Em suma, o PEP e o PEM são

instrumentos de reforma, respectivamente, da educação profissional e do ensino médio nos

estados. Com eles em mãos e aprovados pelo PROEP, os estados são financiados para

expandir e modernizar a educação profissional. O box 4 põe em vista , concisamente, a

experiência do estado do Ceará.

Box 4 - O Sub programa dos Sistemas Estaduais de Educação Profissional: a experiência
do Ceará.

Fonte: UCP, 2001.
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Por fim, o subprograma do segmento comunitário convenia projetos escolares de

ong's, sindicatos, associações, fundações e, ainda, prefeituras municipais. No pensar de

Antônio Gonçalves Oliveira, consultor do PROEP, este subprograma é "um instrumento de

participação da sociedade civil na reforma da educação profissional, que possibilita a

articulação de ações, a conjugação de esforços e o estabelecimento de parcerias desta com o

Estado. (... ) Mais do que simplesmente atacar questões pontuais, o objetivo do programa é

estimular atividades sócio-comunitárias na educação profissional" 176. A seguir, na subseção

3.3.1, examinamos esse subprograma.

3.3.1 O Subprograma Segmento Comunitário: a articulação entre o Estado e a

sociedade civil em torno da educação profissional.

No subprograma segmento comunitário os projetos escolares são encaminhados

/recebidos pela OCP por uma carta consulta (vide anexo C). Cada carta consulta é analisada

pela Gerência de Identificação e Seleção de Projetos da OCP e sua elegibilidade, em linhas

gerais, considera:

a) se a instituição esta constituída como entidade de direito privado sem fins

lucrativos, quando se tratar de escolas ou centros de educação profissional a

serem construídos;

c) se a instituição esta regularizada no órgão normativo do sistema educacional do

respectivo estado, como uma instituição de ensino em funcionamento, quando se

tratar de escolas ou centros de educação profissional já existente;

d) a consistência do plano de ação (preliminar) relativo às atividades a serem

implantadas e aos objetivos a serem alcançados;

e) preferencialmente, se a instituição conjuga esforços dos atores sociais;

f) a capacidade financeira para arcar com os custos de operação/manutenção da

escola ou centro de educação profissional;

g) no caso de escolas municipais, a prefeitura solicitante tem que "estar em dia" com

suas responsabilidades, no que se refere à educação fundamental.

Para as cartas consultas aprovadas é realizada visita técnica que averigua a legitimidade

das informações. Após a visita técnica, persistindo a aprovação do projeto escolar, o PROEP

176 Entrevista não dirigida (via telefone) do autor com o consultor em 23 de outubro de 200 1.
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disponibiliza orientação e assistência técnica para a elaboração de um projeto acabado.

"Assim, garante-se que o projeto seja desenvolvido dentro dos preceitos da reforma da

educação profissional e, ainda, se obtém das instituições um maior envolvimento, a refletir na

execução dos mesmos" 177.

Mesmo sendo elaborados com a orientação e assistência técnica do PROEP, os projetos

acabados, depois de concluídos, são submetidos a uma análise. Tal análise não se limita aos

exames dos custos de engenharia, das obras civis e dos equipamentos a serem adquiridos. Ela

avalia os aspectos técnico-pedagógicos, o estudo do mercado de trabalho e, ainda, a

sustentabilidade da instituição. Em alguns casos, solicitam-se ajustes para que estejam aptos à

aprovação da diretoria-executiva do PROEP.

Sendo aprovados, o PROEP assina um convênio com a instituição, as quais recebem

recursos a "fundo perdido", não se obrigando, portanto, a restituir este recurso à União. Esses

recursos destinam-se, especificamente, para:

a) a infra-estrutura - construção, reforma e/ou ampliação de escolas ou centros de

educação profissional; aquisição de equipamentos técnico-pedagógico, de gestão e

material permanente;

b) a gestão da educação profissional - concepção e implementação de conselhos de

administração e ensino e outros; implementação de sistemas de avaliação

institucional; implantação de sistemas de informação e gerenciamento institucional

e aquisição de sistemas informativos de apoio aos processos de gestão;

c) o desenvolvimento técnico-pedagógico - estudos do mercado de trabalho local;

desenvolvimento e implantação de sistemas de acompanhamento de egressos;

construção de currículos adequados ao mercado de trabalho; definição de conteúdos

curriculares; desenvolvimento de inovações educacionais no ensino profissional;

aquisição de acervo bibliográfico e software educativos, bem como aquisição de

material pedagógico; e

d) a capacitação de recursos humanos - capacitação de docentes e de pessoal

administrativo, além da formação e atualização de gestores.

À instituição, em contrapartida, cabe:

177 Palavras de Antônio Gonçalves Oliveira, consultor do PROEP, em entrevista não dirigida (via telefone) do
autor com o consultor em 23 de outubro de 2001.
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a) oferecer o t,erreno da escola ou centro de educação profissional solicitado, no, caso

de construção da escola ou centro de educação profissional;

b) arcar com a operação/manutenção da escola ou centro de educação profissional;

c) ofertar 50% das vagas gratuitas;e

d) articular a escola ou centro de educação profissional com a comunidade local.

No triênio 1998-2000 o PROEP recebeu 542 cartas consultas de todas as unidades da

federação, das quais 71 resultaram em convênios, A seguir, os boxes 5, 6, 7 e 8,

sinteticamente, descrevem quatro desses 71 convênios,

Box 5 - O Subprograma do Segmento Comunitário: o convênio com o Centro de

Educação Profissional Hélio Augusto de Souza! São José dos Campos - SP.

Box 6 - O Subprograma do Segmento Comunitário: o convênio com a Pracatum Escola

Profissionalizante de Música! Salvador - BA.

Fonte:; D~poiffiento de professo . racatum
Proflssíenal, São Paulo, 9'de~outu6ro'de 2001.

Nacional de. Educação
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Box 7 - O Subprograma do Segmento Comunitário: o convênio com a Fundação Centro

Tecnológico Automotivo Autotrônica / Caxias do Sul - RS.

"In;lUguradà'em março de 2001,aAutôtrôruca'é oresultàdo da conjugação de esforços
de diversos atores sociais do,mJmÚ:ípiô d~ ,CaXiaS'dó SuloasaberrSlndicato dáSinâustrias
Eletromecânicas, SenailRS, FundaçãôUni ,ers,idade de Caxias do Sul, prefeitura municipal e
a Federação das Industrias do Estado do Rio Grande do Sul. .' ','" ').. ,

.À idéia surgiu apartirde uma p~s~uísa;do SenailRS, em 1995, sobre a qualificação
profissionalface o potencial econômico da região (Ia Serra Gaúcha, segundo pólo automotivo
do estado e um dos mais importantes dó pai~~"t' '" , " .

. . Disponível em três turnos, a AutotrÔnica tem cursos. técni~os em automobilística com
1.2 mil horas-aula e -estágio de seis meses na. iridustria regional. Uma parceria entre o
Senai!RS,,.administradorda ÀÓtotiônica;e' montadoras viaoilizou a"utilização?os,"e~p,aços
fábris"'para os alunos desenvolverem estudês, pesquisas e siÍnul,ações,' ".::, .

.,', AÍém do curso técnico, os' R$ 2~2mi}~~õesliberados peloPROEP serão utiliza~os para
a llIontagem de curso de nívelbásico,de:(re)gúalificação e atualização, sempre com ênfase em
eletrônica embarcada. ' , ' .. %i,. ;'

Box 8 - O Subprograma do Segmento Comunitário: o convênio com o Centro de

Formação Profissional da Madeira do Mobiliário / Votuporanga - SP.

A meta, segundo Raul do Valle, diretor-executivo do PROEP, "é ter 150 convênios no

subprograma segmento comunitário até 2003" 178. Assim, dos 280 convênios-meta!" do

17S Em depoimento no Encontro Nacional de Educação Profissional. São Paulo, 9 de outubro de 2001,

179 Esta meta foi estabelecida pela UCP e o BID na missão de avaliação do PROEP, realizada por este
organismo multilateral, cofinanciador do programa, em maio de 2001. Inicialmente, a meta do PROEP era de
200 convênios no subprograma de Planos/Projetos Escolares. A alteração para 280 foi possibilitada pela
desvalorização cambial: o valor dos projetos (médio) orçado, em 1997, em US$ 2 milhões, desde 1999 é de R$ 2
milhões (UCP, 2001).
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subprograma de PlanoslProjetos Escolares, 54%, se realizados, serão no subprograma

segmento comunitário.

Enfim, o subprograma segmento comunitário, em tese, é uma forma de

desburocratização, descentralização, e autonomização'f" da provisão da educação profissional

brasileira. Nas questões referentes ao ensino técnico, à qualificação, à profissionalização,

enfim, à educação profissional, entre a estatização e a privatização, emerge a articulação entre

o Estado e a sociedade civil.

Na seção 5.4, à guisa de conclusão, desvelamos pistas e recomendações.

5.4 Pistas e Recomendações.

No triênio 1998-2000 o PROEP, indubitavelmente, logrou conquistas e avanços na

educação profissional brasileira. De um lado, no subprograma de Políticas Globais, o 10 censo

da educação profissional, os estudos do mercado de trabalho por estado (PAER e Sensor

Rural) e o referenciais curriculares do nível técnico, claramente, são evidências dessas

conquistas e/ou avanços. Por outro lado, no subprograma de PlanoslProjetos Escolares,

parece-nos, à primeira vista, que a expansão e modernização da educação profissional está em

"bons passos".

No Subprograma de Políticas Globais, tanto o censo da educação profissional como os

estudos do mercado de trabalho por estado, são bancos de dados que, além de subsidiarem a

reforma da educação profissional, constituem uma fonte de estudo/pesquisa sobre a qual os

acadêmicos podem (e devem) debruçar. Quanto aos referenciais curriculares de nível técnico,

cabe aos educadores - pedagogos, psicopedagogos, etc. - averiguarem como as

matrizes/referências curriculares, concebidas pelo PROEP, são apreendidas pelas escolas e

instituições especializadas que ofertam educação profissional de nível técnico.

No subprograma de PlanoslProjetos Escolares, a comprovação de "bons passos",

absolutamente, está à mercê de pesquisas qualitativas no locus da reforma da educação

profissional; cu seja, no ambiente escolar. Na análise documental em que se baseou este

capítulo - publicações oficiais-, muitas vezes, deparou-se mais com o marketing/propaganda

180 Na medida que transfere para o público não-estatal a provisão da educação profissional.
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política (conteúdo descritivo) do PROEP e menos com uma análise do programa, enq~anto

política pública 181. Ademais, os casos apresentados/expostos, geralmente, mostram seus

"sucessos" e ocultam "seus fracassos". E as dificuldades de absorção da reforma nas

instituições federais e estaduais? E os "conflitos" entre os atores sociais do conselho de

administração das escolas do segmento comunitário? E, essencialmente, qual o impacto da

reforma da educação profissional no público-alvo? Essas questões permanecem "em aberto"

para serem investigadas.

Assim, recomenda-se o estudo de caso de convênios dos subprogramas das instituições

federais, do sistema estadual e do segmento comunitário. O estudo de caso, conforme Stake

(1994), conta à história da instituição, dá voz a seus atores, descobre particularidades e

permite "generalizações naturalísticas" 182, além de desmistificar posições/conteúdos contidos

nas publicações oficiais. É, portanto, bem-vindo um "mergulho" nas instituições de educação

profissional conveniadas ao PROEP, a fim de fornecer informações/dados para o debate

nacional sobre educação profissional e, principalmente, pistas para reafirmar posturas e

corrigir desacertos desta política pública. Um "mergulhar" in loco sobre os casos/experiências

apresentados nos boxes deste capítulo pode ser uma "primeira tentativa" neste sentido.

Nas instituições do segmento comunitário, por exemplo, é mister indagar/pesquisar:

a) se a instituição promoveu o planejamento com as pessoas ou para as pessoas

b) se a instituição tem o "público-alvo" como fim ou como meio;

c) se a instituição substituiu a competição pela cooperação, promovendo a identidade

coletiva e consciência social entre os atores;

d) se a instituição desfocalizou os controles e fortaleceu as responsabilidades,

tomando a participação dos atores mais substantiva 183 e menos instrumental; e

e) se, enfim, a eficiência, qualidade e equidade é retórica ou substância.

Não se trata de um receituário e/ou modelo, mas de uma pista de estudo/pesquisa para

essas escolas do segmento comunitário.

IRI Nas publicações oficiais do PROEP, muitas vezes, percebemos o deslocamento do eixo do mérito intrínseco
das proposições para a melhor técnica de convencimento.

182 Segundo Stake (1994), as "generalizações naturaIísticas" ocorrem do confronto da experiência do sujeito
(investigador, leitor etc.) com os dadoslinforrnações do estudo de caso.

IR3 A participação substantiva advém de "redes sociais", onde os atores sociais enfrentam juntos os
problemas/desafios, co-responsabilizando-se pelos mesmos (Bresser Pereira & Grau, 1999).
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Por fim, sabe-se que a reforma da educação profissional, em cada escola e instituição

especializada, depende de circunstâncias/contextos específicos. Entretanto, a comparação e

confrontação de experiências são recomendadas, a fim de elucidar as convergências e

divergências de percursos, imprevistos e interrogações dessas escolas e instituições

especializadas que se organizam para ensinar a educação profissional a uma "sociedade que,

I . . d ,,184pau atmamente, se orgamza para apren er .

184 Adaptado da epígrafe do capítulo em referência ao novo arranjo de governança do Estado com a sociedade
civil em torno da educação profissional brasileira.
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CONSIDERACÕES FINAIS

Nestas considerações finais, a partir das idéias-chave dos capítulos desta dissertação e

fazendo jus ao seu título - A educação profissional no Brasil entre o Estado e a sociedade

Civil -, exprimimos observações e formulamos proposições em tomo da educação profissional

brasileira.

Do capítulo 1, ficam os "cinco projetos (ou fases) da educação profissional brasileira"

(p. 40). O quinto projeto, em curso, no que concerne a relação entre Estado e sociedade civil,

tem o desafio de superar o binômio fragmentação-desarticulação e implantar o binômio

organização-parceria. A provisão da educação profissional brasileira, desde o império até a

nova república, grosso modo, generalizou a competição em substituição à cooperação, a

rivalidade em detrimento da solidariedade, desarticulando os inúmeros atores sociais e, por

conseguinte, dificultando uma política nacional de educação profissional. Resultado: de um

lado as escolas públicas, de outro as escolas privadas; em uma ponta os planos emergenciais

de formação profissional do Mtb, na outra a formação profissional nas empresas, sindicatos e

no sistema S; enfim, do lado de cá o Estado, do lado lá à sociedade civil. Urge, portanto, a

reforma da educação profissional colocar em "mão única" o Estado e sociedade civil ante a

educação profissional.

No capítulo 2, a multiplicidade de discursos, interpretações e controvérsias em tomo

da educação profissional postam-na como área/campo de conflito. Este conflito que é natural

e, muitas vezes, salutar, mostra o quão importante é a educação profissional para os atores

sociais. Desta "importância" é que se abrem espaços para debates, acordos e negociações que

transformem as tensões, polêmicas e antagonismo entre os atores sociais, em sinergia,

associacionismo e arquitetura social em tomo da educação profissional. Cabe aos atores

sociais - governo, empresas, sindicatos, ong' s e a comunidade - refletir sobre suas diferenças

e identificar seus pontos-comuns, com o objetivo de superar o embate e construir uma "teia

social" em prol da educação profissional.

Finalmente, o caminhar do capítulo 3 pela estrada do PROEP, em particular pelo

subprograma do segmento comunitário, mostrou a junção de esforços do Estado com a

sociedade civil em tomo da educação profissional no Brasil. Mais importante que o número
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de convênios no segmento comunitário (150 convênios-meta, dos quais 71 viabilizado.s no

triênio 1998-2000) é a sua experiência, a qual em qualquer momento pode (e deve) ser

reproduzida em localidades pelo Brasil afora, com ou sem a participação do governo federal.

Em muitos municípios de diversas unidades da federação, prefeitura, iniciativa privada

e comunidade, pelo espírito de cooperação, ajuda mútua e confiança recíproca - capital

social185
, têm condições de reproduzir a experiência do PROEP: o município dispõe de

espaços ociosos, representados por salas de aula que não são utilizadas em período integral; a

iniciativa privada, além de demandar mão-de-obra qualificada, dispõe de capacidade

financeira e instrucional ("espaços fabris"); e a comunidade é ávida por educação

profissional. Com a iniciativa, ganha o município com a formação de "cidadãos-produtivos";

ganha a iniciativa privada com a oferta de mão-de-obra qualificada; e ganha a comunidade

com a empregabilidade. Em outras palavras: ganha o Estado, ganha a sociedade civil.

185 Utilizando-se do conceito de PUTNAM. Robert D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália
moderna. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1996.
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ANEXO A - LDB / Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

CAPÍTULO IH

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 39 - A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para

a vida produtiva.

Parágrafo Único - O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e

superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade

de acesso à educação profissional.

Art. 40 - A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino

regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas

ou no ambiente de trabalho.

Art. 41 - O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho,

poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou

conclusão de estudos.

Parágrafo Único - Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio,

quando registrados, terão validade nacional.

Art. 42 - As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares,

oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade

de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.



ANEXO B - Decreto n° 2.208 de 17 de abril de 1997.

REGULAMENTA O § 2° DO ART. 36 E OS ARTS. 39 A 42 DA LEI N° 9.394, DE 20
DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.

84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1° - A educação profissional tem por objetivos:

I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando

jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício das

atividades produtivas;

Il - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades

específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior e de

pós-graduação;

li - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalho em seus conhecimentos

tecnológicos;

IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores,

com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no

exercício do trabalho.

Art. 2° - A educação profissional será desenvolvida em articulação com o

ensino regular ou em modalidades que contemplem estratégias de educação continuada,

podendo ser realizada em escolas do ensino regular, em instituições especializadas ou nos

ambientes de trabalho.

Art. 3° - A educação.profissional compreende os seguintes níveis:

I - básico: destinado à qualificação e reprofissionalização de trabalhadores,

independente de escolaridade prévia;



II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos

'matriculados ou egressos' do ensino médio, devendo ser ministrado na forma estabeleéida

por este Decreto;

III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica,

destinados a egressos do ensino médio e técnico.

Art. 4° - A educação profissional de nível básico é modalidade de educação

não-formal e duração variável, destinada a proporcionar ao cidadão trabalhador

conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o

exercício de funções demandadas pelo mundo do trabalho, compatíveis com a

complexidade tecnológica do trabalho, o seu grau de conhecimento técnico e o nível de

escolaridade do aluno, não estando sujeita à regulamentação curricular.

§ 1° - As instituições federais e as instituições públicas e privadas sem fins

lucrativos, apoiadas financeiramente pelo Poder Público, que ministram educação

profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico em sua

programação, abertos a alunos das redes públicas e privadas de educação básica, assim

como a trabalhadores com qualquer nível de escolaridade.

§ 2° - Aos que concluírem os cursos de educação profissional de nível básico

será conferido certificado de qualificação profissional.

Art. 5° - A educação profissional de nível técnico terá organização curricular

própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou_

seqüencial a este.

Parágrafo Único - As disciplinas de caráter profissionalizante, cursadas na parte

diversificada do ensino médio, até o limite de 25% do total da carga horária mínima deste

nível de ensino, poderão ser aproveitadas no currfculo de habilitação profissional, que

eventualmente venha a ser cursada, independente de exames específicos.

Art. 6° - A formulação dos currículos plenos dos cursos do ensino técnico

obedecerá ao seguinte:

I - o Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de

Educação, estabelecerá diretrizes curriculares nacionais constantes de carga horária mínima

do curso, conteúdos mínimos, habilidades e competências básicas, por área profissional.



II - os órgãos normativos do respectivo sistema de. ensino complementarão as

'diretrizes definidas no âmbito nacional e estabelecerão seus currículos básicos, onde

constarão as disciplinas e cargas horárias mínimas obrigatórias, conteúdos básicos,

habilidades e competências, por área profissional;

fi - o currículo básico, referido no inciso anterior, não poderá ultrapassar

setenta por cento da carga horária mínima obrigatória, ficando reservado um percentual

mínimo de trinta por cento para que os estabelecimentos de ensino, independente de

autorização prévia, elejam disciplinas, conteúdos, habilidades e competências específicas

da sua organização curricular.

§ 1° - Poderão ser implantados currículos experimentais, não contemplados nas

diretrizes curriculares nacionais, desde que previamente aprovados pelo sistema de ensino

competente.

§ 2° - Após avaliação da experiência e aprovação dos resultados pelo Ministério

da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Educação, os cursos poderão

ser regulamentados e seus diplomas passarão a ter validade nacional.

Art. 7° - Para a elaboração das diretrizes curriculares para o ensino técnico,

deverão ser realizados estudos de identificação do perfil de competências necessárias à

atividade requerida, ouvidos os setores interessados, inclusive trabalhadores e

empregadores.

Parágrafo Único - Para atualização permanente do perfil e das competências de

que trata o caput, o Ministério da Educação e do Desporto criará mecanismos

institucionalizados, com a participação de professores, empresários e trabalhadores.

Art. 8° - Os currículos do ensino técnico serão estruturados em disciplinas, que

poderão ser agrupadas sob a forma de módulos.

§ 1° - No caso de o currículo estar organizado em módulos, estes poderão ter

caráter de terminal idade para efeito de qualificação profissional, dando direito, neste caso, a

certificado de qualificação profissional.

§ 2° - Poderá haver aproveitamento de estudos de disciplinas ou módulos

cursados em habilitação específica para obtenção de habilitação diversa.



§ 3° - Nos currículos organizados em módulos, para obtenção de habilitação,

'estes poderão ser cursados em diferentes instituições credenciadas pelos sistemas federal e

estaduais, desde que o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não exceda
CInCOanos.

§ 4° - Estabelecimento de ensino que conferiu o último certificado de

qualificação profissional expedirá o diploma de técnico de nível médio, na habilitação

profissional correspondente aos módulos cursados, desde que o interessado apresente o

certificado de conclusão do ensino médio.

Art. 9° - As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por

professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua

experiência profissional, que deverão ser preparados para o magistério, previamente ou sem

serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais de formação

pedagógica.

Parágrafo Único - Os programas especiais de formação pedagógica a que se

refere o caput serão disciplinados em ato do Ministro de Estado da Educação e do

Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Educação.

Art. 10 - Os cursos de nível superior, correspondentes à educação profissional

de nível tecnológico, deverão ser estruturados para atender aos diversos setores da

economia, abrangendo áreas especializadas, e conferirão diploma de Tecnólogo.

Art. 11 - Os sistemas federal e estaduais de ensino implementarão, através de

exames, certificação de competência, para fins de dispensa de disciplinas ou módulos em

cursos de habilitação do ensino técnico.

Parágrafo Único - O conjunto de certificados de competência equivalente a

todas as disciplinas e módulos que integram uma habilitação profissional dará direito ao

diploma correspondente de técnico de nível médio.

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



ANEXO C .: Carta Consulta PROEP / Segmento Comunitário

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
-" ,SECRETARIA DE EDUCAÇAO MEDIA E TECNOLOGICA

PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CARTA CONSULTA

SEGMENTO COMUNITÁRIO

Título do Projeto: _
(nome do centro de Educação profissional objeto da proposta)

Localização - Cidade: Estado: _

NOIDedocontato: _
(pessoa responsável pela troca de informações entre a Entidade e o PROEP)

Cargo: Tel: Fax: _

E. Mail: _

Brasília/J aneiro/2001



FORMULÁRIO I

TÍTULO DO PROJETO:
(nome do' centro de educação profissional objeto da proposta)

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE SOLICITANTE

1 - NOME DA INSTITUIÇÃO 2 - N" DO PROCESSO

3 _NUDO CGC 4 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA OU PRAÇA E N°)

5 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC) 6 - BAIRRO I DISTRITO

7 - MUNICIPIO 8-UF 9-CEP lO-CAIXA POSTAL

ll-DDD /12 - TELEFONE 13 -FAX 14- E. MAIL

15 - NOME COMPLETO DO DIRIGENTE 16- CPFN"

17 - CARGO OU FUNÇÃO 18 - RG N° 19 - DATA EMISSÃO 20 ÓRG. EXPEDIDOR

21 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA OU PRAÇA NU)

-
22 - COMPLEMENTO (APARTAMENTO,ETC) 23- CEP

24 - BAIRROIDISTRITO 25 - MUNICIPIO 26- UF

27 - AUTENTICAÇÃO

Local,' Data Assinatura do Dirigente
(Identificar a assinatura)



FORMULÁRIO 11

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO
,;,. sÓ.

1. Título do Projeto
( nome do centro educacional objeto da proposta)

2. Objetivos Gerais
( indicar os macroobjetivos a serem alcançados, o ramo da atividade econômica em que a Escola oferecerá formação
profissional)

3. Metas
( indicar as metas quantitativas e o espaço de tempo de sua realização, por exemplo: n? de pessoas/ano a serem formadas
nos níveis, básico, técnico e tecnológico (se houver))

4. Localização
(indicar o município, região e o estado onde está ou será implantada a Escola)

5. Área de abrangência
(indicar a área de atendimento (município(s), microrregião) prevista para a Escola)

6. Caracterização sócioeconômica da população da área de abrangência
(indicar a população urbana e rural, faixas de renda, empregos, percentual da população
economicamente ativa a ser beneficiada, dentre outros)

7. Caracterização das atividades econômicas da área de abrangência
(indicar as atividades econômicas predominantes na área de abrangência e a participação percentual
de oferta de empregos de cada uma delas na região)

8. Perspectivas de investimentos, públicos ou privados, no desenvolvimento econômico da área
de abrangência
(indicar, se houver, projetos ou programas de desenvolvimento ou redirecionamento econômico,
investimentos em tecnologias, incentivos à criação de empresas, dentre outros)

OBS .: INDICAR AS FONTES DOS DADOS INFORMADOS



FORMULÁRIO III

rNFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA EDUCACIONAL

1. Categoria em que a entidade (escola ou centro de educação profissional, proposto ou
existente) se enquadra de acordo com o Artigo 20 da LDB:

I. Privada 11. Comunitária rn. Confessional IV. Filantrópica

2. Proposta de cursos e estimativa de vagas por Área Profissional
( Consultar Anexo I - Áreas Profissionais)

Nome da Área Profissional Nome do Curso Vagas
Estimadas/Ano

Nível Básico

Nível Técnico

Nível Tecnológico



FORMULÁRIO IV

INFORMAÇÕES SOBRE 'ÉNTIDADES INSTITUIDORAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL OBJETO DA PROPOSTA
(indicar as entidades, que constam ou constarão dos estatutos de criação da escola, como sócias
instituidoras, fundadoras e/ou mantenedoras)

1 - Nome da instituição:

Endereço:

Finalidade social:

Área geográfica de atuação:

Interesse em participar do Projeto:

Experiência na área educacional:

2 - Nome da instituição:

Endereço:

Finalidade social:

Área geográfica de atuação:

Interesse em participar do Projeto:

Experiência na área educacional:

(Repetir as informações acima para cada uma das instituições parceiras)



FORMULÁRIO V

INFORMAÇÕES SOBRÉ' AS PARCERIAS ESTABELECIDAS COM O SETOR
PRODUTIVO E DEMAIS INSTITUIÇÕES
(indicar as parcerias que serão estabelecidas com empresas e outras instituições, visando o
desenvolvimento das ações da escola, tais como: campo de estágio, absorção de egressos,
cooperação técnica, dentre outras)

Nome da instituição/empresa Objetivo dapceria



FORMULÁRIO VI

INFORMAÇÕES SOBRE DEMANDA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, .

1. Estimativa da demanda pelo mercado de trabalho de recursos humanos qualificados, na
área de abrangência do projeto

Ocupações Quantidade Estimada

2. Análise de informações secundárias sobre a demanda de mão de obra na área de
abrangência do projeto

(analisar os dados obtidos com o objetivo de caracterizar a demanda por formação profissional na área de abrangência
do projeto, e demonstrar a relevância da Escola, objeto da proposta, frente a essa demanda. A Entidade responsável
deverá consultar entre outros, os estudos de mercados de trabalho, na Home Page www.mcc.gov.brlscmtec/proep que
apresenta uma base de dados primários (Pesquisa de Atividade Econômica Regional - PAER e Senso Rural) e outra, de
dados secundários.

http://www.mcc.gov.brlscmtec/proep


r

FORMULÁRIO VII

1. Informações sobre a oferta de Educação Profissional na área de abrangência

Vagas
Instituições Cursos Nível ofereci-

das/ano
!

I

I

I
I
I

I

I

2. Informações sobre a oferta de Educação Básica na área de abrangência

Nível de Ensino Matrícula/Total Formandos - Última Série

Ensino Fundamental

Ensino médio



r

FORMULÁRIO VIII
(somente para escolas já existentes)

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA OU CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
1. Cursos ministrados - Vagas, Matrículas e Formandos/ano

Curso Vagas / Ano Matrícula Formandos
Inicial / Ano:

Básico

Técnico

Tecnológico .



FORMULÁRIO IX

INFORMAÇÕES SOBRE'A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
DISPONÍVEL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OBJETO DA PROPOSTA

1. Instituições responsáveis pela operação e manutenção da escola
(indicar as instituições que se responsabilizarão pelos custos de operação e manutenção da Escola,
objeto da proposta)

Instituições Responsabilidades

2. Previsão de composição da receita de operação e manutenção da Escola
(indicar as fontes, tais como, subvenções prestação de serviços, mensalidade cobrada do alunado,
dentre outras e os respectivos percentuais de participação na composição da receita de operação e
manutenção da Escola) ,

Atenção: Cada item deverá ser detalhado o suficiente para que se possa ter uma visão clara e
objetiva dos recursos para manutenção da escola.

Fontes de receita previstas %

Mensalidade

Subvenções (especificar)

Outras (Especificar) -

TOTAL 100%

3 - Oferta de ensino gratuito
(Informar o percentual de vagas gratuitas em relação ao total ofertado ), considerando que no

mínimo 50% das vagas nos três níveis deverão ser ofertadas gratuitamente.

Nível de Ensino %
Básico

Técnico

Tecnológico



FORMULÁRIO X

INFORMAÇÕES SOBRE' INFRA-ESTRUTURA E VALORES DOS INVESTIMENTOS
SOLICITADOS E REALIZADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

1. Infra-estrutura Física disponibilizada
(indicar o terreno ou prédio que será destinado para o projeto da Escola).

Nome do Proprietário:

Endereço do imóvel :

, 2Area do terreno (m ) :

, ?
Area Construída (m"):

Especificar documento de posse: escritura devidamente registrada, informando o n." do registro,
Cartório de imóveis, etc.

2 - Estimativa de investimentos por categoria de despesa
(indicar, por categoria de despesa, os valores que foram estimados e estão sendo solicitados para a
implantação da Escola)

Categoria de Despesa Valor do Investimento CR$)

Infra - estrutura física

Equipamentos

Capacitação de pessoal

Material pedagógico

Consultoria

Serviços

TOTAL



r
FORMULÁRIO XI

..

1 - Investimentos realizados por categoria de despesa
(indicar (se houver) os valores de investimentos já realizados, visando à implantação da Escola
objeto da proposta)

Cat~oria de Desgesa Valor do Investimento (R$)

Infra - estrutura física

Equipamentos

Capacitação de pessoal

Material pedagógico

Consultoria

Serviços

TOTAL



ÁREAS PROFISSIONAIS

1. Agropecuária
2. Artes
3. Comércio
4. Comunicação
5. Construção Civil
6. Design
7. Geomática
8. Gestão
9. Imagem Pessoal
10. Indústria
11. Informática
12. Lazer e Desenvolvimento Social
13. Meio Ambiente
14. Mineração
15. auímica
16. Recursos Pesqueiros
17. Saúde
18. Telecomunicações
19. Transportes
20. Turismo e Hospitalidade

, L _
MINISTERIO DA EDUAÇAO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Gerência de Identificação e Seleção de Projetos - GSP


