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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Matos) - Boa tarde, nobre Deputado
Renato Molling, autor do requerimento a partir do qual se planejou e será realizada
esta audiência pública.
Sejam todos muito bem-vindos.
Vamos dar início a nossa audiência pública, que conta com a presença dos
seguintes senhores, a quem convido para compor a Mesa: Deputado Renato
Molling, autor do requerimento; Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, Superintendente
do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande
do Sul; Getúlio Marques Ferreira, Secretário Substituto de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação; José Carlos Mendes Manzano, Auditor
Educacional do SENAI de São Paulo, entidade vinculada à FIESP; e Marinus Jan
Van Der Molen, Superintendente da Associação de Ensino Social Profissionalizante
do Estado de São Paulo.
Esta audiência pública é realizada em decorrência da aprovação do
Requerimento nº 156, de 2008, de autoria do Deputado Renato Molling, e tem como
objetivo debater o plano de ampliação da educação profissional.
Esclareço aos ilustres convidados e Parlamentares que a reunião está sendo
gravada, para posterior transcrição. Por isso, solicito que falem sempre ao
microfone. Cada convidado terá 15 minutos para a sua exposição, após os quais
abriremos para debates com os Parlamentares inscritos.
Como é praxe nesta Comissão, passo a Presidência ao Deputado Renato
Molling, autor do requerimento. Ao mesmo tempo, peço a compreensão do
Deputado Renato Molling, dos nossos expositores e convidados porque tenho que
me retirar, uma vez que, às 14h30min, juntamente com outros 9 Srs. Parlamentares
vinculados a esta Comissão, teremos uma audiência com o Ministro Interino da
Cultura. Por essa razão, imediatamente nos retiraremos. Espero poder ter
oportunidade de depois retornar para também participar deste debate interessante.
Tenham todos uma extraordinária tarde, com as exposições que serão aqui
conduzidas pelos nossos expositores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Agradeço ao nosso
Presidente, Deputado João Matos, que abriu esta audiência pública e está à frente
desta importante Comissão de Educação e Cultura.
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Cada vez mais, a educação no nosso País precisa avançar, precisa melhorar
em todos os sentidos. Por esse motivo, formulamos à Comissão solicitação para
fazer esta audiência pública a fim de discutir o ensino profissionalizante, que, com
certeza, é uma oportunidade muito grande que o País oferece à sociedade,
especialmente aos nossos jovens, de conseguirem um emprego mais rapidamente e
melhor. O ensino profissionalizante também possibilita que o jovem tenha mais
clareza sobre as suas aptidões e sobre o que escolher para o seu futuro.
O País está crescendo em todos os sentidos. Temos uma natureza
privilegiada. Nosso País tem tudo para dar melhores oportunidades a todas as
pessoas. Basta darmos oportunidade de conhecimento. E o conhecimento se
adquire através da educação fundamental, infantil, superior e profissionalizante. Esta
última ainda precisa crescer muito para que possamos oportunizar esse espaço a
mais jovens.
Por esse motivo, estamos debatendo com representantes do Governo, da
sociedade, da iniciativa privada e de diversas entidades para ver de que maneira
podemos avançar o mais rápido possível em relação a essas escolas que já existem
e estão sendo ampliadas para que possamos ter uma qualidade de ensino cada vez
melhor. E com conhecimento o nosso jovem vai longe.
Fui Prefeito de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, por 8 anos. Na
oportunidade, tínhamos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, que adota a
filosofia da pedagogia do sucesso, segundo a qual é importante ter a criança na sala
de aula, porém, o mais importante é que ela saia de lá encaminhada para a vida.
Isso significa estar preparada, realmente aprender.
Nesse sentido, precisamos caminhar cada vez mais para que não só todas as
crianças estejam em sala de aula, mas também que saiam de lá encaminhadas para
a

vida.

E

uma

das

grandes

oportunidades

para

isso

são

as

escolas

profissionalizantes, assunto que vamos debater.
O público ainda não é muito grande, mas com certeza virá. Hoje estão sendo
realizadas muitas reuniões paralelas, mas tudo está sendo gravado, o que
possibilitará à imprensa divulgar, fazendo com que o assunto venha a ser do
conhecimento de centenas de milhares de pessoas.
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De imediato, passarei a palavra ao primeiro orador, por 15 minutos. Tenho
aqui a ordem dos convidados, mas acho melhor deixar livre. Quem quiser começar,
esteja à vontade. (Pausa.)
Então, democraticamente, concedo a palavra ao Prof. Lúcio Olímpio de
Carvalho Vieira, Diretor da Superintendência da Educação Profissional — SUEPRO,
vinculada à Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul.
O SR. LÚCIO OLÍMPIO DE CARVALHO VIEIRA - Boa tarde a todos.
Sr. Presidente, Deputado Renato Molling, demais integrantes da Mesa, é uma
satisfação participar desta audiência pública.
Quero iniciar falando da relevância do tema. O Deputado está de parabéns
por ter proposto tal tema para discussão nesta Casa e pela oportunidade com que o
assunto vem à baila. Vivemos um momento efervescente na educação profissional
no Brasil, que tem uma história bastante longa, mais de 100 anos de existência. Mas
ela ganhou um impulso significativo nos últimos 12 anos, quando da promulgação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996.
Na LDB, sob o título que trata dos níveis de modalidade da educação, há um
capítulo específico sobre a educação profissional, arts. 39 a 42. Pela primeira vez,
uma legislação desse porte dá destaque à educação profissional.
É interessante observar — quem acompanhou mais de perto isso deve ter
notado — que a lei não fala da formação profissional, do ensino profissional, mas
sim da educação profissional. Portanto, aquele momento foi um marco importante na
educação brasileira, porque traz a formação profissional como um entendimento
diverso do que vinha sendo tratado há bastante tempo. Esse ramo passa a ser
entendido como parte da educação.
A própria Constituinte já resguardava o direito do cidadão à educação básica
e também à formação profissional, seja via educação técnica ou educação superior,
também entendida como educação profissional.
Nestes últimos 12 anos, inúmeros debates foram travados no Brasil sobre o
tipo de educação profissional que estava sendo desenhado, ou redesenhado, depois
da experiência da Lei nº 5.692, de 1971. De 1972 a 1982, o Brasil tornou
compulsória a educação profissional nos ensinos de 1º e 2º graus. Aquela
experiência se mostrou nefasta para a educação em geral — ensino médio, ensino
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de 1º e 2º graus —, não só para a educação profissional. Boas escolas de educação
profissional perderam em qualidade, e as de ensino regular não conseguiram trazer
as boas experiências da educação profissional para reforçar a formação, seja ela
propedêutica, seja ela voltada para uma profissão.
De 1982 para cá, inúmeras discussões foram travadas sobre o tipo de
educação que queríamos construir no País. Com a LDB, em 1996, em linhas gerais
— principalmente pelo fato, como disse, de considerar o ensino profissional uma das
modalidades da educação —, e, logo depois, ainda no Governo Fernando Henrique
Cardoso, com o Decreto nº 2.208 e os pareceres do Conselho Nacional de
Educação que o seguiram, sustentou-se um novo olhar sobre a educação
profissional, particularmente no que havia de novo, que era a discussão sobre as
competências necessárias para formar bons profissionais.
Esse novo olhar sobre a educação profissional fez com o Brasil readquirisse
uma posição de destaque no cenário internacional. Mais de 10 anos antes já se
vinha discutindo a reconfiguração dos currículos e a necessidade de que eles
tivessem uma estreita vinculação com o mundo do trabalho, com o perfil do
profissional que se queria formar.
Embora polêmico, esse decreto acrescentou muito ao debate. Esse Decreto
nº 2.208 trazia em si um problema, não por recriar o dualismo na oferta da educação
profissional, mas, fundamentalmente, porque ele impedia que se oferecesse uma
modalidade da oferta da educação profissional, que era o ensino médio integrado ao
ensino profissional.
O Decreto nº 5.154 sucedeu esse Decreto nº 2.208 e recolocou como
possibilidade diferentes formas de oferta da educação profissional de nível médio,
da formação técnica de nível médio, que seriam as formas integradas ao ensino
médio, concomitante ao ensino médio ou subseqüente ao ensino médio.
De qualquer forma, nestes 12 anos houve um salto gigantesco no número de
matrículas. Mais que se dobrou o número de matrículas na educação profissional
brasileira — estou falando mais precisamente do nível técnico.
O número de estabelecimentos cresceu bastante nesse período e hoje temos
no Brasil, de acordo com o último Censo, de 2006, publicado pelo INEP, quase 745
mil matrículas da educação profissional. Digo que é um número grande quando se
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compara com o que havia antes, embora seja um número muito pequeno quando
comparamos com o que seria necessário para atender as demandas do mundo do
trabalho e da sociedade. Ele está muito longe do que temos em termos de matrícula
para o ensino superior, que beira hoje 5 milhões de matrículas.
O fato é que, destes 745 mil, em termos redondos de matrículas, por esse
Censo, 336 mil matrículas são na rede pública — municipal, número muito pequeno;
particularmente estadual e rede federal.
As redes estaduais deste País são responsáveis por 70% da oferta pública da
educação profissional. Em seguida, vem a rede federal, que fica com alguma coisa
em torno de 24%.
Há um dado que temos de levar em conta. Falo com muita tranqüilidade,
porque, embora no cargo de Superintende da Educação Profissional do Rio Grande
do Sul, sou professor da rede federal. Estou cedido ao Estado com a incumbência
de gerir a educação profissional. Mas desde que sou professor da rede federal — e
isso faz mais de 10 anos — tenho acompanhado muito de perto a oferta da
educação profissional e é muito comum, nos diferentes espaços, sempre que nos
reportamos à educação profissional pública, nos reportarmos aos CEFETs, à esfera
federal. E quando se trata do privado, nos reportamos ao Sistema S, que tem uma
importância de longa data — já são 66 anos para o SENAI e 62 para o SENAC; é
uma longa história.
Mas o fato que quero trazer aqui para esta audiência é que a educação
profissional pública neste País é ofertada fundamentalmente pelas redes estaduais.
É claro que é louvável quando se assiste ao Governo Federal anunciando uma
ampliação da sua rede: das atuais cerca de 150 unidades federais — depois o Prof.
Getúlio pode nos ajudar — para mais 150.
Só no Rio Grande do Sul, temos uma rede com 150 escolas técnicas. Isso
demonstra a força, a importância que essas redes têm no cenário nacional como
ofertantes de cursos técnicos nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes eixos
tecnológicos, como agora estão no novo catálogo.
Outro dado que é importante levantar aqui é que são mais ou menos 3.300
estabelecimentos de ensino técnico no País. Desses, 944 são públicos. Estaduais,
659; federais, 147, de acordo com o Censo 2006. Esses números cresceram um
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pouco durante esse tempo. De qualquer forma, quando se fala em termos de oferta
pública, mais uma vez os Estados são responsáveis por 70% dos estabelecimentos
de ensino.
Estou trazendo esses dados primeiro porque é importante que todos tenham
presente que se é louvável o esforço do Governo Federal no sentido de ampliar sua
rede, porque isso está ampliando o número de vagas públicas para os cidadãos
brasileiros, principalmente para os jovens, sejam os que ainda estão em fase de
conclusão do ensino médio, sejam aqueles que são egressos do ensino médio, há
um dado extremamente importante: são os Estados os grandes provedores dessas
vagas públicas; são as redes estaduais.
Sou membro do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais da Educação
Profissional, represento a Região Sul nesse fórum. Temos debatido muito junto ao
Ministério da Educação, principalmente junto à Secretaria de Educação Profissional
Tecnológica, no sentido de que haja significativos aportes financeiros de apoio às
redes estaduais. É importante que tenhamos presente isso. Por maior que seja o
esforço da União no sentido de construir mais CEFETs, de construir os IFETs, de
construir outras unidades, a capacidade de atendimento ainda vai ser muito pequena
quando comparada à capacidade de atendimento da rede estadual. Aumentar em
150 o número de CEFETs é um dado relevante e significativo, dobra o número de
unidades federais no Brasil. No entanto, quando esse número é comparado ao que
as redes estaduais são capazes de oferecer, fica muito longe.
Por outro lado, essa iniciativa é muito cara. E aí vou fazer o meu choro aqui.
O Getúlio conhece o meu choro, não tem problema algum. Quando o Governo
anuncia a construção de 150 escolas federais, ao custo de 750 milhões, para a
instalação de equipamentos e obras, e anuncia mais 500 milhões em termos de
recursos humanos, isso nos faz pensar. Os 750 milhões já indicam que o custo é de
5 milhões por CEFET. Isso vai dar um custo, por aluno, de mais ou menos 1.800
reais, em números redondos. Aliás, acho que dá mais. Dará quase 5 mil reais por
aluno. É um valor extremamente elevado. Não que o tema não seja importante e
relevante, mas fico pensando que as redes estaduais, com menos da metade
desses recursos, são capazes de oferecer muito mais.
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Para os senhores terem uma idéia, para o Programa Brasil Profissionalizado,
ultimado no início deste ano, que prevê o apoio financeiro principalmente às redes
públicas estaduais e a algumas municipais, estão indicados 900 milhões. Então, são
900 milhões para algo em torno de mil escolas, e 750 milhões para 150 escolas da
rede federal. Essa comparação mostra o quanto isso vai custar para o Brasil.
Friso aqui que é extremamente importante a presença da rede federal e a sua
ampliação, mas temos que pensar o seguinte: com esse dinheiro, o quanto é
possível fazer, através das redes estaduais, para responder a essa demanda
crescente? Qual a quantidade de vagas que seríamos capazes de oferecer através
das nossa redes estaduais?
Então, quando trago esse tema para o debate, não é para opor-me à
expansão da rede federal, mas para chamar a atenção fundamentalmente para o
fato de que se a nossa tese é ampliar ofertas públicas de vagas nos cursos técnicos,
e temos de procurar onde está principalmente a capacidade de oferecer isso.
Particularmente, tenho bem presente que são as redes estaduais os grandes
provedores disso. Há o Sistema S, com quem pelo menos em meu Estado temos
uma relação estreita muita positiva. No último ano e meio que estou à frente da
SUEPRO conseguimos um acordo com o SENAI. Eles estão oferecendo hoje cerca
de 3 mil vagas públicas de formação de profissionais técnicos de nível médio nas
unidades do SENAI. Mas são vagas públicas, para alunos das redes públicas
estaduais.
Então, se faço por um lado essa crítica, é uma crítica que procura ajudar para
que pensemos melhor o investimento de recursos públicos. Também quero chamar
atenção para a necessidade de se estreitar as relações, as parcerias entre as
diferentes redes. No momento em que temos de definir ou quando o Governo
Federal, por intermédio da Secretaria de Educação Tecnológica do MEC, define o
local onde serão instaladas essas 150 unidades do CEFET, seria extremamente
importante que, antes da definição, houvesse uma discussão com as redes
estaduais, com o Sistema S, com as escolas municipais, com os municípios que
oferecem cursos técnicos; que se tivesse feito um debate anterior para que se
pudesse melhor gerenciar essa oferta. Infelizmente, não foi isso o que aconteceu.
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No meu Estado, posso tranqüilamente apontar isso. Temos uma sobreposição
de escolas CEFETs em regiões onde somos muito bem atendidos por outras
escolas da rede estadual; e outras regiões que enfrentam dificuldades até pelas
crises financeiras que o Estado sofre, onde seriam muito bem-vindas unidades dos
CEFETs, não foram atendidas, embora tenha feito esforços muito grandes no
sentido de convencer e conversar bastante com o Secretário de Educação
Tecnológica, Prof. Eliezer Pacheco, que é nosso conterrâneo, Deputado, também é
do Rio Grande do Sul.
É claro que ninguém é ingênuo de pensar que questões políticas não entram
nessas discussões. Não as nego, fazem parte. No momento em que estamos
ocupando um cargo público, estamos ocupando cargos políticos, mas é necessário
que essa política seja feita de uma maneira tal que consigamos melhor equacionar
os problemas e melhor dirigir os recursos públicos para atender o que
compreendemos ser fundamental para a educação profissional.
Desejo que com o tempo, com a ajuda de ações como esta proposta pelo
Deputado Renato Molling possamos começar a pensar efetivamente em construir
alguma coisa que se aproxima do ideal, que é um sistema nacional de educação
profissional que junte as diferentes redes e que comece a mapear melhor a
distribuição dessas escolas e a aplicação desses recursos para que tenhamos
melhores resultados, com mais matrículas. E que além de mais matrículas se
consiga fazer um melhor acompanhamento desses cursos e também que nos
debrucemos não mais apenas na entrada, mas também no perfil do profissional que
está sendo formado.
O número de alunos que se formam nos cursos técnicos, quando comparado
ao número de matriculados, ainda é muito pequeno, ainda está muito abaixo daquilo
que esperávamos. Se o número de alunos matriculados já é baixo, mesmo que
possamos dizer hoje que em 2008 estejamos próximos de 900 mil, o número de
alunos ou de profissionais que ingressam no mercado de trabalho anda em alguma
coisa em torno de 200 mil, se juntarmos todas as redes. O que é muito pequeno
ainda para o que almejamos para o País.
Se existe essa vontade que demonstra o Governo Federal de investir
pesadamente em educação profissional, se os gestores da educação profissional
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dos Estados estão motivados e mobilizados para isso, se o Sistema S, que é um
importante parceiro nessa oferta, com tradição na oferta de educação profissional,
está motivado para isso, não vemos razão para que não façamos em cada local
deste País discussões mais precisas em cima dos arranjos produtivos locais, em
cima dos projetos estratégicos de desenvolvimento regionais e nacionais e que
possamos dirigir esses recursos da melhor maneira possível.
Obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Obrigado, Sr. Lúcio
Olímpio, por essas observações importantes que deram uma visão geral de como
funciona o sistema e sugestões de como ele poderia funcionar melhor.
Democraticamente, alguém se dispõe a falar agora? Senão, vamos por
ordem. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Sr. Getúlio Marques Ferreira, Secretário Substituto de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC),
representando o Sr. Eliezer Moreira Pacheco, Secretário do SETEC/MEC.
O SR. GETÚLIO MARQUES FERREIRA - Boa tarde a todos. Cumprimento
os componentes da Mesa: o Deputado Renato Molling, o Sr. Marinus, aqui ao lado, o
Prof. Manzano e o Prof. Lúcio. São muitos os debates que temos tido, não é Lúcio?
E aqui nesta Mesa temos algumas discordâncias. Como sempre, estamos em lados
opostos na hora da discussão, mas sempre caminhando juntos na hora de tentar
construir, executar e melhorar a educação profissional do Brasil. Cumprimento o
Deputado Alex Canziani, que é o nosso Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa da Educação Profissional, junto com os outros Deputados que fazem parte
da Comissão.
Temos dito no Ministério da Educação e na SETEC o quanto é importante a
Frente Parlamentar formada por V.Exas., Deputados, em defesa da educação
profissional e o quanto isso tem sido importante para a educação profissional do
País.
Quando brinco com minhas discordâncias com o Lúcio é porque S.Sa. fez um
belo histórico. Parabenizo-o pelo belo histórico que fez da educação profissional,
com esses tantos anos. São mais de 100 anos. Os 100 anos são apenas da rede
federal, que se iniciou em 19 Estados, em 1909. É uma rede que se torna centenária
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agora, em 2009. São 100 anos. Porém, a educação profissional inicia-se um pouco
antes, em algumas províncias, desde a época do Império, com aquelas escolas de
artistas e outros colégios que já existiam antes mesmo da rede da educação
profissional.
Na seqüência de sua exposição, o Prof. Lúcio fez referência a algumas
questões com as quais concordamos perfeitamente, uma delas em relação à Lei nº
5.692, de 1971, que tentou impor a educação profissional para todos os Estados e
municípios no ensino médio. Aquele foi um fator complicador. As instituições não
estavam preparadas.
Ao mesmo tempo, quando entramos no Decreto nº 2.208, temos as primeiras
divergências. O decreto, ao mesmo tempo que ampliou a oportunidade de as
instituições terem a formação da educação profissional separada do ensino médio,
que foi subseqüente, ele realmente aumentou a oferta subseqüente muito mais por
imposição do que por uma conquista e até por uma necessidade, porque houve uma
evasão muito grande. Reconhece-se nos números que há um grande número de
matrículas e pouca formação. Isso talvez advenha daquela pequena mudança que
ocorreu nos anos de 1998 até o ano 2003, quando fizemos a mudança para permitir
que também se tivesse de volta o ensino integrado.
O Estado do Rio Grande do Sul não passou por essa dificuldade. O Rio
Grande do Sul adequou-se perfeitamente. A SUEPRO foi fundada no Rio Grande do
Sul com esse viés. É um belo Estado, onde hoje existe uma educação profissional
na rede pública funcionando bem. Eu digo a mesma coisa do Estado de São Paulo,
que é o caso das FATECs e do Centro Paula Souza, que é outra rede muito bem
estruturada. Também é o caso do Rio de Janeiro, com as suas FATECs — se não
me engano, esse é o nome que se usa no Rio de Janeiro.
Mas em outros Estados não se conseguiu, com aquelas mudanças que
aconteceram em 1998, fortalecer a educação profissional. Ao contrário: tivemos
Estados, como o Paraná, por exemplo, em que praticamente todas as escolas de
educação profissional, até porque elas tinham uma visão de escolas mais agrícolas,
foram fechadas, com aquela postura anterior de separar a educação, de não permitir
que os jovens com 15 ou 16 anos já pudessem entrar para fazer o ensino médio e
ao mesmo tempo ter uma profissão e sair aos 18, 19 anos profissionalizados.
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O que é que fez o Decreto nº 2.208? Estimulou principalmente o seqüencial,
que chamávamos, na época, de pós-médio. E o aluno, para fazer o seqüencial, já
tinha de ter concluído o ensino médio. E entre fazer um outro ensino médio técnico e
uma faculdade, alguns preferiam pagar uma faculdade ali, na esquina da cidade,
faculdades hoje questionáveis de acordo com o desenho que temos. Isso ocorreu
até porque para alguns pais, de acordo com estudos feitos, diziam: “Não. Você já
tem 19, 20 anos e vai fazer outro curso técnico? Se for uma faculdade eu ainda
pago, mas um curso técnico, não”. Uma visão ainda aristocrática, porque o ensino
técnico não era importante.
Mas isso, Lúcio — só para tentar pontuar essa visão que nós tivemos ao
chegar —, estávamos na SETEC em 2003 e propusemos ao Presidente Lula
algumas mudanças legais. Uma das primeiras mudanças — e aí, de novo, a Frente
Parlamentar nos ajudou muito — foi quando entramos, em abril de 2004, com a
proposta para mudar uma palavra na lei que dizia que “obrigatoriamente” a
educação profissional... Vejam o extremo a que chegamos no Governo passado. O
senhor citou o lado bom, que eu também acho que foi termos feito uma grande
discussão na educação profissional; e o lado ruim foram algumas amarras. Entre
elas a amarra existente no Decreto nº 2.208 de separar a educação profissional do
ensino médio; e a outra, o grande problema foi a não permissão da expansão.
Eu concordo com o senhor que a expansão, em termos de números, deve
localizar-se muito mais no Estado. O Estado é que tem capilaridade para dar esse
retorno em termos de números. Ao mesmo tempo, temos uma rede também
qualificada, tanto quanto a do Estado e quanto a do Sistema S, que ficou parada nos
anos de 1998 até 2005, quando precisamos mudar uma palavra e tirar o
“obrigatoriamente” da lei e colocar “prioritariamente”, “preferencialmente”. Quer
dizer, como está hoje a lei, um governo com outra visão pode chegar e dizer: “Não,
acabou, de novo, a expansão federal”.
Não é a nossa visão. Nós entendemos que isso não é custo. Quando se fala
que isso é custo entendemos como investimento. Qualquer cidade que tenha uma
escola federal, por mais que sejam poucas, se diferencia das outras, por mais que
ao redor dela funcionem redes estaduais. São escolas que têm uma qualidade ímpar
e que tendem a puxar para que todas cheguem àquele mesmo nível de ensino das
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escolas federais, das escolas do Sistema S e de diversas boas escolas estaduais
que conhecemos.
Existem dificuldades. No meu Estado tivemos essas dificuldades. Naquela
época, foi estabelecido como vertente para essa mudança na legislação, na oferta
da educação profissional, na reforma, um programa de financiamento chamado
PROEP, conhecido de todos e que tinha um viés: como não poderia ter expansão na
rede federal, o recurso foi destinado para a melhoria da rede federal. E realmente
houve um melhora enorme na rede, porque se recebeu recursos para laboratório,
para capacitação. E a rede melhorou muito.
No caso das redes estaduais, tivemos alguns problemas. Nas que já tinham
uma rede fortalecida, como o próprio Rio Grande do Sul, que recebeu alguns
recursos para isso, as escolas também melhoraram. Em outros Estados que não
tinham essa formação na educação profissional muito sólida, nós tivemos
dificuldades. Alguns representantes dos Estados diziam: “Ela é cara, não é?” E eu
dizia: “Mas isso não é caro. Isso é investimento”. O Estado entra, depois investe e o
retorno vem até pela própria produção econômica e pela mudança que há naquela
matriz dentro dos Estados. Mas isso não aconteceu na grande maioria dos Estados.
Então, quando o senhor cita, e é verdade, as cerca de 990 escolas públicas
de educação profissional no País, praticamente 3 Estados têm metade da rede; e os
outros Estados ficam, cada um, com pequenas escolas.
E daí veio esta proposta de não só modificarmos com o Decreto nº 5.154 a
permissão de que pudesse ser feito de novo o ensino integrado e deixasse dentro da
especificidade de cada região... E o senhor é um lutador por isso, porque sei que
hoje, à frente da SUEPRO, lutou inclusive para que o Brasil Profissionalizado
pudesse financiar os 3 níveis de ensino para não entrarmos, de novo, naquela
discussão extrema de que tem que deixar de existir uma das formas de educação.
Nós não pensamos assim. Deve haver um espaço em cada uma das regiões
do País, em cada Estado, em cada cidade, para que, dentro de suas
especificidades, se possa oferecer a educação profissional da melhor maneira.
E o que fizemos com isso? Com a mudança dessa palavrinha para
“preferencialmente” abriu-se espaço para que o Governo pudesse voltar a financiar
as escolas.
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O Prof. Lúcio Vieira tem razão nos seus números. Numa primeira fase, foram
64 escolas. E permitam-me dizer que isso é investimento. Eu não olho isso como um
valor exagerado para a educação. O que nós temos é que talvez precisemos
melhorar. E nesse caso são discutidos aqui também nesta Casa os salários de
professores. Por que às vezes os custos, quando fazemos comparações entre o
Sistema S e as redes federal, estaduais ou municipais, ficam díspares? Porque de
80% a 85% do custo são os salários, que não são altos, mas os salários das redes
federais já são maiores do que os salários dos Estados. O grande problema que
eleva esses custos é o dos salários.
Como o senhor bem viu, para que possamos ampliar a rede federal,
precisamos criar cargos. Inclusive, esta Casa também aprovou um projeto de lei que
cria novos cargos. São novas escolas; então, deve haver cargos. São 100 pessoas
em cada uma dessas escolas, entre professores e técnicos administrativos. Com
esses cargos novos, vamos ter um aumento de despesas que, volto a dizer, são
investimentos nos salários desses profissionais, num total de cerca de 500 milhões.
Isso não acontece quando se vai para uma outra rede em que os salários são
menores.
Haverá um investimento nestas 150 novas escolas, a partir do funcionamento,
de cerca de 300 milhões anuais: 12 milhões por ano para manutenção, para
pagamento etc.
Nesse contexto, nós fizemos uma expansão com 64 unidades e uma segunda
com 150. Nessa segunda expansão foram consultados 6 Ministérios para nós
podermos fazer a locação. Foram consultados os Ministérios de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior; Educação; Saúde; Trabalho e Emprego; e
Desenvolvimento Social, para que, juntos com a Educação, fizéssemos um mapa de
que locais precisariam das escolas, na linha de trabalharmos sintonizados com os
arranjos produtivos e sociais locais.
Quando fizemos o mapa das 150 unidades, 134 escolas coincidiam com
locais em que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio dizia haver um
arranjo produtivo local que precisava ser atendido. Por mais que já existisse naquele
local uma escola estadual ou uma escola municipal ou, às vezes, até uma escola do
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Sistema S, havia necessidade de uma escola que atendesse aquele arranjo
produtivo determinado.
Para instalação de cada uma dessas escolas estão sendo realizadas
audiências públicas para saber que cursos irão atender a sociedade e a comunidade
local. Algumas outras, que não estavam previstas naqueles arranjos produtivos
locais, foram colocadas em áreas próximas a assentamentos, onde havia pequenos
agricultores a serem capacitados. Muitas delas foram alocadas dessa forma. E a
partir daí fizemos essas 150.
Quero dar um testemunho para os senhores. No dia 24 de junho do ano
passado, se eu não me engano, quando o Presidente Lula foi lançar as 150 escolas,
2 dias antes, nos pediram — nós é que cuidamos disso — para dizer a que partidos
pertenciam as Prefeituras, porque S.Exa. iria citar. Até aquele momento, por mais
que os senhores ainda digam que há muita ingerência, nós fizemos um trabalho
técnico. Às vezes, não conseguíamos atender alguns Deputados. V.Exas. sabem
disso, porque tentavam e não havia espaço técnico para esse atendimento. Foi
naquele momento que o Presidente Lula perguntou a que partidos pertenciam as
Prefeituras.
Tínhamos esse levantamento e passamos para S.Exa. cerca de 2 ou 3 dias
antes do lançamento. Era natural que a maioria fosse do PMDB, porque esse era o
partido que tinha mais municípios. Depois, em segundo, foram o PSDB e o PFL. O
PT foi o quarto. Tínhamos condições, se fosse uma questão apenas de fazer o
atendimento político, de ter carregado em Prefeituras de partidos. Mas não foi o que
aconteceu.
Se os senhores pegarem o mapa de São Paulo, verão que aquele Estado
tinha, até a elaboração desse projeto, 3 escolas federais — um Estado como São
Paulo. Agora, vamos ter 22 escolas. E São Paulo tem uma boa base política do
Partido dos Trabalhadores, mas não foi distribuída a maior parte ali. Ao contrário, de
novo está lá dividido entre PMDB, PSDB, PFL e PT em conjunto. Foi um trabalho em
que se tentou dar maior aporte ao estudo técnico realizado.
Em algumas, conseguimos. Cometemos falhas, e entendemos isso. Mas, na
maior parte, fizemos o levantamento para ver se já existia alguma escola da Rede
Paula Souza naquele local. No Rio Grande do Sul também, temos conhecimento de
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que as pessoas que estavam na CETEC tentaram deslocar. Em alguns casos não
foi possível, porque houve pressão dos arranjos que vinham do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas essa foi a forma como se fez o plano
de expansão da fase 2.
Tínhamos, até 2003, 140 escolas, e estamos programando, até 2010, 354
escolas, as 140 mais 214 novas escolas feitas a partir de 2006. A lei saiu em 18 de
novembro de 2005, e começamos a expansão, que se iniciou realmente em 2006.
Esse é um desenho que o MEC tem feito com toda a ajuda do Congresso Nacional,
que tem colocado na sua legislação as condições, que são os cargos para essas
escolas, os recursos na Lei Orçamentária para que possamos construir essas
escolas.
Entendendo parte do que disse o Lúcio — com o que concordo — de que a
capilaridade tem de vir dos Estados e Municípios, criou-se o programa Brasil
Profissionalizado, com um aporte inicial de R$900 milhões. Os primeiros 5 Estados
que já fizeram seus projetos... E a coisa está sendo feita de novo de maneira em
que temos respeitado toda a dinâmica dos Estados. Os Estados assinam o plano de
ação articulada. Os Estados, com suas Secretarias e técnicos, vão ao MEC, e
fechamos todo esse projeto em conjunto. O Lúcio também tem acompanhado isso.
O Estado diz qual é a necessidade. Os 5 primeiros Estados a fazê-lo já deram uma
resposta magnífica, de tal forma que, das 750 mil vagas existentes hoje em
educação profissional... Aliás foram 4 Estados, porque com um deles não
conseguimos fechar até o dia 4. Nos Estados do Ceará, Piauí, Mato Grosso e
Tocantins, porém, já há uma previsão de oferta de 180 mil vagas nessa elevação
pelo conjunto de escolas estaduais que vão passar a oferecer a educação
profissional.
O MEC tem dado tanto assistência técnica como assistência financeira para
os Estados que querem fazer novas escolas — e eles são poucos. A maior parte
está adequando suas escolas de ensino médio. Para poder acessar esses recursos
para o ensino médio, cada um desses Estados que vão fazer adequação terá de
adquirir com recursos ofertados pelo MEC laboratórios de Física, Química,
Matemática, Biologia e Informática, os 5 laboratórios básicos, além de um laboratório
na atividade própria da região.
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Com isso, acreditamos que esses recursos vão se expandir, não vão ficar nos
R$900 milhões. Na medida que esse projeto saiu, foi batizado aqui na Câmara dos
Deputados mesmo. Antes chamado de Reorganização das Redes Estaduais, o
projeto foi batizado com o nome de Brasil Profissionalizado. Já existe um conjunto
de emendas para o próximo ano que vão melhorar essa oferta de recursos para os
Estados. Então, acredito que vá ser um pouco mais do que esses R$900 milhões.
O Brasil Profissionalizado vai atender toda essa demanda dos Estados.
Vamos procurar fazer esse atendimento a partir da visão dos Estados. Ajustamos
apenas as partes técnicas. Nos primeiros projetos, por exemplo, vinha se colocando
a possibilidade de trabalharmos com 50 mil alunos novos em educação profissional,
e o Estado se comprometia a contratar 40 professores. Dissemos que isso não podia
para acontecer, pois com 40 professores a mais não se iria atender 50 mil alunos.
Eram erros técnicos ou erros de entendimento, mas todo esse trabalho tem sido feito
pari passu entre Ministério da Educação e Estados.
Outro ponto que trabalhamos na rede federal, como “vertebramento” para a
educação profissional, como ponto de referência, e sempre buscando — vamos ver
se é possível — fazer um trabalho muito mais articulado com o Sistema S, Estados e
municípios, é a reestruturação da rede. Hoje os CEFETs trabalham de maneira
verticalizada, ofertando desde a formação inicial e continuada até a pós-graduação.
Como está hoje na legislação proposta, essas escolas serão transformadas em
institutos federais, com possibilidade de 20% das suas vagas serem ofertadas para
licenciaturas.
Temos um desenho das licenciaturas no País que nos preocupa muito.
Temos hoje uma deficiência de mais de 300 mil cargos de professores. Só na área
de Física, há uma falta de 54 mil professores. Nas 20 cidades no entorno de Pontes
de Lacerda, por exemplo, um dos lugares em que vamos ter um instituto, em Mato
Grosso, havia um único professor de Física no ensino médio. Um único professor de
Física formado no ensino médio! Os outros eram professores leigos ou de outras
cadeiras que estavam fazendo a oferta de Física.
Outro compromisso é o de que essas 354 instituições que hoje estão
espalhadas pelo Brasil possam ofertar 20% de suas vagas em licenciaturas. Já
fizemos um desenho disso, e teremos, até 2014, a possibilidade de ofertar pela rede
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federal 82 mil vagas para tentar sair do desenho. Pelo que fizemos lá, precisaríamos
de 83 anos, sem nenhum aumento de demanda, para poder atender a oferta de hoje
em Física, Química, Matemática e Biologia. Então, vamos tentar, pela rede federal,
pelo REUNI, que as universidades se reorganizem também com oferta de
licenciaturas. E, pela Universidade Aberta do Brasil, vamos suprir essas vagas.
Estamos com um plano para ver se até 2014 conseguimos suprir essa oferta de
defasagem de mais de 300 mil vagas de licenciados no País.
Para encerrar, refiro-me a outro projeto que temos debatido, com a anuência
do Sistema S... Aliás, com os diversos sistemas, porque chamamos de Sistema S
os diversos sistemas: o SENAI, o SENAC, o SENAR, o SESCOOP e o SENAT.
Também fizemos um desenho em que, até 2014, dois terços das vagas ofertadas
por esse Sistema passem a ser para alunos de escola pública ou para trabalhadores
fora do seguro-desemprego. Acho que foi um avanço nas discussões que tivemos
com o Sistema, para que os recursos compulsórios que o sistema arrecada possam
retornar à sociedade com esse aporte nessas vagas públicas. É um acordo que está
sendo desenhado. Na última reunião, há 2 semanas, o Ministro com os líderes de
todas as federações chegaram a esse acerto de encaminhar uma legislação
intermediária, um projeto de lei que pudesse dar vazão. Digo isso porque, no
primeiro debate que tivemos na TV Câmara, o Deputado Alex Canziani já fazia esse
apelo para que fizéssemos esse acordo. E o acordo foi feito.
Há uma possibilidade, afinal, de tentarmos cumprir o Plano Nacional de
Educação. O Plano Nacional de Educação 2001/2011 previa triplicar, a cada 5 anos,
as vagas em educação profissional. Não conseguimos fazer isso, apesar do
crescimento que o Lúcio mencionou, crescimento que existiu, mas nós saímos de
400 mil vagas para 746 mil — nem dobramos —, quando o plano previa triplicar.
Com o Brasil profissionalizado, já partimos para triplicar, e com a vinda do
Sistema S nessa parceria, aí, sim, eu acho que conseguiremos chegar ao nível dos
países desenvolvidos, em se tratando dessa área.
Temos uma pirâmide invertida: são entre 3 milhões e 4 milhões de alunos na
educação superior, contra 700 mil na educação profissional. E, quando vemos a
demanda oriunda das indústrias, da sociedade, do mundo geral, em se tratando de
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educação profissional, percebemos ela é o contrário: há necessidade de 10 técnicos
para um engenheiro, mas nós formamos 10 engenheiros para um técnico.
Podemos inverter essa pirâmide, nesta discussão, com a colaboração do
Sistema S, que hoje tem trabalhado conosco, com os Estados e os Municípios, com
seus gestores da educação profissional, que têm desenvolvido este trabalho
conjunto.
Fico à disposição de todos para possíveis indagações e questionamentos,
agradecendo à Comissão a oportunidade. A educação profissional entra, hoje, na
agenda do Governo Federal, dos Governos Municipais e Estaduais, porque é grande
fator para sonharmos com um país mais justo e mais desenvolvido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Agradecemos ao Prof.
Getúlio Ferreira as palavras. Tenho dito, tanto neste plenário da Comissão de
Educação, como no da Câmara dos Deputados e pelas regiões do País a que vou,
que vejo como a maior e mais importante ação que o Brasil vem desenvolvendo o
chamado Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que é, sem dúvida
alguma, Prof. Getúlio, um dos maiores avanços que temos alcançado em se
tratando de educação profissional. Trata-se de um belíssimo trabalho.
No Paraná, meu Estado, é de notar a quantidade de escolas que são
construídas, a nova perspectiva que se dá a vários Estados, principalmente aos
mais carentes, no que diz respeito à formação profissional e ao impacto que tal
projeto vem causando não só nas cidades, mas também nas regiões de modo geral.
Parabéns, Prof. Getúlio, pela boa parceria que tem desenvolvido com a
Comissão, a Frente Parlamentar e o Congresso Nacional, que tem aprovado
matérias para fortalecermos, cada vez mais, a educação profissional em nosso País.
Agradecemos a V.Sa. a manifestação.
Concedo a palavra ao Sr. José Carlos Mendes Manzano, auditor educacional
do SENAI de São Paulo, que dispõe de até 15 minutos para sua exposição.
O SR. JOSÉ CARLOS MENDES MANZANO - Muito obrigado, Deputado.
Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer à Comissão o convite.
Com base no que ficou definido no Estado, fui designado pelo Sr. Paulo
Antonio Skaf, Presidente da FIESP, e pelo Dr. Luis Carlos de Souza Vieira,
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Superintendente do SESI de São Paulo, para representar aquela unidade,
atendendo ao convite feito à FIESP. E agradeço a oportunidade.
Quanto à apresentação — conversamos a respeito disso com a Assessoria da
Comissão e, evidentemente, falamos um pouco do SENAI de São Paulo, porque não
temos muito como falar do sistema público —, rapidamente, vou falar do quadro
geral dos produtos que o SENAI oferece e dos quais a maior parte já é conhecida de
todos. Sobre cada situação, farei um pequeno comentário e, ao final, uma
conclusão, uma vez que estou numa situação privilegiada, pois ouvi o Lúcio e o
Getúlio falarem. Tentarei cumprir dessa forma os 15 minutos.
(Segue-se exibição de imagens.)
Isto não é nenhuma novidade: as prioridades do Departamento Regional do
SENAI de São Paulo são as prioridades da indústria. Somos mantidos pela indústria,
e nossa prioridade é apoiar a indústria, qualificando os trabalhadores, formando-os
para o mundo do trabalho. Na verdade, propositadamente, são prioridades que
acabam desembocando no principal ofício do SENAI: a educação profissional. Esse
é um quadro lógico, evidentemente.
Estes números são importantes para pensarmos um pouco no que o SENAI
teve de oferta em 2007. Considerando o que foi dito pelo Getúlio e pelo Lúcio,
podemos afirmar que São Paulo é a metade de tudo. Ou seja, de tudo o que
dissermos aqui referente ao SENAI, São Paulo representa a metade. De toda a
arrecadação do SENAI, São Paulo é a metade; sua oferta da educação profissional
representa a metade da do Brasil; a Rede Paula Souza é a maior rede estadual de
educação profissional do Brasil.
Nesses termos, temos 4 produtos no SENAI de São Paulo: aprendizagem
industrial, curso técnico de nível médio, superior de tecnólogo e formação
continuada.
É importante observar o seguinte: não gostamos muito quando se diz
“Sistema S” porque dá a idéia de uma unidade, quando, na verdade, ele envolve
várias entidades. Então, se considerarmos Sistema S, o SENAI é um S isolado.
Temos 23 mil alunos fazendo curso de aprendizagem, o que acho importante
— praticamente só o SENAI; o SENAC, um pouco e, no SENAT, acho que há pouca
gente fazendo isso. São 21 mil alunos fazendo o curso técnico, de nível médio,
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todos estudando gratuitamente, pois nossos cursos são gratuito. Há poucos alunos
no curso superior, porque achamos que o tecnólogo, no caso de São Paulo, é
importante, mas não fundamental para atender à indústria; e há quase 900 mil
alunos na área de formação inicial e continuada.
Rapidamente agora, eu gostaria de chamar a atenção para o curso de
aprendizagem.
O curso de aprendizagem industrial tem uma virtude muito poucas vezes
entendida, porque é um programa que alia formação com emprego. Temos, por
exemplo, quase 70% dos nossos alunos aprendizes empregados com carteira
assinada e com grande perspectiva de ser efetivado no emprego. Não é um
programa a que a legislação de ensino preste muita atenção, ele é regulado pela
legislação do Ministério do Trabalho. Poucas vezes se vê referência à aprendizagem
na legislação do ensino.
Então, fora o Primeiro Emprego, regulado pela legislação trabalhista, o
SENAI de São Paulo oferece 59 ocupações, em 13 áreas tecnológicas. São cursos
com duração de 2 anos, em que abrigamos alunos com idades entre 14 e 24 anos, a
maior parte deles com contrato de trabalho e — depois vou mostrar os dados —
índice de aproveitamento na área produtiva muito significativo e relevante. Curso
técnico não vou explicar o que é, pois todo mundo conhece.
Quero chamar a atenção para dois aspectos importante. O primeiro é a
gratuidade — o Getúlio sabe, estamos discutindo como MEC há muito tempo —,
100% dos cursos são gratuitos, regulamentados pela legislação do ensino. E nós
fazemos atendimento prioritariamente pós-médio.
O Getúlio comentou a questão do 2.208 e do 5.154. Eu diria que no SENAI
ficamos um pouco ao largo desse debate. A questão do 2.208 versus o 5.154 tem
vezo um pouco ideológico, e não necessariamente com base na realidade do ensino
profissional. Então, por exemplo, há quase 10 anos, , fazemos o técnico pós-médio.
Quem é a nossa população? Quem ia para o nível superior. Mas temos perto de
80% de egressos da rede pública e quase 90% com ocupação na área em que se
formou.
Na nossa avaliação, essa opção pelo pós-médio é relevante para o mercado
de trabalho porque, se ele não vai para o superior e vai para o técnico, como é
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gratuito, a chance de ele se inserir no mercado é muito grande. Ele poderia escolher
o vestibular. O Prof. Getúlio deu um exemplo adequado: o pai que vê o menino meio
sem saber para onde ir não vai querer que ele vá para o técnico, porque a tradição
brasileira diz que o mundo do diploma superior é mais valorizado. A nossa
experiência, porém, diz que não é bem assim. Depois vou mostrar alguns dados a
respeito.
Em relação ao superior em tecnologia — e quero chamar a atenção para
isso, que é importante —, temos ações em áreas com pouca ou nenhuma oferta na
rede pública e privada, com a especificidade tecnológica que só o SENAI é capaz de
ter. Aqui há um exemplo muito claro: só há curso de gráfica no SENAI de São Paulo,
no resto do Brasil não há, e a indústria necessita de gráficos para gerenciar o
processo produtivo. Todos os nossos cursos superiores já foram reconhecidos com
conceito A pelo MEC; temos apenas 4 cursos, mas 3 serão implantados em agosto,
de pós-graduação na área tecnológica em que temos graduação. E a oferta em
relação ao restante das matrículas é muito pequena, temos 1.600 alunos fazendo o
curso de tecnólogo.
Também entendemos, tanto a indústria, como o SENAI de São Paulo, que,
quando fazemos formação inicial e continuada, técnico e tecnólogo, cumprimos as
etapas da educação profissional definidas em lei. É o que diz a legislação.
Oferecemos também formação inicial e continuada de trabalhadores.
Costumo dizer o seguinte: a legislação do ensino não previu a aprendizagem. O que
é a aprendizagem? Alguém pode dizer que é formação inicial continuada. Não sei;
pode ser que sim, pode ser que não. Consideramos como sendo, mas, quando
falamos de formação inicial continuada em todas as áreas, não usamos
aprendizagem para falar dela, usamos cursos de duração mais curta: qualificação,
atualização, aperfeiçoamento, especialização. Realizamos esses programas em
razão do atendimento da demanda da indústria.
Na entrevista que eu dei pouco antes do debate, comentei, e vou falar agora,
a respeito da construção civil.
Aqui é só para dar uma notícia, não é educação profissional larga, mas é
relevante, em 2 programas.
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Temos telecurso fundamental e médio no sistema FIESP, da indústria;
educação profissional a distância na área da mecânica e um curso técnico
autorizado pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, de manutenção
mecânica de máquinas e equipamentos a distância. Mas é para a indústria. A
Secretaria de Educação de São Paulo quis que o oferecêssemos para a rede
pública. Mas esse curso é para a indústria, porque o pré-requisito de entrada é que o
aluno tenha 3 anos de experiência na área da mecânica; depois, ele pode fazer o
técnico e se diplomar.
Além de tudo isso, temos credenciamento do Conselho Estadual para fazer a
certificação do ensino fundamental e médio a distância em todo o Estado de São
Paulo para os nossos e também para quem não é aluno do SENAI. Fazemos isso
em conjunto com o SESI.
Em São Paulo, o SENAI tem outra importante prerrogativa: supervisão
própria. A Secretaria de Educação nos delegou isso; então, fazemos a nossa própria
supervisão, o que nos dá flexibilidade e agilidade para oferecer cursos técnicos sem
depender muito da burocracia, que, muitas vezes, faz com que o processo atrase
um pouco.
Mais um exemplo de formação inicial, cursos rápidos também por tutoria.
Serviço tecnológico, oferecemos nacionalmente para a indústria.
A nossa rede. Em São Paulo, se formos somar as escolas fixas às móveis,
que são escolas em carretas preparadas para desenvolver qualquer programa, até
mesmo na área da mecatrônica, e mais os centros móveis de certificação
profissional, temos 156 unidades, escolas stricto sensu são 87; as carretas são 65. É
com essa rede que alcançamos aqueles números que os senhores viram no início:
quase 50 mil matrículas entre técnico e aprendizagem, quase 900 mil matrículas na
área de formação iniciada continuada e em torno de 1.600 matrículas no curso
superior de tecnologia.
O SENAI de São Paulo tem escolas nos locais em que estão aqueles
pontinhos amarelos no mapa. Onde está mais escuro, mais verde, é onde há mais
concentração por demanda de formação profissional.
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Temos capilaridade para atender a demanda do Estado em razão de nossa
localização privilegiada. Quando não há condições, pegamos uma carreta e
deslocamos para a região onde ela será necessária.
São Paulo tem uma rede estadual, o Centro Paula Souza, além da federal,
que tinha só 3 unidades, mas, como o Getúlio disse agora, vai passar para 22, ou
mais. Sou conselheiro do CEFET e tenho essas informações. Acho que são 22 ou
24, uma coisa assim. Mas vai aumentar muito.
O Lúcio tem razão: com o SENAI, o CEFET e o Centro Paula Souza, em que
pese o nosso grau de relação harmônica absoluta, às vezes não conseguimos evitar
que se faça instalações de unidades ou do Poder Público Federal ou Estadual, uma
vez que o SENAI o faz de maneira mais ou menos fixa, instalamos com base em
critérios de demanda. A instalação pelo Poder Público é muito mais política.
De fato, o Lúcio está certo. O que estamos fazendo? Para tentar evitar que o
ônus seja muito negativo para a população estamos procurando negociar o curso.
Dou um exemplo concreto: em Marília, o SENAI ia instalar um curso de alimentos na
área de superior, e o Paula Souza também. Então, recuamos, não instalamos o
curso porque já ia haver uma oferta na área pública.
É importante que isso seja observado — e gostei quando o Lúcio falou a
respeito. Sei que o MEC faz um esforço nesse sentido, tenho acompanhado, mas
seria importante, em termos de política pública, não fazer sobreposição de ofertas,
principalmente agora que estamos nessa negociação de ampliação de gratuidade,
para não gastar energia e deixar o adolescente com um drama, sem saber se vai
para a federal, se vai para a estadual, se vai para o SENAI ou para o SENAC. Todas
têm grandes vantagens, grandes méritos e alguns defeitos também, mas era
importante fazer essa observação, inclusive devido ao tema do debate.
Em São Paulo, planejamos a oferta de educação profissional com base em 3
aspectos: perfil da demanda, perfil profissional e elaboração do plano de curso.
Quero chamar a atenção dos senhores para o perfil profissional que construímos no
SENAI nacionalmente, discutindo com o pessoal do departamento nacional e com
base numa metodologia que procura ouvir, não para seguir de forma automática o
setor produtivo, os órgãos de exercício profissional, universidades, sindicatos
patronais e dos trabalhadores.
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Gastamos 16 horas para fazer um plano de curso em qualquer nível
conversando com esses setores e verificando se o que imaginamos seria bom para
formar o profissional. A partir daí, decidimos para onde andar.
Há um exemplo que citei na entrevista à TV Câmara realizada um pouco
antes do debate. Poderia dar vários exemplos, mas escolhi um que considero bem
relevante, o da metodologia que usamos em São Paulo e um caso real sobre a
relação construção civil/quantidade de empregados no contínuo de 2003 a 2007:
daria em torno de 140 mil novos empregos (420 mil, com base em dezembro) e uma
taxa de 10% de crescimento ao ano. Esses números apontam para o seguinte: 420
mil para 25 mil matrículas no SENAI já na área, 10% de crescimento, déficit de
15.872 empregos.
Esse levantamento foi feito junto com o SINDUSCON, o SENAI e toda a área
técnica. Qual é a questão? Que formação vou dar para esses 15 mil postos de
trabalho? A pesquisa revelou que havia necessidade de equacionar problemas
naquelas áreas: metricista de instalação, carpinteiro, encanador, pintor de obras.
Com base nessa pesquisa, vamos adequar a formação à demanda do crescimento
do setor, isso tudo feito com base em pesquisa realizada com o máximo de rigor
científico possível nesses casos. Em muitas coisas, não há como ter sustentação.
Essa medida vai abranger o Estado de São Paulo todo, a Grande São Paulo.
É importante mostrar de novo o que eu disse no início: essa é exatamente a
nossa rede. É a rede que temos e que pode dar conta de atender a essa demanda.
É importante também sabermos fazer funcionar o processo de educação
profissional em São Paulo. Há o projeto que já comentei. O processo é avaliado
interna e externamente. Nós contratamos ou a Universidade de Brasília, ou a
Fundação Carlos Chagas, ou a CESGRANRIO para fazer a avaliação dos nossos
cursos. A gestão da qualidade nos obriga a fazer um controle permanente do
processo.
Quanto à auditoria educacional, que eu inclusive represento, vou às escolas e
faço a avaliação do ensino, para ver se está rendendo bem. E fazemos um
acompanhamento permanente dos egressos. Isso fazemos já há muitos anos,
porque, se não fizermos, não temos como proceder à previsão de entrada.
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Então, agora, encerrando, vou mostrar rapidamente alguns resultados do
acompanhamento do egresso.
O amarelo representa é quem não é egresso na mesma faixa etária do
SENAI. O primeiro bloco, aprendizagem; o segundo, técnico; e o terceiro, superior.
E, ali, a taxa de ocupação.
Então, qual a conclusão desse primeiro resultado? Os egressos do SENAI de
São Paulo, evidentemente, têm mais condição de ocupar postos no mercado de
trabalho, com certeza, em razão de já terem feito o SENAI. Isso é dado cruzado com
o IBGE, RAIS, CAGED e a nossa pesquisa.
Segundo, egressos ocupados na área de formação ou relacionados a ela.
Esse dado acho muito importante: no que diz respeito a aprendizagem e
técnico superior, praticamente, perto de 90% dos nossos alunos egressos ocupam
vaga no setor produtivo na área em que se formaram.
Satisfação dos egressos — concurso feito no SENAI — e satisfação na
empresa.
Quando ele sai, nós acompanhamos durante 2 anos. Acho importante dizer
isso. Eu vou à empresa em que ele está trabalhando, pergunto ao seu supervisor
dele: “Você está feliz, satisfeito com o aprendiz, com o técnico, com o tecnólogo?”.
E o resultado, a resposta dada pela empresa é avaliada. Assim, revemos a
estrutura, reelaboramos os nossos projetos, o nosso plano de curso.
Vamos ampliar um pouco a oferta de tecnólogo, com base em cursos em que
não há oferta na rede pública e privada. Vai abranger todo o Estado de São Paulo.
Vou dar um exemplo em relação ao qual estamos discutindo inclusive com o MEC o
catálogo: mecânica de precisão é um curso que, praticamente, só o SENAI tem
condição de dar, e tem alta singularidade.
Para concluir, uma notícia: o Presidente da FIESP, Paulo Skaf, no Congresso
das Indústrias de São Paulo, anunciou esses números. Vamos, em razão da
demanda que já citei e da disposição do SENAI de São Paulo, já com início agora
em agosto e caminhando até 2010, pelo menos, ou um pouco mais, fazer essa
ampliação em torno de 100 mil vagas gratuitas no Estado de São Paulo, para áreas
de qualificação profissional e curso técnico — construção civil, confecção, metal
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mecânica, demais setores, mais o técnico, que é a diferença desses números que se
aproximam de 100 mil vagas.
Finalmente, quero falar sobre política da educação profissional, o que talvez
devesse ser pensado. Dei um panorama rápido, bem telegráfico, porque não daria
para falar muito mais, mas há 3 aspectos que gostaria de ressaltar para os
senhores, em particular para a Comissão de Educação e Cultura: o Poder Público
devia pensar, urgentemente, numa forma de instituir um sistema nacional de
avaliação da educação profissional. Isso está faltando — e o Lúcio concorda comigo
aqui. Não temos dados confiáveis. Acaba-se por não ter como medir o que é um
curso de bom nível. Isso tem de ser uma iniciativa pública. O SENAI, inclusive, se
coloca à disposição para colaborar com o Poder Público, se for necessário.
Uma outra questão que considero importante, também como conclusão, é o
estabelecimento de um sistema confiável de estatística da educação profissional. Os
números trazidos pelo Lúcio são exatamente os mesmos, de 2005, que é o que
temos para falar de educação profissional com segurança.
E uma terceira recomendação: instituir-se um programa público também de
informações sobre profissões, para orientar os nossos jovens. Isso há praticamente
no mundo inteiro. Acho importante adotar isso, seja por meio de fórum temporário,
seja por meio de fórum permanente. Seria importante pensar nessa informação para
poder direcionar para a área profissional. O problema do Brasil não é apenas de
educação profissional. Com certeza, o grande problema nosso é a educação básica.
Os números demonstram que 46 milhões de estudantes entram no ensino
fundamental e apenas 1,8 milhão terminam o ensino médio. É algo devastador, é um
sistema seletivo e perverso, na verdade. Esse é um grande drama nosso.
Creio que, se equacionarmos isso e conduzirmos a educação profissional de
forma a acertar o alvo, vamos contribuir para o avanço do Brasil em termos
econômicos, político e social.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Agradecemos ao Prof.
José Carlos Mendes Manzano e, de imediato, passamos a palavra ao Sr. Marinus
Jan Van Der Molen.
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O SR. MARINUS JAN VAN DER MOLEN - Boa tarde, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, demais componentes da Mesa, senhoras e senhores.
Fui convidado pelo Deputado João Matos para contar um pouco da minha
experiência frente a uma ONG, a ESPRO — Associação de Ensino Social
Profissionalizante, organização que trabalha lá na ponta inversa da pirâmide da qual
o Sr. Getúlio estava falando.
(Segue-se exibição de imagens.)
A missão dessa organização é promover inclusão social por meio de ações
educativas e promover inserção no mercado de trabalho dos jovens.
Fazemos isso por meio de 3 atividades principais: oferta de cursos gratuitos
de capacitação básica para os jovens; programas de aprendizagem — temos umas
10 modalidades diferentes na área de operações financeiras, administrativas e
securitárias do comércio, do varejo, do setor hospitalar, de educação e de
atendimento aeroviário —, e, finalmente, inserção do aprendiz em empresas
parceiras.
São esses os números que temos para apresentar do ano de 2008: 4.500
jovens que atendemos gratuitamente em vários Estados do País; 7.500 aprendizes
em quatrocentos e poucas empresas parceiras.
Temos

um

sistema

de

acompanhamento

psicológico

e

supervisão

educacional presencial e um sistema de avaliação eletrônico presencial. Eletrônico,
porque temos aprendizes no País inteiro, em todas as Unidades Federativas, em
410 cidades diferentes. E, para poder ter uma garantia de qualidade de entrega do
nosso programa em todas as áreas, temos um sistema didático próprio para isso.
Não recebemos verba pública, mas somos isentos do recolhimento da cota
patronal.
Estou ciente de que somos uma organização muito pequena, embora
importante para cada aprendiz que está conosco, mas o impacto de uma
organização como a nossa, diante do tamanho do Brasil, é insignificante. Temos
certeza de que as soluções para o drama educacional só pode se dar por meio de
ações do Governo Federal, mas podemos colaborar com algumas sugestões. E
quero oferecer um assunto para o debate, em relação ao qual, primeiramente, dou
algumas informações.
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Este é um estudo feita pela pesquisadora Anita Kon, da PUC de São Paulo,
sobre a taxa de ocupação de jovens de 15 a 24 anos de idade, que está em 2007
em pouco mais de 17%, o dobro da média da população economicamente ativa.
Segunda informação: a taxa de freqüência escolar por quinto de renda por
faixa etária. O primeiro quinto significa os 20% mais pobres do Brasil. Então, vemos
que, na faixa de 15 a 17 anos, 28% dos jovens não estão na escola. Esse é um
número dramático sobre o qual devemos refletir.
Há uma outra informação que recebi na semana passada também da Dra.
Anita Kon, baseada nos números da RAIS, levantando o potencial de vagas para
aprendizagem disponível no País. Os senhores podem verificar que, conforme os
setores, temos um total de quase 1,3 milhão de vagas para aprendizagem.
Verificamos também que, no ano de 2006, somou-se 7% desse potencial que estava
sendo aproveitado. Hoje, isso está perto de 10%, com 130 mil vagas, o que é um
avanço razoável, em razão dos 7%, mas pífio em relação ao potencial que existe.
O número é polêmico. O Ministério de Trabalho e Emprego trabalha com o
número de 800 mil vagas para cima. Sejam quais forem, são números fantásticos
para refletirmos sobre eles.
Deixo esta questão para o debate: por que não alinhar o plano da ampliação
da educação profissional com programas de aprendizagem? Existe aí uma janela de
oportunidades; ou melhor, uma janela para 1 milhão e 300 mil oportunidades.
Algumas das vantagens que pensamos que haveria com isso é que
poderíamos usar a educação profissional como instrumento de inclusão imediata.
Como o Prof. José Carlos já disse, os programas de aprendizagem ligam a
formação à inserção no trabalho, imediatamente. Então, nós encurtamos
drasticamente o prazo para que alguém seja incluído no mercado de trabalho.
Há a reserva de 1 milhão e 300 mil vagas. Por que não explorá-la? É uma
reserva de mercado, porque só pode ser ocupada por aprendizes.
A transferência de renda que provocaríamos dessa forma está em torno de 9
bilhões de reais. O aprendiz recebe geralmente um salário mínimo/hora, e a jornada
dificilmente passa de 6 horas diárias.
Estimula a freqüência escolar, porque o aprendiz é obrigado a estar na
escola. Então, uma coisa reforça outra: para ser aprendiz tem de estar na escola. O
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próprio programa de aprendizagem oferece reforço também para as matérias
escolares.
Envolve o mundo empresarial ativamente no processo educativo.
O mundo empresarial investe bilhões na educação corporativa. Certamente,
na hora em que o aprendiz entra na empresa, a pessoa começa a perceber que
educar o aprendiz na sua empresa passa a ser um bom investimento, muito mais do
que um custo.
Contribui

com

segurança

social,

alimentícia,

atendimento

à

saúde.

Naturalmente, todo aprendiz tem carteira de trabalho assinada, recebe vale-refeição
e geralmente participa também de programa de saúde.
Combate múltiplas formas de trabalho informal, que é outro problema nosso.
Os jovens, geralmente, não têm emprego. Acabam encontrando opções não muito
formais. Abandonam a escola, têm uma relação precária quanto ao emprego, e
quando chegam aos 25 anos de idade não têm mais valor no mercado de trabalho.
Programas de aprendizagem podem operar com requisitos de acesso mais
adequados ao nível educacional do aluno. Temos excelentes escolas técnicas no
Estado de São Paulo, por exemplo, mas a concorrência é muito grande para o aluno
poder ingressar.
Então, nós vemos — essa é a nossa experiência também — que programas
de aprendizagem podem ser colocados numa espécie de intervalo, facilitando o seu
acesso.
Constitui uma ferramenta para atender todas as regiões do País.
Temos essa experiência. Há manchas brancas no País, onde o Governo não
chegou ainda com escolas técnicas. Isso já foi falado pelos outros componentes
também.
Educação como instrumento para construção e exercício de cidadania.
O público que atendemos não tem acesso aos mecanismos que
proporcionam a formação cidadã, que é um pré-requisito para ingresso no mercado
de trabalho. Então, esse resgate é prioritário. Achamos que a educação profissional
deve ajudar nisso também.
O segundo pré-requisito é oferecer as competências básicas para o jovem
antes de pensar na formação técnica. Deve-se desenvolver autonomia, iniciativa,
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trabalho em equipe, visão sistêmica, elevação da auto-estima, criatividade. Sem isso
vai ser muito difícil sobreviver no mercado de trabalho. Pensamos que, qualquer que
seja a educação profissional que vamos oferecer, as competências devem
precedê-la de qualquer forma.
Uma consideração final: os programas de aprendizagem, como o Prof. José
Carlos também já disse, não precisam ser apenas de nível básico. Eles podem ser
de nível técnico e tecnológico também, o que amplia bem a sua utilidade e eficiência
para as empresas.
Por fim, acreditamos que o processo educacional tem de ir muito além do
aprendizado de um conjunto de conhecimentos básicos e procedimentos de trabalho
de um segmento profissional.
Desenvolver atividades multidisciplinares e interdisciplinares e priorizar a
formação de um profissional competente e flexível, com vistas à globalização, à
velocidade do contexto informacional, comunicacional, bem como às inovações
tecnológicas, demandam um profissional dinâmico e preparado para aprender em
toda extensão de sua vida pessoal e profissional.
Era essa a contribuição que tinha para dar. Estou à disposição dos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Agradecemos ao Sr.
Marinus.
Agora, os Deputados teriam oportunidade de se manifestar, mas eles tinham
um compromisso. O Presidente da Frente Parlamentar tinha uma audiência às 16h e
precisou sair. Então, colocamos a palavra à disposição da platéia. Se alguém quiser
manifestar-se, fazer algum questionamento, alguma pergunta... (Pausa.)
A SRA. BIBIANA HELENA - Primeiramente, gostaria de parabenizar os
debatedores. Foram todos muito claros e complementares nas apresentações.
Gostaria de perguntar mais a respeito da sobreposição de iniciativas — foi um
tema bastante recorrente entre os debatedores — e de saber se já existe alguma
iniciativa de parceria público-privada para que não ocorra esse tipo de esforço
duplicado.
Acho que foi o Sr. José Carlos Mendes que falou a respeito da possibilidade
de se fazer um sistema nacional de avaliação do ensino profissional. Gostaria que
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ele discorresse um pouco mais sobre essa idéia e que dissesse como seriam os
parâmetros desse tipo de avaliação.
O SR. JOSÉ CARLOS MENDES MANZANO - Bom, o Getúlio já foi
colocando o microfone aqui do meu lado.
Comentei sobre a sobreposição. Inclusive, tanto o Lúcio como o Getúlio
haviam comentado sobre ela. De fato ela ocorre.
Tenho informação em São Paulo. O Getúlio pode falar um pouco mais em
âmbito nacional. O MEC, hoje, está se esforçando para evitar que isso ocorra.
Quando são escolas novas da expansão — o Getúlio falou sobre o assunto, e sei
que, de fato, isso ocorre —, eles verificam se lá comporta aquela oferta, aquela
unidade. Mas, por exemplo, no caso do PROEP, que estão — não sei se a
expressão está certa — federalizando ou transformando numa rede federal, a escola
já existia devido a arranjos produtivos locais, como o Getúlio disse, e é um pouco
difícil.
Acho que isso poderia ser levado um pouco mais a sério. O Poder Público
deveria juntar as instituições que têm rede. Se falam em escola isolada privada,
acho que não faz muito sentido, porque é uma ou outra. Mas acho que poderia
haver uma discussão, talvez nacional, para que essa sobreposição não prejudicasse
o jovem, na verdade, não prejudicasse quem deveria ser beneficiado por ela. Em
vez de ter a preocupação de saber para onde vai, ele fica preocupado em saber se a
federal é melhor que a estadual, se a estadual é melhor que o SENAI, se o SENAI é
pior que a outra. Essa é uma questão de política pública mesmo.
O SENAI é instituição privada de ensino. Então nós não podemos tomar essa
iniciativa.
A outra questão diz respeito à avaliação. Nós não temos, por exemplo, uma
avaliação da educação profissional como temos no ensino médio hoje. Eu disse a
um amigo: “Vou sugerir um ENEP, Exame Nacional da Educação Profissional, ou
alguma coisa desse tipo”. Falamos muito sobre isso em função do tempo que temos
de conhecimento da área. Eu trabalho com educação profissional há 40 anos. Então,
tenho experiência. Vou falando em função da minha prática, e muito pouco com
dados reais.

32

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Nome: Comissão de Educação e Cultura
Número: 1053/08

COM REDAÇÃO FINAL
Data: 08/07/2008

Eu já passei aqui para o Getúlio — ele anotou — dados sobre o Sistema
Nacional de Avaliação, a estatística da educação profissional, que não é confiável
também, como eu já disse, e a informação da sua profissão, porque eu acho
importante para orientar a população jovem. O Getúlio pode completar.
O SR. GETÚLIO MARQUES FERREIRA - Completarei rapidamente, dando
razão à sua preocupação, que começou com a primeira fala do Lúcio, sobre essa
questão das sobreposições. Elas existem — o Manzano tentou complementá-las, é
verdade. Mas elas existem muito mais nesses Estados que já a haviam consolidado.
Então, como fazer para, onde isso já existia, não cairmos no risco de redobrar uma
atuação da educação profissional pública? O que tem por trás da nossa política
pública?
Tivemos alguns casos complicados em uma escola do PROEP, ou em uma
escola que estamos federalizando, ou em um terreno que está sendo adotado para
uma nova escola pública, a ponto de alguns chegarem até nós e dizerem: “Vocês
não vão poder ofertar tal curso lá, porque a minha instituição privada já o oferece”.
Nós não aceitamos esse tipo de argumento. Num regime público, sim. Estamos
trabalhando na educação profissional para tentar fortalecer um sistema público.
Então, se naquela região há demanda para determinada ocupação ou profissão e
não existe oferta pública, nós temos todo interesse em chegar lá com a educação
pública — pode ser com o Projeto Brasil Profissionalizado. Os Estados estão
fazendo um diagnóstico.
Para que você tenha idéia de quanto isso é importante, Lúcio, todos os
Estados — e vocês também já fizeram isso — estão fazendo os diagnósticos, em
cada região e em cada cidade, do que é necessário. Quer dizer, não é nada imposto
pelo MEC, no caso das estaduais. No caso das federais, nós pedimos para serem
feitas audiências públicas. Nessas audiências, a própria população, junto com os
Poderes constituídos, diz: “A nossa necessidade aqui é nessa área”. Em alguns
casos, percebe-se que há também — temos alguns casos desse tipo —,
aparentemente, uma superposição. Em alguns locais — até temos estimulado isso
— a demanda é tão grande que aquele organismo do setor público não consegue
fazer o atendimento. Então, não faz sentido nós deixarmos de ofertar essa
possibilidade.
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Estamos felizes porque temos trabalhado nesse projeto há alguns anos, com
algumas dificuldades, mas hoje estamos conseguindo uma convergência com os
Estados nessa oferta. E os Estados reclamam. O Lúcio era o que reclamava mais.
Dizia: “Como é que vai haver 700 para a rede federal e só 900 para nós? Somos
muito maiores”. É verdade. Só que o problema não é ser maior ou ser menor, mas
sim o compromisso que estamos exigindo. O Ministro Fernando Haddad tem exigido
isso de cada Secretário de Educação. Diz: “Olha, você cumpre isso, senão nós, de
novo, vamos mandar o recurso para o Estado”. Mandamos, inclusive, no PROEP.
Estamos resgatando para a federal, porque o Estado tinha uma escola do PROEP e
não conseguiu mantê-la. Então, é esse o novo compromisso. O Governo tem
mantido uma rede federal de 100 anos. Sempre que há mudança de governo,
pensa-se em estadualizá-la, em privatizá-la. Houve um tempo, nos anos 90, em que
se pensou em passá-la para o Sistema S. Nós temos uma rede de qualidade de 100
anos, como acontece com algumas redes estaduais já fortes. Em outros Estados em
que não havia essa perspectiva, tivemos dificuldades reais. Estamos trazendo agora
escolas que foram financiadas, que foram colocadas nas mãos do Estado, e este,
naquele tempo, com aquele desenho, não conseguiu segurá-las. Não é o caso, volto
a dizer, desses Estados mais fortes, que já têm essas redes consolidadas.
Como se está fazendo para que, de novo, não chegue dinheiro público e
depois a escola fique lá parada? Há escolas comunitárias do PROEP em alguns
Estados que até hoje não funcionaram. Houve investimentos de 5 milhões.
Computadores comprados há 5 anos hoje já estão desatualizados. E temos de
chegar lá. Há um caso aqui em Brasília, que retomamos agora, da escola agrícola
de Planaltina. Houve investimentos de 2,8 milhões do PROEP. Quando cheguei
aqui, em 2003, 2004, fui fazer uma visita à escola e fiquei superpreocupado. Não se
via onde estava o investimento. Não é que ele não tenha sido feito. Mas não havia
sido feito no sentido de torná-la uma escola federal, que hoje está sendo
federalizada.
Com o Projeto Brasil Profissionalizado, eu acho que nós estamos dando
passos do tamanho que os Estados e Municípios suportam. O MEC está dando
assistência técnica e financeira, e vamos fazer um projeto com a cara daquilo que os
Estados podem suportar.
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No caso das avaliações, o Manzano fez aquelas recomendações, e eu as
anotei aqui. Elas são importantes, porque nós já começamos — ele, inclusive, foi um
dos que contribuíram muito para isso — com o estabelecimento dos catálogos
nacionais. Nós tínhamos dificuldade de fazer qualquer avaliação na educação
profissional. O ENEM, por exemplo, teoricamente, pegaria a educação profissional
do ensino médio; e o ENAD, as de nível superior. Só que nós tínhamos mais de 3
mil denominações de cursos técnicos e mais de 1.280 denominações de cursos de
tecnólogos. Nem conseguimos registrar nossos profissionais nos conselhos
regionais. Eram tantas as denominações que eles não sabiam o que era cada uma.
E nós conseguimos — foi um primeiro momento, Manzano — construir os
catálogos. Eu lhe agradeço, porque você participou bastante. É uma das pessoas
que têm nos ajudado a construir isso. Dos 1.280 cursos superiores, nós trouxemos o
catálogo para 95 denominações, no primeiro momento. E a cada ano nós o
refazemos, a partir das demandas que vêm. Essas novas denominações passam a
ficar no catálogo como denominações experimentais. Se elas se consolidam, voltam.
Para os senhores terem uma idéia, na área de recursos humanos, havia mais
de 50 nomes para a mesma competência exigida de um técnico — era o técnico na
área de recursos humanos. Havia recursos humanos, gestão de talento, gestão de
pessoas. Às vezes era um adjetivo a mais ou a menos. Reduzimos isso. Nos cursos
técnicos, de mais de 3 mil denominações, chegamos a 185, no primeiro catálogo,
que deverá ser lançado pelo Ministro em agosto. O catálogo já está pronto, está na
página do MEC. Reduzimos essas denominações. São 160 da área civil e 25 da
área militar. Havia o mesmo curso na Marinha, na Aeronáutica e no Exército, e
também fizemos o acordo. Conseguimos 25 denominações na área militar. Agora,
isso já é um caminho para que haja tanto bom senso quanto boa avaliação. Era
impossível fazer isso com esse monte de denominações. Imaginem fazer, com 6 mil
tipos de cursos, 6 mil tipos de provas para chegar em um lugar ou em outro lugar
diferente. Hoje já temos condições. Acredito que vamos partir para isso, não só para
o sistema de avaliação, como para um novo catálogo que estamos implementando.
É o catálogo das ocupações para formação inicial e continuada. Não é um regulador.
Esse próximo catálogo será muito mais de orientação. Mas isso vai dar um novo viés
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para a educação profissional, inclusive para a área de aprendizado. Tudo isso estará
nesses novos catálogos.
A idéia do catálogo sobre profissões, durante o aniversário dos 100 anos da
rede, que vai ser de 2008 até 2009... Este ano vai haver alguns lançamentos. Está
previsto, Manzano — vamos precisar da contribuição dos senhores e dos sistemas
estaduais e municipais — que essa informação sobre as profissões não será
colocada num catálogo. Estamos dando outro nome a ele. Não é um catálogo
nacional, mas um catálogo de profissões e de ocupações, baseado na experiência
que os senhores mesmos já têm internamente e que queremos construir de forma
nacional. Vamos precisar dessa contribuição. São sugestões que os senhores estão
dando e que estão sendo trabalhadas no Ministério. Sozinhos nós não vamos fazer
nada. Tudo tem sido feito com a participação dos sistemas estadual e federal e da
iniciativa privada — desde os catálogos até qualquer projeto que estamos fazendo
na área profissional.
O SR. LÚCIO OLIMPIO DE CARVALHO VIEIRA - Farei uma pequena
observação aqui, porque eu acho que foi extremamente pertinente a colocação.
Se conseguirmos desideologizar a questão, despartidarizá-la, não tenho
dúvida de que será possível às diferentes redes que oferecem educação profissional
buscar a otimização da aplicação dos recursos. Esse aspecto é extremamente
relevante. Se conseguirmos sair daqui com isso no nosso horizonte não muito
longínquo, teremos dado um grande passo.
Esse é um desafio, porque hoje, por mais que façamos esses gestos de boa
vontade, existe uma realidade: as redes trabalham por conta própria. Por mais que
conversemos, discutamos — eu e o Getúlio vamos lá e nos damos bem —, no final
das contas apontamos para a mesma direção. Mas ainda funciona assim. Temos de
ser bem transparentes. Repito: as redes ainda trabalham por conta própria. Há muito
pouco contato na hora de definir qual é a região que precisa, o tipo de custo etc.
Inclusive, Getúlio, se, em vez de o Fórum de Gestores da Educação
Profissional continuar a se reunir com o MEC e nós começarmos a nos reunir
também com a rede federal, com o Sistema S, com as representações,
conseguiremos fazer muito mais do que está sendo fazendo. Não tenho nenhuma
dúvida quanto a isso. Estamos trabalhando com dinheiro público. Não importa que
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seja do Orçamento da União, dos Estados ou dos Municípios. Todo esse dinheiro
vem de imposto.
A segunda questão apresentada também é extremamente importante, porque
ela fala não só da oferta, mas também da sua qualidade. Então, se conseguirmos
estabelecer um sistema nacional de acompanhamento e avaliação do que é
oferecido em termos de educação profissional, teremos dado um grande passo.
O Brasil fez o seu ENEM, o seu SAEB, a Prova Brasil. Quer dizer, consegue
hoje ter um sistema bastante eficaz de avaliação dos ensinos fundamental, médio e
superior.
O meu Estado criou um sistema de avaliação da educação do ensino básico,
o SAERS, que complementa o estudo feito pelo MEC, com resultado muito positivo
em termos de organização e planejamento. Estamos tentando montar no Estado o
SAERS da educação profissional.
O Getúlio tem razão quando diz que existem enormes complicadores na
definição da forma de se fazer uma avaliação externa na educação profissional. Por
quê? Antes havia a questão da nomenclatura, que o catálogo busca resolver, mas
há também questões de currículo, de percepção de currículo. Quando se monta uma
estrutura de avaliação desse porte, temos de estabelecer quais são as matrizes de
habilidades e competências que vão nortear a prova de avaliação. Essa não é uma
questão pacífica entre os Estados. Segundo as percepções de cada um, como se
organiza estruturalmente cada um desses currículos?
Se para nós está muito claro que os currículos da educação profissional têm
de ser aceitos nas competências oriundas do mundo do trabalho, isso não é ponto
pacífico nem na rede federal, da qual sou oriundo. Há idas e vindas. Se algumas
redes já superaram isso, outras estão lá atrás.
Mas eu acho que vale a pena fazer alguma experiência. Estamos nos
propondo, no Rio Grande do Sul, a fazer essa primeira experiência. Selecionamos 4
áreas — agropecuária, informática, química e contabilidade — para tentar fazer isso.
A primeira experiência seria criar um sistema local de avaliação externa.
Inclusive, vou me socorrer de outros Estados que já tenham alguma experiência
nessa área. Conversei com representantes do Sistema S local, do SENAI — agora
sei que os senhores também têm idéias nesse sentido —, para ver se, a partir
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desses resultados, conseguimos fazer esse debate em âmbito nacional e
efetivamente implantar isso. Está muito claro para nós que isso será determinante
para dar um norte à educação profissional no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Por favor, identifique-se,
para ficar registrado.
O SR. THIAGO TOBIAS - Boa tarde. Sou da assessoria do Senador Paulo
Paim.
Partilhei com todos os presentes na Comissão uma proposta do Senador de
criação do fundo de desenvolvimento da educação profissional, em tramitação no
Senado. Refiro-me à PEC nº 24, de 2005, que cria esse fundo para valorizar a
educação profissionalizante. Ela está na Comissão de Constituição e Justiça e já
tem parecer favorável.
Gostaria de saber se os integrantes da Mesa têm conhecimento desse fundo.
Como os senhores avaliam essa proposta, em debate na Casa, que visa valorizar a
educação profissional?
Obrigado.
O SR. GETÚLIO MARQUES FERREIRA - Responderei inicialmente, porque
esse fundo me é muito caro. Inclusive, peço ao Thiago que agradeça ao Senador
Paulo Paim, porque essa luta é antiga.
Todos nós que fazemos parte da educação profissional temos uma grande
preocupação, porque, constitucionalmente, o único sistema que tem segurança e
pode planejar a longo prazo é o dito Sistema S. Na verdade não é um Sistema S,
são diversos sistemas de federações. Mas começamos a chamá-los de Sistema S.
Constitucionalmente, desde 1942, quando foram criados, primeiro, o SENAI, depois,
em 1946, o SENAC e todos os outros entes, ao longo do tempo, existe essa
possibilidade do financiamento, o que é muito bom para o sistema.
Muitos se confundem toda vez que discutimos o assunto, inclusive no projeto
inicial. Dizem: “Não, vamos pegar parte do Sistema S”. Ninguém está brigando por
isso. Acho que o Sistema S tem como funcionar bem, desde que mantidas essas
questões acordadas entre os Ministérios. Não há por que mexermos nisso. O que
precisa ser feito é uma reordenação, como foi acordado nas últimas reuniões com
representantes do próprio sistema.
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No caso das outras instituições, tanto para as redes estaduais, municipais e
federais quanto para os outros entes da iniciativa privada, em nenhum lugar existe
essa garantia, constitucionalmente. Em nenhuma das redes. Qualquer Governo que
venha com outra definição, com outra política pode simplesmente dizer: isso não
existe mais, não há mais recurso, porque não há nenhuma garantia. É mais fácil,
porque não há uma legislação constitucional que permita isso.
Desde 2001, 2002 já existe essa possibilidade, via projeto do Senador Paulo
Paim. Discutiu-se muito na conferência nacional a possibilidade de se criar um fundo
com recursos, inclusive, da área de comunicações, que usa muito a parte técnica, e
com recursos do Imposto de Renda — uma parte seria destinada a esse fundo.
Haveria consistência, porque agora seria uma proposta de emenda constitucional.
Antes ele caminhou e teve de retornar. Agora, com a PEC, ele se torna possível,
porque é algo mais seguro, que vai permitir que as instituições públicas e privadas
beneficiadas com esse fundo possam planejar.
Como é feito o orçamento dessas instituições? Em cada Estado, a seu
bel-prazer, a partir do que chega a cada ano. O Lúcio Vieira sabe disso como
representante dos fóruns. Às vezes o Estado está avançando na educação, mas
muda o Governo, o que entra tem uma visão diferente, entende que agora deve
aplicar só em saúde. Como o cobertor é curto, sai de um e vai para outro. Assim, a
cada mudança na política... A mesma coisa ocorre na política federal.
A rede federal já passou por muitos percalços. Desde que eu era aluno —
antes dos 35 anos de idade —, sou decano nisso. Vim da rede federal como aluno,
depois fui diretor de ensino, diretor-geral e hoje estou aqui tentando contribuir.
Sofremos com isso a cada mudança de governo. Nos últimos 6 anos tem sido
melhor, porque não houve nenhum problema com as mudanças. Mas sempre houve
problema. Ninguém conhecia a rede, ninguém sabia como ficaria o orçamento.
O orçamento é discutido aqui, nas Mesas, quando tentamos complementá-lo
para algum programa específico. Temos sempre de conversar com os Deputados e
Senadores para ver como aumentar esse orçamento. Mas não há nada garantido.
De um ano para o outro, sabemos o que está previsto, o que está sendo proposto
para a lei orçamentária. Mas se de repente houver um acordo diferente, perderemos
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o orçamento. Não há nada que garanta nosso orçamento para manutenção e para
investimentos da rede.
Então, seria importantíssimo se — talvez seja o grande marco para a
educação profissional do País —, ao término desses últimos anos do Governo do
Presidente Lula, conseguíssemos aprovar essa PEC. Que deixassem um desenho:
“Essa rede, principalmente a pública, também vai ter recursos, e cada um dos seus
gestores poderá planejar para um pouco mais de tempo do que o que temos hoje”.
O SR. LÚCIO OLIMPIO DE CARVALHO VIEIRA - Gostaria de fazer uma
consideração. O Getúlio já disse que em 2006, quando foi realizada a Conferência
Nacional da Educação Profissional aqui em Brasília, houve uma posição unânime
favorável ao fundo. O Fórum de Gestores da Educação Profissional, do qual faço
parte, também se posicionou por unanimidade. Os 26 Estados e o Distrito Federal se
posicionaram a favor desse fundo. Inclusive, nesse encontro que tivemos na semana
passada aqui em Brasília, decidimos fazer gestão junto aos Parlamentares no
sentido de que se agilize a aprovação PEC que trata da criação do fundo,
principalmente porque ela acena com a possibilidade... Primeiro, porque o fundo é
redistributivo. Segundo, porque, quando se implanta um curso técnico... Mesmo o
Brasil Profissionalizado, mesmo os CEFETs... O Getúlio disse que são aplicados 5
milhões nos CEFETs. Quem me dera ter 5 milhões para a formação de 5 CEFET no
Sul. Mas eles têm, são ricos. Cinco milhões nos CEFETs... Ele fala em mais 2
milhões/ano para manutenção.
Essa questão da manutenção... Não gosto de algumas coisas no Brasil
Profissionalizado. Uma coisa importante é que ele prevê, num primeiro momento,
recursos para manutenção. No entanto, esses recursos para manutenção são para
agora. Temos de pressionar para ampliar o número de vagas, ampliar o número de
escolas etc. Você coloca uma escola... Às vezes as pessoas não se dão conta de
uma coisa. Você coloca uma escola ali, com previsão de ter mil alunos. Quanto
custa por ano a manutenção, em termos de professores, insumos, água, luz, etc.?
Qual é o custo anual? E não há quem a mantenha. Ou está no orçamento do Estado
ou não está. Daí a importância do fundo que seja capaz de dar conta disso.
Pensa-se assim: vamos fazer um grande movimento para jogar aqui, como
um gesto magnânimo. Eu gosto dessa notícia. A meta da rede federal é chegar a
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500 mil vagas. Ainda bem que não estou na pele do Getúlio. Em 2010 espero estar
aqui, e vamos conversar sobre o assunto. Hoje a rede, que tem 150 escolas, tem 80
mil vagas. Vai passar para 350 e quer 500 mil? Quero entender essa magia. Não há
problema nenhum.
(Não identificado) - Cento e oitenta mil. V.Sa. está falando em 80 mil porque
está pegando só ensino técnico.
O SR. LÚCIO OLIMPIO DE CARVALHO VIEIRA - Temos no Rio Grande do
Sul, na rede estadual, 30 mil vagas, 30 mil matrículas. Vamos passar, na melhor das
hipóteses, para 45 mil. Vamos aumentar 50%. Vamos para 45 mil. Esse acréscimo
de 15 mil gera uma despesa anual gigantesca. Se não houver recurso capaz de
sustentar isso...
É um projeto excelente. “Em 2010 acaba o meu Governo. Vejam o quanto
construímos! Azar do resto.” Por isso é importante que fundos desse porte
transformem discussões como a que estamos fazendo aqui em projeto de Estado.
Não posso pensar para 2010. Tenho de pensar para 2020, 2030, 2040. Então, é
projeto de Estado. Daí a importância da iniciativa do Senador de propor esse fundo.
Nós, do Fórum de Gestores, estamos acompanhando a questão com muito
entusiasmo. Vamos fazer força para que isso corra dentro do Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Mais alguma pergunta?
(Pausa.)
Vamos, então, para as considerações finais.
Com a palavra o Sr. José Carlos Mendes Manzano.
O SR. JOSÉ CARLOS MENDES MANZANO - V.Sa. perguntou o que a Mesa
achava. Nós não somos contrários a fundos em geral. Acho que essa questão... O
ideal seria — talvez fosse o cenário perfeito — que não precisássemos construir
fundo, tampouco fazer vinculação constitucional. Mas, infelizmente, se não fizermos
vinculação constitucional, por exemplo, para educação, como existe hoje,
certamente os Municípios e Estados não aplicarão o que devem aplicar. Essa
questão faz parte da tradição brasileira. A pessoa faz vínculo constitucional e obriga
o Estado ou o Município a cumprir aquela vinculação, como é o caso da educação,
ou cria subvinculações, como é o caso do salário-educação, da própria constituição
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do sistema que funciona com arrecadação compulsória — SENAI, SENAC. É dentro
dessa tradição.
Na ocasião em que houve a discussão sobre fundo, ele ainda estava um
pouco... Não sei como está o texto da norma hoje, como a legislação está
caminhando. No início, chegamos inclusive a dizer ao próprio autor que havia uma
certa confusão de querer colocar num fundo só coisas que não podiam ser
colocadas, como instituição pública e instituição privada. São coisas diferentes. Por
exemplo, o MEC não tem jurisdição sobre a rede Paula Souza, em São Paulo, do
ponto de vista da supervisão. O MEC deve estabelecer contatos de cooperação.
Estou entendendo que isso ocorre no Rio Grande do Sul e na área do Getúlio, na
SETEC. É o que diz a LDB.
Quando o sistema municipal foi criado, acabou obrigando que os 3 sistemas
— estadual, municipal e federal — conversassem entre si para se articular
cooperativamente. Mas existem determinados conflitos que não são superados.
Se hoje o texto está mais estruturado e menos conflituoso, acho que é uma
boa iniciativa. Não tenho nada contra. Eu precisaria conhecer o texto para poder
opinar.
Agradeço-lhes novamente o convite, com muita honra, em nome do
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Skaf, e
do Diretor Regional do SENAI, Dr. Luis Carlos de Souza Vieira.
Coloco-me à disposição da Comissão — não só eu como o SENAI e a
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo — para discutir essa questão da
educação profissional, que é o nosso negócio.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Está começando a Ordem
do Dia. Então vamos ser bem breves.
Com a palavra o Sr. Marinus Jan Van Der Molen.
O SR. MARINUS JAN VAN DER MOLEN - Também quero agradecer-lhes a
oportunidade de poder contribuir. Continuo à disposição desta Comissão.
Insisto em que, de uma forma ou de outra, continuemos buscando os
mecanismos que de fato acabam promovendo a inclusão social de todos os
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beneficiados desse processo. Se não for esse o objetivo, vamos fundo a outros
extremos, errando o alvo, no meu entendimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Com a palavra o Prof.
Lúcio.
O SR. LÚCIO OLIMPIO DE CARVALHO VIEIRA - A iniciativa desta
Comissão é louvável. Espero que dê frutos. As divergências não são mais
importantes do que aquilo que possa ser trabalhado em conjunto, em prol da
educação profissional.
Espero que este encontro permita que continuemos na caminhada que já
estamos trilhando há algum tempo, e que ela se qualifique mais. Os temas
levantados aqui são relevantes e deverão ser motivo de reflexão entre os diferentes
atores da educação profissional.
Agradeço, mais uma vez, ao Deputado Renato o convite.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Com a palavra o Sr.
Getúlio Marques Ferreira.
O SR. GETÚLIO MARQUES FERREIRA - Em nome do Sr. Ministro da
Educação, Prof. Fernando Haddad, e do nosso Secretário, Prof. Eliezer Pacheco,
agradeço principalmente ao Deputado Renato Molling a iniciativa.
Nós nos colocamos à disposição da Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados e daqueles que fizeram parte desta Mesa, para podermos continuar este
debate.
Agradeço aos colegas que fizeram parte desta Mesa. Eu, o Dr. Marinus e o
nosso amigo Manzano estaremos sempre à disposição dos senhores. Gostaria até
que estivéssemos mais juntos para contribuirmos com a melhoria da educação
profissional do País. Estaremos abertos a isso. Acho que nossa maior conquista,
neste período, é a abertura do diálogo, independentemente de encontrarmos as
soluções de maneira mais rápida. As coisas não são tão fáceis, mas a abertura do
diálogo vai facilitar no sentido de encontrarmos o melhor caminho para a educação
profissional do Brasil.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Renato Molling) - Agradecemos ao Prof.
Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira, ao Sr. Getúlio Marques Ferreira, ao Sr. José
Carlos Mendes Manzano, ao Sr. Marinus Jan Van Der Molen pelas explanações.
Temos certeza de que elas contribuíram muito para percebermos que a educação
profissionalizante já avançou bastante, mas precisa continuar avançando. A
qualidade é fundamental. Precisamos caminhar nesse sentido. A parceria tem de
continuar e melhorar mais ainda. Temos de tratar a educação com eficiência e com
qualidade. Quanto menos política partidária envolvida, mais qualidade teremos.
Parabéns a todos aqueles que contribuem de uma forma ou de outra para que
nosso País tenha cada vez mais conhecimento. Com certeza, é uma grande
oportunidade para as pessoas, principalmente para o jovem, que vai receber
educação por meio do conhecimento.
Esperamos que a Comissão faça uma síntese dos trabalhos. Nós a
enviaremos depois aos setores competentes. Com certeza, haverá divulgação na
imprensa. Também vai ser um meio de reflexão e divulgação.
Agradeço aos senhores convidados e aos demais presentes.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.
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