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RESUMO

O principal objetivo deste estudo foi analisar a contribuição da ETE FMC para o desenvolvimento
social, econômico e humano de Santa Rita do Sapucaí e sua área de influência. Este trabalho verificou
também, a relação entre Educação e Desenvolvimento, a partir da exposição e da investigação de um
processo de desenvolvimento econômico de uma localidade, estimulado e sustentado por um sistema
local de educação profissional e a contribuição da educação técnica profissional no processo de
inserção do jovem trabalhador no mercado de trabalho. A abordagem metodológica escolhida teve
caráter qualitativo, valendo-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, que visou ampliar a
compreensão do papel do ensino técnico no desenvolvimento regional. A coleta de dados foi baseada
em levantamento documental, bibliográfico e aplicação de questionários dirigidos a pessoas
importantes no contexto da instituição. A partir de um referencial teórico, acerca da relação entre
educação e desenvolvimento e dos levantamentos de dados foi possível analisar o desenvolvimento
econômico, social e humano de Santa Rita do Sapucaí e região, além da contribuição dada pela ETE
FMC. Os resultados obtidos permitem concluir que houve evolução nos indicadores socioeconômicos
da região, ao serem tomadas como referência as cidades selecionadas para este estudo. Com a análise
do Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios mencionados nesta dissertação, foi possível
constatar que a dimensão educação destacou-se no aumento do desenvolvimento humano da região.

Palavras-chave: Educação, Desenvolvimento, Educação Profissional.

ABSTRACT

The main objective of this study was to analyze the contribution of ETE FMC to social,
economic and human development of the Santa Rita Avenue and its area of influence. This
paper also examines the relationship between education and development from the exposure
and investigation of a process of economic development of a locality, stimulated and
supported by a local system of vocational education. The methodological approach chosen
was qualitative, drawing on an exploratory-descriptive, aimed to broaden the understanding of
the role of technical education in regional development. Data collection was based on
documents, bibliography and questionnaires sent to key people within the institution. From a
theoretical framework about the relationship between education and development of survey
data, we could analyze the economic, social and human development of Santa Rita Avenue
and the region and the contribution made by ETE FMC. The results showed that
socioeconomic indicators were no developments in the region, with reference to the cities
selected for this study. Examining the Human Development Index of the municipalities
mentioned in this thesis it was established that the education dimension highlighted in the
increase of human development in the region.

Keywords: Education, Development, Professional Education.

LISTA DE SIGLAS

APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados
APL – Arranjo Produtivo Local
AVALEX – Associação das Empresas Exportadoras do Vale da Eletrônica
ETE-FMC – Escola Técnica em Eletrônica Francisco Moreira da Costa
FAI – Faculdade de Administração e Informática
FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
FGV – Fundação Getúlio Vargas
FHC – Fernando Henrique Cardoso
IDH– Índice de Desenvolvimento Humano
IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IMEE – Instituto Moderno de Educação e Ensino
INATEL –Instituto Nacional de Telecomunicações
ISE – Instituto Superior de Educação
LDB– Lei de Diretrizes e Bases
MEC– Ministério da Educação e Cultura
ONU– Organização das Nações Unidas
PIB – Produto Interno Bruto
PNAD– Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PPC – Paridade do Poder de Compra
PROJETE – Feira de Projetos da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira
SENAC –Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAI –Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENAT –Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
SESC – Serviço Social do Comércio
SESI – Serviço Social das Indústrias
SINDVEL – Sindicato do Vale da Eletrônica
UDN – União Democrática Nacional
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
TI – Tecnologia da Informação

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL .................. 47
FIGURA 2 - URNA ELETRÔNICA....................................................................................... 77
FIGURA 3 - FOTO ATUAL DE SANTA RITA .................................................................... 78
FIGURA 4 - FOTO IGREJA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, EM SANTA RITA DO
SAPUCAÍ – MG....................................................................................................................... 79
FIGURA 5 - FOTO DO DECRETO 44.490 DE FUNDAÇÃO DA ESCOLA “FRANCISCO
MOREIRA DA COSTA” ......................................................................................................... 86
FIGURA 6 - FOTO DA CANETA QUE ASSINOU O DECRETO 44.490 ......................... 87
FIGURA 7 - FOTO DA PROPOSTA DE CONVÊNIO QUE A SINHÁ MOREIRA FEZ
PARA O MINISTRO DA EDUCAÇÃO ................................................................................. 88
FIGURA 8 - FOTO DO BANQUETE OFERECIDO PARA O MINISTRO DE
EDUCAÇÃO ....................................................................................................................... 88
FIGURA 9 - FOTO DA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA A FUNDAÇÃO DA ETE
FMC .......................................................................................................................................... 89
FIGURA 10 - FOTO DA PLANTA DA ETE FMC ............................................................... 90
FIGURA 11 - FOTO DA MAQUETE .................................................................................... 90
FIGURA 12 - FOTO DO LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL ....................... 91
FIGURA 13 -FOTO DA CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS PARTE FINAL ......................... 92
FIGURA 14 - FOTO VISTA AÉREA DA ESCOLA TÉCNICA ........................................... 92
FIGURA 15 - FOTO DOS ALUNOS NO CORREDOR DA ESCOLA – 1971 .................... 93
FIGURA 16 - FOTO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS ALOJAMENTOS, EM
1971 .......................................................................................................................................... 93
FIGURA 17 - ESCOLA TÉCNICA DE ELETRÔNICA FRANCISCO MOREIRA DA
COSTA ..................................................................................................................................... 94
FIGURA 18 - FOTO DE SINHÁ MOREIRA ......................................................................... 96
FIGURA 19 - FOTO DA PRIMEIRA EMPRESA ................................................................. 99
FIGURA 20 - FOTO DO TRANSMISSOR FABRICADO PELA LINEAR ...................... 100

FIGURA 21 - FOTO DO LABORATÓRIO ......................................................................... 102
FIGURA 22 - LOCALIZAÇÃO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ NA REGIÃO SUL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, NO SUDESTE BRASILEIRO .......................................... 109
FIGURA 23 - INATEL.......................................................................................................... 154
FIGURA 24 -INFRAESTRUTURA ..................................................................................... 156
FIGURA 25 - INATEL COMPETENCE CENTER - PESQUISA E SERVIÇOS ............... 157
FIGURA 26 - RESPONSABILIDADE SOCIAL ................................................................. 158
FIGURA 27 - FAI.................................................................................................................. 159
FIGURA 28 - AUDITÓRIO .................................................................................................. 160
FIGURA 29 - UM DOS LABORATÓRIOS DA ETE FMC ................................................ 160
FIGURA 30 - ENTRADA PRINCIPAL DA ETE FMC ....................................................... 160
FIGURA 31 - LOCALIZAÇÃO ............................................................................................ 161
FIGURA 32 - JARDIM ......................................................................................................... 161

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - COMPARATIVA DAS MATRÍCULAS POR ÁREAS EDUCACIONAIS BRASIL
2007-2008 .................................................................................................................................. 51
TABELA 2 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NA ESCOLA
TÉCNICA EM ELETRÔNICA FRANCISCO MOREIRA DA COSTA - 1981 A 2009 ...... 103
TABELA 3 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FORMANDOS DA ESCOLA TÉCNICA EM
ELETRÔNICA POR DÉCADA. FRANCISCO MOREIRA DA COSTA 1961 A 2009 ...... 104
TABELA 4 - TAXA DE EVASÃO DA ETE POR DÉCADA ............................................. 105
TABELA 5 - RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS NA ETE SEGUNDO SUA
RESIDÊNCIA EM 2009 ........................................................................................................ 107
TABELA 6 - RELAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS SEGUNDO
SUA RESIDÊNCIA E CURSO EM 2009 (Todos os cursos) ................................................ 108
TABELA 7 - RELAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS SEGUNDO
SUA RESIDÊNCIA POR MICRORREGIÃO E CURSO EM 2009 (Todos os cursos) ....... 108
TABELA 8 - NÚMERO DE PESSOAS QUE EXERCEM ATIVIDADES NA AGRICULTURA
– 1970 até 1995 ....................................................................................................................... 115
TABELA 9 - NÚMERO DE PESSOAS QUE EXERCEM ATIVIDADES NA INDÚSTRIA –
1970 até 1995 ......................................................................................................................... 115
TABELA 10 - NÚMERO DE PESSOAS QUE EXERCEM ATIVIDADES NO SETOR DE
SERVIÇOS ............................................................................................................................. 116
TABELA 11 - NÚMERO DE PESSOAS QUE EXERCEM ATIVIDADES NO SETOR
COMERCIAL - 1970 ATÉ 1995 ........................................................................................... 116
TABELA 12 - PIB PER CAPTA A PREÇOS CORRENTES DE SANTA RITA DO
SAPUCAÍ E MICRORREGIÃO (R$) ................................................................................... 118
TABELA 13 - DINÂMICA POPULACIONAL ................................................................... 119
TABELA 14 - TABELA POPULACIONAL NA REGIÃO DE ATUAÇÃO DA ETE ....... 120
TABELA 15 - NÚMERO DE EMPREGADOS E DE EMPRESAS DA INDÚSTRIA DO
MATERIAL ELÉTRICO E COMUNICAÇÕES EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, NO
DECORRER DOS ANOS DE 1990, 1994, 1997, 2001 E 2002 .......................................... 121
TABELA 16 - GASTOS COM P&D, EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO DE 2002 ... 121

TABELA 17 - MELHORIA DOS INDICADORES DE LONGEVIDADE E
MORTALIDADE EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ E DEMAIS CIDADES DE
RESIDÊNCIA DE ALUNOS E EX-ALUNOS DA ETE FMC ............................................. 128
TABELA 18 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS COM INSTALAÇÃO SANITÁRIA E COM
ILUMINAÇÃO ELÉTRICA NA MICRORREGIÃO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ ... 129
TABELA 19 - TAXA DE HOMICÍDIOS (número de homicídios por 100.000 habitantes) .... 132
TABELA 20 - TAXA DE POBREZA E INDIGÊNCIA (em %) .......................................... 133
TABELA 21 - RENDA PER CAPTA ................................................................................... 134
TABELA 22 - RENDIMENTO MÉDIO ............................................................................... 135
TABELA 23 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – MUNICIPAL - 1991 e 2000 138
TABELA 24 - RENDA PER CAPITA E ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
NA MICRORREGIÃO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ (1991 a 2000) ........................... 138

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 - FUNÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: BRASIL –
2006 .......................................................................................................................................... 50
GRÁFICO 2 - CONCLUSÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MÉDIA
MÓVEL 12 MESES ................................................................................................................. 55

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - COMPARATIVO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL............ 33
QUADRO 2 - EXIGÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO ALUNO .............................................. 34
QUADRO 3 - CONTEÚDO TRABALHADO NA EDUCAÇÃO ......................................... 35
QUADRO 4 - METODOLOGIA UTILIZADA ...................................................................... 36
QUADRO 5 - POLÍTICA DE FINANCIAMENTO ............................................................... 37
QUADRO 6 - TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL (Continua) ........................... 39
QUADRO 7 - FUNÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – BRASIL E
REGIÕES ................................................................................................................................. 51
QUADRO 8 - PERCENTUAL COM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL -2010 ....................... 57
QUADRO 9 - PERCENTUAL COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – 2010 .............. 57
QUADRO 10 - PERCENTUAL COM NÍVEL TÉCNICO PROFISSIONAL -2010 ............. 58
QUADRO 11 - PERCENTUAL COM EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (GRADUAÇÃO) 2010 .......................................................................................................................................... 59
QUADRO 12 - PERCENTUAL COM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL -2010 ..................... 60
QUADRO 13 - PERCENTUAL COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -2010 ............. 61
QUADRO 14 - PERCENTUAL COM TÉCNICO PROFISSIONAL NÍVEL MÉDIO-2010 62
QUADRO 15 - PERCENTUAL COM PROFISSIONAL TECNOLÓGICA (Nível Graduação) 2010 .......................................................................................................................................... 63
QUADRO 16 - TEMPO DE EXISTÊNCIA DAS EMPRESAS. ............................................ 69
QUADRO 17 - TEMPO DE EXISTÊNCIA DAS EMPRESAS POR PORTE ...................... 70
QUADRO 18 - FATURAMENTO ANUAL DAS EMPRESAS (R$ MIL) ........................... 71
QUADRO 19 - EVOLUÇÃO DOS SETORES DA ECONOMIA, POR MÃO DE OBRA
EMPREGADA EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ E REGIÃO DE INFLUÊNCIA ............ 117
QUADRO 20 - EVOLUÇÃO DO PIB ( PRODUTO INTERNO BRUTO COM DEFLATOR
EM MIL R$)) ENTRE 1959 E 2010 ..................................................................................... 122
QUADRO 21 - EVOLUÇÃO ANUAL DO PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO) DE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ................................................................................................ 123

QUADRO 22 - EVOLUÇÃO ANUAL DO PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO POR
SETOR) DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ .......................................................................... 124
QUADRO 23 - EVOLUÇÃO ANUAL DO (PIB PER CAPITA A PREÇOS CORRENTES)
DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ ......................................................................................... 125
QUADRO 24 - INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE NA QUALIDADE DE
VIDA DAS PESSOAS ........................................................................................................... 130
QUADRO 25 - GRAU DE ESCOLARIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ............................ 131

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 19
1.1 Objetivos ......................................................................................................................... 24
1.2 Estrutura da Dissertação ................................................................................................. 25
2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO NO BRASIL....................................... 26
2.1 Breve histórico da educação profissional no Brasil ........................................................ 26
2.2 Novas Habilidades e requisitos exigidos no mercado de trabalho no contexto mundial 29
2.3 Educação profissional no Brasil ..................................................................................... 38
2.4 Reforma da educação profissional no Brasil: LEI 5692/71 ............................................ 41
2.5 Reforma da Educação Profissional: O Decreto 2208/97 ................................................ 46
2.6 Cenário da educação técnica profissional no Brasil atualmente ..................................... 48
2.7 Educação profissional e tecnológica e ingresso no mercado de trabalho ....................... 54
2.7.1 Educação Profissional e Ocupações ......................................................................... 59
2.8 Ingresso no curso superior e novas oportunidades de trabalho....................................... 64
3 FUNDAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE ELETRÔNICA “FRANCISCO
MOREIRA DA COSTA” ....................................................................................................... 67
3.1 A fundadora e o contexto histórico, político e cultural................................................... 67
3.2 Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”: Projeto e Desenvolvimento .... 97
3.3 Área de influência da ETE............................................................................................... 106
4 A ETE FMC E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SANTA
RITA DO SAPUCAÍ E REGIÃO ....................................................................................... 111
4.1 Santa Rita do Sapucaí e região até 1960 ....................................................................... 112
4.2 A Evolução da Economia do município de Santa Rita do Sapucaí no período de 19592010 .................................................................................................................................... 120
4.3 Expansão da Atividade Industrial em Santa Rita do Sapucaí ....................................... 125
4.4 O desenvolvimento social de Santa Rita do Sapucaí e região de influência ................ 127
4.5 A ETEFMC e o desenvolvimento humano de Santa Rita do Sapucaí e região ............ 133
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 141
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 141
APÊNDICES ......................................................................................................................... 151
Apêndice A - Entrevista para Ex-Professor(a) ................................................................... 151
Apêndice B ......................................................................................................................... 154
Apêndice C ......................................................................................................................... 159
Apêndice D ......................................................................................................................... 160

19

1 INTRODUÇÃO

As mudanças no mundo do trabalho decorrem da nova ordem econômica mundial
que requer uma nova força de trabalho. E exigem, no atual mercado globalizado, a busca da
produtividade, bem como a oferta de produtos diversificados com elevado padrão de
qualidade. Assim, revela uma estrutura de fábrica que deixou de ser um simples espaço de
produção e se transformou em um cenário maior de cultura moderna, limpa ou enxuta,
evidenciando que a força do capital impõe mudanças em todo o processo produtivo.
Nesse sentido, a educação passa a ser vista como prioridade, sobretudo porque a ela
cabe a formação profissional, desenvolvendo as “competências” para atender as necessidades
do mercado. Diante disso, surgem os debates sobre as novas exigências no processo de
qualificação da força de trabalho. Esse processo é provocado pelas grandes transformações no
meio profissional.
No Brasil, a nova ideologia sobre a institucionalização da educação profissional
apresenta como requisitos exigidos, atualmente no mercado de trabalho, as denominadas
competências, fato que chegou até mesmo ao consenso nacional. Essa ideologia entende que a
educação profissional não deve ser instrumento oferecido apenas em nível médio, mas sim,
dentro de um processo de educação contínua durante toda vida do trabalhador.
Essa nova visão pode ser um marco no processo de mudança, visto que no Brasil, o
que existia até o século XIX, era a educação voltada para a elite, com intuito de formar
futuros dirigentes. Assim, para os demais, a oportunidade de novos conhecimentos era
negada, visto que para operar no sistema produtivo rudimentar, a formação não era necessária.
Enquanto a formação acadêmica era destinada apenas aos filhos de pessoas de alto poder
aquisitivo, a educação profissional no Brasil tinha apenas o objetivo de amparar menores
abandonados e órfãos, ou seja, socorrer aqueles que não tinham condições sociais
consideradas satisfatórias.
Nesse contexto, o trabalho no Brasil aparecia sempre associado ao trabalho escravo.
De acordo com a cultura brasileira, o trabalho simbolizava escravidão, mesmo porque o negro
não tinha direito de frequentar a escola, pois essa era reservada para os filhos dos que tinham
elevado poder aquisitivo. A educação, portanto, era privilégio de poucos; somente para
aqueles

que

não

necessitavam

trabalhar,

principalmente

em

serviço

braçal

e,
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consequentemente, a desvalorização do operário era evidente. Por mais que o trabalhador
fabricasse, manualmente, produtos de excelente qualidade, era visto com inferioridade, pois o
saber pensar era mais valorizado que o construir com as mãos.
Portanto, percebe-se claramente que a educação profissional originou-se de uma
perspectiva assistencialista, enquanto a educação acadêmica era privilégio da elite brasileira.
No entanto, no início do século XX, teve início uma nova organização da formação
profissional que deixava de ser restrita aos desvalidos da sorte e passava a ter como objetivo,
a preparação de operários para o exercício profissional.
Em 23 de setembro de 1909, Nilo Peçanha aproveitando as ideias defendidas por
Afonso Pena, criou as Escolas de Aprendizes Artífices e em 1910 instalou dezenove delas nas
várias unidades da Federação que eram destinadas “aos pobres e humildes”. Estes Liceus,
custeados pelo Estado brasileiro, eram semelhantes aos Liceus de Artes e Ofícios e voltados
para o ensino industrial. Neste mesmo ano foi organizado o ensino agrícola para capacitar
“chefes de cultura, administradores e capatazes”1.
A criação dessas escolas, bem como o ensino agrícola ampliou as possibilidades de
atender necessidades de pessoas capacitadas para a agricultura e para o comércio, sem, no
entanto, desvincular totalmente o caráter elitista, criado ao longo da história.
Embora a localização dessas escolas tenha obedecido mais a um critério político do
que econômico, visto que poucas capitais contavam com um parque industrial, sua
implantação teve um grande impacto na educação profissional, pois a partir de sua instauração
iniciou na rede federal, culminando nas escolas técnicas e, posteriormente, nos Cefets.
Spinola (2005) 2 afirma que após a Segunda Guerra Mundial ocorreu um processo de
aceleração da industrialização no Brasil. Nesse período, via–se, então, um novo cenário que se
configurava e, para acompanhar o rápido crescimento, necessitava-se de grande quantidade de
trabalhadores com qualificação profissional que deveria ser desenvolvida em espaço curto de
tempo. Vale ressaltar que, naquela época, não existia instituição de educação profissional para
atender a essa demanda no País.

1

MOURA, D. H. Educação básica e educação profissional e Tecnológica: dualidade histórica e
perspectivas de integração. Disponível em:
<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/11/110>. Acesso em: 20 de março de 2010.
2

SPINOLA, S. B. Q. O papel da qualificação profissional realizado pelo Senai/BA no desenvolvimento
industrial baiano, no período de 1998 a 2003. Dissertação (Mestrado Profissional da Escola de Administração,
da Universidade Federal da Bahia)- Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 2005.
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O autor relata também que em 1942, no governo de Getúlio Vargas, foi implantado o
serviço de aprendizagem industrial (SENAI), dirigido e financiado pela indústria com a
finalidade de qualificar mão de obra para atender às novas exigências do mercado de trabalho,
necessárias para o desenvolvimento industrial do Brasil.
Furtado (2008), 3com o intuito de fixar uma periodização histórica, afirma que até o
fim da República Velha houve um descompasso entre as ideias de educação profissional e o
mundo do trabalho. Segundo o autor, a partir da década de 20, surgiu o discurso liberal e
renovador, por buscar uma racionalidade programática em torno da educação, que favorecia
uma estrutura educacional preparatória com o objetivo de inserir trabalhadores à modernidade
capitalista. Já no período que se estendeu desde a revolução de 1930, até o fim do estado novo
(1945), o mercado de trabalho foi marcado pela forte influência do estado. Essa junção da
nova política de estado com a expansão da economia fomentou o aumento do emprego
formal. No período de democratização política, de 1945 a 1964, o Estado populista e
desenvolvimentista implementou políticas públicas do emprego e da educação profissional,
com grande repercussão no crescimento econômico.
Ainda de acordo com o autor, no regime militar, de 1964 a 1984, houve um
retrocesso neste processo, pois o autoritarismo excluiu a classe operária da estrutura política,
marginalizando-a economicamente. A partir da década de 90, foi instaurada A Política
Nacional de Educação Profissional e o Programa de Geração de Emprego e Renda com o
objetivo de articular a educação profissional com o mercado de trabalho. E, para obter
sucesso, fundamentaram políticas na empregabilidade: o crédito foi democratizado para
fomentar pequenos negócios. Tal política, embora visasse amenizar a crise do mercado de
trabalho e reestruturar a produção, ignorou o contexto em que a educação no Brasil se
encontrava.
Portanto, o atual mercado de trabalho está marcado pela volatilidade seguida de
exigências extremamente fora da estrutura real de educação, oferecida pelo País. Vítima da
deficiência estrutural do sistema educacional brasileiro, o maior desafio dos jovens é ingressar
no mercado de trabalho. Observa-se que eles são os mais penalizados pelo desemprego e
precariedade de oportunidades por ainda não terem dado início às suas atividades laborais.

3

FURTADO, M. I. A. Políticas públicas de educação profissional e emprego: encontros entre estado,
educação profissional e mercado de trabalho. Disponível em:
<http://www.sep.org.br/artigo/vcongresso75.pdf>. Acesso em: 21. março 2010.
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Neri (2010) 4informa que: “A educação profissional tem sido, muitas vezes,
considerada uma alternativa de segunda classe em prol de um ensino médio genérico que
tenta fazer muito com pouca qualidade e foco, com dificuldade de atração dos jovens”. Ou
seja, os jovens pertencentes às camadas da população menos favorecida são os mais atingidos
pelas mudanças no mundo do trabalho, pois são fragilizados pela educação pública de má
qualidade. Como resultado dessa realidade, o ensino profissionalizante passou a ser a
oportunidade mais viável para a inserção do jovem de baixa renda no mercado de trabalho,
pois ainda hoje, acredita-se, na teoria, que a formação técnica é relegada aos mais pobres.
Infelizmente no Brasil, por ser um país cuja origem social se pauta na escravidão, a
educação intelectual, de acordo com Lage (2008)5, era vista como desnecessária para a
maioria da população operária, pois essa mão de obra não requeria educação formal. Em
decorrência disso, a baixa qualificação da classe trabalhadora no Brasil tem sido o centro das
críticas, ao passo que a educação técnica profissional passou a desempenhar papel
fundamental na preparação e encaminhamento de pessoal qualificado, que possa atender as
necessidades desse mercado.
Em todo o Brasil há, por parte dos governos estaduais, o interesse em ampliar escolas
técnicas que preparem, satisfatoriamente, profissionais para que possam suprir a necessidade
de mão de obra qualificada em seus estados.

Essa iniciativa governamental tem como

objetivo fazer com que o jovem, ao terminar o ensino médio, esteja pronto para entrar no
mercado de trabalho, o que facilitará também, seu ingresso na universidade; à medida que o
mercado cresce, surge a demanda por mão-de-obra qualificada.
Diante dessa observação, esta pesquisa tem como finalidade analisar a contribuição
da ETE FMC para o desenvolvimento social, econômico e humano de Santa Rita do Sapucaí e
sua área de influência. Analisa também a relação entre Educação e Desenvolvimento, a partir
da exposição e da investigação de um processo de desenvolvimento econômico de uma
localidade, estimulado e sustentado por um sistema local de educação profissional e a
contribuição da educação técnica profissional no processo de inserção do jovem trabalhador
no mercado de trabalho.

4

5

NERI, M.A Educação profissional e você no mercado de trabalho. Rio de Janeiro: FGV-CPS, 2010.
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A escolha do tema para a dissertação baseia na própria experiência do autor que,
quando jovem, no momento da escolha da profissão, deparou-se com a dúvida quanto à
questão vocacional e à carreira a seguir. Diante da incerteza, optou pelo ingresso em um curso
técnico, que o levou à inserção no mercado de trabalho. Desta opção, partiu a escolha
posterior, pelo curso superior, após o término do técnico profissional.
Estudos como esses são fundamentais para análise da relação da educação técnica
profissional com a inserção do jovem no mercado de trabalho. O objeto deste trabalho é a
educação profissionalizante que teve como instrumento de análise questionário e entrevistas,
respondidos por ex-alunos e ex-professores que vivenciaram desde a construção, o
desenvolvimento da

Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”(ETE),

situada no município de Santa Rita do Sapucaí, localizada na região do Sul de Minas Gerais.
Vale destacar que esta instituição ganhou destaque nacional por se pautar no preparo de seus
alunos para as necessidades do mercado de trabalho na referida cidade, bem como nas cidades
vizinhas.
Com o intuito de ilustrar, a ETE foi fundada em 1959. Ela é pioneira no Brasil para o
ensino especializado de eletrônica em nível médio. De acordo com o Projeto pedagógico desta
instituição, esta instituição é autora da primeira empresa de base tecnológica de Santa Rita do
Sapucaí, seguida da criação e instalação de outras pequenas e micro empresas com atuação
nas áreas de eletrônica, informática e telecomunicações. Outra relevância desta instituição de
ensino é que nela foi criada e incubada a primeira empresa de base tecnológica de Santa Rita
do Sapucaí, seguida da criação e instalação de outras pequenas e micro empresas com atuação
nas áreas de eletrônica, informática e telecomunicações (Projeto Pedagógico da ETE).
É importante mencionar que Santa Rita do Sapucaí e cidades vizinhas são conhecidas
hoje como o Vale da Eletrônica. Até 1960 a economia era focada na produção de café e leite.
E, ao longo das últimas décadas, tornou-se um polo industrial com empresas de alta
tecnologia inseridas em um mercado competitivo e forte.
Neste trabalho, procurar-se-á demonstrar que os resultados trazidos pela ETE foram
relevantes, pois além de formar muitos técnicos que são contratados pelas indústrias locais,
boa parte deles optou por abrir suas próprias empresas, gerando maior riqueza e novos
empregos.
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1.1 Objetivos

O objetivo geral deste estudo é analisar a contribuição da Escola Técnica em
Eletrônica “Francisco Moreira da Costa” no desenvolvimento econômico, social e humano de
Santa Rita do Sapucaí e sua área de influência. Avalia também a relação entre Educação e
Desenvolvimento, a partir da exposição e da investigação de um processo de
desenvolvimento econômico de uma localidade, estimulado e sustentado por um sistema
local de educação profissional e a contribuição da educação técnica profissional no processo
de inserção do jovem trabalhador no mercado de trabalho.

Os objetivos específicos relacionados ao geral são:
1. Refletir sobre a importância da educação profissional para o desenvolvimento do país.
2. Descrever a evolução da educação técnica profissional no Brasil, em Santa Rita do
Sapucaí e região.
3. Descrever a história da ETE FMC e sua influência na sua área de atuação.
4. Analisar a contribuição da ETE FMC no desenvolvimento econômico, social e
humano local, regional e nacional.
Diante dessas propostas, urge ressaltar que o presente trabalho trata da relação entre
educação e desenvolvimento econômico e social, analisada a partir da criação da Escola
Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”, em Santa Rita do Sapucaí. E, como
metodologia de pesquisa, foi construído por meio de pesquisa bibliográfica e documental.
Severino (2007) 6expressa claramente a importância da qualidade na busca e seleção
das informações e a forma de se utilizar esta modalidade de pesquisa. Para o autor, a pesquisa
bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas
anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.
No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no sentido amplo,
ou seja, não só de documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais
como jornais, fotos, filmes. Gravações, documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos
textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico. Segundo Severino (2003, p. 122-123),
“no momento que é evidenciado o método de pesquisa esse deve ser bem caracterizado com a

6

SEVERINO A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. Cortez; SP; 2003.
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natureza do problema, ou seja, cabe ao autor explicitar o tipo de pesquisa que desenvolverá a
partir da problemática escolhida.”7
Em consonância com o autor e mediante os objetivos e finalidades deste estudo, do
ponto de vista da abordagem e também das características peculiares quanto ao tema, optou-se
por realizar uma pesquisa de natureza descritiva. Para analisar o impacto da criação da ETE
no desenvolvimento social e econômico da população de Santa Rita do Sapucaí foram
utilizadas informações de natureza qualitativa e quantitativa. Os primeiros dados são
provenientes de entrevistas feitas. Já os segundos, referem-se aos recursos usados pela escola,
às matrículas e ao número de formandos e aos egressos da escola e seu destino.

1.2 Estrutura da Dissertação

A apresentação dos resultados dessa pesquisa está organizada em introdução,
desenvolvimento e considerações finais. Na primeira parte, tem-se como objetivo apresentar o
objeto de estudo, o contexto sócio histórico, incluindo justificativa, objetivo geral, objetivos
específicos e a metodologia. O desenvolvimento teórico está estruturado em três seções, a
saber: no capítulo primeiro, intitulado Educação Profissional e Trabalho no Brasil, é
apresentada uma explanação sobre educação profissional e trabalho no Brasil. No segundo,,
intitulado Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”, com o intuito de
contextualizar o cenário que serviu para a coleta de dados, refere-se sobre a história de Santa
Rita do Sapucaí, da ETE FMC e a vida e a obra de Sinhá Moreira, fundadora do educandário.
O capítulo terceiro, cujo título é A ETE FMC e o Desenvolvimento Econômico e Social de
Santa Rita do Sapucaí, apresenta a importância da educação no desenvolvimento social,
econômico e humano de uma sociedade. Nele é destacada a reflexão sobre a relação de
causalidade entre educação e promoção do desenvolvimento além da análise da contribuição
da ETE FMC para o desenvolvimento humano de Santa Rita do Sapucaí e região.
Para finalizar, as considerações finais retomam o objetivo proposto, por meio da
fundamentação teórica e dos resultados das análises dos dados coletados.

7

SEVERINO , A.J. Trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortes, p. 122-123, 2003. (grifo do autor).
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2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO NO BRASIL

A educação profissional vem ganhando espaço importante, nas últimas décadas, por
muitas razões, dentre as quais podemos citar as transformações tecnológicas provocadas pelo
mundo globalizado e as novas formas de gestão na organização educacional. A reestruturação
no mundo do trabalho fez com que a sociedade percebesse que a educação técnica
profissional pode ser um caminho adequado ao desenvolvimento e à mobilidade social para
transformar o Brasil em um país com forte poder econômico e social, com projeção no
cenário mundial.
Neste novo contexto, a educação profissional deixa de ser analisada como um
programa assistencialista destinado aos desvalidos da sorte e passa a ser vista como
possibilidades de sucesso profissional e fator de fortalecimento da economia do País. Neste
capítulo, apresenta-se o referencial teórico para analisar a evolução histórica da educação
profissional no Brasil.

2.1 Breve histórico da educação profissional no Brasil

A visão atual de formação profissional já não delimita educação para o desempenho
intelectual e instrumental, pois ela está voltada à formação global do indivíduo, embora esteja
estigmatizada com a dicotomia entre o braçal e o intelectual. Para Lage (2008, p.38),
A formação dos trabalhadores e cidadãos no Brasil constituiu-se historicamente a
partir da dualidade estrutural, uma vez que havia uma nítida demarcação da
trajetória educacional dos que iriam desempenhar as funções intelectuais ou
instrumentais, em uma sociedade cujo desenvolvimento das forças produtivas
delimitava claramente a divisão entre capital e trabalho traduzida no taylorismofordismo como ruptura entre as atividades de planejamento e supervisão, por um
lado, e de execução por outro.8

8

LAGE, T. M. Educação técnica profissional e a inserção ocupacional do jovem aluno trabalhador.
Dissertação (Mestrado Profissional em administração) – Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo. Pedro
Leopoldo, MG. 2008, p. 38.
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Conforme a teoria de Taylor, o operário deveria estar treinado para desempenhar
uma tarefa, da melhor forma possível, economizando tempo e movimentos. Devidamente
capacitado pelo administrador, caberia a ele apenas operar e não pensar. Segundo a
administração científica, vale elencar alguns pontos da teoria em que Taylor enfatiza que
cabia ao administrador acompanhar e fazer as verificações e correções no trabalho dos operários;
os supervisores eram meros executantes e fiscais. Com isto, pensava-se simplificar relações
organizacionais extremamente complexas.

Ainda, segundo essa teoria, eram devidos ao administrador o reconhecimento e o
mérito pelo trabalho e bom desempenho dos operários. Taylor acreditava que o operário era
motivado apenas pelo ganho monetário que sua atividade lhe proporcionava. Para ele, era a
remuneração que motivava o trabalho exaustivo, sentindo-se como uma mera extensão da
própria máquina. Conforme afirma Lage (2008, p. 27) em:
Para Taylor, a motivação do empregado era a do “homo economicus”, que se
preocupava em produzir o máximo possível, se as condições físicas assim o
ajudassem, não considerando outros fatores motivacionais que o levavam a
procurar maior satisfação pessoal no trabalho. Vale lembrar que essa ideia foi
posteriormente criticada por muitos autores, pois os fatores que levam o ser
humano a sentir-se motivado compreendem o reconhecimento do trabalho e a sua
própria autonomia, em poder criar e sugerir mudanças no processo ao invés de
simplesmente operar como se fosse uma máquina 9.

O mesmo processo de separação entre concepção e execução ocorre no Brasil, que
segundo Lage (2008, p.32), no decorrer da história da educação brasileira, a partir dos anos de
1930, a educação Técnico-Profissional estava mais voltada para a classe menos favorecida
sociocultural e econômica:
a Educação Técnico-Profissional (ETP) quase sempre esteve identificada ou atrelada
à educação popular, de modo que até 1932, ao curso primário havia as alternativas
do curso rural e curso profissional com quatro anos de duração, às quais poderiam
suceder outras alternativas de formação exclusiva para o mundo do trabalho no nível
ginasial: normal, técnico comercial e técnico agrícola.10

O Brasil, no século XX, passou por transformações importantes no mundo do
trabalho, forçado pelo atraso proveniente da época do império que visava apenas à educação
da elite, ignorando completamente a educação da grande massa popular. Assim passou a
reconhecer

que

a

falta

de

formação

de

profissionais

capacitados

influenciava

significativamente o desenvolvimento econômico do país.
9
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Vale lembrar que, a década de 30 foi marcada pelo golpe de estado, por iniciar a
nova modalidade de integração ou interdependência entre o sistema público e privado e pela
passagem do ensino manufatureiro para o ensino do industrialismo. Contudo, a realidade que
se apresentava era desafiadora, pois o ensino primário limitava-se à escrita e ao cálculo
elementar, enquanto o ensino superior era destinado à pequena parcela da população, que se
formava em doutores e bacharéis, para assumirem administração pública do país. Devido a
essa realidade, a população era dividida em dois grupos: um menor, formado por homens
intelectuais, mas que nada entendiam da realidade do País, e o outro, constituído por uma
grande massa de analfabetos.
No momento em que foi constatada a necessidade de sair de uma economia
mercantilista, passando a se industrializar e desenvolver economicamente, surgiu a grande
dificuldade no processo, ao se depararem com a ausência de mão de obra qualificada no final
do século XIX quando o país iniciava seu processo de industrialização.
Neste contexto, segundo Giroletti (2002, p. 180), a formação profissional no Brasil
estava direcionada apenas para um fim:
A estratégia de formação técnica foi dirigida apenas ao treinamento
(“adestramento”) do operário industrial. Nesta tarefa foi fundamental a participação
de técnicos estrangeiros, contratados ora dos Estados Unidos ora na Inglaterra. Além
da montagem das fábricas, deles foi a responsabilidade de manter o funcionamento
adequado das unidades produtivas e o treinamento dos técnicos e operários
nacionais. 11

Vale ressaltar que a informação no parágrafo anterior, segundo Giroletti (2002) foi
restrita ao segmento da indústria têxtil do século XIX, quando inexistiam escolas
profissionalizantes. À época, ainda persistem, em alguns segmentos da indústria brasileira,
casos de empresas com tecnologia importada que necessitam contratar técnicos estrangeiros,
por não encontrarem profissionais qualificados para lidarem com equipamentos e máquinas,
com tecnologia diferenciada. É importante lembrar que hoje esse serviço é prestado por
operários terceirizados e não por funcionário registrado efetivamente.
O ingresso do Brasil, de forma mais acentuada no processo de industrialização, se
deu na década de 30, período em que começaram a surgir os empreendimentos industriais em
maior escala, do ponto de vista geográfico e econômico. E, para suportar todo esse processo
de expansão, ocorreu também a ampliação de toda infraestrutura, no que se refere aos
transportes e edificações. A demanda crescente por profissionais qualificados para as
11

GIROLETTI, D. A. Fábrica: convento e disciplina. 2. ed. rev. Brasília: Editora UnB, 2002. p. 180. In: Invest
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29

indústrias deu início ao processo de reconfiguração da educação profissional no Brasil
(SPINOLA, 2005).
Segundo Giroletti (2002), a ideia de uma nova maneira de ver e pensar o mundo
constitui um novo elemento num programa de formação da mão de obra industrial e, para essa
questão, a literatura trata da reprodução dos valores sociais. Indubitavelmente, essa mudança
passou a ser promovida pelo industrial. Em decorrência disso, o operário industrial, no que se
refere ao direito do indivíduo, possuía maior autonomia como força de trabalho atuando nas
fábricas, enquanto que, ao mesmo tempo, permanecia a falta de autonomia do trabalhador
rural, que não passava de instrumento de trabalho nas fazendas agrícolas. A mudança do perfil
do operário, que conquistava maior liberdade e o diferenciava da escravidão da fazenda é um
bom indicador do processo de modernização do país.
Além das mudanças nas relações do trabalho, também ocorreram alterações no
aspecto econômico e nos comportamentos sociais, que deixaram marca nesse momento
histórico. O desenvolvimento industrial do Brasil inaugurou novas demandas sociais, dando
origem a novas reivindicações e lutas políticas provenientes da grande mobilização de
trabalhadores urbanos e industriais com o surgimento dos primeiros movimentos grevistas nos
grandes centros industriais, como Rio de Janeiro e São Paulo (SPINOLA, 2005).

2.2 Novas Habilidades e requisitos exigidos no mercado de trabalho no contexto mundial

Foi denominado de taylorista /fordista, o modelo de produção amplamente utilizado
após a segunda guerra mundial. Ele tinha como base produtiva a eletromecânica rígida e,
como característica principal, a produção de mercadorias em massa e em série. O trabalhador
desse sistema de produção deveria ter como requisito principal a memorização dos mesmos
movimentos no mínimo de tempo, dentro de um padrão predeterminado, levando-o à
especialização de uma determinada tarefa (SPINOLA, 2005).
Devido a isso, o trabalhador, inserido no modelo taylorimo/fordismo, não era levado
a refletir sobre seu papel no processo produtivo. A estrutura verticalizada da organização
separava claramente aqueles que “pensam” dos que “executam” com o objetivo de
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racionalização do processo, a fim de elevar ao máximo a produtividade e atender ao mercado
demandante por produtos pouco diversificado. 12
Segundo Spinola (2005), para Taylor, pensar e fazer são atividades distintas que
deveriam estar separadas. Tomando sempre esse pensamento como ponto de partida, ele
defendia a teoria de que, quem pensa e controla, não executa. Nesse sistema de divisão das
tarefas, faz melhor quem executa tarefa única, sem diversificar.
Lage (2008) afirma que a reestruturação produtiva, marcada pela filosofia da
produção enxuta, visão que foi disseminada pelo mundo a partir da década de 80, difere da
visão do fordismo que defendia o pleno emprego. De acordo com o autor, essa nova forma de
produção foi marcada pela dispensa de mão de obra, ampliação da política de terceirização da
linha de produção, o que levou o trabalhador ao subemprego.
Diante desse quadro de transformações no mundo do trabalho, novas exigências se
voltaram para a formação humana, demandando um novo tipo de profissional com novas
qualificações. Da mesma forma que na gênese do fordismo, demandava-se um novo tipo de
trabalhador, a emergência da acumulação flexível e o acentuado desenvolvimento tecnológico
provocou a necessidade de um novo tipo de profissional, adequado às constantes mudanças do
processo produtivo. Surgem, em decorrência disso, novas tendências em relação ao trabalho
que o tornaram mais autônomo, coletivo e complexo. 13
Embora tenha tomado vulto, no Brasil, ao final dos anos 80, os debates em torno de
uma nova relação entre inovação tecnológica, educação e qualificação vêm ocorrendo no
mundo desenvolvido desde a década de 70. Um dos primeiros grandes estudos a tratar desse
assunto foi o ‘‘Le Development de l’Educaction et Changement Technologique: une nouvelle
tâche pour la planification”,14 realizado na França, financiado pela UNESCO e divulgado em
1979. Nele apontavam-se para as primeiras transformações nos processos de produção e
organização do trabalho, tendo em vista os impactos crescentes marcados pelos avanços
científicos e tecnológicos, para os novos padrões de concorrência num mercado que começava
a se globalizar.
12
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Sabe-se que esses novos paradigmas seriam marcados pelos novos padrões de
concorrência inseridos num mercado que iniciava o processo de globalização. Segundo
Oliveira (2001),

15

esse estudo foi desenvolvido nas indústrias europeias, que apontavam

novos requisitos para o perfil ocupacional seguido, por mudança nos padrões educacionais.
Ainda de acordo com esse autor, observou-se que necessidade de se priorizar, dali
para frente, reformas nos sistemas educacionais dos países industrializados ou em processo de
industrialização, de forma a preparar melhor seus recursos humanos para essa nova etapa da
produção capitalista, na qual a escola cumpriria um papel fundamental na qualificação
profissional básica de todos os seguimentos da hierarquia ocupacional.
Esse novo conceito de educação levaria a aproximação da escola e trabalho, não no
sentido de subordinar a escola ao trabalho ou ao mercado. O que se prioriza, nesse contexto, é
a preocupação do estado por uma educação básica de qualidade que ofereça ao cidadão
condições de adquirir, posteriormente, qualificações que possa desejar ou necessitar. Essa
mudança se daria no âmbito geral, por valorizar o sistema educacional como um todo:
adequação da rede física, conteúdos e investimento em recursos auxiliares e humanos,
principalmente professores.
Esse novo olhar para a formação profissional sinalizava melhoria o segmento
educacional, pois a educação básica precisava passar por sérias modificações para que possa
atingir a qualidade necessária, pois só assim, poderia ser pré-requisito para qualificação
profissional.
A construção desse admirável mundo novo da educação, no qual se vislumbrava
uma possibilidade de superação de alguns problemas educacionais brasileiros já
seculares, ocorreria então paralelamente a outras mudanças que se anunciavam num
processo de abertura democrática (OLIVEIRA, 2001, p. 55).

Diante desse contexto, a educação favoreceria a elevação da capacidade produtiva do
País e, consequentemente, a qualidade de vida do povo brasileiro. Lima (2007) 16afirma que:
Para refletirmos acerca da antiga e da nova realidade do mundo do trabalho, é
necessário levarmos em consideração a influência das transformações que vêm
ocorrendo no processo produtivo, decorrente do processo de globalização da
economia e da incorporação de novas tecnologias, tendo em vista que esse processo
provocou muitos desafios a serem enfrentados no âmbito da educação,
principalmente no que se refere à formação profissional.

15
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Talvez seja prematuro afirmar que se vive sobre a influência de um novo paradigma
educacional, sendo esse provocado pela tecnologia da informação. Provavelmente, seja mais
correto dizer que se vive um momento de mudança que busca entender, de um lado a nova
forma organizacional da sociedade, que traz consigo uma marca forte da presença da ciência e
tecnologia, e, de outro, de encontrar novas políticas educacionais, que provoquem
modificações importantes na formação do profissional.
No final do século XX, a indústria não conseguiu garantir a geração de lucros para
reprodução do capital, devido à crise do modelo taylorista e fordista de produção. Além de os
trabalhadores passarem a resistir ao processo de trabalho repetitivo, rígido e fragmentado,
vários outros fatores também contribuíram para o declínio da produção industrial, tais como:
diminuição das taxas de lucros, decorrente do excesso de produção, desvalorização da moeda
americana (Dólar), crise do petróleo e agravamento das lutas dos

movimentos sociais,

localizados no mundo do trabalho (LIMA, 2007).
Essa crise estrutural do capital motivou uma disputa muito grande dos mercados
internacionais, que passou a exigir novas bases técnicas para o sistema produtivo. Nesse
sentido, o sistema capitalista passou a buscar uma nova forma de restabelecer o padrão de
acumulação, com vistas a recuperar o seu ciclo produtivo e manter sua hegemonia. Esse fato
afetou fortemente o mundo do trabalho e culminou na emergência do modelo flexível de
produção, denominado toyotismo, que surgiu não só para gerir a produção, mas também para
gerir as diversas esferas da sociedade e, consequentemente, a Educação Profissional. 17
Todas essas mudanças trouxeram novas exigências no tocante à qualificação
profissional imposta pelo capitalismo globalizado. Dessa forma, passou a ser exigido do
trabalhador o desenvolvimento de capacidades intelectuais, que permitissem a ele, o
conhecimento de várias etapas do processo, indo além do conhecimento técnico específico.
Além disso, de acordo com o Quadro 1, elas implicaram em um aumento no nível de
escolaridade do trabalhador, pois o ensino básico já não era mais suficiente para prepará-lo
para um mercado global, em constante mudança; surge uma educação profissional nova.
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Quadro 1 - Comparativo da educação profissional no Brasil

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOVA
TRADICIONAL
Organização do processo produtivo e do trabalho
1. Sistema produtivo: Taylorismo/Fordismo.
1. Sistema produtivo: Toyotismo.
2. Organização: Burocratização.
2. Organização baixa com ênfase na
3. Individualismo, Hierarquização.
flexibilidade, coletividade.
4. Concepção teórica: Teoria da Administração
3. Teoria da ação social.
Científica.
4. Incorporação da metodologia toyotista de
5. Incorporação da metodologia taylorista
organização do trabalho.
fordista de organização do trabalho.
5. Uso de tecnologias de base microeletrônica.
6. Uso de tecnologias de base eletromecânica.
6. Flexibilidade na organização do trabalho;
7. Rigidez na organização do trabalho.
7. Variação da produção.
8. Modelo de produção em larga escala.
8. Célula de produção.
9. Linha de Produção em unidades fabris.
9. Sistemas flexíveis e integrados de produção.
10. Processos técnicos de base rígida.
10. Polivalência e rotatividade na realização de
11. Trabalho parcelarizado, prescrito.
tarefas, mobilidade.
12. Produção de estoques.
11. Produção determinada pela demanda.
13. Baixa profissionalização e altos salários.
12. Produtividade e competitividade.
14. Racionalidade, fazer mais em menos tempo. 13. Diferenciação nas profissões e nos salários.
Fonte: Lima (2005, p.6)

Ainda de acordo com esse quadro, é possível inferir que a educação profissional no
Brasil tem ocupado lugar de destaque, talvez isso seja fruto da Constituição de 1988, da
aprovação da LDB em 1996, das reformas implantadas nos anos 90, como a privatização e
estabilização da economia e das mudanças na política macroeconômica. Há outras mudanças
preconizadas pela agenda neoliberal, ocorridas no campo da economia e do trabalho.
As políticas públicas, os programas e as ações governamentais têm direcionado o
sistema de ensino da educação profissional ao nível de qualidade dentro dos padrões de
exigência do mercado. Tal preocupação pode levar o País a construir uma estratégia, no
sentido de inserir o Brasil, no grupo das nações denominadas desenvolvidas (MOLL, 2010).
18

Essa afirmação pode ser observada pelo Quadro 2, que apresenta as exigências na formação

do aluno de acordo com a educação profissional tradicional e a educação profissional nova.
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Quadro 2 - Exigências na formação do aluno

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TRADICIONAL

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOVA
Formação

1. Escolarização mínima.
2. Formação mínima sobre o trabalho.
3. Conhecimento sobre o produto.
4. Desenvolvimento de habilidades psicofísicas,
com foco na ocupação.
5. Formação profissional de média e curta
duração por intermédio de corporações
patronais setoriais, como Sistema S, e de longa
duração por intermédio de escolas técnicas.
6. Aprendizagem formativa com centralidade na
escola.
7. Desvalorização do conhecimento tácito.
8. Qualificação para um posto de trabalho dentro
de sua área de atuação.
9. Formação específica.
10. Habilidades específicas demandadas para o
exercício das tarefas.
11. Formação de pessoas com comportamentos
rígidos.

1. Sistema educativo revalorizado (maior nível de
escolaridade).
2. Formação baseada na demanda de força de
trabalho.
3. Conhecimento sobre os processos.
4. Desenvolvimento de habilidades psicofísicas,
com foco nos processos.
5. Formação profissional de curta duração por
intermédio de instituições livres, como parte
integrante das políticas públicas de emprego.
6. Aprendizagem formativa, de caráter
complementar.
7. Articulação de conhecimentos tácitos e
científicos.
8. Compreensão global do processo de trabalho
da área em que atua.
9. Formação geral, com diferenciação por
funções; especialização flexível.
10. Competências, capacidades comprovadas para
resolver problemas, ou seja, articular
conhecimentos teóricos e práticas laborais.
11. Formação de pessoas com comportamentos
flexíveis.

Fonte: Lima (2007, p.6)19

A formação profissional referenciada do Quadro 2 faz um paralelo entre a formação
técnica profissional tradicional e a contemporânea. Vale salientar que a primeira pautava-se
apenas na habilitação do profissional para execução de uma determinada tarefa; cabia ao
professor reforçar o conteúdo com o intuito de memorizá-lo. Nesse tipo de formação que
exige seguir de forma rígida o manual de instrução por meio de repetição de exercícios e
treino constantes, além de não haver a interação nem diálogo entre educador e educando, não
cabia ao aluno a reflexão e crítica.
No final do século XX, surgem novas exigências e nova visão de mundo nascida
com as proposições da ciência: a necessidade de um entender científico. Para atender essas
exigências fez-se necessário a criação de novas formas de educação.
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Essa nova visão sobre a educação profissional pauta na formação de um individuo
preparado não apenas para exercício da profissão, mas também para participar da vida do
País. Nessa nova formação, o aluno deixa de ser apenas um ser que acata toda informação que
lhe foi passada sem questionar o professor. Ele passa a pesquisar e abrir a possibilidade de
diálogo levando à reflexão e geração de conhecimento.
Com a nova forma de educação profissional, surge um paradigma inovador, que
busca estimular a reflexão do aluno com espírito investigativo, que valoriza as inteligências
múltiplas e cria oportunidade de relacionamento e diálogo com professores, colegas de classe
e colegas do ambiente profissional.
O Quadro 3 apresenta um paralelo entre

o conteúdo trabalhado na educação

profissional tradicional e na educação profissional nova. De acordo com a nova proposta, o
aluno passa a ser agente de um processo ensino-aprendizagem que o envolve em toda a
totalidade.
Quadro 3 - Conteúdo trabalhado na educação

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TRADICIONAL

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOVA

Conteúdo
1. Currículos mínimos padronizados, com
1. Planos com base em disciplinas, módulos
matérias obrigatórias, desdobradas e
ou em atividades nucleadoras.
tratadas como disciplina.
2. Centralidade das competências.
2. Centralidade dos conteúdos;
3. Conteúdo como meio, recursos para
3. Conteúdos como finalidade da educação.
atingir as competências pretendidas.
4. Conteúdos rígidos e específicos.
4. Diversificação dos conteúdos.
5. Rompimento entre pensamento e ação.
5. Recomposição da unidade do trabalho.
6. Raciocínio.
6. Memorização.
7. Currículo com disciplinas isoladas com
7. Processo integrado de construção do
temas fragmentados.
conhecimento interdisciplinar.
8. Disciplinar.
8. Interdisciplinar, Multidisciplinar.
9. Certificação.
Fonte: Lima (2007, p.6)20

Percebe-se no Quadro 3 que com o novo paradigma, o processo de construção do
conhecimento deve basear-se nas relações compreendidas entre aluno e professor. No entanto,
cabe a este mediar o processo educacional viabilizando relações dialógicas de forma que
20
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provoque o aluno a pesquisar para colher informação sobre o conteúdo de forma técnica e
criativa. O educando deve ser capaz de criar um procedimento investigativo do conteúdo
abordado, transformando-o em produção de conhecimento significativo. No antigo paradigma
pautava-se em conteúdos

transmitidos,

que proporcionavam

pouca produção de

conhecimento, uma vez que não havia a dialética entre os sujeitos envolvidos no processo
ensino-aprendizagem.
O Quadro 4 também apresenta um paralelo entre a metodologia utilizada na
educação profissional tradicional e na educação profissional nova, bem como as formas de
avaliação. Para melhor entender essas mudanças, é importante salientar o perfil do educador.
Na metodologia tradicional priorizava-se o conteúdo, a memorização sem questionamentos.
Cada assunto estudado era tido como verdade absoluta.

Quadro 4 - Metodologia utilizada

Metodologia de ensino na educação
Metodologia de ensino na educação
profissional tradicional
profissional nova
1. Paradigma pedagógico baseado no
1. Paradigma pedagógico baseado na
ensino.
aprendizagem.
2. Fragmentação do trabalho pedagógico.
2. Flexibilidade no trabalho pedagógico.
3. Conceito de qualificação:
3. Conceito de competências atributos
profissionalidade aprendida na
pessoais desenvolvidos em diferentes
experiência e nos processos formais de
espaços e momentos, relacionados à
educação.
situação real de trabalho.
4. Capacitação para uma função específica e 4. Educação continuada por meio de
estável de longa duração, vinculada a um
cursos de formação de curta duração.
posto de trabalho.
5. Compreensão global do processo de
5. Compreensão parcial do processo de
trabalho.
trabalho.
6. Aluno como sujeito ativo no processo de
6. Aluno como sujeito passivo.
aprendizagem.
7. Pequenas adaptações com mudanças
7. Inovação, formação em novas
pouco significativas para o mundo do
tecnologias.
trabalho.
8. Cursos que privilegiam a iniciativa, a
8. Cursos de treinamento que privilegia a
participação e o raciocínio.
memorização.
9. Saber-ser: valoriza atitudes e valores.
9. Conhecimentos técnicos necessários ao
saber-fazer.
Avaliação
Nota, como instrumento de avaliação.
Desenvolvimento de Habilidades e
Competências
Fonte: Lima (2007, p.6)21
21

LIMA, A. M.(2007). A Educação Profissional de Nível Técnico em Belém/PA. Revista Científica da UFPA;
Ano 07, Vol 06, N.º 01. Disponível em http://www.cultura.ufpa.br/rcientifica/ artigos_cientificos/ed_08/pdf>.
Acesso em: 20 março 2010.

37

Observa-se ainda que pelo fato de o ensino ser descontextualizado, a metodologia
adotada tinha por princípio o aprender mecânico, sem relação com o real. O não uso da
reflexão, do raciocínio, gerava pavor aos alunos que apresentavam dificuldade para decorar; o
emprego da sabatina, principalmente na disciplina Matemática, mais especificamente a
tabuada, constitui em um exemplo que marcou, negativamente, a vida de muitos alunos que
foram assujeitados a uma metodologia ditatorial.
O conteúdo visava à aquisição de noções, dando-se mais ênfase ao esforço intelectual
de assimilação do conhecimento. A metodologia mais adotada era a da aula expositiva,
centrada no professor. Durante as aulas, os alunos ficavam sempre enfileirados, as carteiras
eram postas umas atrás das outras, no rigor do bom comportamento. As aulas eram silenciosas
nas quais eram feitos exercícios de fixação, leituras silenciosas, além de muitas cópias de
conteúdos e até de lição de casa. Esporadicamente, o silêncio era quebrado pela voz do
professor ou dos alunos quando realizavam leitura oral ou respondiam à sabatina.
Já o educador contemporâneo é o profissional responsável por atender às exigências
impostas pela necessidade social de aperfeiçoar cidadãos conscientes e aptos, prontos a
enfrentar os obstáculos do seu cotidiano. Ele é o profissional que desenvolve o currículo
escolar, responsável por conduzir saberes científicos, conteúdos formais, com base nos
conhecimentos prévios dos alunos, além de receber deles novas informações que modificam e
enriquecem gradativamente a visão de sociedade, de civilização e de mundo.
O Quadro 5 faz alusão à política de financiamento da educação tradicional e nova.
Embora seja o Estado, agente fomentador, na educação profissional nova ele é responsável
pela implantação de políticas que visem ao desenvolvimento pleno do educando.
Quadro 5 - Política de financiamento

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TRADICIONAL

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOVA

Financiamento
Estado como ator estratégico e agente de Estado como ator estratégico e agente
capacitação dos trabalhadores.
formulador de políticas e fomentador da
capacitação dos trabalhadores.
Fonte: Lima (2007, p.6)22
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Por meio da educação profissional tradicional, fruto da lei 5.692/71, 23 evidenciou-se
o modelo de educação profissional na forma generalista, com pouco investimento e que não
visualizava o desenvolvimento econômico como crescimento de ciência e tecnologia. Como
eram poucos os investimentos nas políticas de educação profissional, faltavam educadores
preparados para atender os novos desafios do mercado de trabalho.
Nas políticas de financiamento e investimento em educação profissional, com o
processo de globalização e as grandes mudanças introduzidas no mundo do trabalho, seguido
de várias reestruturações produtivas, substituindo as antigas formas de produção e
organização tayloristas fez com que o estado brasileiro repensasse de alguma forma em um
novo modelo de educação, até mesmo no que diz respeito aos investimentos nos programas de
educação nas redes federais e estaduais. Em decorrência disso, foram criadas várias escolas
técnicas profissionais com o intuito de atender às necessidades do empresariado brasileiro que
há muito tempo reclamavam da necessidade de profissional qualificado para atender às
recentes demandas de mercado.

2.3 Educação profissional no Brasil

No final do Brasil Império, surgem novos empreendimentos industriais nos grandes
centros urbanos. Nesse momento, esses deparam com a necessidade do incremento de toda
infraestrutura, tais como estradas e edificações, além do surgimento de tecnologia, mesmo que
importada.
Segundo Manfredi (2002),24 mediante a necessidade da formação de mestre, durante
o período chamado de Primeira República, que vai da Proclamação até os anos 30, o sistema
educacional brasileiro ganhou novos rumos. Principalmente em 1909, quando o Presidente da
República, Nilo Peçanha, criou 19 escolas, uma para cada unidade da Federação, exceto para
o Distrito Federal e Rio Grande do Sul. As referidas escolas receberam o nome de Escolas de
Aprendizes Artífices.
Essas escolas funcionaram até 1942, quando surgiu o sistema S, formado pelo Senai,
Sesi, Senac, Sesc, Senar, Senat, Sest além do Sebrae e do recém criado Sescoop. É importante
23
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lembrar que, em 33 anos de existência, passaram por essas escolas 141 mil alunos, uma média
de 4300 alunos por ano. Os ofícios oferecidos eram: marcenaria, alfaiataria, sapataria. Os
produtos que esses profissionais aprendiam a fabricar eram mais artesanais que
manufatureiros. Apenas em São Paulo, a escola de artífice tinha instalação para ensino de
ofício industrial (MANFREDI, 2002).
Tal pensamento pode ter contribuído para que São Paulo tenha, até hoje, uma posição
privilegiada do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico industrial, frente aos demais
estados da federação.
Machado (1989 apud LAGE, 2008, p. 50) diz que, embora o ensino técnico tenha
surgido no Brasil, com iniciativa de Peçanha em 1909, essa ideia já fazia parte do programa
de governo de Afonso Pena em 1906, quando esse já enxergava o crescimento industrial do
país.
A partir do decreto de Nilo Peçanha, que se tem o marco da atuação direta do
Governo Federal na formação profissional, com a criação de um total de dezenove
"Escolas de Aprendizes Artífices" destinadas “aos pobres e humildes", distribuídas
25
em várias Unidades da Federação.

O contexto apresentado exerceu influência sobre a Educação Profissional no Brasil, que
teve seu início oficial em 1909. Sua trajetória histórica encontra-se sintetizada no Quadro 6:
Quadro 6 - Trajetória da educação no Brasil (Continua)

ANO

1909

1910

1930

25

Educação Profissional no Brasil
O Decreto-Lei nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, do Presidente da
República, Nilo Peçanha, instituiu a educação profissional brasileira, vista
como instrumento de capacitação ou adestramento para atender ao crescente
desenvolvimento industrial e ao ciclo de urbanização. Tinha um caráter
assistencialista em relação à massa trabalhadora.
Foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices, em vários Estados brasileiros. O
intuito era preparar gerações vindouras para a continuidade dos ofícios, suprindo
assim, o mercado produtivo, dominado pela burguesia emergente, formando
profissionais advindos das camadas pobres da população.
O ensino profissional foi delegado ao Ministério de Indústria e Comérciode
Foram ofertados cursos de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de
carpintaria e artes decorativas, ministradas nas 19 Escolas de Aprendizes Artífices.
Ocorreu a instalação de escolas superiores para formação de recursos humanos
necessários, ao processo produtivo (início da Industrialização do Brasil).
A partir da década de 1930, o ensino profissional se expandiu no Brasil, incluindo, em
seu público-alvo, ricos e pobres.

LAGE, T. M. Educação técnica profissional e a inserção ocupacional do jovem aluno trabalhador.
Dissertação (Mestrado Profissional em administração)- Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo. Pedro
Leopoldo, MG. 2008, p. 50 (grifo do autor).
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Quadro 6- Trajetória da educação no Brasil (conclusão)

1937

1940
1942
1943
1946

1990

A Constituição de 1937 fez menção às escolas vocacionais e pré-vocacionais como
dever do Estado, a quem competia, com a colaboração das indústrias e dos
sindicatos econômicos, criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes,
destinadas aos filhos de seus operários e associados.
Amplitude de atendimento: criação das instituições responsáveis pela formação de
mão-de-obra para os dois principais pilares da economia: a Indústria e o Comércio.
Surgimento do chamado Sistema S.
Criação do SENAI (S pioneiro).
Criação da lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Secundário.
Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Comercial.
Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), do Serviço
Social do Comércio (SESC) e Serviço Social da Indústria (SESI).
Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Primário, Normal e
Agrícola.
Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), do Serviço
Nacional do Transporte (SENAT), do Serviço Nacional de Apoio ao
Cooperativismo (SESCOOP) e do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média
Empresa (SEBRAE).

Fonte: Wittaczik (2007).26

O Quadro 6 apresentado, demonstra que a década de 30 foi um marco referencial no
processo histórico para educação profissional, especialmente da industrial. Nessa época,
foram institucionalizadas as escolas superiores para formação de recursos humanos como
força necessária ao apoio do processo produtivo.
Vale ressaltar que, atualmente, a formação profissional é oferecida por escola do
sistema público e privada, sendo que o alcance do sucesso se dará por aquelas que oferecerem
ao mercado, profissionais com capacidade de conhecer, não apenas as tecnologias existentes
nas empresas, mas também, assimilarem com facilidade as novas tecnologias que surgem no
mundo moderno.
No mercado globalizado, coube às escolas de educação profissional o dever e
responsabilidade de produzir saberem coletivos e flexíveis, que estejam em sintonia com a
nova organização produtiva do século XXI.
A reforma educacional profissional começou a tomar um novo rumo no início dos
anos 90. Tal mudança constituiu-se parte integrante de um conjunto de reformas estruturais
necessárias ao estado brasileiro. Essa reforma estrutural tinha como meta retomar o
crescimento interrompido na década de 80, mediante crise do capitalismo.
Dentro desse contexto, era necessário que o País se ajustasse às novas realidades e
aos novos tempos. Essas medidas, tomadas para atender ao capitalismo neoliberal, foram
26
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marcadas pelo custo social muito alto, tendo em vista o corte nos investimentos, no que diz
respeito à escola. Porém, dentro desse período de reforma, o governo teve que reestruturar a
educação de nível médio e profissional (LIMA, 2007).27
Ainda de acordo com esse autor (2007), após vários anos de debate com grupos de
diferentes linhas de pensamentos com relação à educação, foi aprovada a LDB de n.o 9.394,
promulgada em 20 de dezembro de 1996. A LDB passa a ser o referencial para todas as
reformas implantadas na educação nos anos seguintes, mas principalmente, no ensino
profissional. Essa lei determina que seja substituída a qualificação profissional pela educação
profissional.

2.4 Reforma da educação profissional no Brasil: LEI 5692/71

A Lei n.º 692/71, de acordo com o

Art. 1.º, tem por objetivo geral, além de

regulamentar a educação de 1.º e 2.º graus,
proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e
preparo para o exercício consciente da cidadania.

A Lei Federal n.º 5.692/71, que reformulou a Lei Federal n.º 4.024/61, no tocante ao
então ensino de primeiro e de segundo graus, também representa um capítulo marcante na
história da educação profissional, ao generalizar a profissionalização no ensino médio, então
denominado segundo grau. 28
Parte dos problemas enfrentados atualmente, na educação brasileira, pode ser
explicada mediante reflexos dessa lei. Não se pode negar a existência de um grande número
de cursos profissionalizantes sem infraestrutura adequada, que passam uma imagem de
oferecer curso de segundo grau técnico que atenda os requisitos exigidos pelo mercado,
embora não obedeçam à carga horária e à grade curricular.
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Lage (2008) relata que, no momento em que a referida lei foi criada, gerou uma
desestruturação na própria rede pública de ensino, quando se determinava que todo segundo
grau fosse técnico, e que ali se resolveria os problemas do emprego. A criação de tantos
cursos ocorreu, muito mais por motivação política, do que pela real demanda do mercado,
uma vez que faltavam também professores com experiência profissional, que era
imprescindível para formação dos alunos.
Ainda segundo o autor, a lei 5.692/71, que regulamentou o ensino profissional
generalista, teve como cunho principal evitar o ingresso do estudante secundarista no ensino
superior. Fica evidente o discurso do desenvolvimento acelerado, marcado pela
internacionalização do capital, em que o país estaria a caminho do desenvolvimento
tecnológico, processo que o tornava semelhante aos países do primeiro mundo. Essa
legislação foi aprovada pelo regime militar, no período do chamado milagre econômico.
Maciel (2005)

29

esclarece que, há muito tempo existe a dificuldade de o jovem

inserir-se no mercado de trabalho. Essa problemática fez com que, durante a década de 70,
fosse criada a lei 5.692/71 que institui o ensino médio técnico profissionalizante como chave
para abrir a porta para o mercado de trabalho. O autor deixa claro que, a referida lei estava
menos voltada ao jovem e sim à população carente.
A opção política do governo, sustentada no modelo de desenvolvimento econômico
potencializado pelo governo, foi dar uma resposta diferente às demandas educacionais das
classes populares, mas que pudesse “atendê-las”. Utilizou-se, então, da via da formação
técnica profissionalizante em nível de 2.º grau, o que “garantiria” a inserção no “mercado de
trabalho” - em plena expansão em função dos elevados índices de desenvolvimento. 30
Conforme declaração de Moura (2010), pode-se entender que a intenção dos
criadores da lei nº. 5.692/71 era resolver a questão da inserção do jovem no mercado de
trabalho. Contudo, a falta de estrutura e de professores com habilitação e experiência
específica passou, na verdade, a ser apenas uma medida paliativa, talvez mais por intenções
políticas do que propriamente educacional, por não atender a real necessidade do mercado
como relata Lage (2008, p.53).
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Segundo Romanelli (2003), 31um dos princípios da lei 5.692 era fixar o objetivo geral
para educação de primeiro e segundo graus que possuíam, como objetivo geral, proporcionar
ao educando a formação necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades e
competências, levando-o à plenitude do desenvolvimento das suas habilidades profissionais.
É importante salientar que, dentro dessa mesma ótica, o autor explicita o pensamento
da lei, que defendia a ideologia de que a educação profissional deve integrar o homem não só
ao trabalho, mas também à sociedade, a fim de que possa interagir melhor com outros
cidadãos.
Dentre as mudanças introduzidas pela lei 5.692/71 está o plano vertical, que fez a
junção do primário com o ginasial, sendo eliminado o sistema que era feito mediante os
exames de admissão. Com esse exame se marginalizava boa parte da sociedade que concluía
apenas o curso primário. A partir dessa lei, o ensino de primeiro grau passou a ter duração de
8 anos, dos 7 aos 14 anos (ROMANELLI, 2003).
De acordo com Romanelli (2003), a referida lei eliminou a dualidade que havia entre
o ensino secundário e o profissional, instituindo a escola técnica unificada de primeiro e
segundo graus. Os conteúdos abordados no primeiro grau, além de visarem à educação em
nível geral fundamental, tinham também por objetivo, a sondagem vocacional do aluno para o
trabalho, enquanto que o segundo grau objetivava a habilitação profissional para o grau
médio.
De acordo com a lei n.º 5.962/71, o ensino de primeiro e segundo graus deve atender
as necessidades do aluno tanto pessoal quanto profissional. Aranha (2001), ao explicitar o
propósito desta lei, afirma que o ensino deve formar o indivíduo como um todo e como
ocorreu a mudança dentro do tempo de conclusão.
O ensino de primeiro e segundo graus tem por objetivo geral proporcionar ao
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como
elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício
consciente da cidadania. (...) A lei 5.692/71, amplia a obrigatoriedade de 4 para 8
anos, além disso aglutina o antigo primário com o ginasial, suprimindo o exame de
admissão, responsável pela seletividade.32

Segundo Aranha (2001), outra mudança significativa, promovida por essa lei, foi a
unificação da escola técnica profissionalizante e secundária. Também, nesse mesmo
momento, foi criado o supletivo para ajudar aqueles que não tinham concluído seus estudos
normais.
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Para o autor (2001), a junção do ginásio com primário e do secundário com o técnico
visava obedecer a dois princípios: ao da continuidade que garante a passagem de uma série
para outra do 1.º até o 2.º grau e ao da terminalidade: aluno, ao terminar cada nível, deveria
estar habilitado para o mercado de trabalho.
Na realidade, segundo o mesmo autor, a situação não foi bem essa: a reforma não só
foi um fracasso, como trouxe vários prejuízos para educação do País, pois a obrigatoriedade
de 8 anos de ensino básico não atingiu totalmente o objetivo almejado, a melhora no ensino,
devido à falta de recurso material e humano para atender a demanda.
No caso dos cursos profissionalizantes, o fracasso foi visível, pois não aconteceu a
profissionalização. A carência de professores qualificados e especializados, bem como de
escolas com infraestrutura apropriada para as oficinas e laboratórios, inviabilizou seu sucesso.
Em decorrência disso, foi lançado no mercado um enorme exército de mão-de-obra
desqualificada e consequentemente barata, que só fez manter nossa dependência das nações
ricas (ARANHA, 2001).
Segundo Maciel (2005),

33

o mundo do trabalho sofreu transformações significativas

nas últimas décadas. Essas mudanças ocorreram a partir da década de 80, quando surgiram os
novos modelos econômicos e produtivos, resultantes de tecnologias mais complexas,
associadas aos novos sistemas de produção e prestação de serviços.
As novas relações econômicas e sociais impuseram aos produtos nacionais novos
padrões de qualidade frente aos internacionais. E, nesse momento, surgem, por consequência,
a educação e a profissionalização como destaque; requisito esse que passou a ser exigido
desde o chão até o topo da fábrica.
Vale lembrar que esse processo de readaptação foi lento em face da nova realidade,
uma vez que os trabalhadores tiveram uma percepção tardia com relação ao risco iminente de
perderem seus empregos, caso não possuíssem a qualificação exigida para o exercício das
suas funções (MACIEL, 2005).
Segundo Manfredi (2002 apud MACIEL, 2005), no momento em que foram
introduzidas as mudanças no padrão taylorista para formas de fabricação mais flexíveis,
surgiram, também, as tensões e as contradições entre o velho sistema educacional e as novas
necessidades de educação. Essas novas demandas causaram tensões nas velhas estruturas
educacionais por ocasião da discussão sobre a reestruturação dos ensinos médio e
profissional.
33
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Esse momento foi marcado por dois desafios. O primeiro era para enfrentar o grande
déficit de escolarização do ensino fundamental e do médio profissionalizante; o segundo,
fazer cumprir as novas exigências de uma nova institucionalidade forçada pela reestruturação
produtiva de meados da década de 1990.
Este cenário também mostrava um alto índice de desemprego. Por essa razão, várias
empresas passaram a investir, elas próprias, na qualificação de seus funcionários ao
perceberem que muitos não possuíam escolaridade para ingressar em um curso de formação
profissional e outros se consideravam velhos para voltar a estudar. Os novos postos de
trabalho só eram ocupados por pessoal qualificado, e os antigos começavam a exigir maior
escolaridade. Devido a isso, os salários começaram a se diferenciar fortemente de acordo com
a qualificação para cada ocupação. 34
Segundo Gama (2004),

35

a profissionalização compulsória acabou por desestruturar

todo sistema de ensino de segundo grau, resultado da falta de recursos humanos e materiais, o
que acarretou grandes prejuízos para a rede pública, como também para a particular. Vale
lembrar que a partir de 1974, o país sofria com a crise do petróleo, com o milagre econômico
dando sinais de esgotamento.

Em decorrência desses episódios, o regime militar abriu

concessões para ajustamento da lei 5.692/71. Em 1982, por meio da lei 7.044 /82, autorizou a
retomada da educação com base na formação geral e acabou com a obrigatoriedade da
profissionalização (ARANHA 2001).36
O conselho de educação, reconhecendo os equívocos da lei 5.692/71, uma vez que se
entendia, nesse momento, que a escolha da profissão deveria ser de livre arbítrio de cada um,
fez ressurgir a dualidade histórica na educação brasileira, conforme argumenta Gama (2004,
p.53).
A “reforma da reforma” instituída pela lei 7.044/82 promoveu a obtenção da
profissionalização compulsória e universal do 2.° grau instituída onze anos antes
pela lei 5692/71, que a partir daí, passou a ser facultativa. Desde então, a formação
profissional ficou restrita praticamente às instituições especializadas, com destaque
para as escolas técnicas federais (grifo do autor).
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2.5 Reforma da Educação Profissional: O Decreto 2208/97

Antes mesmo do decreto 2.208/97, em nome da política de modernização do Brasil, a
presidência da República, na pessoa do Fernando Collor de Mello, criou o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), o Programa de Apoio a Capacitação
Tecnológica da Indústria Brasileira (PACTIB), ambos em 1990 e o Programa de
Competitividade Industrial (PCI), em 1991, visando à reformulação do ensino técnico no País
(RAMOS, 2000 apud GAMA 2004).37
No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, (FHC), foram promovidas
reformas significativas no sistema educacional brasileiro, cujo marco central estava na
promulgação da nova lei de Diretrizes de Educação Nacional, no fim de 1996 (GAMA, 2004).
No caminho da reestruturação produtiva, em direção à economia globalizada, o
governo FHC procurou oferecer ao povo brasileiro um novo modelo de educação. Nessa
direção, a formação profissional ganhou destaque, devido à estratégia na busca da
(re)qualificação, exigida pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho.
De acordo com o mesmo autor (2004), em resposta a todo esse cenário, o governo
materializou a reforma do ensino técnico, através do decreto 2.208/97. Sabe-se que esse
decreto regulamentou vários artigos: do 2.º ao 26.º, 39.º e 42.º da lei 9.394 de dezembro de
1996. E, em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso apresentou o projeto de lei
1.603/96 que objetivava a criação do Sistema Nacional de Educação Profissional, com a
proposta de reestruturação do ensino técnico (GAMA, 2004).
Segundo (CUNHA, 1997 apud GAMA, 2004), o documento denominado de
Planejamento Político Estratégico 1995/1998 tinha como proposta a reestruturação estratégica
de toda Rede Federal de Educação Tecnológica. Dentre das ações a serem cumpridas,
destacaram-se três premissas. A primeira visava separar, do ponto de vista conceitual e
operacional, a parte profissional da parte acadêmica. A segunda, dar maior flexibilidade aos
currículos das escolas técnicas, de forma que facilitem a adaptação do ensino às mudanças no
mercado e dar maior flexibilidade às escolas técnicas de trabalho. E, a última, promover a
aproximação dos núcleos profissionalizantes das escolas técnicas com o mundo empresarial, a
fim de aumentar o fluxo de serviço entre empresas e escolas.
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Pelo artigo 3.º do decreto 2.208/97, a Educação Profissional foi dividida em três
níveis, o básico, o técnico e o tecnológico. Aquele estava destinado à (re)qualificação e
reprofissionalização de trabalhadores, independente da escolaridade prévia, esse destinado a
proporcionar uma habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos de ensino médio.
Deveria ser ministrado na forma estabelecida por esse decreto e este, o tecnológico, por
corresponder aos cursos de nível superior na área tecnológica, era destinado aos egressos do
ensino médio e técnico (GAMA, 2004).38
O novo aparato legal definiu a seguinte configuração para o sistema de ensino médio
brasileiro, conforme demonstra a Figura 1:

Figura 1 - Reestruturação do ensino médio e profissional
Fonte: Manfredi ( 2003, p.132)39

No governo de Luís Inácio Lula da Silva, pelo decreto 5.154 de 23 de julho de 2004,
foi revogado o decreto n.º 2.208/97, criado no governo FHC. O objetivo era proporcionar
maior diferença aos programas de formação inicial e contínua aos trabalhadores, à educação
técnica de nível médio, à educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.
38
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No decreto de 23\07\2004, a separação entre o ensino médio e profissional nível
médio está proposta da seguinte maneira: integrada, concomitante e subsequente. Na primeira,
o aluno que concluíra o ensino fundamental podia com uma única matrícula, cursar ensino
médio e educação profissional. Na concomitante, o aluno podia cursar o ensino médio e
técnico profissional juntamente, porém com matrícula em escola técnica e outra matrícula em
escola de ensino médio. Já na subsequente, na condição de o aluno possuir o ensino médio,
ele poderia fazer apenas o técnico profissional também em nível médio.
Embora críticas sejam feitas por algumas entidades com relação às reformas do
ensino técnico- profissional feita pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, durante o
governo de Luís Inácio Lula da Silva não foi feita nenhuma mudança significativa. Sabe-se
que, apesar do mundo viver a era da tecnologia, no caso do Brasil, que se encontra em um
momento econômico estável, algumas deficiências do sistema educacional do País ficaram
evidentes, devido à precariedade da educação básica, o que obriga ao aluno a necessidade de
refletir no momento da escolha da área específica.
Segundo Lage (2008), 40com a nova divisão, a educação técnica profissional passou a
ser oferecida em três modalidades: integrada, concomitante e subsequente. Na forma
integrada o aluno, com uma única matrícula, estuda com um currículo que contempla o ensino
médio e conhecimento de educação profissional, a fim de que ao terminar o curso possa
receber certificado de ensino médio e diploma de curso técnico. Na concomitante, ocorre um
complemento entre o curso técnico oferecido por uma escola técnica e o ensino médio
frequentado em outra. Já na subsequente, o aluno já possui o ensino médio e então, ao término
do curso, recebe o seu diploma. Ao concluir o curso o aluno terá o diploma condicionado ao
aproveitamento de ensino médio.

2.6 Cenário da educação técnica profissional no Brasil atualmente

A educação pode ser pensada como o processo construtivo do indivíduo, por
contribuir, de forma positiva, com a sociedade em que vive. Cabe ao Estado proporcionar
condições capazes de promover o ensino de qualidade. Sem essa condição, não haverá
40
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recursos humanos para levar o país à produção de qualidade em nível mundial. Com a
valorização da educação o Brasil pode entrar no século XXI com posição privilegiada,
comparado ao início do século passado.
De 2005 a 2010, o número de escolas federais de educação profissional criadas – 141
– foi maior do que as 140 escolas fundadas entre 1909 a 2002. A marca foi alcançada no dia
1.º de fevereiro 2010, com a inauguração simultânea de 78 unidades em todo o País, feita pelo
Governo Federal, conforme enfatiza o ministro da Educação, Fernando Haddad.
Com o apoio dos reitores dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, o
MEC foi capaz de fazer 100 anos em quatro, dobrando a rede de educação
profissional e tecnológica. 41

O crescimento do número de escolas tanto, no âmbito público como privado, é
sinal que o país vai ao encontro das necessidades das empresas do novo milênio. Este é um
processo de formação e de aprendizado contínuo, pois é necessária a conscientização de que
os valores são outros, o que exige, consequentemente, que sejam eliminados preconceitos e
que se quebrem paradigmas para enxergar as oportunidades e aumentar a visão do futuro.
Segundo Pacheco (2008), 42a lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, ao favorecer a
criação dos Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia provocou um grande desafio para
educação tecnológica do Brasil. Na nova visão, não se trata apenas de preparar o cidadão para
o trabalho, ou servir aos interesses do mercado, como foi a tônica ao longo da história
brasileira, mas sim de, formar cidadãos imprescindíveis para efetiva participação e
consolidação das atividades democráticas do País.
Vale lembrar que, essa afirmação de Pacheco (2008) 43vai ao encontro do que afirma
Giroletti (2002),

44

quando esclarece que no momento da passagem do negro escravo da

fazenda para o empregado livre, já se vislumbrava um cidadão, que poderia ir além do
trabalho; um cidadão com consciência humana e social.
De acordo com dados do Censo Escolar 2006, o Brasil possuía 64.539 funções docentes na
Educação Profissional de nível técnico, a qual se insere na Educação Básica. Desse total, 25.496
pertenciam à rede pública, sendo que 7.112 estão nas instituições federais; 16.628, nas estaduais; e
41
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1.756, nas municipais. A rede privada contava com 39.043 funções docentes, dados que podem ser
observados no Gráfico 1, a seguir.
Gráfico 1 - Funções docentes na educação profissional: Brasil – 2006

Funções docentes na educação profissional: Brasil – 2006

Fonte: Fonte: MEC/Inep.

Embora sejam dados do Censo escolar de 2006, pode-se observar que a Região
Sudeste é a que tem o maior número de funções docentes na Educação Profissional: 37.881.
Em seguida vêm as Regiões Sul, com 13.841; Nordeste, com 7.906; Norte, com 2.470; e,
finalmente, Centro-Oeste, com 2441.
Já o Quadro 1 apresenta o número de docentes que atuam na Educação Profissional
– Nível Técnico, também referente ao ano de 2006. Mostra o desequilíbrio entre as regiões do
País; o sudeste representa praticamente 60 % da estrutura educacional. Tal cenário demonstra
que não existe uma política efetiva de desenvolvimento no âmbito regional o que evidencia a
necessidade de políticas estruturais que possam refletir positivamente no que se refere a
matrículas na Educação Profissional, por Localização e Dependência Administrativa, segundo
a Região Geográfica e a Unidade da Federação ano 2008.
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Quadro 7 - Funções docentes na educação profissional – Brasil e regiões

UNIDADE DA FEDERAÇÃO E
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL
TÉCNICO
64.539
2.470
7.906
37.881
13.841
2.441

Fonte: Fonte: MEC/Inep.

A Tabela 1 visa demonstrar o índice positivo de variação de matrículas no que se
refere ao Ensino profissionalizante em relação aos demais segmentos, durante o período de
2007 – 2008 no Brasil.
Tabela 1 - Comparativa das matrículas por áreas educacionais Brasil 2007-2008
Área
2007
2008
Diferença
2007-2008
Educação básica
53.028.928
53.232.868
203.940
Educação infantil
6.509.868
6.719.261
209.393
Creche
1.579.581
1.751.736
172.15
Pré-escola
4.930.287
4.967.525
37.238
Ensino fundamental
32.122.273
32.086.700
-35.573
Ensino médio
8.369.369
8.366.100
-3.269
Educação especial
348.470
319.924
-28.546
Eja
4.985.338
4.945.424
-39.914
Ensino fundamental
3.367.032
3.395.240
-71.792
Ensino
1.618.306
1.650.184
31.878
Médio
Fonte: MEC/Inep/Deed (2009)

Variação
2007-2008
0,4
3,2
10,9
0,8
-0,1
0
-8,2
-0,8
-2,1
2,0

Segundo a LDB, o ensino profissional deve estar integrado às várias formas de
educação, por levar ao trabalho, a ciência e a tecnologia, ao conduzir o aluno a um
permanente processo de desenvolvimento de suas aptidões para a vida produtiva. O estudante
matriculado ou egresso do Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem como o trabalhador
em geral, jovem ou adulto, tem acesso ao Ensino Profissional, que deve ser desenvolvido
articuladamente com o ensino regular, ou ainda, através de diferentes estratégias de educação
contínua, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.
De acordo com Kuenzer (2007),45 a constituição de 1988, após tantos esforços,
fundamenta-se na ideia do princípio de igualdade no que diz respeito à educação. Tal
45

KUENZER, A. Z. Ensino médio e profissional: as políticas do estado neoliberal. São Paulo: Cortez, 2007.
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pensamento vem apoiado na ideia de que o Estado, ao garantir educação para todos, contribui
para que ricos e pobres se tornem competitivos. Porém, segundo o autor, essa ideia universal
pode significar desperdício de recursos, pois nem todos têm a competência acadêmica
necessária para a continuidade nos estudos.
Para o autor, de acordo com um documento do banco mundial, expedido em 2005, e
também na visão de muitos políticos e intelectuais brasileiros, a competência é um atributo
biológico ou até mesmo divino, que não tem relação com as condições econômicas, sociais e
culturais quando se tratam de produção, sistematização e divulgação de conhecimento.
Vale ressaltar que a ideia de escola para todos não deixa de ser algo importante,
principalmente em se tratando da sociedade brasileira, que é vitima de um atraso educacional,
proveniente de problemas históricos vindos da colonização. Porém, segundo Kuenzer (2007),
experiências mostram que o aumento no número de matrículas, de forma desordenada, pode
contribuir para deterioração da qualidade do ensino.
O autor esclarece que tudo isso leva a acreditar que vale a pena investir na educação
básica e secundária de base, para que quando esses alunos desejarem ingressar nos cursos
técnicos e em ensinos superiores possam ser selecionados juntamente com outras pessoas de
alto gabarito em termos de conhecimento. Vale ressaltar que tal medida se torna interessante
até mesmo devido ao crescimento da privatização progressiva do 3.º grau.
É nesse contexto complexo que se faz necessário resinificar a identidade do
professor. O ensino, atividade característica dele, é uma prática social complexa, carregada de
conflitos de valor e que exige posturas éticas e políticas. Ser professor requer saberes e
conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagação teórica e
criatividade para encarar situações ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas,
presentes nos contextos escolares e não escolares. É da natureza da atividade docente
proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação
humana dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir
conhecimentos. 46
É válido destacar que a educação só é viável se for integrada, dirigida à totalidade do
ser humano e não apenas a alguns de seus componentes. Em consonância com isso, Demo
(1996)

47

enfatiza a importância de se trabalhar com a competência e habilidade do ato de

pensar. Para ele, não está limitado apenas no sentido restrito da palavra, mas principalmente
em saber intervir diante de uma situação-problema.
46
47

MANFREDI, M. M. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003.
DEMO, P. Cidadania Tutelada e Cidadania Assistida. Campinas, SP. Autores Associados. 1996.
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Segundo Rodrigues (2010),

48

partindo deste princípio, a UNESCO estabeleceu os

quatro pilares da educação contemporânea, que são quatro princípios definidores da estratégia
de promover a educação para o desenvolvimento humano. Todos eles voltados à competência
e habilidades do aluno: aprender a fazer, a conviver e a conhecer.
Aprender a fazer visa preparar o aluno para inserir-se no mercado de trabalho é
torná-lo apto a enfrentar situações novas, trabalhar em equipe e ter iniciativa. O aprender a
conviver é, atualmente, uma importante aprendizagem, devido à necessidade da participação
do profissional e/ou cidadão em projetos comuns e administração de conflitos. O aprender a
ser refere-se a uma aprendizagem precisa, que visa à formação de um ser integral, não
negligenciando nenhuma das potencialidades, tais como: criatividade, iniciativa, ética,
responsabilidade e pensamento autônomo. E, o último, o aprender a conhecer, voltado para o
desenvolvimento das competências e habilidades que envolvam a compreensão, a descoberta,
a construção e a reconstrução do conhecimento têm que ser prazerosa para que se mantenha
através dos tempos.
Dentro desse contexto, Os Sete Saberes, livro escrito por Edgar Morin49, é um
presente oferecido aos educadores, pois abre caminhos para um novo conceito de educação.
De acordo com o autor, as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão – É necessário
desenvolver na educação o estudo das características mentais e culturais dos conhecimentos
humanos, preparando cada mente no combate ao erro e à ilusão. Para isso, sugere que seja
substituído o conhecimento fragmentado por métodos que permitam a apreensão dos objetos
em seu contexto e sua complexidade, além do ensino que valorize a condição humana que
segundo Morin (2000), a condição humana deveria ser objeto essencial de todo o ensino, que
enfoque a identidade terrena, pois defende a ideologia de que não se deve ensinar a história
ocultando as opressões e a dominação que devastaram a humanidade e que ainda não
desapareceram.
Ainda segundo o Morin (2000), a educação deve incluir o ensino das incertezas que
surgiram nas ciências físicas, nas ciências da evolução biológica e nas ciências históricas, da
ética, pois esta deve ser formada na mente com base na consciência de que o humano é ao
mesmo tempo, indivíduo parte da sociedade e parte da espécie. Defende também uma
metodologia voltada para o desenvolvimento da compreensão, por meio de um ensino que dê
48

RODRIGUES, E. C. Cursos profissionalizantes facilitam a inserção no mercado de trabalho. Disponível
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49
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ênfase às causas do racismo, da xenofobia e do desprezo, construindo base para a educação
para a paz. Ou seja, defende que a educação deve estar centrada na condição humana para
mudar nossa história e lograr grandes conquistas.
Assim como na educação, o atual sistema de produção das empresas, inseridas no
mercado globalizado, deve articular uma política de trabalho, renda e educação profissional,
que passe a ser elemento essencial para o resgate da cidadania, o que contribuirá com o
processo de democratização da sociedade (KUENZER, 2007).50

2.7 Educação profissional e tecnológica e ingresso no mercado de trabalho

A educação profissional e tecnológica que abrange o ensino superior tecnológico e
técnico em nível médio é alternativa para quem quer acelerar a entrada no mercado de
trabalho. Neri (2010)

51

informa, através da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílio), a evolução da Educação Profissional em âmbito nacional num dado ponto do
tempo. Segundo o autor, por meio da PME (Pesquisa Mensal de Emprego), é possível
perceber a evolução desses efeitos, entre março de 2002 a março de 2010, embora os dados
sejam restritos às seis maiores metrópoles brasileiras.
De acordo com a pesquisa, em março de 2002, 15% da população em idade ativa
havia concluído um curso de Educação Profissional. E, em março de 2010, esse percentual
havia passado para 21,81%, ficando visível um crescimento de 45,4%. Isso pode ser
observado no Gráfico 2 que apresenta a parcela da população, em idade ativa, que concluiu
curso de Educação Profissional por média mensal.
Segundo Neri (2010), em sua pesquisa no Centro de Políticas Sociais (FGV), a
chance de uma pessoa, em idade ativa, que concluiu curso de formação profissional é 48%
maior de ingressar no mercado de trabalho do que outra que não tenha esses cursos. No
entanto, entre os ocupados, as chances de emprego formal para aqueles com Educação
Profissional é 38% maior do que para aqueles que não possuem tal formação. É válido
ressaltar que existe variação salarial entre os profissionais com Educação Profissional. Essa
variação ocorre sempre levando-se em conta o aumento de escolaridade. Os profissionais de
nível superior ganham mais do que os de nível médio.
50
51
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Gráfico 2 - Conclusão do curso de educação profissional – média móvel 12 meses

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE

Segundo Cortelazzo (2010),52 a grande procura por cursos técnicos deve-se ao pouco
tempo de duração em comparação com os cursos de bacharelado. Isto exerce uma atratividade
grande para aqueles que já trabalham na área e têm certeza da profissão que desejam seguir.
Outra diferenciação é a questão da especificidade: esses cursos são focados na área específica,
enquanto os bacharelados são mais generalistas. O mercado, no entanto, parece não ter
absorvido o profissional formado em cursos tecnológicos:
No que diz respeito à empregabilidade, o diretor do Colégio Técnico Industrial da
Faculdade de Engenharia da Unesp de Guaratinguetá, Paulo Armando Panunzio, afirma que
os cursos tecnológicos ainda enfrentam preconceito por parte das empresas, que, muitas
vezes, preferem o profissional que possui um bacharelado, ou mesmo, alguém que possua um
curso técnico de nível médio53.
Por outro lado, Cortelazzo (2010) 54acredita que na hora de concorrer a uma vaga no
mercado de trabalho, a vantagem do tecnólogo aumenta à medida que a vaga seja mais

52
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específica, com destaque para os profissionais das áreas de TI (tecnologia da informação),
eletrônica e mecatrônica.
Quando o assunto se refere ao salário, os bacharéis ainda ganham mais, porém existe
uma grande tendência à equiparação, tendo em vista que a preferência por tecnólogos vem
crescendo ao longo do tempo. Já os técnicos de nível médio, de modo geral, não enfrentam
problemas de inserção no mercado de trabalho. De acordo com Panunzio (2010),
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a

empregabilidade ultrapassa os 80%.
Segundo pesquisa realizada pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro), das dez profissões com maiores índices de perspectivas profissionais, até o ano de
2015, cinco são de nível técnico. Dentre elas, estão os técnicos em produção, conservação e
de qualidade de alimentos; os técnicos de produção de indústrias químicas, petroquímicas,
refino de petróleo, gás e afins; técnicos em fabricação de produtos plásticos e de borracha,
técnicos florestais e técnicos em manipulação farmacêutica (Uol Notícias – Economia).
Neri (2010), dentre todos que concluíram o curso técnico profissional, 51,66%
trabalham na área de sua formação específica. Vale ressaltar o destaque no emprego desses
profissionais por estados brasileiros: Santa Catarina (58,98% dos qualificados) e Rio Grande
do Sul (58,69%). Na região nordeste o Estado da Paraíba está com (39,48%) e no norte do
país, o Acre com (40,18%). Entre as cidades, Porto Alegre, com a região metropolitana,
absorve 64% dos egressos dos cursos de tecnólogos.
Dentre os egressos com formação técnica profissional em todos os níveis, que não
trabalham na área de formação, 30,7% alegaram falta de vagas, mas que 31,7% afirmaram
que não o estão, porque surgiram melhores oportunidades. Isso, segundo Neri (2010),
normalmente ocorre à medida que se eleva o nível de formação das pessoas.
Nos cursos de educação profissional, de maneira geral, 64% das pessoas acreditam
possuir conteúdo necessário para o desempenho do trabalho nas empresas. Os egressos
afirmam que o principal atributo para inserção no mercado de trabalho na área especifica, de
acordo com 17,15%, é a aceitação do certificado pelos empregadores (NERI, 2010).
De acordo com o mesmo autor, a partir da formação técnica profissional em geral, ou
seja, considerando todos os cursos de forma agregada, o profissional com essa formação
apresenta 8,6% de ganho salarial em relação a uma pessoa com os mesmos atributos, porém
sem nunca ter frequentado esses cursos. Conforme esperado, aqueles que concluíram curso
tecnológico de graduação recebem salário 23,3% maior que aqueles que não o fizeram. Em
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seguida, aparecem os profissionais técnicos com formação de nível médio com 15,1% em
relação aos outros sem essa formação.
Neri (2010)56 apresenta outros percentuais com relação à formação e à proporção de
pessoas nesses cursos e empregados nos diversos setores de atividades. Os quadros 8 a
11visam demonstrar os percentuais referentes às áreas oferecidas.

Quadro 8 - Percentual com educação profissional -2010

Setor de Atividade
Automobilística
Finanças
Petróleo e gás
Papel e celulose
Serviços públicos
Indústrias em geral
Educação
Petroquímico
Indústria têxtil
Comércio e serviços
Alimentos e bebidas
Mineração
Transportes
Construção civil
Outras
Agronegócio

Percentual
45,71
38,17
37,34
37,03
36,64
36,17
34,55
34,24
28,35
27,17
27,11
25,70
23,93
17,80
13,54
7,02

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do supl PNAD/IBGE.

Em termos de educação profissional, os setores com maior proporção de pessoas
formadas nesses cursos, são Automobilística (45,71%), Petróleo e Gás (37,34%), e os
menores são Agronegócio (7%) e Construção Civil (17,80%).
Quadro 9 - Percentual com qualificação profissional – 2010

Setor de Atividade
Automobilística
Finanças
Papel e celulose
56

Percentual
35,35
28,26
28,11

NERI, M.A Educação profissional e você no mercado de trabalho. Rio de Janeiro: FGV-CPS, 2010.
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Indústrias em geral
Petroquímico
Indústria têxtil
Serviços públicos
Educação
Petróleo e Gás
Comércio e serviços
Alimentos e bebidas

27,72
25,69
25,37
25,19
24,55
24,30
22,56
22,29

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do supl PNAD/IBGE

Quadro 10 - Percentual com nível técnico profissional -2010

Setor de Atividade
Transportes
Mineração
Construção civil
Outras
Agronegócio
Petróleo e gás
Serviços públicos
Automobilístico
Educação
Finanças
Mineração
Papel celulose
Petroquímico
Indústrias em geral
Alimentos e bebidas
Comércio e serviços
Transporte
Indústria têxtil
Construção civil
Outras
Agronegócio
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do supl PNAD/IBGE

Percentual
20,53
16,34
15,29
11,66
6,31
12,67
11,12
9,91
9,58
9,16
9,07
8,66
8,29
8,17
4,69
4,46
3,28
2,88
2,41
1,84
0,69
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Quadro 11 - Percentual com educação tecnológica (graduação) -2010

Setor de Atividade
Finanças
Automobilística
Educação
Petróleo e gás
Serviços públicos
Mineração
Indústrias em geral
Papel celulose
Petroquímico
Comércio e serviços
Alimentos e bebidas
Transportes
Construção civil
Indústria têxtil
Outras
Agronegócio

Percentual
0,75
0,46
0,42
0,36
0,33
0,29
0,28
0,26
0,25
0,14
0,14
0,12
0,10
0,10
0,03
0,02

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do supl PNAD/IBGE

Aos desagregarmos nos três níveis de cursos, os extremos do ranking são:
Qualificação Profissional: Automobilística (com 35,35%) e Agronegócio (6,31%), o maior e o
menor respectivamente; Curso técnico (nível médio): Petróleo e Gás (12,67%) e Agronegócio
(0,69%); e Graduação Tecnológica: Finanças (0,75) e Agronegócio(0,02%).

2.7.1 Educação Profissional e Ocupações
Os quadros de 12 a 15 mostram o percentual de ocupação entre as várias profissões.
Tendo em vista o aumento da procura por profissionais qualificados, a educação profissional
de nível médio e superior desempenha papel fundamental, pois além do prazo mais curto,
também facilita a conciliação entre trabalho e estudo.
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Quadro 12 - Percentual com educação profissional -2010

Ocupação
Turismo
Tecnologia da Informação
Contabilidade e Auditoria
Farmácia e Enfermaria
Recursos Humanos
Serviço Social
Administração
Marketing e Publicidade
Engenharia
Dirigente de Empresa
Educação
Gerência de Operações
Jornalismo
Veterinária
Produção de Espetáculos
Fisioterapia e Nutrição
Ciências Sociais
Artes
Direito
Medicina e odontologia
Comércio
Psicologia
Biologia e agronomia

Percentual
53,49
39,93
39,46
39,42
38,87
37,60
37,27
36,18
35,95
34,99
34,68
34,55
33,20
31,73
31,67
31,37
31,24
30,60
26,60
25,37
24,76
23,67
22,05

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do supl PNAD/IBGE

De acordo com o Quadro 13, os diversos setores de qualificação profissional
proporcionam efeitos variáveis sobre a empregabilidade das pessoas.
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Quadro 13 - Percentual com qualificação profissional -2010

Ocupação
Turismo
Serviço social
Recursos humanos
Administração
Marketing e publicidade
Veterinária
Artes
Gerência de operações
Jornalismo
Dirigente de Empresa
Tecnologia da informação
Educação
Ciências sociais
Farmácia e enfermaria
Comércio
Medicina e odontologia
Produção de espetáculos
Fisioterapia e nutrição
Contabilidade e auditoria
Direito
Engenharia
Psicologia
Biologia e agronomia
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do supl PNAD/IBGE

Percentual
43,20
30,58
29,17
28,63
27,81
26,52
26,28
24,87
24,30
24,21
23,73
23,30
20,96
20,75
20,60
20,39
20,27
20,18
20,00
18,87
18,84
17,26
16,56

62

Quadro 14 - Percentual com técnico profissional nível médio-2010

Ocupação
Contabilidade e auditoria
Farmácia e enfermaria
Engenharia
Tecnologia da informação
Produção de espetáculo
Educação
Turismo
Dirigente de empresa
Fisioterapia e nutrição
Ciências sociais
Recursos humanos
Gerência de operações
Administração
Jornalismo
Marketing e publicidade
Direito
Serviço social
Psicologia
Biologia e agronomia
Medicina e odontologia
Veterinária
Comércio
Artes
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do supl PNAD/IBGE

Percentual
18,63
18,43
15,06
12,34
11,40
10,74
10,20
10,17
9,51
9,36
9,17
9,10
8,64
7,91
7,24
7,10
6,32
5,98
4,66
4,37
4,30
4,09
3,96

63

Quadro 15 - Percentual com profissional tecnológica (nível graduação) - 2010

Ocupação
Tecnologia da informação
Engenharia
Fisioterapia e nutrição
Marketing publicidade
Jornalismo
Ciências sociais
Veterinária
Contabilidade e auditoria
Biologia e agronomia
Serviço social
Educação
Direito
Dirigente de empresa
Medicina e odontologia
Gerência de operações
Recursos humanos
Psicologia
Artes
Farmácia e enfermaria
Comércio
Administração
Produção de espetáculos
Turismo
Medicina e odontologia

Percentual
3,86
2,05
1,68
1,13
0,99
0,91
0,90
0,83
0,83
0,70
0,64
0,63
0,62
0,60
0,58
0,53
0,43
0,35
0,24
0,07
0,00
0,00
0,00
0,60

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do supl PNAD/IBGE

Ao se observar os quadros 10,11,12 e 13 percebe-se que as ocupações ligadas ao
turismo são as que apresentam, com alguma folga, a maior presença de pessoas com esse tipo
de formação (53,49% dos ocupados frequentaram algum curso profissionalizante). Em
seguida, encontramos Tecnologia da Informação (39,93%), Contabilidade e Auditoria
(39,46%), Farmácia e Enfermagem (39,42%) e Recursos Humanos (38,87%). E, na parte
inferior do ranking, Biologia e Agronomia (22,05%), Psicologia (23,67%) e Comércio
(24,76%) apresentam todas menos de 25% dos ocupados com curso profissionalizante.
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Quando analisamos os níveis específicos de cursos, encontramos novamente as
ocupações ligadas ao Turismo como aquelas que possuem maior proporção de indivíduos com
cursos de qualificação (43,20% é o líder isolado). O ranking segue com Serviço Social
(30,58%) e Recursos Humanos (29,17%). Enquanto isso, Biologia e Agronomia novamente
são as últimas colocadas com 16,56%. A proporção de indivíduos com curso de qualificação é
quase três vezes inferior a apresentada pelo setor turismo.
Centrando a análise ao nível técnico, destacamos

Contabilidade e Auditoria

(18,63%), Farmácia e enfermagem (18,43%) e Engenharia (15,06%);

Artes (3,96%),

Comércio (4,09%) e Veterinária (4,30%).
Finalmente, quando o curso é de graduação tecnológica, as ocupações ligadas à
Tecnologia da Informação (3,86%), Engenharia (2,05%) e Fisioterapia e Nutrição (1,68%) são
as que possuem as maiores proporções de indivíduos com essa formação. As últimas
colocadas do ranking são: Turismo, Produção de Espetáculos e Administração.

2.8 Ingresso no curso superior e novas oportunidades de trabalho

Na opinião do gerente de Educação Profissional da Firjan, Allain José Fonseca, os
cursos técnicos de nível médio, além de representarem uma alternativa de inserção mais
rápida no mercado de trabalho, especialmente para adolescentes que buscam o primeiro
emprego, é visto como um trampolim para os cursos de nível superior (UOL notícias –
Economia).
O coordenador de ensino médio e técnico do Centro Paula Souza, Almério
Melquíades de Araújo, concorda e acrescenta que muitas empresas, inclusive, acabam por
auxiliar o profissional de nível técnico que deseja crescimento profissional.
De acordo com a coordenadora pedagógica do Centro de Aprendizagem e Integração
de Cursos, Fabyanna Benício Teixeira, a procura por cursos técnicos é cada vez maior, pois é
um dos caminhos mais promissores para conseguir uma colocação no mercado de trabalho.
Exemplos de cursos oferecidos nessa área, em Vitória da Conquista são: Radiologia,
Enfermagem, Nutrição e Dietética, Farmácia, Análises Clínicas, Segurança do Trabalho,
Contabilidade e Administração. Dentre estes, os cursos mais procurados são os de Técnicos
em Radiologia e Enfermagem, principalmente por que foram os primeiros cursos técnicos
oferecidos na cidade.
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“Um diploma de curso técnico resultará em mais oportunidades do que diplomas dos
outros níveis da educação, pois, o mercado de trabalho procura profissionais que atendam as
expectativas nas diversas áreas do saber, ou seja, profissionais qualificados para fazer um bom
trabalho”, afirma a coordenadora Fabyanna Teixeira. A formação em curso técnico permite
que as pessoas tenham contado com o campo de trabalho bem cedo, ganhando experiência
(UOL notícias – Economia).
Teixeira diz que o mais aconselhável é fazer um curso técnico, conseguir um
emprego na sua área de formação e depois investir em cursos de especialização e ressalta que
é a melhor opção para quem está cursando o ensino médio ou para quem já o concluiu. “O
aluno pode começar a cursar sem ter concluído o ensino médio, com exceção do Curso
Técnico em Radiologia. Jovens ou adultos podem cursar, não há barreiras para se fazer um
curso técnico” (UOL notícias – Economia).
A principal porta de entrada para o mercado de trabalho, atualmente, é por meio do
Curso Técnico. A busca por profissionais, que atuam em campos que exigem amplo
conhecimento técnico, é constante. Quanto às oportunidades de estágio, as parcerias entre os
cursos profissionalizantes e as instituições facilitam sua obtenção além de aliar teoria e
prática.
Um grande exemplo de oportunidades criadas, a partir da educação profissional, foi
na APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de Itaúna. Em 2009, vários
cursos foram oferecidos aos recuperandos, tais como: Capacitação para Padeiro, Informática,
Pedreiro e Pintor, Alimentação, Costura Industrial e a Educação Básica por meio da Educação
para Jovens e Adultos (EJA). Além desses, eles também foram agraciados com um curso de
Auxiliar de Mecânica, com o apoio da direção do SENAI, colaboração da Usiminas e parceria
com o IMPP (Instituto Minas pela Paz). O objetivo desse projeto é inserir no mercado de
trabalho aquele que já cumpriu pena a fim de contribuir para que não retorne ao crime. Assim
como para aqueles que trilharam por caminhos que levam à dor e ao sofrimento, a educação
profissional abre portas para jovens e adultos que desejam ingressar no mercado de trabalho.
Para a estudante Edna Carla Rodrigues, que já terminou o 2.º grau, a escolha de um
curso técnico foi importante, pois este pode durar menos de dois anos, ao contrário do Curso
Superior que dura em média cinco anos. “Como dura menos tempo, dá para descobrir se é
realmente isso que queremos. Então, se não gostar, não perderemos muito tempo”. Além
disso, a estudante deixou claro que por fazer um curso Técnico em Contabilidade, isso já lhe
possibilitou o ingresso na profissão e contribuiu para decidir que a faculdade também será na
área contábil (UOL notícias – Economia).
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De acordo com a história da Educação no Brasil, a Educação Técnica foi pensada
como uma oportunidade para as pessoas de menor poder aquisitivo e para os excluídos. Além
disso, na medida em que o País e Minas Gerais foram se tornando urbanos e industriais e a
economia citadina superou a rural, a Educação Técnica passou a ser valorizada socialmente
como meio de promoção do desenvolvimento econômico e social e como grande mecanismo
de promoção das pessoas e de mobilização social.
A história da ETE e sua contribuição para o desenvolvimento de Santa Rita do
Sapucaí e da microrregião do sul de Minas será apresentada nos próximos capítulos como
uma experiência bem sucedida.
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3 FUNDAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA
“FRANCISCO MOREIRA DA COSTA”

DE

ELETRÔNICA

Neste capítulo será descrito o processo de fundação da Escola Técnica de Eletrônica
“Francisco Moreira da Costa”. Com um breve relato da história de Sinhá Moreira, destacando
sua preocupação com a educação dos jovens de Santa Rita do Sapucaí e região. E, encerra-se
com uma descrição das dificuldades de implantação da ETE, bem como suas características
mais marcantes, ressaltando a importância de Sinhá Moreira na fundação e consolidação da
instituição.

3.1 A fundadora e o contexto histórico, político e cultural

A ETE, criada em 1959, nasceu do idealismo de Sinhá Moreira e consolidou-se com
a dedicação dos primeiros jesuítas diretores, dos primeiros professores e funcionários.
Fontes (2007) 57 relata que para criar a ETE, Sinhá Moreira encontrou muitos obstáculos, mas
a vontade de dar oportunidade para os jovens estudarem sem sair de sua cidade superou cada
um deles.
Luzia Rennó Moreira, conhecida como Sinhá Moreira, nasceu em Santa Rita do
Sapucaí (1907-1963), uma pequena cidade situada no interior do sul de Minas, que
desenvolveu sua economia nas atividades agropecuárias.
Como todas as jovens de sua época, Sinhá Moreira foi educada para ser dona de casa.
Sua formação acadêmica se resumia no curso Normal, o que também era comum entre as
moças da época. Mais tarde se casou com um primo, que era diplomata e viveram alguns anos
fora do Brasil. Quando retornou, pediu o desquite e voltou a residir em Santa Rita do Sapucaí.
A realidade, que encontrou em sua cidade, não a agradou. Os jovens
precisavam se mudar para conseguir estudar e muitos não regressavam. Desejando que eles
pudessem estudar, sem a necessidade de partir, Sinhá Moreira resolveu fundar uma escola
técnica de eletrônica (Fontes 2007).
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A ousadia desta mulher em fundar uma escola técnica de eletrônica em uma cidade
tipicamente rural surpreendeu a todos e revelou seu espírito empreendedor. Segundo Souza
(2004, p. 27), “a inspiração de um empreendedor é a vontade de colocar em prática suas
ideias”.58 E isso Sinhá Moreira não poupou esforços até conseguir ver seu sonho realizado.
Objeto de muitas pesquisas, hoje se pode afirmar que, Santa Rita do Sapucaí
contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento regional e nacional, pois nela foi
fundada a primeira Escola Técnica de Eletrônica do país, de onde saíram formados os
primeiros profissionais que atenderiam, parcialmente, à demanda do setor industrial. Além
disso, a fundação da Escola Técnica de Eletrônica abriu caminhos e incentivou a fundação de
outras instituições de ensino, tais como Intel, instituto Nacional de Telecomunicações, e FAI,
faculdade de Administração e Informática.
Segundo Navantino Dionísio Barbosa Filho, ex-professor da ETE FMC, a escola
ajudou no desenvolvimento profissional de Santa Rita do Sapucaí e região de forma decisiva,
pois nela nasceram os primeiros profissionais da área de eletrônica, que na época em que foi
criada, era pouco ou nada explorada no Brasil. Conforme relato de Barbosa Filho, a ETE
contribuiu de forma marcante para o surgimento de outras escolas, para o surgimento de um
parque industrial tecnológico na cidade e fez com que isto se estendesse para outras cidades,
através da participação de seus ex-alunos. O ex-professor relata que, a ETE agregou novos
conhecimentos e valores à sociedade como um todo. Foi responsável pela inserção dos
cidadãos locais no mundo da mais avançada tecnologia que a história da humanidade registra,
pois para os cidadãos de Santa Rita do Sapucaí, falar e conviver com satélite, antena
parabólica e microprocessadores passou a ser algo comum, muito mais cedo do que para a
maioria das pessoas de outras cidades do país.
O desenvolvimento econômico e social de Santa Rita do Sapucaí se deu através da
formação de um triângulo educativo basilar, constituído de formação técnica, formação
técnico-científica e desenvolvimento industrial, como também pelos resultados gerados pelo
Arranjo Produtivo Local (APL), chamado de Polo Tecnológico.
Para melhor entendimento, é importante esclarecer que, APL é uma concentração
geográfica de indústrias em que as atividades produtivas se realizam de forma integrada, isto
é, as empresas e instituições públicas e privadas apoiam-se, formando uma rede de serviços.
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Essa concentração de empresas intensivas em tecnologia teve início na segunda metade da
década de 70, em consequência da criação e do desenvolvimento de um conjunto de
instituições de ensino e pesquisa na cidade.
Os APLs constituem-se como efetivos instrumentos de desenvolvimento regional, na
medida em que se fortalecem e desenvolvem todo o sistema sócio produtivo das regiões nas
quais estão inseridos. De forma dialética, estas aglomerações podem também ser vistas como
resultado de políticas públicas adequadas na medida em que dependem de um todo sistêmico
presente nas regiões.
Os autores Carmo e Vanalle (2005, p. 60) 59 conceituam APL como:
Aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam
especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e
aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associações
empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

Os APLs são apresentados como caminhos mais seguros para se conseguir o
fortalecimento das pequenas e médias empresas frente às grandes multinacionais. Sua criação
ocorreu devido à união dos interessados que potencializariam suas fragilidades pela
colaboração científica, tecnológica, experiência e divisão de custos para desenvolvimento de
pesquisa e inovação tecnológica. Além disso, a existência de um ambiente institucional que
favorece a troca de informações e o compartilhamento do conhecimento foi, entre outros, um
dos elementos que fortaleceram as empresas locais.

Quadro 16 - Tempo de existência das empresas

De 1 a 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 20 anos
De 21 a 30 anos
Mais de 30 anos

48,4%
22,3%
22,3%
5,7%
13,0%

Fonte: Elaborado pelo autor 60
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Conforme o Quadro 16, o setor de eletroeletrônico é composto, na sua maioria, por
empresas com pouco tempo de atuação no mercado. Ao analisá-lo, observa-se que 48,4% das
empresas possuem de 1 a 5 anos de existência. Com isso, conclui-se que o Arranjo Produtivo
Local de Santa Rita do Sapucaí - MG (APL) possui 45 % das empresas com idade entre 6 e
20 anos de existência. Tal observação evidencia que poucas empresas possuem mais de 20
anos de existência; penas 5,7% das empresas têm idade de 21 a 30 anos e 13% possuem mais
de 30 anos. Essas informações ajudam na percepção de que o setor de eletroeletrônico tem
crescido de forma considerável, deixando claro o sucesso das empresas de base tecnológica
em Santa Rita do Sapucaí.
Observa-se no período de 2004 a 2009 um aumento considerável no número de
empresas, em torno de 43%. Esse crescente movimento já estava sendo percebido em
períodos anteriores, mediante 23,4% das empresas que se instalaram entre o ano de 2000 e
2004, enquanto que 29,15 instalaram entre 1985 e 1999 e apenas 4,8% são empresas que se
instalaram antes de 1985. Com esses números fica evidente o fortalecimento da região no que
diz respeito às atividades industriais, fruto do Arranjo Produtivo Local.
Logo, todo esse crescimento, impacto promovido pela APL na região, só vem
promover condições diferenciadas, o que atrai ainda mais a chegada de mais empresas no
ramo de eletroeletrônicos, como também em atividades correlatas.

Quadro 17 - Tempo de existência das empresas por porte

TEMPO DE
EXISTÊNCIA
0-5 anos
6-10 anos
11-20 anos
21-30 anos
Mais de 30 anos

PORTE DAS EMPRESAS
Micro

Pequena

Média

Grande

57,6%
18,0%
18,9%
3,6%
18,0%

24,4%
43,95
24,45
73,0%
0,0%

16,7%
0,0%
50,0%
16,7%
16,7%

0,0%
0,0%
0,0%
100%
0,0%

Fonte: construída pelo autor adaptada do livro do perfil das Empresas do Vale da Eletrônica Santa Rita do
Sapucaí 2010. p. 43

O Quadro 17 mostra que a maior parte das micros e pequenas empresas tem 5 anos
de existência e representam 57,6% do total. Também é interessante observar que 43,9% das
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pequenas empresas possuem de 6 a 10 anos de existência. Já em relação às empresas de médio
porte, mais de 30% possuem mais de 20 anos de existência.
Como a única empresa de grande porte do APL possui mais de 20 anos de existência,
pode se concluir que entre o porte das empresas e o tempo de existência das mesmas, fica
evidente que em Santa Rita do Sapucaí as menores empresas são as mais recentes.
A história de Santa Rita do Sapucaí deixa claro que a maioria das empresas tem
origem de profissionais formados ou ligados às instituições de ensino e pesquisa local. Esses
profissionais iniciaram seus negócios com recursos limitados, uma vez que o capital inicial
para investir negócio tinha origem na poupança pessoal. Conclui-se com essa observação que
a cidade é composta por indústria nacional e de pequeno porte.
Já o Quadro 18 mostra que 44% das empresas têm faturamento inferior a R$ 200 mil
por ano e cerca de 90% são considerados microempresas, apenas 8% são de médio porte e no
município nenhuma é considerada grande porte. Segundo Botelho (1999), desde janeiro de
2002, o APL de Santa Rita do Sapucaí conta com um consórcio de exportação (Associação
das Empresas do Vale da Eletrônica – AVALEX eletronics). Este consórcio surgiu em 1999
quando alguns sócios da MinaSat se associaram a outras empresas com grande potencial
exportador de produtos não concorrentes, com o intuito de minimizar os custos e riscos
individuais da atividade exportadora. Atualmente, as sete empresas dos ramos de eletrônica e
telecomunicações, que participam do consórcio, exportam identificadores de chamadas, fontes
portáteis de alimentação destinadas à rádio aeronáutica, terminais de consulta de crédito,
equipamentos de telemetria, dentre outros.
Quadro 18 - Faturamento anual das empresas (r$ mil)

Até R$ 50
De R$ 50 a R$ 200
De R$ 200 a R$ 400
De R$ 400 a R$ 800
De R$ 800 a R$ 2.000
De R$ 2.000 a R$ 5.000
De R$ 5.000 a R$10.000
Maior que R$ 10.000

22.7%
21.3%
10.7%
14.7%
12%
9.3%
2.7%
6.7%

Fonte: construída pelo autor adaptado do livro diagnostico do arranjo produtivo da indústria eletrônica
de Santa Rita do Sapucaí. p. 74 (2004).
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O principal fator que conduziu o sistema local à posição de liderança tecnológica
concentra-se na sua capacidade de fomentar a difusão do conhecimento e os processos de
aprendizagem inovativa. Entretanto, certamente todo desenvolvimento do Polo Tecnológico
de Santa Rita do Sapucaí está ligado ao ensino de qualidade oferecido pela ETE FMC, Inatel e
FAI. E ele é exemplo de um processo de desenvolvimento baseado em produção do
conhecimento, formação de pessoal altamente qualificado e implantação de empresas de base
tecnológica.
Barbosa Filho

61

diz que não tem dúvida de que o desenvolvimento tecnológico na

referida cidade só foi possível porque nela se instalaram escolas de excelência, dentre as quais
a ETE e FMC. Ele afirma que o desenvolvimento, seja tecnológico ou não, é um dos produtos
oriundos de uma base educacional e sem ela é utopia se falar em desenvolvimento que seja
real, para todos e permanente.
É importante salientar que os investimentos em educação são fundamentais, mas não
podem atuar sozinhos. Devem vir combinados com a construção de uma política industrial
eficiente, ao adensamento das cadeias produtivas e à estruturação dos arranjos produtivos
locais.
Atualmente, Santa Rita do Sapucaí é reconhecida, internacionalmente, como “O Vale
da Eletrônica”. O desenvolvimento de tecnologia de ponta, bem como a alta qualidade dos
produtos que são exportados para vários países tem seus alicerces na estrutura educacional
eficiente nas áreas de Eletrônica, Informática, Telecomunicações e Administração.
Percebe-se claramente que, aos poucos, o município, que se dedicava exclusivamente
à atividade agropecuária, transformou-se, incorporando o conhecimento tecnológico, graças à
visão de futuro de uma mulher, Luzia Rennó Moreira, que aproximadamente 140 anos após a
chegada de Manoel e Genoveva, resolveu mudar o curso da história de Santa Rita do Sapucaí
através da educação.
Fontes (2007)
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informa que Sinhá Moreira demonstrou sua preocupação com a

educação ao criar, juntamente com o Padre José, hoje Monsenhor José Carneiro Pinto, a
Associação do Educandário Santa-ritense, mantenedora de uma escola primária.
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Esta Associação teve fundamental importância na viabilização do projeto da ETE
bem como do INATEL (Instituto Nacional de Telecomunicações). Mais tarde, a Associação
transformou-se na Fundação Educandário Santa-ritense, mantenedora da FAI (Faculdade de
Administração e Informática), do Colégio Delfim Moreira e do ISE (Instituto Superior de
Educação).
Pereira (2001) 63afirma que a ETE e as outras Instituições de Ensino que a sucederam
constituíram-se na base necessária para a geração e imigração das empresas de base
tecnológica, formando com o apoio dos poderes públicos municipais, o APL eletrônico que
possibilitou maior geração de empregos, devido ao alto índice de profissionais qualificados.
Santa Rita do Sapucaí transformou-se. Após a fundação da ETE, pois a pequena
cidade situada no sul de Minas, até então desconhecida, passou a atrair jovens de todo Brasil.
A partir da criação da ETE a cidade foi se transformando rapidamente. No começo surgiram
as pensões que serviam refeições para os alunos de outras cidades e de outros estados
brasileiros, aliás, eram muitos estudantes de fora do município, chegando a 75% do total
matriculado. Isso forçou o desenvolvimento do comércio e serviços da cidade e eu diria de
regiões próximas também. Com o sucesso da escola, famílias se mudavam para a cidade,
provocando mudanças rápidas no desenho da cidade, estimulando o crescimento imobiliário64
Segundo Brito (1989 apud Fundação João Pinheiro, 2002), nas décadas de 60,70 e
80, aproximadamente 1,5 milhões de pessoas deixavam o estado de Minas Gerais e somente
a partir de 1993, percebeu-se um pequeno saldo migratório positivo.
No entanto, na década de 80, já ocorre significativo crescimento demográfico tanto
em Santa Rita do Sapucaí quanto nas outras cidades de residência dos alunos atendidos pela
ETE. Pode-se verificar que o crescimento da população dessas cidades ocorreu graças à
educação de qualidade oferecida pela Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da
Costa”, bem como pela FAI e INATEL. Contudo, pode se afirmar que uma boa formação
acadêmica proporciona maiores possibilidades de concorrência ao mercado de trabalho, fato
que torna desnecessário o deslocamento das pessoas para outras localidades em busca de
emprego.
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Vanin (2009)
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relata que, Alckmin, aluno dedicado, fez um trabalho que tirou o

primeiro lugar na feira de projetos da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da
Costa (Projete). Após a exposição do trabalho, sempre com o apoio da escola, deu
continuidade à pesquisa que deu origem ao produto inicial da Exsto, que foi instalada na
incubadora municipal de Santa Rita do Sapucaí. Atualmente a Exsto emprega 30
funcionários e uma linha de aproximadamente 30 produtos. Vanin (2009) informa também
que a Exsto criou um aparelho para conversão de combustíveis, o Ecoflex Auto, que deu
origem a um novo produto: a Autotech, que foi incubado no Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel).
Segundo o presidente do Sindicato do Vale da Eletrônica, Roberto Souza Pinto, a
maioria das empresas locais são micro ou pequenas e o processo de incubação é essencial,
pois ajuda a evitar falências.
Vanin (2009)
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informa que o processo de incubação é imprescindível para uma

empresa e relata que as que por estarem ali, tiveram acesso a muitos recursos que não teriam
em outro espaço, como equipamentos, cursos, etc., além de o ambiente proporcionar muitos
relacionamentos.
A incubadora de empresas e projetos é um elemento fundamental para as empresas
de base tecnológica, pois oferece a infraestrutura necessária para seu fortalecimento, tais
como: laboratórios, profissionais, cursos e aconselhamentos, além de fornecer a possibilidade
das empresas iniciantes estabelecerem redes de contato, que é indispensável para a
sobrevivência e crescimento do negócio.
Santa Rita do Sapucaí conta com duas pré-incubadoras, uma na ETE e outra no Inatel
e duas incubadoras, sendo uma municipal e outra do Inatel que favorecem a abertura e
crescimento de empresas (Empório de Notícias, 2009).
Ainda segundo o autor, a maioria das oportunidades de emprego e geração de renda
na economia estão centradas nas micro, pequenas e médias empresas, pois a partir dos anos
80, as grandes empresas aumentaram a produção, sem, no entanto aumentar o número de
funcionários.
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Logo, as grandes empresas oferecem número de vagas incompatível com a produção,
pois buscaram reduzir suas despesas através de cortes e redimensionamento dos quadros de
pessoal.
Vanin (2009) relata que, segundo Sérgio Roberto Arruda, diretor regional do
Senai/SC a economia brasileira se assenta nas pequenas e médias empresas, bem como o
mercado de trabalho. Arruda afirma que cada nova empresa cria novos postos de trabalho,
aumenta o número de impostos pagos, oferece mais produtos para o consumidor e,
consequentemente, aumenta o PIB.
Santa Rita do Sapucaí e as cidades circunvizinhas foram privilegiadas, pois devido
ao avanço tecnológico, possibilitado pela ETE e Inatel, várias empresas foram instaladas na
região em busca de mão de obra qualificada. O professor e ex-aluno, João Batista Mendes, da
ETE avalia:
A ETE influenciou na criação do Vale da Eletrônica, como é conhecido o polo de
empresas de Santa Rita. Incentivou a criação de 141 empresas locais, além de
influenciar na criação de empresas em cidades vizinhas através de seus ex-alunos.
Contribuiu significativamente para a criação do INATEL e da FAI, como uma
necessidade de complemento dos novos mercados nas áreas de engenharia e
administração dos negócios de empresas que foram surgindo na cidade e região. A
partir de então formou-se uma cadeia onde as empresas utilizam os engenheiros,
administradores e técnicos em eletrônica formados aqui na cidade.

As novas oportunidades de trabalho e de estudo, além de tornarem desnecessária a
migração dos jovens para outras cidades, também atraíram estudantes de outras localidades
em busca de melhores condições de vida, o que explica o aumento demográfico de Santa Rita
do Sapucaí e região, mesmo sem o aumento da taxa de fecundidade.
De acordo com a dinâmica demográfica, para Santa Rita do Sapucaí, de 1960 a
2010, pode-se deduzir que o aumento da população está relacionado à atração de migrantes de
outras regiões que se instalam na cidade devido ao oferecimento de oportunidade de educação
e de trabalho.
É importante ressaltar que a implantação da ETE foi decisiva para o aumento da
população da cidade, pois foi criada com o intuito de oferecer aos jovens oportunidades de
inserção no mercado de trabalho, de maneira rápida e rendosa, fato que foi modificando,
gradativamente, o perfil socioeconômico de Santa Rita do Sapucaí.
Barbosa Filho 67 relata que a ETE contribuiu para melhoria da qualidade de vida dos
jovens, especialmente na realização do sonho de uma profissão, por trazer-lhes como
consequência, melhores condições materiais e humanas, melhores oportunidades na vida,
67
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além de permitir-lhes estender estes benefícios às suas famílias, sonho de muitos pais. Com
todos os benefícios apresentados, pode-se afirmar que a cidade passou a ser ainda mais
atrativa aos olhos daqueles que desejavam trabalhar na área de tecnologia. No entanto,
mesmo com todo avanço tecnológico, a cidade não perdeu suas raízes, isto é, a agropecuária
continua sendo importante fonte de renda do município.
Conforme foi mencionado neste mesmo capítulo, Santa Rita do Sapucaí tinha como
fonte principal de renda, a produção agrícola e leiteira. Os produtos agrícolas mais produzidos
em Santa Rita do Sapucaí, desde 1975 até 2007, são: café, batata inglesa, milho, mandioca,
feijão, arroz, cana de açúcar e banana. A produção de cana de açúcar está relacionada com a
alimentação para o gado bovino, responsável pela produção diária de aproximadamente
150.000 litros de leite. Devido ao solo fértil e condições climáticas satisfatórias, a agricultura,
em Santa Rita do Sapucaí, tem grande importância em seu contexto econômico.
O presidente do SINDVEL, Roberto de Souza Pinto, informa que, o APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí encerrou o ano de 2010 com faturamento superior ao ano
anterior, com aproximadamente 30% de crescimento. Pinto relata que as 141 empresas
associadas colocaram mais 12 mil produtos diferentes no mercado e mantiveram
aproximadamente 10 mil empregos diretos. (Hoje em Dia – Belo Horizonte – 18/ 09/ 2010).
Souza (2000)

68

relata que, desde o início do século de 1900, as famílias que

lideravam o desenvolvimento econômico de Santa Rita do Sapucaí e detinham o poder
político na região, não descuidavam de seu desenvolvimento social, cultural e educacional.
Como o objetivo de proporcionar escola aos filhos e filhas dos fazendeiros da região,
foi fundado o Instituto Moderno de Educação e Ensino (IMEE), uma referência para a
educação básica, correspondente ao ensino fundamental e médio, que existiu até a década de
50. Em 1928, foi fundada a Escola Normal, também destinada à educação dos filhos e filhas
da elite agrária de Santa Rita do Sapucaí e região. A Escola Normal, atualmente, tem o nome
de Escola Estadual Sinhá Moreira.
Após a conclusão da Educação Básica, muitas famílias enviavam seus filhos para
Belo Horizonte ou Rio de Janeiro para ingressarem no curso superior, geralmente Medicina
ou Direito. Contudo, o exercício da profissão pelos filhos formados dessas famílias ficava em
segundo plano, pois o principal objetivo era que assumissem o poder e os negócios
agropecuários de suas famílias,
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Em 1950, foi criada a Escola Técnica de Comércio, com o curso técnico de
Contabilidade, com o objetivo de atender as famílias de classe média. Esta foi a primeira
iniciativa de formação escolar para o trabalho, pois os profissionais formados nesta escola
trabalhavam nas fazendas e no comércio do município.
Em 1959, foi fundada a Escola Técnica de Eletrônica (nível médio) “Francisco
Moreira da Costa” (ETE), que mudou significativamente o panorama econômico e social de
Santa Rita do Sapucaí. A fundação desta instituição foi decisiva para o desenvolvimento da
cidade. No entanto, no âmbito político, ainda eram organizados pelos partidos os currais
eleitorais, isto é, os colonos eram conduzidos pelos proprietários das fazendas até as zonas
eleitorais. Em seguida, recebiam as cédulas impressas com os nomes dos candidatos dos
respectivos partidos políticos e depois eram encaminhados até as urnas. Em meio a esse
ambiente político, Sinhá Moreira participou intensamente das eleições de 1954, 1959 e 1960,
apoiando o cunhado Bilac Pinto e também outros candidatos da UDN.
Atualmente, o passado ainda não ficou totalmente afastado, pois na área rural, o café
ainda é rei, e a influência dos fazendeiros na política local continua evidente. Todavia, nesta
pequena cidade, de hábitos rurais e de aproximadamente 40 mil habitantes, são fabricadas as
urnas eletrônicas, sucesso reconhecido em todo o mundo, por meio das quais Santa Rita se faz
presente (vide Figura 2).

Figura 2 - Urna eletrônica
Fonte: Domínio Público69
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Graças à invenção dessas máquinas, as cédulas de papel, com nomes de candidatos
impressos, passaram a fazer parte do passado em quase todo o País. A inovação, provocada
por estas urnas, possibilitou a divulgação imediata dos resultados obtidos nas eleições e
dificultou a realização de fraudes e/ou de outros meios ilícitos.
Em meio a tantas vitórias, a cidade se desenvolveu, tornou-se conhecida, mas sempre
com o cuidado de preservar sua identidade. O município conseguiu manter em seu entorno a
mesma paisagem bucólica, com morros verdejantes salpicados de plantações de café. Por
manter a predominância de casas ao invés de edifícios, Santa Rita do Sapucaí conserva a
tranquilidade das pequenas cidades mineiras. A cidade, graças à visão de futuro e espírito
empreendedor da santa-ritense Sinhá Moreira, que antes se dedicava exclusivamente à
agropecuária, atualmente é conhecida como o Vale da Eletrônica.

Figura 3 - Foto atual de Santa Rita do Sapucaí
Fonte: Domínio Público70
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Desde o início de sua história, Santa Rita do Sapucaí foi marcada pela tradição e pela
fé. A cidade que fica situada em um vale, totalmente cercada pela vegetação, tem como
cartão postal, a igreja de Santa Rita de Cássia, santa da devoção de seus fundadores. A beleza
e a simplicidade dessa igreja fazem recordar como tudo começou. A fé e a generosidade de
uma família deram início à construção dessa cidade empreendedora.

Figura 4 - Foto igreja de Santa Rita de Cássia, EM Santa Rita do Sapucaí – MG.
Fonte: Domínio Público71
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Vale lembrar que a ETE se destacou desde a sua fundação, pelo fato de ser a primeira
escola de nível médio a oferecer Curso Técnico de Eletrônica na América Latina o que
transformou a então pequena cidade, tipicamente rural, em Vale da Eletrônica na atualidade.
Para melhor entendimento apresentar-se-á um pouco da história de Sinhá Moreira
Luzia Rennó Moreira, filha de Francisco Moreira da Costa e Dona Mindoca Rennó
Moreira, nasceu na fazenda Moreira, no dia 17 de setembro de 1907. A fazenda Moreira era
uma propriedade extensa, dedicada à lavoura do café e da cana-de-açúcar. O pai de Sinhá
Moreira, além de fazendeiro, foi sócio do futuro governador, Magalhães Pinto, no Banco
Nacional de Minas Gerais. Chico Moreira, como era conhecido, ocupou o cargo de prefeito e
exerceu grande influência sobre a seção mineira da União Democrática Nacional. Muito rico,
fundou o Banco Santa-ritense e o Banco da Lavoura de Minas Gerais (Jornal Empório de
Notícias).
Fontes (2007)

72

relata que Chico Moreira era um homem dinâmico e conseguiu

progredir em seus negócios a partir de um patrimônio deixado por seu pai. Elegante, educado
e tolerante, sabia ouvir antes de dar qualquer ordem. Com sua fala mansa e firme, passava
confiança e respeito a todos que trabalhavam com ele. De espírito nobre, preocupava-se com
o desenvolvimento de sua cidade e do estado de Minas Gerais. Dirigiu a Companhia de
Melhoramentos, que saneou Santa Rita do Sapucaí, construiu pontes, novos aterramentos,
fazendo sua cidade crescer. Acreditando que só a educação seria capaz de promover o
desenvolvimento da cidade e do estado, propôs ao governador, Milton Campos, a criação de
uma Escola Elementar de Agricultura, em Santa Rita do Sapucaí, e doou ao estado uma
excelente área, para a construção da mesma. No entanto, o projeto de criação desta escola não
foi realizado por questões políticas.
O pai de Sinhá Moreira, por ser um grande produtor de café, passou a ser conhecido
como coronel Chico Moreira. O termo coronel era uma denominação usada para os
aristocratas rurais.
Durante a Primeira República, a exportação do café, da borracha, do cacau e do fumo
eram as principais fontes de divisas para o país, sendo que a lavoura cafeeira foi responsável
pela formação de um capital, que contribuiu para a expansão da indústria, ampliação das vias
férreas e a modernização dos portos do Rio de Janeiro e de Santos.
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Os negócios, do Coronel Chico Moreira, exigiam que fizesse frequentes viagens ao
Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e a Santos cujo porto foi considerado o maior
exportador de café do mundo. Chico Moreira viajava com a família e enquanto cuidava dos
negócios, Dona Maria Palma passeava com as filhas, Sinhá Moreira e Carminha.
A capacidade de montar patrimônio repercutiu no empenho do Coronel Chico
Moreira em educar os filhos com o que havia de mais evoluído na época. A vida cultural de
Santos era bastante intensa. Com a inauguração do Theatro Colyseu, a cidade recebeu as mais
importantes companhias de teatro, ópera, ballet, orquestras e corais, tanto nacionais quanto
estrangeiras. Em 1929, neste mesmo teatro, foi exibido o filme Broadway Melody, que
inaugurou a era do cinema falado.
Nos anos 20, surge o Miramar, primeiro grande centro de entretenimento em Santos.
O Miramar tinha duas salas de cinema, danças e patinação. Durante esse período, o ambiente
artístico de Belo Horizonte também fica movimentado. Zina Aita, artista plástica, inicia uma
exposição modernista que dois anos depois foi apresentada na Semana de Arte Moderna, em
São Paulo.
Em 1922, realizou-se em São Paulo, a Semana de Arte Moderna. Naquela época, o
Rio de Janeiro era a capital do Brasil e também sede da Academia Brasileira de Letras, no
entanto, São Paulo foi escolhida para a realização do evento, pois a introdução de nosso país
na modernidade possuía íntima ligação com o vertiginoso crescimento industrial de São
Paulo, que se deu a partir do início do século XX.
A chegada de um número cada vez maior de imigrantes, especialmente italianos,
gerando mão de obra barata, e a necessidade de suprir a carência de produtos, antes
importados da Europa, conjugou-se para imprimir um ritmo acelerado ao processo de
urbanização e industrialização de São Paulo. A cidade tornou-se símbolo de trabalho, de
progresso e modernização.
O capital proveniente das lavouras cafeeiras combina-se com o capital industrial,
fazendo de São Paulo uma grande potência econômica, tomando o lugar do Rio de Janeiro,
que era a capital política do país, em seu papel de centro econômico e cultural.
Configura-se o “status” de uma nova burguesia, que se adensa com subsídios
provenientes da aristocracia rural cafeeira e também com a ascensão das camadas de
imigrantes bem-sucedidos, enriquecidos pelo comércio e pela indústria.
As frações dessas elites, mais comprometidas com o crescimento industrial,
incorporavam os anseios de renovação e de revitalização cultural do país, que se
manifestavam através de jovens inquietos e intelectualizados, alguns dos quais aristocráticos,
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que chegavam da Europa trazendo ideias e propostas das vanguardas, para os mais diversos
campos artísticos.
Enquanto o domínio da nobreza fundiária ou oligárquica, proveniente da lavoura
cafeeira e da pecuária, expressava-se por meio da política café-com-leite, o descontentamento
de camadas sociais marginalizadas do poder - operários, burocratas, comerciantes, pequenos
proprietários, a burguesia industrial incipiente, profissionais liberais e outros - faziam-se notar
por meio de greves, como a greve geral de 1917, que indicava o crescimento de organizações
sindicalistas e de tensões que viriam a se expressar em movimentos revolucionários, como o
Tenentismo e a Coluna Prestes. Diante desse quadro é possível compreender a oscilação entre
o velho e o novo que se verificava no país.
Sem dúvida, foi uma época excitante e era possível se perceber que o Brasil queria se
impor no panorama mundial. Sempre atento a todos os acontecimentos, o coronel Chico
Moreira tentava passar para os filhos a importância desse momento para o Brasil. Dentre
tantas novidades, o comportamento feminino também sofreu mudanças durante as primeiras
décadas do século XX.
Fontes (2007)

73

relata que a influência cultural, oriunda de vários países, veio

quebrar costumes e inovar também na rotina das mulheres: passeios pelas avenidas, visitas a
lojas, chás e vestuário sofisticado passaram a fazer parte de seu cotidiano. Entretanto, as
regras conservadoras ainda ditavam que o papel da mulher consistia em casar e gerar filhos.
Dona Mindoca acreditava que essas regras eram garantia de segurança e felicidade
para as suas filhas. Com o intuito de encontrar um marido que as mantivessem no mesmo
padrão de vida que seus pais haviam estabelecido, a mãe de Sinhá Moreira investiu em uma
educação que privilegiava a cultura, o acesso a outras línguas e o curso Normal para suas
filhas.
Mesmo tendo uma vida muito vigiada pela mãe, Sinhá Moreira conheceu um rapaz
paulista, que era comerciante e viajava muito pela região trazendo mercadorias de outros
estados, por quem se apaixonou. Dona Mindoca, mulher conservadora, não consentiu que a
filha se casasse com um viajante e rapidamente decidiu dar um novo rumo para a vida da
filha.
Nessa época, normalmente os casamentos ocorriam entre as famílias, principalmente
nas pequenas cidades. Na família Moreira também era tradição casar um primo com uma
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prima. Dona Mindoca não aprovou o envolvimento de sua filha com o comerciante, e junto
com seu marido, decidiram casar Sinhá Moreira com o primo Antônio Moreira de Abreu, que
havia estudado no Instituto Rio Branco e era diplomata. Logo depois do casamento, o casal
foi para os Estados Unidos.
Com o casamento, Sinhá Moreira conheceu os Estados Unidos logo após o final da
Primeira Guerra Mundial, observou seu impressionante desenvolvimento econômico, e
naturalmente se encantou com esse mundo de prosperidade.
Fontes (2007)

74

relata ainda que nessa época, os EUA eram responsáveis por

cinquenta por cento da produção mundial, devido ao aperfeiçoamento técnico que possibilitou
a produção em massa. O grande desenvolvimento econômico do país proporcionava aos
norte-americanos conforto e satisfação consumista, pois automóveis, vitrolas, rádios,
aspiradores de pó, ferros elétricos e outros bens de última geração invadiam suas casas e seus
sonhos. Naturalmente, Sinhá Moreira certamente já sentia vontade, naquela época, de trazer
para o Brasil todas aquelas oportunidades.
Além dos Estados Unidos, Sinhá Moreira conheceu também a China, o Japão e
muitas outras nações.

E, depois de conhecer vários países, com a carreira diplomática

encerrada por questões políticas, Antônio e Sinhá Moreira regressaram ao Brasil e se
estabeleceram em São Paulo. Antônio não conseguia superar a depressão que o acometera
devido ao encerramento abrupto de sua carreira diplomática e isso provocou intensa
melancolia em sua esposa. Diante disso, seu pai trouxe-a para Santa Rita do Sapucaí, e no dia
10 de dezembro de 1941, foi proferida a sentença de desquite entre Luzia Rennó Moreira e
Antônio Moreira de Abreu, na segunda vara de família do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro
caso de desquite em Santa Rita do Sapucaí.
Após a separação, Sinhá Moreira apegou-se à religião católica. Dedicada e com
sentimentos altruístas, começou a observar as empregadas que trabalhavam na casa de seu pai
há anos, mas que ainda não tinham casa própria. Incomodada com a situação, resolveu
conversar com seu pai sobre a possibilidade de construir casas com uma taxa de juros baixa,
para

facilitar

o

financiamento

para

a

classe

de

baixo

poder

aquisitivo.

Naquela época, a relação do povo com os negócios do Banco era quase nula, pois estes
operavam apenas com o comércio, a indústria e a lavoura.
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O Banco da Lavoura teve um papel importante na elaboração de normas de
financiamento que favoreciam a população de baixa renda. Conhecendo a filosofia do Banco,
Francisco Moreira achou viável a ideia de sua filha e sugeriu que fosse adotada a Tabela
Price, criada pelo inglês Richard Price e utilizada antigamente como sistema de amortização,
isto é, para cálculo das prestações mensais o sistema de juros compostos. Animado em
acolher a ideia da filha, pediu a ela que procurasse uma área adequada para a realização de
seu plano. Ela escolheu uma área ao lado do cemitério local, que era alto e de onde se podia
observar uma bonita vista. O bairro, que recebeu o nome de Vista Alegre, foi construído com
o cuidado de oferecer aos moradores espaço reservado para o lazer. Além das ruas, foram
construídas também praças arborizadas. Para os empregados de sua família foi uma doação, e
para as demais pessoas, as casas foram financiadas, para serem quitadas em um prazo de dez
anos.
Sinhá Moreira preocupava-se muito com outro fator. A cidade não oferecia muitas
oportunidades para os adolescentes que terminavam o curso secundário. Com isso os
estudantes iam para outras cidades e muitos não regressavam. Sempre determinada em
melhorar a qualidade de vida da população local, Sinhá pensou em transformar Santa Rita do
Sapucaí em uma cidade estudantil. Inicialmente, Sinhá Moreira auxiliou centenas de jovens,
oferecendo bolsas de estudo, material escolar e uniforme, tornando possível sua formação
acadêmica. Por acreditar que as bolsas doadas não resolviam o problema do êxodo juvenil em
Santa Rita do Sapucaí, Sinhá Moreira resolveu fundar uma escola que desse uma profissão
aos jovens.
De acordo com matéria publicada no jornal Empório de Notícias de 18 de setembro
de 2009, Sinhá Moreira chegou a pensar na criação de uma escola relacionada ao setor de
petróleo, porém foi convencida de que a eletrônica seria mais viável. Não se sabe com certeza
quando Sinhá optou pela eletrônica. Desde o início, a ideia era fundar uma escola que
admitisse adolescentes a partir de 14 anos e que desse logo uma profissão a eles. Numa
ocasião em que Sinhá Moreira esteve na cidade mineira de Lambari, conheceu o professor
João Antônio de Souza Fernandes Neto e após algumas conversas, ficou convencida de que
deveria lutar para introduzir uma escola técnica de eletrônica no Brasil. Porém, seus amigos e
aliados Alda, Joaninho e padre José não tinham conhecimento do ramo. Embora fosse
totalmente leiga sobre o assunto não se deixou vencer. Resolveu pedir ao professor José
Nogueira Leite, em Itajubá, que traçasse um projeto de escola de eletrônica. A princípio ele
não considerou a ideia viável, mas diante da determinação de Sinhá o projeto começou a ser
feito. Sinhá Moreira ficou ainda mais empolgada após uma conversa com seu amigo Walter
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Telles, que acabara de chegar dos EUA, onde tinha assistido a uma palestra de Albert
Einstein, afirmara que o mundo giraria em torno da eletrônica.
Como, criar uma escola não é fácil e Sinhá começou a busca, primeiramente, por
quem iria administrá-la e decidiu pelos padres jesuítas. Em seguida, a busca por professores
especializados na área foi também outra grande dificuldade, pois ainda não existia nenhuma
escola de eletrônica na América do Sul.

Devido ao fato de na época não haver

regulamentação para esse tipo de escola, Sinhá Moreira recorreu ao cunhado Bilac Pinto,
grande conhecedor das leis e constituintes brasileiras, que explicou-lhe o que seria necessário
fazer um projeto de escola de nível médio para ser possível a legalização em decreto do
governo. Após inúmeras viagens e consultas com os professores do Instituto do Eletrotécnico
de Itajubá, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos e das Escolas
Federais de Engenharia do Rio de Janeiro, sem, contudo, obter êxito, só conseguiu concluir o
projeto sob a orientação do professor Alfonso Martignoni, consultor técnico da Diretoria do
Ensino Industrial.
Segundo Fontes (2007)
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, naquela época não havia nada desse gênero nos estatutos

brasileiros e Sinhá Moreira, conforme foi citado anteriormente, pediu ajuda a seu cunhado
Bilac Pinto. Bilac informou que seria necessário fazer um projeto de escola de nível médio
para posteriormente ser legalizada em decreto de governo. Outro desconforto se apresentava.
Bilac Pinto era da UDN, partido adversário do PSD, de Juscelino Kubitschek, presidente do
Brasil. Devido às inúmeras obras sociais a que se dedicava, Sinhá Moreira era muito querida
pela população, fato que a tornava um cabo eleitoral excepcional. Em Santa Rita do Sapucaí,
a UDN era apoiada, essencialmente, pela família Moreira, e o PSD pela família Capistrano.
Porém, quando se tratava de benefícios para a cidade, ultrapassavam-se os limites das
rivalidades políticas e prevaleciam os interesses de bem comum.
Sinhá Moreira foi obrigada a percorrer os gabinetes do Rio de Janeiro, que era a
capital do país, com o intuito de criar o primeiro curso em eletrônica no Brasil, para
posteriormente inaugurar a escola. Movida pela certeza da necessidade da educação dos
jovens para o trabalho, após muita luta e perseverança, Sinhá Moreira levou sua caneta de
ouro para o presidente Juscelino Kubitschek assinar o Decreto nº. 44.990, em 17 de setembro
de 1958, a fim de registrar a criação dos cursos de eletrônica em nível médio no Brasil.
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Para Sinhá Moreira era imprescindível a criação da escola, pois no ambiente em que
vivia e se educara, os conceitos prevalecentes consistiam em: educação para a elite econômica
e política, para manter a hegemonia das famílias tradicionais e instrução básica mínima para
as camadas populares, para não produzir desarranjos na estrutura social vigente. Com visão
totalmente divergente, Sinhá acreditava na educação como meio de melhoria de qualidade de
vida e, sua generosidade e amor ao próximo, fizeram com que ela se preocupasse com a
formação acadêmica e profissional dos menos favorecidos.
Ziraldo Alves Pinto, ao redigir o prefácio do livro Sinhá Moreira – Uma mulher à
frente de seu tempo (FONTES, 2007), comparou a figura de Sinhá Moreira com a de um anjo
da guarda que veio, guiado por Deus, conduzir os menos favorecidos.
Gosto muito de ser o autor desta homenagem a essa lendária figura que marcou
muito minha vida. E sonhar para que, em cada uma das comunidades de nosso
estado, seu povo tenha a felicidade de ver nascer em sua terra um anjo da guarda
assim, com consciência social, com desmedida generosidade e uma forma de crer
que há um Deus que aponta os anjos que devem nos guiar.76

O amor sem medidas desta mulher por seus semelhantes traçou um novo panorama
na história de Santa Rita do Sapucaí e influenciou na mudança social e econômica de toda a
região. A valorização humana, o resgate da autoestima e dos valores morais e cristãos sempre
estiveram em primeiro plano na vida desta mulher notável.
Com a certeza de encontrar palavras de conforto e esperança, bem como recursos
materiais, os pobres e desvalidos buscavam amparo em seu amor e jamais eram ignorados por
esta mulher ilustre. Com o objetivo de proporcionar oportunidade aos jovens de viver com
dignidade e por seus próprios méritos, Sinhá Moreira não teve medo de sonhar e sua ousadia
serviu de exemplo para as próximas gerações.
Na contramão da tradição da cidade, Sinhá Moreira, representante da aristocracia
rural, decidiu fundar uma escola de eletrotécnica, que viria suprir parte dos técnicos que o
Brasil necessitava.

O Decreto nº 44.490 foi um marco na história da educação técnica de

eletrônica no Brasil, pois a partir dele foi fundada a Escola Técnica de Eletrônica “Francisco
Moreira da Costa”, pioneira não só do país, mas também de toda a América Latina.
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Figura 5 - Foto do decreto 44.490 de fundação da escola “Francisco Moreira da Costa”
Fonte: ETE (2009, p. 10)

Figura 6 - Foto da caneta que assinou o decreto 44.490
Fonte: ETE ( 2009, p.10).

Todavia, outro desafio se apresentava, a escola precisava ser construída. Sinhá
Moreira fez uma proposta de convênio ao Ministro da Educação, Clóvis Salgado; o governo
ficaria responsável pela construção do prédio da escola e ela doaria o terreno como também se
encarregaria de sua manutenção, através da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira,
entidade mantenedora da escola. Em seis de janeiro de 1959, a Fundação e o Ministério da
Educação e Cultura (MEC) oficializaram o convênio para a construção do prédio e em março
do mesmo ano começou a funcionar a Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da
Costa, não deixando dúvida que, Sinhá Moreira foi a responsável pelo primeiro passo do
desenvolvimento educacional em Santa Rita do Sapucaí (ETE -50 anos, 2009).
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Figura 5 - Foto da proposta de convênio que a Sinhá Moreira fez para o ministro da educação
Fonte: ETE (2009, p. 13)

Figura 6 - Foto do banquete oferecido para o ministro de educação
Fonte: ETE (2009, p. 13)
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Figura 7 - Foto da assinatura do convênio para a fundação da ETE FMC
Fonte: ETE (2009, p. 13)

Em 6 de janeiro de 1959, a fundação e o Ministério da Educação e Cultura (MEC)
oficializaram um convênio para a construção do prédio. Após a assinatura do Decreto 44.990,
que permitiu a criação de cursos de nível médio no Brasil e do convênio firmado com o MEC,
a realização do sonho de Sinhá começou a se concretizar.
A ETE começou a funcionar, provisoriamente, em um prédio construído para abrigar
um grupo escolar. Inicialmente, Sinhá Moreira planejou manter a escola na sede provisória e
construir o prédio definitivo no morro do esguicho, onde atualmente se localiza a empresa
Linear. Porém, ela considerou a área escolhida pequena e acabou substituindo por outro
terreno maior, situado às margens do rio Sapucaí. Assim que projeto do arquiteto Luís Afonso
d’Escragnolle Filho foi alterado e recebeu a aprovação do Ministério de Educação e Cultura a
construção definitiva desta instituição foi iniciada (vide figura 13).
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Figura 8 - Foto da planta da ETE FMC
Fonte: ETE (2009, p. 24)

Figura 9 - Foto da maquete
Fonte: ETE (2009, p. 24)

O ministro da Educação, Clóvis Salgado, participou do lançamento da pedra
fundamental, explicitando o apoio do governo federal.
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Figura 10 - Foto do lançamento da pedra fundamental
Fonte: ETE (2009, p. 13)

Com o projeto aprovado e a maquete pronta, deu-se início a construção. Os tijolos eram
fabricados numa cerâmica da cidade, a brita e o pó de pedra eram retirados da pedreira, próxima à
entrada de Santa Rita do Sapucaí. A madeira era comprada no Paraná e outros materiais vinham de
Belo Horizonte, Mogi Guaçu e Sorocaba. O marceneiro, Aristeu José Pereira (Teteu), fabricou os
móveis e portas com incansável dedicação.
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Figura 11 -Foto da construção dos blocos parte final
Fonte: ETE (2009, p. 21)

Com a sede definitiva da escola construída, Sinhá Moreira teve a alegria de ver seu sonho
completamente realizado.

Figura 12 - Foto vista aérea da escola técnica
Fonte: ETE (2009, p. 24)
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As espaçosas instalações favoreceram a integração entre os alunos e, certamente, das
conversas despreocupadas nos corredores da escola, brotaram amizades duradouras, enriquecendo a
formação humana dos mesmos.

Figura 13 - Foto dos alunos no corredor da escola – 1971
Fonte: ETE (2009, p. 24)

Figura 14 - Foto da conclusão da construção dos alojamentos, em 1971
Fonte: ETE (2009, p. 24)
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Figura 15 - Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa
Fonte: Domínio Público77

Pode-se afirmar que Sinhá Moreira destacou-se pelo pioneirismo da criação da ETE,
no entanto, de acordo com Dolabela (1999), Sinhá Moreira foi também precursora do crédito
educativo, pois distribuiu bolsas, financiou os estudos de muitos jovens. Favoreceu também o
crédito habitacional, devido ao fato de ter construído um bairro, com 80 casas para pessoas de
baixa renda Tal feito mudou significativamente a história de muitas pessoas em Santa Rita do
Sapucaí.
Dolabela (1999)

78

enfatiza que a atitude é mais importante do que o conhecimento

técnico, pois Sinhá Moreira não entendia nada de eletrônica, nem tampouco os companheiros
que a apoiavam. No entanto idealizou, construiu e manteve a ETE o que transformou com
suas ações o Vale do Café em Vale da Eletrônica.
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A satisfação de Sinhá Moreira era enorme. Além de sentir que a escola realmente iria
contribuir para o desenvolvimento da eletrônica no Brasil, ela viu a cidade de Santa Rita do
Sapucaí se tornar conhecida e atrair estudantes de todo país, que enchem as ruas e
restaurantes, por criarem um clima agradável com jovens empenhados em estudar.79
Segundo o jornal Empório de Notícias, já citado anteriormente, além de sua
preocupação com a educação e com a moradia, Sinhá Moreira custeou tratamentos médicos,
dentro e fora de Santa Rita do Sapucaí, patrocinou a Sociedade de Assistência aos Pobres
(Asilo), o Hospital Antônio Moreira Costa, o Posto de Puericultura, várias escolas e outras
entidades.
Verdadeiro exemplo de desprendimento e generosidade, no período em que lecionou,
Sinhá usava sua remuneração para ajudar os pobres e a Igreja Católica. Diante das diferenças
sociais e econômicas de seu povo, Sinhá Moreira não se resignou. Destinou parte de sua
fortuna para investimento em moradia, educação, saúde e amparo aos idosos. Sua
generosidade, como já foi dito, não tinha limites e aqueles que necessitavam, buscavam o
amparo de Sinhá para suas necessidades básicas, tais como alimentação, vestuário e
medicamentos. Não achando seus feitos suficientes, essa mulher notável ousou ainda mais,
sonhou com uma vida mais justa para os menos favorecidos e fez de sua vida, sua maior
doação.
Sinhá Moreira também foi exemplo de humildade. Mesmo sendo de família rica, não
vestia roupas luxuosas, tinha hábitos simples e tornou-se uma figura extremamente popular
em sua cidade natal. Sinhá. Devido a isso, a gratidão que o povo demonstrava pela imagem
que ela construiu por meio das ações que realizara em sua região, ultrapassou estados. Além
de Ziraldo, Raquel de Queirós, também escritora, também fizera uma honrosa homenagem
que foi publicada na Revista O Cruzeiro, de 14 de março de 1959.
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Figura 16 - Foto de Sinhá Moreira
Fonte: ETE (2009, p. 20)

Fontes (2007)

80

escolheu um fragmento dessa homenagem que Rachel de Queiroz

fez para Sinhá Moreira, para ilustrar a capa de seu livro: Sinhá Moreira Uma mulher à frente
do seu tempo, que retrata não só a simplicidade desta mulher notável, mas também sua
bondade e senso de justiça:
Na sua modéstia, na sua simplicidade, dona Sinhá Moreira dá um lindo quinau nos
nossos ricaços de vistas curtas, que cuidam só servir o dinheiro para luxos de novorico, e exibições no El Morocco e no Elephant Blanc. Milionário brasileiro ainda
não aprendeu que, no mundo de hoje, o rico tem de se fazer perdoar pela sua
riqueza, suprindo, com iniciativas de cultura e assistência social, as lacunas do
serviço público. E então aqui, onde o imposto de lucros extraordinários não
funciona, e o imposto de renda só onera realmente os assalariados, eles deviam mais
que nenhum outro, pensar um pouco nos problemas de seu país.

Não é tarefa fácil traçar o perfil dessa mulher extraordinária. Sem dúvida, pode-se
afirmar que a semente do Vale da Eletrônica foi plantada por Sinhá Moreira, pois a sua
generosidade e espírito empreendedor fizeram brotar um ambiente propício para que os
jovens pudessem permanecer em Santa Rita do Sapucaí, com suas ideias, seus projetos e seus
sonhos e, assim, criar novas indústrias, que passaram a dar o tom de desenvolvimento à
80
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cidade. A contribuição de Sinhá Moreira é, sem dúvida, indescritível, pois é sabido que o
desenvolvimento econômico só se sustenta à medida que o rumo das decisões esteja centrado
em um projeto social.
Em seu discurso de posse, na Academia Brasileira de Letras, Guimarães Rosa disse
que: “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, pois acredita-se que aqueles que viveram
intensamente permanecem presentes e atuantes naqueles que virão depois e desejam e
esforçam-se para seguir os passos ou fazer brotar, crescer, florescer e frutificar as sementes
que foram lançadas na sua passagem pela vida.
Muito doente, Sinhá Moreira resolveu antes de partir, doar a maior parte de seu
patrimônio à Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”, comprovando que
nem a morte seria capaz de apagar em seu espírito a generosidade e o comprometimento com
a educação dos jovens. Em 09 de março de 1963, o povo de Santa Rita do Sapucaí chorou a
morte de Sinhá Moreira.

3.2 Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”: Projeto e Desenvolvimento

A Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa” foi fundada em
primeiro de março de 1959, com uma proposta educativa e modelo de ensino, apoiados no
conceito de escola de tempo integral e de estrutura de residência estudantil. Como foi dito na
seção anterior, idealizada por Sinhá Moreira, a ETE FMC iniciou suas atividades em 1959, a
partir do Decreto Federal nº. 44.490, de 17 de setembro de 1958.
Sinhá Moreira entregou a administração da escola e a orientação pedagógica do
ensino à Companhia de Jesus. O Padre Javier Alonso Gil elaborou o primeiro projeto
pedagógico da ETE. O ensino formal foi organizado em disciplinas técnicas (teóricas e
práticas) e em disciplinas de formação básica clássica: disciplinas científicas, línguas
(Português e Inglês) e disciplinas de formação geral (Estudos Sociais e Formação Cristã). O
estágio obrigatório, para complementação da formação profissional, era realizado durante o
quarto ano do curso.
O primeiro exame de seleção para matrículas foi realizado em 1959. Dentre os 46
candidatos inscritos, apenas 13 foram selecionados para formar a primeira turma da escola. Os
primeiros alunos matriculados na ETE tinham aproximadamente 18 anos, sendo que alguns já
haviam concluído o curso secundário.

98

As disciplinas técnicas teóricas eram, predominantemente, discursivas e informativas
a respeito dos fenômenos, equipamentos e resultados da aplicação da eletrônica. Enquanto as
disciplinas técnicas práticas eram desafiadoras com a proposição de trabalhos e montagens de
kits de aparelhos de medidas e outros equipamentos que eram colocados para funcionar.
Havia também, grande exigência nas disciplinas de formação clássica básica. Porém, as
atividades artísticas, culturais e esportivas eram organizadas pelos próprios alunos, por meio
do Grêmio Estudantil da ETE (GETE).
Nos primeiros anos de funcionamento do curso, a avaliação da aprendizagem escolar
era realizada dentro de um determinado período, sem prévia comunicação aos estudantes. A
reprovação, em qualquer disciplina, significava o desligamento do estudante da escola.
Após quatro anos da fundação da ETE foram reveladas as primeiras dificuldades,
tanto para construção física quanto para a consolidação do seu projeto da escola. Todavia, a
partir de um redimensionamento do projeto da escola, essas dificuldades foram vencidas,
segundo palavras do terceiro diretor da ETE, que assumiu essa direção em 1963. O projeto
pedagógico da ETE recebeu alterações, com o intuito de torná-lo mais viável e menos
inflexível sem, contudo, perder suas características fundamentais.
A partir de 1964, outras mudanças aconteceram, tais como: o cartão de ponto para os
estudantes foi abolido e uma reprovação deixou de ser motivo para o desligamento do aluno
da escola. Neste período, alguns ex-alunos da ETE foram admitidos, passando a fazer parte
do corpo docente.
Em 1965, com a criação do INATEL, um novo caminho se abria para ETE, pois
significava uma oportunidade de constituir um corpo docente mais dedicado e estável nas
disciplinas técnicas, resolvendo o problema da escassez de profissionais desta área. No
entanto, através da parceria entre as duas instituições, a prática docente na ETE ficou mais
receptiva às influências das experiências docentes do INATEL. Porém, aos poucos, um
enfoque de engenharia foi introduzido nas disciplinas da ETE, desfigurando no decorrer dos
anos, o projeto educativo da escola técnica. Esses desvios pedagógicos favoreceram certa
fragilidade às práticas educativas desenvolvidas na instituição, dificultando o ingresso dos
técnicos formados no mercado de trabalho.
No decorrer dos anos, a ETE passou por várias mudanças com o intuito de corrigir
esses desvios pedagógicos na prática docente e novas experiências foram implantadas e várias
alterações foram introduzidas. De 1973 a 1979, a ETE implantou o sistema de matrículas por
créditos, em regime semestral, agravando ainda mais a crise que tentava superar. Devido ao
redimensionamento da carga horária dos professores, bem como das redistribuições de
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disciplinas por semestre, acarretou em diminuição de carga horária e até demissão de
professores, enfraquecendo a tão sonhada estrutura básica de um corpo docente dedicado e
estável. Após perceber que este sistema não era o mais adequado para seu projeto educativo,
retornou ao sistema de matrículas por série, em regime anual.
Nesta época, Santa Rita do Sapucaí, com o apoio de suas escolas, estava criando o
polo tecnológico local. A ETE teve significante participação nesse processo, pois no final da
década de 70, com o surgimento do processo de integração Escola-Empresa, foi criada e
incubada em suas dependências a primeira empresa de base tecnológica de Santa Rita do
Sapucaí. Para melhor compreensão da importância dessa empresa, vale a pena contar sua
história.
No início da década de 70, o sul de Minas recebia os sinais de televisão gerados em
São Paulo. A região começou a receber sinais de Belo Horizonte somente quando Aureliano
Chaves exerceu o mandato de governador de Minas. Os professores da ETE e do Inatel, que
atuavam na manutenção dos links, perceberam que a carência de transmissores na região
representava boa oportunidade de negócio. Com o incentivo e orientação dos professores,
quatro ex-alunos da ETE: Carlos Alberto Fructuoso, Elias José Vaz Calil, José de Souza Lima
e Robinson Gaudino Caputo criaram a Linear Equipamentos Eletrônicos, que iniciou suas
atividades no dia primeiro de novembro de 1977.

Figura 17 - Foto da primeira empresa
Fonte: ETE (2009, p. 33)
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O primeiro produto fabricado pela Linear foi um retransmissor de TV, com 10W, em
VHF. Durante os primeiros anos, os fundadores eram também os únicos funcionários da
empresa, fato que os obrigava a passar as noites em claro para honrar os compromissos de
entrega dos produtos.
A empresa, que nasceu em um pequeno anexo, ao lado da diretoria da ETE, em 1985
mudou-se para um prédio próprio e lá permanece até hoje. Logo, a Linear foi o embrião do
Vale da Eletrônica.

Figura 18 - Foto do transmissor fabricado pela linear
Fonte: Hoje em Dia 2010. E, p. 13.81

Em 1980, além do retorno total ao regime anual de matrículas por série, a instituição
implantou a feira de projetos da ETE (Projete) que nasceu da necessidade, percebida pela
professora Nidia Sancho Telles, em melhorar o desempenho dos alunos na disciplina
Laboratório I. Tendo em vista que, a maioria dos alunos do primeiro ano encontrava grande
81
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dificuldade nesta disciplina, a professora promoveu uma pequena feira de trabalhos feitos em
dupla, que aconteceu em uma sala de aula. Assim nasceu o Seminário de Eletrônica, que
posteriormente recebeu o nome de Projete.
Anos depois, a feira se transformou em importante evento e passou a ter visitação
pública. Diante do grande estímulo que a feira representava para os alunos, a Direção da
escola realizou um concurso para a escolha de novo nome para a exposição dos trabalhos. O
aluno Márcio Rafael da Silva propôs o nome Projete, unindo o verbo projetar à sigla ETE, que
foi escolhido por unanimidade.
Pereira (2001)

82

relata que as feiras tecnológicas representam importante recurso,

através das quais, as escolas estimulam e aprofundam a vocação empreendedora de seus
alunos. Segundo o autor, o desejo de apresentar projetos interessantes na feira desenvolve nos
alunos o hábito de investigar o mercado em busca de novas oportunidades de negócios,
despertando neles o espírito empreendedor.
Desde então a Projete culmina cada ano, com a apresentação de projetos elaborados
sob a orientação dos professores, consolidando suas características principais, tais como: o
estímulo ao trabalho em equipe e o uso da técnica em benefício da humanidade, o que amplia
a preparação do educando para o mercado de trabalho.
A década de 80 foi marcante na história da ETE. Nesse período, a escola elaborou
um documento, intitulado de Marco Teórico e também participou na criação do Pólo
Tecnológico local, assumindo seu papel social ao integrar-se a um projeto de
desenvolvimento econômico e social.
Em 1984, a ETE divulgou o documento designado de Marco Teórico, no qual reunia
as principais definições de seu projeto educativo. O marco teórico passou a ser referência para
prática educativa da instituição, por reforçar as características do projeto educativo original da
ETE e insistir na excelência de formação técnica profissional e humana dos alunos.
Em 1994, foi criado na ETE FMC o setor Pastoral e Comunitário, que compôs, junto
com a Orientação Educacional, o quadro de professores especializados para formação de
qualidade dos alunos.
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Esses fatores, certamente, serviram para que a ETE, já criada com base sólida,
pudesse ter em seu quadro docente, professores especializados, a fim de oferecer ensino
técnico de qualidade, orientação e acompanhamento adequado nos laboratórios e fazer deles
um espaço de aprendizagem eficiente e dinâmico.

Figura 19 - Foto do laboratório
Fonte: ETE (2009, p. 50)

A instituição é obrigada a investir 20% de sua receita bruta em filantropia, no entanto aplica
mais de 50% em bolsas integrais e parciais. Portanto, grande parte do corpo discente é beneficiada por
um programa de bolsas de estudo, o que possibilita o ingresso de alunos de baixo poder aquisitivo na
escola.(ETE FMC – Tudo começou aqui)
Atualmente a ETE possui 14 laboratórios, 15 salas de aula, 350 computadores e um acervo
com 10 mil livros. Para o lazer e prática de esportes, a escola oferece dois campos de futebol com
medidas oficiais, um campo para treinos, uma piscina semiolímpica e outra infantil, três quadras de
futsal e vôlei, uma quadra de peteca e um espaço para atividades de funcionários e ex-alunos.
Ocupando uma área de 131 mil metros quadrados, com 22 mil metros quadrados de área
construída, até o final de 2008, 4,5 mil pessoas se formaram pela ETE.
Pelos dados da Tabela 2, percebe-se a evolução dos números de matrículas de 1981 até 2009.
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Tabela 2 - Evolução do número de alunos ingressantes na Escola Técnica em Eletrônica Francisco Moreira da
Costa - 1981 a 2009

ANO

ALUNOS

%

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009

128
142
131
133
95
117
66
161
17
148
173
141
186
202
142
173
23
194
186
209
216
343
290
250
235
281
37
385

10,94
-7,75
1,53
-28,57
23,16
-43,58
143,93
6,21
-13,45
16,89
-18,50
31,91
8,6
-29,7
21,83
33,53
-16,00
-4,12
12,37
3,35
58,80
-15,45
-13,79
-6,00
53,55
32,03
3,77

Fonte: Elaborado pelo autor83

83

Elaborado pelo autor a partir de dados dos Livros de Colação de Grau e o número de evasão fornecida pela
entidade em estudo
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O número de alunos matriculados foi calculado a partir do número de formandos e de
evasão, nos anos em questão. Esses dados fornecidos pela entidade em estudo. Pela Tabela 2,
é possível perceber que de 1981 até 2009, a matrícula foi irregular, no entanto de 2006 até
2009, o número de matrículas cresceu consideravelmente.
Alguns fatores podem ter contribuído para esse crescimento, como pode se ver a seguir. A
lei federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu as novas diretrizes e bases da educação
nacional. A referida lei determinou a separação entre ensino médio e cursos técnicos. A partir de
2005, a ETE FMC passou a oferecer a opção de se fazer apenas o ensino médio na instituição,
preparando os jovens para qualquer processo seletivo e para toda sua vida profissional. Além disso,
com a aplicação de mais de 50% de sua receita bruta em bolsas integrais e parciais, a ETE tornou
viável o ingresso dos alunos de baixo poder aquisitivo em seus cursos. Outro fator importante, que
possibilitou o aumento do número de alunos, foi a atuação dinâmica da diretoria da escola e dos
professores, que não mediram esforços para oferecerem aos alunos um ensino de qualidade. E com
tudo isso, o número de alunos vem recebendo um acréscimo anual de uma centena, desde 2006.
Sendo que nesse ano, eram aproximadamente 600 alunos e em 2009, ultrapassam 900.
Entretanto, percebe-se algumas divergências em relação ao número de alunos
matriculados na ETE FMC, expostos na Tabela 2, uma vez que foi resultado da soma de
alunos formandos e de alunos evadidos. É importante lembrar que o número de formandos
tem, como fonte, o Livro de Registro de colação de grau. O número de alunos formandos
desde 1971 pode ser visto na Tabela 3.

Tabela 3 - Evolução do número de formandos da Escola Técnica em Eletrônica Francisco Moreira da Costa
1961 a 2009 por década.

ANO
1ª Década
1961-1969
2ª Década
1970-1979
3ª Década
1980-1989
4ª Década
1990-1999
5ª Década
2000-2009

ALUNOS

%

294
890

202,72

1018

14,38

1178

15,72

2028

72,16

Fonte: Elaborado pelo autor84
84

Elaborado pelo autor a partir de dados dos Livros de Colação de Grau e o número de evasão fornecida pela
entidade em estudo.
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A primeira formatura da ETE foi realizada em 2 de dezembro de 1962, no Clube
Santarritense. Ao ser convidada para ser paraninfa da turma, Sinhá Moreira recusou o convite
e recomendou que o mesmo fosse feito ao Ministro da Educação, Clóvis Salgado, com o
intuito de transformar a formatura num acontecimento nacional.
Sinhá Moreira sabia que a ETE não era apenas mais uma escola, ela certamente iria
abrir as portas para o ramo de eletrônica no país e poderia divulgar e projetar Santa Rita do
Sapucaí politicamente.
Os formandos da primeira turma foram Antônio Ribeiro Neto, Dalton Luís Teles,
Luís Gonzaga Martins, Luís Roberto Kallás, Carlos Edmundo Mendonça Andrade e os irmãos
Ronaldo Carvalho e Flávio de Azevedo Carvalho.
Fontes (2007)

85

relata que quando a escola iniciou suas atividades, os 13 alunos

matriculados pagavam mensalidade. Porém, na metade do primeiro ano, Sinhá Moreira
informou que a partir daquela data, teriam bolsa integral por quatro anos. Segundo Fontes
(2007)

86

o ex-aluno Ronaldo Carvalho revela que nos primeiros quatro anos, todas as

despesas da ETE, tais como montagem de equipamentos e pagamentos de professores eram
realizadas com os recursos de Sinhá Moreira e só com o passar dos anos a escola foi
conseguindo verbas e bolsas de estudos.
Com o sucesso da escola, o número de alunos matriculados aumentou
consideravelmente e isso impossibilitou o oferecimento de bolsas para todos. Acredita-se que
dificuldades financeiras podem ter sido motivo para evasão escolar. O número de alunos
evadidos desde 1981 até 2009 pode ser visto na Tabela 4.

Tabela 4 - Taxa de evasão da ETE por década

Período

Número de
ingressantes

Número de
formandos

Número de
evasão

Percentual
evasão

1292

889

403

31,19

1837

1198

639

34,78

2554

1887

667

26,12

1ª Década
1981 a 1990
2ª Década
1991 a 2000
3ª Década
2001 a 2009
Fonte: Construído pelo autor
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FONTES, L. Sinhá Moreira: uma mulher a frente de seu tempo. Rio de Janeiro: Gryphus; Belo Horizonte,
MG; CEMIG Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2007.
86
FONTES, L. Sinhá Moreira: uma mulher a frente de seu tempo. Rio de Janeiro: Gryphus; Belo Horizonte,
MG; CEMIG Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2007.
87
Elaborado pelo autor partir dos livros de formandos e ingressantes da escola.
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Pela Tabela 4, constata-se um número significativo de alunos que ingressaram na ETE
FMC, sem, no entanto, chegarem à formatura. Já em 2001 a 2009, pode-se também observar
que o percentual de evasão diminuiu. A estabilidade econômica do País pode ter contribuído
para a redução de evasão. Outro fato que pode ter incentivado a permanência dos alunos até o
término do curso, foi a geração de emprego e renda, seguida pela necessidade de mão de obra
qualificada para o mercado de trabalho.

3.3 Área de influência da ETE

De 1959 a 2009, a ETE atendeu não só a cidade de Santa Rita do Sapucaí, mas
também todo o sul de Minas e algumas cidades de outros estados brasileiros. Pelo
levantamento de dados realizado na instituição (TABELA 5), a distribuição de alunos por
cidade de residência, no ano de 2009, mostrava uma concentração de 47,2% na cidade de
Santa Rita do Sapucaí, 8,1% em Pouso Alegre, 5,9% em Caxambu e 4,5% em Cachoeira de
Minas, que somam 65,7% dos alunos matriculados, definindo-se assim sua área de influência
principal.
As cidades de Campo Belo, São Gonçalo do Sapucaí, Conceição dos Ouros, Rio
Bonito, Cambuí, Careaçu, Natércia, São Lourenço e São Roque somam 10.5% e formam uma
área denominada de atuação intermediária. As demais cidades fazem parte de uma área
definida como de atuação residual, sendo algumas localizadas no Sul de Minas e outras
localizadas em outros estados brasileiros.

107

Tabela 5 - Relação de alunos matriculados na ETE segundo sua residência em 2009

Estado ou Região
Santa Rita do Sapucaí (Microrregião de MG)
Pouso Alegre (Microrregião de MG)
São Lourenço (Microrregião de MG)
São Paulo (Estado)
Campo Belo (Microrregião de MG)
Rio de Janeiro (Estado)
Varginha (Microrregião de MG)
Itajubá (Microrregião de MG)
Alfenas (Microrregião de MG)
Poços de Caldas (Microrregião de MG)
Outros Estados
Passos (Microrregião de MG)
Uberlândia (Microrregião de MG)
Lavras (Microrregião de MG)
Belo Horizonte (Microrregião de MG)
Andrelândia (Microrregião de MG)
Outros Países
Montes Claros (Microrregião de MG)
Itabira (Microrregião de MG)

Alunos
Matriculados
791
154
111
53
34
31
22
21
18
13
13
12
12
11
9
6
6
2
2

Percentual
59,88%
11,66%
8,40%
4,01%
2,57%
2,35%
1,66%
1,59%
1,36%
0,98%
0,98%
0,91%
0,91%
0,83%
0,68%
0,45%
0,45%
0,15%
0,15%

Fonte: Elaborado pelo autor88

A tabela 5 evidencia a abrangência da ETE em nível nacional, uma vez que a escola
tem alunos do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do
Sul, Goiás, Bahia e Amazonas. No que se refere à região, o maior número de alunos se
concentra no município de Santa Rita do Sapucaí, por sediar a escola e, em Pouso Alegre, por
ser cidade vizinha e industrializada, fato que incentiva o ingresso de pessoas no curso técnico
profissional.

88

Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na instituição.
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Tabela 6 - Relação do número de alunos matriculados segundo sua residência e curso em 2009 (todos os cursos)

Curso

Minas
São
Gerais Paulo
Técnico em Telecomunicações 116
2
Técnico em Telecomunicações 110
3
(Subsequente)
Técnico em Informática
9
2
Técnico em Eletrônica
313
19
Técnico em Eletrônica
244
4
(Subsequente)
Ensino Médio Concomitante
426
20
Total
1218
50

Rio de
Janeiro

Outros
Estados

4
3

0
1

Outros Total
Países
2
124
0
117

0
9
2

0
8
0

0
2
0

11
351
250

13
31

7
16

2
6

468
1321

Fonte: Elaborado pelo autor.89

Tabela 7 - Relação do número de alunos matriculados segundo sua residência por microrregião e curso em 2009
(Todos os cursos)
Curso
Sta. Rita do
Pouso
São
Campo Outros Total
Sapucaí
Alegre
Lourenço
Belo

Téc. em Telecomunicações
Téc. em Telecomunicações
(Subsequente)
Téc. em Informática
Téc. em Eletrônica
Téc. em Eletrônica
(Subsequente)
Ensino Médio Concomitante
Total

87
53

17
9

1
34

0
8

11
6

116
110

5
207
143

2
45
20

2
15
41

0
8
12

0
38
28

9
313
244

295
791

61
154

18
111

6
34

46
129

426
1218

Fonte: Elaborado pelo autor90

Percebe-se, através da Tabela 6, que o Ensino Médio concomitante é o mais
procurado, com 468 alunos matriculados. Em seguida vem o curso Técnico em Eletrônica,
com 351 matrículas. O curso Técnico em Eletrônica subsequente teve 250 alunos
matriculados em 2009, e o curso de Telecomunicações, 124 matrículas neste mesmo ano. O
curso de Telecomunicações subsequente teve 117alunos matriculados. Em 2009, o curso de
Informática foi o menos procurado, com apenas 11 matrículas.

89
90

Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela instituição.
Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela instituição
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As cidades atendidas pela ETE encontram-se em vários estados brasileiros. No
entanto, o maior número de alunos atendidos pela escola reside em Santa Rita do Sapucaí e
nas cidades vizinhas.
A atuação da ETE, em nível nacional, é facilitada pelas vias de acesso. Santa Ria do
Sapucaí localiza-se à beira da BR-459, que atravessa o Sul de Minas, desde a divisa com o
Estado de São Paulo, em Poços de Caldas, passando por Pouso Alegre em direção a Itajubá,
prolongando-se até Lorena, no Vale do Paraíba. O município fica a 20 km da BR 381,
Rodovia Fernão Dias, que liga as cidades de São Paulo e Belo Horizonte. O fácil acesso,
associado à qualidade de ensino oferecida pela ETE, faz com que ela seja atrativa e
conveniente para as pessoas que desejam ingressar em cursos técnicos.

Figura 20 - Localização de Santa Rita do Sapucaí na Região Sul do Estado de Minas Gerais, no Sudeste
brasileiro
Fonte: EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: uma abordagem crítico-analítica a partir do Polo
Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí.
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Neste capítulo, descreveram-se a ocupação e o povoamento de Santa Rita do
Sapucaí, por meio de um breve histórico do município. Logo após, descreveu-se a magnitude
de Sinhá Moreira e a importância da ETE para o desenvolvimento social e econômico de
Santa Rita do Sapucaí.
No próximo capítulo, será realizada uma análise da contribuição da ETE ao
desenvolvimento econômico e social do município e região.
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4 A ETE FMC E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ E REGIÃO

O crescimento econômico sempre foi motivo de grande preocupação para os países
em desenvolvimento. Acreditou-se, durante décadas, que a geração de riquezas era o elemento
fundamental e único para alcançar o desenvolvimento. Percebeu-se, no entanto, que apenas o
acúmulo de capital não era suficiente para elevar os países emergentes à condição de
desenvolvidos. Com o passar do tempo, constatou-se que a educação é um fator fundamental
para a promoção do desenvolvimento, pois por meio dela são estabelecidos os pilares que
sustentam o progresso dos aspectos econômicos, sociais e humanos para patamares mais
elevados.
Sem investir em educação, nenhum país pode tornar-se independente e desenvolvido.
A ETE FMC foi criada para cumprir uma missão de suma importância: oferecer aos jovens
novas oportunidades de melhoria de qualidade de vida, e formar técnicos em eletrônica, para
suprir a carência de profissionais desta área de trabalho no setor industrial do Brasil, mesmo
que parcialmente.
A contribuição da ETE FMC, para o desenvolvimento de Santa Rita do Sapucaí e
região será explicitada neste capítulo pela apresentação de diversos dados e indicadores.
Como a ETE foi fundada em 1959 e a primeira turma formada em 1961, torna-se 1960 como
ano base para se comparar o desenvolvimento futuro da cidade e região por década usando os
dados de 1970 a 2010.
A segunda forma de analisar a contribuição da ETE ao desenvolvimento da cidade e
região será pela evolução do setor primário, secundário e terciário, tomando-se 1960 como
ano base. Na nossa análise desse indicador, a transposição da mão de obra do setor primário
para o secundário e terciário, será usada como um indicador do desenvolvimento, ao indicar a
passagem de uma economia rural para outra urbana, industrial e de serviços. As pessoas
economicamente ativas não se dedicam apenas às atividades ligadas à agropecuária e passam
a ser empregadas em setores industriais, comerciais e de serviços. O crescimento do PIB per
capita, como indicador econômico, também será analisado cuidadosamente.
Uma terceira modalidade de se medir a influência da ETE será pelo desenvolvimento
social de Santa Rita do Sapucaí e região. Serão vários os indicadores utilizados para medir
este impacto: a evolução da educação na cidade e na região, a variação do rendimento médio
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do setor formal, bem como o índice de pobreza, de desigualdade, exclusão social e taxa de
crescimento da renda; também será analisado o grupo de indicadores sobre demografia, saúde
e qualidade de vida, tendo 1960 como o ano-base.
Por fim, analisar-se-á a contribuição da Escola Técnica Francisco Moreira da Costa
para o desenvolvimento econômico e social da microrregião ou da região políticoadministrativa conhecida como sul de Minas, lembrando que sua influência estende-se a
outras regiões mineiras e do Brasil.

4.1 Santa Rita do Sapucaí e região até 1960

Santa Rita está localizada no sul do Estado de Minas Gerais. Teve sua origem a partir
de um povoado que cresceu em torno de uma capela construída em louvor a Santa Rita de
Cássia. O município fica às margens da BR-459, no eixo da malha viária entre São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. Possui uma extensão territorial de 350,9 km, clima úmido, relevo
com incidência de montanhas, campos, cerrados e várzeas e temperatura bastante agradável.
José Cláudio Pereira
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relata que, Santa Rita do Sapucaí não teve sua origem

planejada para evitar o caos urbano. Foi criada como a maioria das cidades brasileiras, sem
esquematização prévia e, como consequência desse descuido, ruas estreitas se entrelaçam,
dificultando o tráfego.
Fontes (2007)

92

relata que a história de Santa Rita do Sapucaí teve início com a

chegada de um casal de portugueses, Manuel da Fonseca e Genoveva Maria Martins da
Fonseca, no ano de 1800. Além dos dois filhos, Antônio Manoel e Rita, o casal trazia também
uma imagem de Santa Rita, santa de sua devoção. Como a terra era boa e o clima muito
agradável, decidiram fixar residência às margens do rio Sapucaí. Após a construção de sua
casa deram início ao trabalho árduo de preparo da terra para o plantio. Dedicaram-se à
agricultura e à pecuária e prosperavam satisfatoriamente.
Certo dia, Manuel adoeceu gravemente e, preocupada com a enfermidade do marido,
Dona Genoveva recorreu a Santa Rita de Cássia prometendo que se o marido se recuperasse
91
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Entrevistado

FONTES, L. Sinhá Moreira: uma mulher a frente de seu tempo. Rio de Janeiro: Gryphus; Belo Horizonte,
MG; CEMIG Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2007.
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construiriam uma capela e doariam parte de suas terras. Recuperado, Manuel cumpriu a
promessa feita por Dona Genoveva e no dia dois de maio de 1.821 foram doados oito
alqueires de terra, à margem direita do Ribeirão do Mosquito, próximo do local onde este
deságua no Rio Sapucaí.
Anos mais tarde, após a morte de Manoel, Dona Genoveva mandou erguer a capela,
onde colocou a imagem de Santa Rita, vinda de Portugal. Em 1825, no dia 22 de maio foi
celebrada a primeira missa na capela de Santa Rita de Cássia, pelo Padre Mariano Accióli de
Albuquerque.
Ainda segundo Fontes (2007),
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Santa Rita foi elevada à categoria de freguesia, em

1839, e seu primeiro pároco foi o Padre Athanásio José Rodrigues. Em primeiro de setembro
de 1888, foi transformada em vila e recebeu vários nomes, tais como: Ribeirão do Mosquito,
Santa Rita do Vintém, Santa Rita da Boa Vista e, por último, Santa Rita do Sapucaí.
Em 24 de maio de 1892, a pequena vila foi emancipada e reconhecida como
município, pela Lei número 23 do Congresso Mineiro. A cidade recebeu esse nome em
homenagem a Santa Rita de Cássia e ao rio Sapucaí, que cerca a cidade em toda sua extensão.
O termo Sapucaí é de origem Tupi e significa água que grita, em alusão às cachoeiras que
existem nas nascentes, e também, rio que chora, devido à grande quantidade de salgueirochorão, abundantes em suas margens.
Situado em uma região cercada de montanhas, o município desenvolveu sua
economia nas atividades agropecuárias, destacando a produção de café e leite. Tendo ainda
considerável produção de arroz, feijão e milho. A maior parte da produção de grãos é, até
hoje, comercializada pela Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí, que
foi fundada em 1957, porém iniciando sua atuação em 1959, com 63 associados.
O panorama do desenvolvimento mundial tomava outros rumos depois do fim da
segunda guerra mundial. Desde a década de 30, com o desenvolvimento do radar e da
telemetria, o campo da radiodifusão e das telecomunicações teve um crescimento vertiginoso.
Além disso, a descoberta posterior do transistor, a compactação e miniaturização dos
circuitos, a televisão e o processamento eletrônico de dados revolucionaram a indústria em
todo o mundo.
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A partir de 1930, o desenvolvimento mundial, o Brasil passava por uma fase de
intenso desenvolvimento. No início da década de 1950, chegou a televisão ao País aguçando
ainda mais o desejo de progresso. Em 1955, Juscelino Kubitchek foi eleito presidente do
Brasil, prometendo que o País desenvolveria cinquenta anos em apenas cinco. Era urgente o
aprimoramento tecnológico e a formação de profissionais para a indústria eletrônica brasileira
(Empório de Notícias, 18 de setembro de 2009).
Nesta época, Santa Rita do Sapucaí era um município essencialmente agrícola, mas o
País vivia um período de grande ebulição, com o crescimento de novos segmentos de
indústria, como o automobilístico e o surgimento de novos serviços, como os das emissoras
de televisão. Sinhá, por criar a Escola Técnica em Eletrônica Francisco Moreira da Costa
(ETE), contribuía suprir parte do pessoal técnico que o Brasil precisava. O Polo de Santa Rita
do Sapucaí começou, então, com a visão de que era possível, sintonizar o desenvolvimento
local às grandes transformações trazidas pela industrialização do país.
Em 1960, teve início um movimento de modernização das telecomunicações e
tornou-se necessária a formação de engenheiros em curto espaço de tempo. Desta necessidade
surgiu o engenheiro operacional com formação de curta duração. Então, foi criado o curso de
engenharia operacional em Santa Rita do Sapucaí, dando origem ao Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel).
Em 1970, o governo federal decidiu acabar com os cursos de engenharia operacional
e o Inatel ofereceu oportunidade para os engenheiros operacionais complementarem sua
formação. Logo, pode-se afirmar que o Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí – MG é
exemplo de um processo de desenvolvimento baseado na produção do conhecimento e
formação de pessoal altamente qualificado.
Pela literatura analisada, a educação é considerada um fator fundamental e facilitador
do crescimento econômico. Nesse estudo, optou-se pela análise dos dados sobre a ocupação
da mão de obra empregada nos diversos setores da economia em Santa Rita do Sapucaí e de
outras cidades do Brasil.
Pode-se notar uma oscilação da mão de obra empregada na agricultura, no período de
1970 até 1995. Esse setor, classificado como primário, cresceu em 1975, caiu, voltou a
crescer, caindo novamente em 1995. Os setores secundário e terciário, em todas as décadas
analisadas, apresentaram crescimento. Diante dos dados apresentados, infere-se que as
atividades urbanas cresceram mais que as rurais, tendo em vista que os setores secundários e
terciários cresceram mais que o setor primário.
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Tabela 8 - Número de pessoas que exercem atividades na agricultura – 1970 até 1995

MUNICÍPIO
Estado
Cachoeira de Minas
MG
Careaçu
MG
Conceição das Pedras
MG
Conceição dos Ouros
MG
Heliodora
MG
Natércia
MG
Pedralva
MG
Santa Rita do Sapucaí
MG
São José do Alegre
MG
São Sebastião da Bela Vista MG
Silvianópolis
MG
Turvolândia
MG
Microrregião de
Santa Rita

1970
2.745
1.187
783
1.543
1.257
1.787
1.742
2.331
589
693
2.089
2.609

1975
3.193
1.450
691
2.050
1.617
2.101
2.983
2.677
646
1.429
1.855
2.631

1980
2.802
1.100
620
1.716
1.513
2.399
2.843
2.988
1.131
1.392
2.175
1.796

1985
3.251
1.770
941
2.401
1.965
2.197
4.085
3.679
1.166
1.594
2.755
2.807

1995
2.777
1.103
1.342
2.451
1.203
2.374
2.679
3.088
836
1.440
2.692
2.023

21.325

25.298

24.455

30.596

26.003

Tabela 9 - Número de pessoas que exercem atividades na indústria – 1970 até 1995
MUNICIPIO
Estado
1970
1975
1980
1985
Cachoeira de Minas
MG
52
14
64
93
Careaçu
MG
19
57
49
47
Conceição das Pedras
MG
8
9
8
8
Conceição dos Ouros
MG
125
197
304
275
Heliodora
MG
33
53
46
28
Natércia
MG
16
17
23
15
Pedralva
MG
71
97
86
97
Santa Rita do Sapucaí
MG
597
599
1.059
1.600
São José do Alegre
MG
24
21
17
20
São Sebastião da Bela Vista
MG
3
4
12
35
Silvianópolis
MG
48
26
42
51
Turvolândia
MG
6
10
4
3
Região Influência
2972
3079
3.694
4.257

1995
347
199
14
520
160
92
139
2.814
27
186
67
10
6.570

Fonte: Domínio Público94

Fonte: Domínio Público95

94

Disponível em
<http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1539113598&Tick=1295141215375&VAR_FUN
FUN=Ser_FontesNiv%28539%2C5%29&Mod=R. > Acessado em 23 de março de 2010.
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Disponível em <
http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1539113598&Tick=1295141215375&VAR_FUNC
AO=Ser_FontesNiv%28539%2C5%29&Mod=R> Acessado em 23 de março de 2010.
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Tabela 10 - Número de pessoas que exercem atividades no setor de serviços

MUNICIPIO
Cachoeira de Minas
Careaçu
Conceição das Pedras
Conceição dos Ouros
Heliodora
Natércia
Pedralva
Santa Rita do Sapucaí
São José do Alegre
São Sebastião da Bela Vista
Silvianópolis
Turvolândia
Região Influência

Estado
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

1970
19
21
3
38
24
11
22
171
11
5
42
11
2.348

1975
15
57
9
41
54
19
52
204
10
10
36
11
2.493

1980
30
48
10
70
43
16
53
233
12
32
27
1
2.555

1885
34
35
3
31
27
15
68
274
15
8
32
9
2.436

1995
55
62
7
78
47
14
89
985
12
20
49
12
3.425

Fonte: Domínio Público96

Tabela 11 - Número de pessoas que exercem atividades no setor comercial - 1970 até 1995

MUNICIPIO
Cachoeira de Minas
Careaçu
Conceição das Pedras
Conceição dos Ouros
Heliodora
Natércia
Pedralva
Santa Rita do Sapucaí
São José do Alegre
São Sebastião da Bela Vista
Silvianópolis
Turvolândia
Região Influência

Estado
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

1970
37
65
17
43
41
26
53
281
19
39
56
15
2.662

1975
63
72
20
49
61
31
98
283
20
25
37
18
2.752

1980
73
61
14
81
82
34
120
401
15
40
58
18
2.977

1885
82
76
17
92
83
53
140
449
28
40
64
19
3.028

1995
121
125
36
232
146
84
292
1.165
76
64
115
72
4.523

Fonte: Domínio Público97

A Tabela 11 apresenta uma síntese das tabelas anteriores. Nela as diversas
atividades foram agrupadas por setores da economia.
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Disponível em <
http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1539113598&Tick=1295141215375&VAR_FUNC
AO=Ser_FontesNiv%28539%2C5%29&Mod=R> Acessado em 23 de março de 2010.
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Disponível em <
http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1539113598&Tick=1295141215375&V
AR_FUNCAO=Ser_FontesNiv%28539%2C5%29&Mod=R> Acessado em 23 de março de 2010
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Quadro 19 - Evolução dos setores da economia, por mão de obra empregada em Santa Rita do Sapucaí e região
de influência

Fonte: Domínio Público98

Pode-se verificar, pelo Quadro 19, a evolução da mão de obra empregada e sua
dinâmica. Em Santa Rita do Sapucaí houve um crescimento no setor da agricultura entre os
anos de 1970 e 1975, que passou de 68,96% para 71,14% do total de mão de obra empregada.
No entanto, a partir de 1975, houve uma queda significativa e em 1995 chegou a apenas
38,35%. Nos setores da indústria e de serviço houve queda em 1975. A partir desse ano,
foram os setores que mais cresceram. No setor da indústria passou de 17,66% em 1970, para
34,95% em 1995, no setor de serviço houve crescimento de 5,06% em 1970 para 12,23% em
1995. O setor do comércio decresceu e cresceu durante as décadas de 70 e 80, contudo, de
8,31% em 1970, passou para 14,47% em 1995. Na região de influência da ETE FMC, de 1970
a 1995, houve queda no setor da agricultura, que passou de 12,84% para 5,4% e no setor da
indústria que passou de 47,84% para 29,98%. Os setores de serviço e de comércio tiveram
crescimento bastante significativo. O setor de serviço passou de 15,26% para 29,91% e o setor
de comércio passou de 24,06% para 35,06%.
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Disponível em <
http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1539113598&Tick=1295141215375&V
AR_FUNCAO=Ser_FontesNiv%28539%2C5%29&Mod=R> Acessado em 23 de março de 2010
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A passagem de uma economia predominantemente agrícola para uma economia
industrial, de serviços e de comércio indica o desenvolvimento econômico da cidade. Tendo
em vista os dados apresentados no Quadro 17, é possível constatar a transposição da mão de
obra do setor da agricultura para os demais, deixando claro o desenvolvimento econômico do
município e da região.
O produto Interno Bruto per capta é outro indicador para medir a contribuição da
ETE FMC ao desenvolvimento de Santa Rita do Sapucaí e região de influência. A Tabela 12
apresenta os dados da evolução do PIB per capta, em Santa Rita do Sapucaí e região de
influência. Contudo serão analisados os dados referentes à Santa Rita do Sapucaí, ao se fazer
o contraponto com os de Minas Gerais e Brasil. O PIB per capta de Santa Rita do Sapucaí
superou os de Minas Gerais e do Brasil, no período entre 2003 e 2007. Pela Tabela 12,
constata-se que Santa Rita do Sapucaí teve maior crescimento que Minas Gerais e o Brasil,
neste mesmo período.

Tabela 12 - PIB per capta a preços correntes de Santa Rita do Sapucaí e microrregião (r$)

MUNICÍPIO
Cachoeira de Minas
Careaçu
Conceição das Pedras
Conceição dos Ouros
Heliodora
Natércia
Pedralva
Santa Rita do Sapucaí
São José do Alegre
São Sebastião da Bela Vista
Silvianópolis
Turvolândia

Estado
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

2003
3,84
4,38
5,91
5,75
3,83
4,83
4,38
10,30
2,97
5,82
5,80
6,89

2004
4,34
5,32
6,27
7,23
4,77
6,03
4,32
14,82
3,34
6,64
6,57
8,23

2005
4,86
6,32
7,18
7,68
6,66
7,01
5,03
14,46
3,81
7,84
7,08
9,11

2006
5,33
7,12
7,07
8,28
8,43
7,61
5,00
15,71
4,26
8,77
7,51
10,58

2007
7,20
8,45
7,60
8,69
7,23
7,76
5,94
16,51
5,20
8,21
7,56
10,76

Fonte: Domínio Público99
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Disponível em <
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2003_2007/PIB_2003_2007.pdf>
Acessado em 23 de março de 2010.
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No decorrer deste capítulo, evidencia-se como a economia de Santa Rita do Sapucaí
e região de influência se desenvolveram durante todo o trajeto de sua história. O crescimento
populacional, associado ao deslocamento de pessoas da zona rural para a urbana, bem como
das atividades do setor da agricultura para os setores da indústria, de serviços e do comércio,
demonstrou o desenvolvimento econômico de Santa Rita do Sapucaí e região.
Pela Tabela 13, constata-se o crescimento populacional de Santa Rita do Sapucaí e
região de influência e apresenta uma síntese da dinâmica populacional da região de atuação da
ETE, de Minas Gerais e do Brasil.
Santa Rita do Sapucaí, com seu polo tecnológico, com a agropecuária consolidada e
modernizada, com escolas de educação técnica e tecnológica, oferece uma oportunidade
excelente para o desenvolvimento econômico e social local, fato que atrai cada vez mais
pessoas para o município. Vale ressaltar que, a Escola Técnica Francisco Moreira da Costa,
tem papel relevante em todo o processo de desenvolvimento local e também nas demais
cidades de residência de seus alunos e ex-alunos.

Tabela 13 - Dinâmica populacional

Microregiões
Alfenas
Andrelândia
Belo Horizonte
Campo Belo
Itajubá
Lavras
Montes Claros
Passos
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Sta. Rita do Sapucaí
São Lourenço
Uberlândia
Varginha
Minas Gerais

1960
54.262
7.232
683.908
46.112
70.809
4.111
131.337
19.237
49.451
62.519
95.990
58.044
87.678
80.579
1.451.269

1970
85.712
12.971
1.235.030
41.575
105.581
48.988
116.486
15.930
101.537
89.202
92.915
74.341
124.706
96.963
2.241.937

1980
104.890
14.433
1.780.839
51.451
112.599
56.636
177.302
17.978
137.661
113.044
96.400
80.565
240.967
128.992
3.115.737

1990
129.110
15.548
2.020.161
60.827
131.198
70.198
250.062
19.919
181.800
151.320
108.233
76.053
367.061
168.210
3.751.690

2000
152.969
17.599
2.238.526
67.923
146.836
82.912
306.947
17.031
208.721
182.405
122.101
106.552
501.214
199.823
4.353.559

2010
166.237
18.436
2.375.444
71.649
154.937
96.084
361.971
18.490
234.980
215.282
134.034
114.056
600.285
222.869
4.786.764

Fonte: Senso demográfico 1960 a 2010100
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Disponível em < http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/ > Acessado em 23 de março de 2010.

120

Tabela 14 - Tabela populacional na região de atuação da ETE

Região
Região atuação da
ETE
Minas gerais
Brasil

1960

1970

1980

1991

2000

2010

2.211.323

9.858.770

19.303.722 22.409.345

24.877.433 26.611.887

-

11.485.663

13.380.105 15.743.152

17.905.134

-

93.134.846 119.011.052 146.825.475 169.872.856 195.423.252

-

Fonte: Adaptado pelo autor 101

Pela Tabela 14, percebe-se o crescimento populacional da região de atuação da ETE
em todos os anos, desde 1960 até 2010. Observa-se também que o crescimento populacional
de Minas Gerais e do Brasil foi, sem dúvida, significativo. A partir de 1970, os dados são
completos e percebe-se que neste período Santa Rita do Sapucaí teve um crescimento
populacional de 65.24%, enquanto o Brasil teve crescimento de 81.32%.

4.2 A Evolução da Economia do município de Santa Rita do Sapucaí no período de 19592010

Embora ainda seja reduzido o número de empresas que estabelecem interações com
universidades e centros de pesquisa, este capítulo tem por objetivo mostrar o impacto
produtivo sobre o PIB no período entre 1959 a 2010, no município de Santa Rita do Sapucaí,
gerado pela tríade educação-tecnologia-mercado que contribuiu para caracterizar esta região
como o polo da indústria de alta tecnologia.
Os resultados da pesquisa demonstraram que as empresas, principalmente as locais, se
beneficiaram(am) não apenas com a mão de obra qualificada, seja em nível da gerência e/ou
quadro técnico, como também com as condições econômicas, disponibilidade de
financiamento, mecanismos de difusão tecnológica e políticas de incentivo à formação de
parcerias com grandes empresas e outras instituições. Tal constatação remete à consolidação e
expansão do APL de eletrônica e telecomunicações que são observadas atualmente.

101

Disponível em < http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/population.htm > Acessado em 23
de março de 2010.
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A Tabela 15 mostra o crescimento da indústria do ramo de elétrico e de comunicação
em Santa Rita do Sapucaí no período de 1990 a 2002. Observa-se, por meio desses dados, que
as microempresas e pequenas empresas tiveram melhor desempenho durante esse período.

Tabela 15 - Número de empregados e de empresas da indústria do material elétrico e comunicações em Santa
Rita do Sapucaí/MG, no decorrer dos anos de 1990, 1994, 1997, 2001 e 2002

Micro
Anos
1990
1994
1997
2001
2002

Nº
Empresas
15
15
27
43
41

Nº
Empregos
98
132
178
204
215

Pequena
Nº
Empresas
7
8
8
11
13

Média

Nº
Empregos
410
382
327
519
645

Nº
Empresas
3
3
1
2
2

Nº
Empregos
440
393
411
238
358

Fonte: (RAIS/TEM, 1990, 1994, 1997, 2001, 2002, apud, BOTELHO , 2007)

De acordo com a Tabela 16, que apresenta a porcentagem de gastos em P&D em
relação ao faturamento no ano de 2002, verifica-se que, em média, as microempresas
responderam ter investido 10%, as pequenas 7% e as empresas de porte médio 3,1%. Pela
razão de estes percentuais serem elevados, evidenciam-se outros dados: as empresas com
atividades inovativas relataram gastos totais de 2,5% do faturamento, em média, e gastos com
P&D interno de 0,53% do faturamento.
Tabela 16 - Gastos com P&D, em relação ao faturamento de 2002

1. Gastos com P&D/total (%)
2. Gastos com atividades inovativas
3. Fontes de financiamento
3.1. Próprios
3.3. Terceiros privado
3.3. Terceiros público
Total (%)

Micro
(%)
10
11,9

Pequena
(%)
7
12,5

Média
(%)
3,1
2,8

Grande
(%)
–
–

88,6
–
11,4
100

92,3
3,8
3,8
100

79,2
20,8
–
100

–
–
–
–

Fonte: Fonte: Botelho (2007).

Vale ressaltar que investimento em pesquisa sempre foi cultura de grandes empresas.
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Entretanto, tal afirmação em Santa Rita do Sapucaí não se coaduna; as pequenas empresas
investiram na inovação de produtos e processos. Tal evolução evidencia que essa tomada de
decisão somente foi possível mediante trabalho de interação das empresas com as
universidades e outros centros de pesquisa – a tríade: educação-tecnologia-mercado
(BOTELHO, 2007).
Em consonância com esta afirmação, o quadro 20 demonstra um crescimento de
1292,30% do PIB de Santa Rita do Sapucaí, ao se observar o período entre 1959 a 2010.
Paralelamente, Minas Gerais, no mesmo período, acumulou crescimento de apenas 1192,75%,
o que evidencia que o crescimento de Santa Rita superou o do Estado.

Quadro 20 - Evolução do PIB ( Produto interno bruto com deflator em mil r$) entre 1959 e
2010
ANO
1959
1970
1980
1985
2000
2010
Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais

26

36

79

232

12.128

23.624

71602

80.193

241

362

100.612 156.785

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos por www.ipeadata.gov.br

O Quadro 21 tem como propósito demonstrar a evolução do PIB, a preços correntes.
Os valores apontados com relação ao ano de 2004, em relação a 2003, remetem a um
crescimento de 42%%. Já em 2005, em relação aos demais anos, observa-se que essa
evolução aconteceu de forma progressiva, porém, em ritmo menos acelerado. O que fica
explícito é que no acumulado de 2003 até 2005, o PIB do município aumentou na ordem de
94%. Urge ressaltar que PIB significa tudo que foi produzido no país durante o ano.
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Quadro 21 - Evolução anual do PIB (Produto interno bruto) de Santa Rita do Sapucaí

Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008

PIB Preços Corrente (R$ MIL)
315
447
510
546
565
611

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos em http://informacoesdobrasil.com.br

O Quadro 21 complementa esta informação, pois evidencia, no período entre 2003 a
2008, o crescimento do PIB por setor de forma evolutiva. Observa-se que a indústria aparece
sempre em destaque como uma das fontes de riquezas mais promissoras do município. Em
seguida, vem o setor de serviços que também cresceu no período em análise. Entretanto, o
mesmo não aconteceu com agropecuário que, além de ser o setor de menor valor em alguns
período, apresentou crescimento negativo.
Com base nos dados apresentados pelo Quadro 22, observa-se que o município saiu
de uma característica rural e tornou-se um polo industrial. Este desenvolvimento é fruto da
estrutura educacional que tem alavancado o desenvolvimento de ciência e tecnologia e
produção de produto de alto valor agregado.
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Quadro 22 - Evolução anual do PIB (Produto interno bruto por setor) de Santa Rita do Sapucaí

Ano

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Setor
Agropecuário
Indústria
Serviço
Impostos
Agropecuário
Indústria
Serviço
Impostos
Agropecuário
Indústria
Serviço
Impostos
Agropecuário
Indústria
Serviço
Impostos
Agropecuário
Indústria
Serviço
Impostos
Agropecuário
Indústria
Serviço
Impostos

PIB Preços Corrente (R$
MIL)
18
156
119
31
22
246
145
41
39
163
214
94
36
194
231
84
31
197
257
80
46
201
275
89

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos em http://informacoesdobrasil.com.br

O Quadro 23 demonstra um crescimento equilibrado entre os anos 2006-2008,
embora o PIB per capita, a preços correntes nos anos de 2003 e 2005, não tenha sido
informado. Esse equilíbrio se deve, pelo fato de que mesmo com o aumento do PIB, cresceu
também o número de habitantes. Ou seja, como o cálculo é feito tendo como base o valor do
PIB sobre números de habitantes, o resultado manteve-se praticamente estável.
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Quadro 23 - Evolução anual do (PIB per capita a preços correntes) de Santa Rita do Sapucaí

Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008

PIB Preços Corrente (R$ MIL)
*
13
*
16
17
17

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados fornecidos em http://informacoesdobrasil.com.br

4.3 Expansão da Atividade Industrial em Santa Rita do Sapucaí

A razão pelo surgimento dessa aglomeração de empresas está atrelada
principalmente à criação da Escola Técnica de Eletrônica (ETE), em 1958, por iniciativa de
Luzia Rennó Moreira. A criação desta instituição, conforme já mencionado, teve por objetivo
proporcionar a formação de mão de obra capaz de suprir a demanda desse segmento industrial
promissor àquela época, na qual estava constituindo-se a indústria nacional de eletrônica e
comunicações.
Cinco anos mais tarde, foi criado o Instituto Nacional de Telecomunicações
(INATEL) e, em 1972, a Faculdade de Administração e Informática (FAI). Aquele, por estar
voltado à pesquisa e ensino de graduação e pós-graduação em Engenharia Elétrica e
Telecomunicações e esta por motivar algumas experiências informais de incubação de
empresas entre as décadas de 1970 e 1980 na região de Santa Rita do Sapucaí. De acordo com
Botelho (2007), estas instituições estimularam a especialização nos setores de eletrônica e
telecomunicações.
Segundo a autora, a relação educação-tecnologia-mercado contribuiu para que em
1985, o poder municipal, juntamente com algumas lideranças locais, criasse o slogan “Vale da
Eletrônica” (em referência ao Vale do Silício, nos EUA). Tal procedimento, aliado às ações
de políticas direcionadas, como o surgimento de programas de incubação de empresas, teve o
intuito de incentivar tanto as empresas existentes, como também

de atrair novos

empreendedores. Neste sentido, merecem destaque a atuação da Incubadora de Empresas do
INATEL, fundada oficialmente em 1992 e a Incubadora Municipal de Empresas Sinhá
Moreira, criada em 1999.
Conforme afirma Botelho (2007), há um projeto de cooperação técnica internacional
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feito em parceria com as Agências de Cooperação Técnica dos governos teuto-brasileiros
(GTZ e ABC, respectivamente) que beneficia as escolas INATEL, FAI, ETE, Colégio
Tecnológico Dr. Delfim Moreira (cursos técnicos de informática e contabilidade), empresas
industriais locais e poder municipal. Além destas instituições de ensino e de pesquisa,
atualmente a região de Santa Rita do Sapucaí possui outras que mantêm a identidade deste
município perante o País e o exterior.
Atualmente o APL de Santa Rita do Sapucaí possui um consórcio formado por seis
empresas (de produtos não concorrentes), que exportam para México, Chile, Bolívia e Cuba;
as duas incubadoras de empresas (INATEL e Incubadora Municipal Sinhá Moreira); a
Associação Comercial; a Associação Industrial; um sindicato patronal (SINDVEL); balcão
SEBRAE; SESI; SENAI; a Prefeitura Municipal e o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que prestam apoio financeiro às
empresas. Tal complexo organizacional remete a uma característica peculiar deste APL que é
a forte articulação que há entre empresas, centros de ensino e pesquisa (principalmente ETE e
INATEL), incubadoras de empresas (INATEL e Incubadora Municipal) e a Prefeitura
Municipal. Esta característica possibilita o compartilhamento e transmissão de conhecimentos
entre os segmentos. E, embora com participação menor, porém relevante, urge destacar as
associações empresariais locais (Consórcio de Exportação, Associação Industrial, Associação
Comercial e SINDVEL) e instituições de apoio às empresas (SEBRAE, SESI, SENAI) sobre
a governança do arranjo.
De acordo com Botelho (2007), a relevante influência das instituições de ensino e
pesquisa na governança do APL se expressa no alto percentual de empresas que surgiram
como spin-offs das atividades acadêmicas. Em consonância com esse resultado, é possível
observar uma elevada incidência de empresários com curso superior completo – 32% nas
microempresas; 35,7% nas pequenas e 75% nas médias empresas – bem como de
trabalhadores com graus de escolaridade superiores em relação ao conjunto das empresas de
pequeno porte brasileiras.
Além de contribuir para o desenvolvimento econômico da região, a significativa
influência das instituições de ensino e pesquisa, na governança do arranjo, reflete em um alto
percentual de empresas que surgiram como spin-offs das atividades acadêmicas. Em
consonância com este resultado, verificou-se a ocorrência de uma proporção elevada de
empresários com curso superior completo – 32% nas microempresas, 35,7% nas pequenas e
75% nas médias empresas – bem como de trabalhadores com graus de escolaridade superiores
aos verificados entre o conjunto das empresas de pequeno porte brasileiras (BOTELHO,
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2007).
Com o propósito elucidativo, o mercado de Santa Rita do Sapucaí possui outro
segmento que corresponde aos fornecedores de insumos e de máquinas e equipamentos. Este,
apesar de ser um sistema produtivo local, não é considerado dentro do contexto do “Vale do
Silício”.

4.4 O desenvolvimento social de Santa Rita do Sapucaí e região de influência

Para medir o desenvolvimento social não é suficiente considerar apenas o
crescimento demográfico. É necessário que ele venha acompanhado pelo crescimento da
qualidade de vida das pessoas. Entende-se por melhoria de qualidade de vida, a garantia de
alimentação adequada, vestuário, moradia, lazer, bem como o acesso à saúde e à educação.
Para que seja possível a melhoria de qualidade de vida, é necessário também,
melhoria da renda per capta. Vanin (2009)
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explica que além da alta absorção no mercado

de trabalho, técnicos e tecnólogos recebem uma remuneração igual ou acima da média. Ele
informa também que conforme pesquisa do MEC, 59% entendem que seu salário está na
média do mercado e 11% acreditam receber mais que a média. De acordo com o levantamento
da FGV, para cada ano de estudo, o salário pode subir 15%.
É importante salientar que a educação promove mudança cultural em uma sociedade,
cria nas pessoas consciência de que podem levar uma vida mais digna e mais humana. Podese afirmar que quanto mais instruída for uma população, mais rapidamente ocorre mudança de
comportamento e melhoram tanto a saúde quanto a qualidade de vida das pessoas. E,
consequentemente, o aumento da esperança de vida ao nascer e a redução da mortalidade
infantil estão ligados à melhoria na educação e no acesso aos serviços de saúde.
Vanin (2009)
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informa que a relação da educação com a expectativa de vida não é

direta, porém é fácil observar. No Brasil, em alguns estudos baseados em dados da
PNAD/1998 e colocando a escolaridade como um dos principais indicadores, foi constatado
que as desigualdades sociais afetavam as condições de saúde e também o uso de serviços de
102
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VANIN, Alexsandro . Site empreendedor. 2009 . Disponível em <http://www.sebrae-sc.com.br/.> Acessado
em 23 de março de 2010.
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saúde, inclusive no que se refere à alimentação e à prática de exercícios físicos. Ele relata que
a educação tem incontáveis efeitos econômicos e sociais. Se a sociedade é educada e
conscientizada, as crianças morrem menos, as pessoas vivem mais e o meio ambiente é mais
bem preservado.
Na Tabela 17, são comparados os dados sobre esperança de vida ao nascer e
mortalidade infantil, no período de 1991 a 2000.

Tabela 17 - Melhoria dos indicadores de longevidade e mortalidade em Santa Rita do Sapucaí e demais cidades de residência d

Microrregião

1991

Alfenas
Andrelândia
Belo Horizonte
Campo Belo
Itajubá
Lavras
Montes Claros
Passos
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Santa Rita Do Sapucaí
São Lourenço
Uberlândia

67,68
66,28
68,64
68,13
67,12
66,54
69,43
69,06
69,91
68,76
68,37
68,25
70,45

Varginha
Fonte: Domínio Público.104

68,11

Longetividade
2000
74,06
71,24
70,52
74,09
69,53
71,54
72,25
73,60
74,66
71,34
72,32
73,58
73,11
72,60

%
9,43%
7,48%
2,74%
8,75%
3,59%
7,51%
4,06%
6,57%
6,79%
3,75%
5,78%
7,81%
3,78%

30,58
34,44
30,03
29,12
33,40
33,72
25,68
26,65
24,59
28,04
28,55
28,85
23,13

Mortalid
200
17,77
25,06
27,25
17,61
30,44
24,25
22,27
18,79
16,34
24,90
22,19
19,07
20,01

6,59%

29,34

21,40

1991

Na Tabela 18, os dados referentes à esperança de vida ao nascer e mortalidade até
um ano de idade de 1991 e 2000, são comparados. Percebe-se que, em Santa Rita do Sapucaí,
houve um aumento da esperança de vida ao nascer na ordem de 6,23% e a mortalidade infantil
no município de 1991 a 2000, caiu 25,05%%. Consta-se, nesta tabela, que nas cidades de
residência de alunos da ETE FMC também há aumento de esperança de vida ao nascer e
queda da taxa de mortalidade de crianças até um ano de idade. O aumento da esperança de
vida ao nascer e queda da taxa de mortalidade estão relacionados ao somatório de
desenvolvimento em que a escolaridade é fator primordial.
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Tabela 18 - Número de domicílios com instalação sanitária e com iluminação elétrica na microrregião de Santa
Rita do Sapucaí

Estado
MUNICÍPIO

Santa Rita do Sapucaí MG
Cachoeira de Minas MG
Careaçu
MG
Conceição das Pedras MG
Conceição dos Ouros MG
Heliodora
MG
Natércia
MG
Pedralva
MG
São José do Alegre MG
São Sebastião da Bela
MG
Vista
Silvianópolis
MG
Turvolândia
MG
Fonte: Domínio Público

Domicílios
com instalação sanitária
1.991
2.000

Domicílios
com iluminação elétrica
1.991
2.000

4.406,84

6.706,00

52,17%

6.064,37

8.265,84

36,30%

902,52

1.559,00

72,74%

1.983,29

2.719,66

37,13%

843,54

1.142,00

35,38%

1.220,03

1.563,88

28,18%

231,57

343,00

48,12%

508,40

682,55

34,26%

975,36

1.729,00

77,27%

1.777,87

2.369,56

33,28%

829,19

1.247,00

50,39%

1.208,96

1.537,40

27,17%

426,07

695,00

63,12%

1.035,61

1.324,51

27,90%

983,38

1.459,00

48,37%

2.351,20

3.010,06

28,02%

418,81

663,00

58,31%

710,95

1.026,97

44,45%

440,85

696,00

57,88%

876,59

1.140,43

30,10%

647,08

812,00

25,49%

1.434,60

1.671,91

16,54%

128,91

510,00

295,61%

745,93

1.171,82

57,10%

105

Sem dúvida, o acesso à educação é fator decisivo. Por meio da Tabela 16 percebe-se
que tanto em Santa Rita do Sapucaí quanto nas cidades que fazem parte da região de influência da
ETE FMC houve crescimento percentual significativo de instalação sanitária e iluminação
elétrica. É passível afirmar que o crescimento percentual dos serviços mencionados acima nas
cidades da região de influência da ETE FMC pode ser atribuído à educação, pois ao elevar o nível
de consciência do cidadão, pressiona a ampliação da oferta de serviços básicos essenciais à saúde
proporcionando mais conforto e consequentemente melhorando a qualidade de vida. Em Santa
Rita do Sapucaí, o crescimento foi de 52,1% de residências com instalação sanitária e de 36,30%
nas residências com instalação elétrica entre 1991 e 2000.
O Quadro 24 apresenta a influência do nível de escolaridade na qualidade de vida
das pessoas.
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Quadro 24 - Influência do nível de escolaridade na qualidade de vida das pessoas

MUNICÍPIO

Média de
anos de
Percentual de
estudo das
pessoas de 25
pessoas com
anos ou mais
25 anos ou
analfabetas
mais de
idade

Percentual de
pessoas com
renda per
capita abaixo
de R$ 75,00

Percentual de
pessoas que
vivem em
domicílios

Percentual de
pessoas que
vivem em
domicílios
Com energia
elétrica e TV

Taxa de
Alfabetização

Taxa bruta de
frequência
escolar

MINAS
GERAIS

5.6

14.8

29.8

9.2

88.5

88.0

78.9

Cachoeira de
Minas
Careaçu
Conceição das
Pedras
Conceição dos
Ouros
Cordislândia
Heliodora
Natércia
Pedralva
Santa Rita do
Sapucaí
São Gonçalo
do Sapucaí
São João da
Mata
São José do
Alegre
São Sebastião
da Bela Vista
Silvianópolis
Turvolãndia

5.1

13.3

23.6

5.9

94.5

88.9

74.7

4.7
4.2

18.8
16.4

24.4
30.8

5.0
1.9

95.3
93.1

85.20
87.5

71.1
71.0

4.8

14.7

22.3

5.8

96.20

88.1

70.0

4.4
4.4
4.9
4.5
6.1

19.2
24.8
15.3
15.8
13.5

29.0
33.6
21.4
35.9
18.4

3.2
3.7
3.5
4.0
14.2

94.20
94.6
94.3
94.0
97.7

84.10
81.3
87.1
86.4
88.20

75.9
71.1
73.20
72.4
76.6

5.4

13.2

26.8

7.0

95.4

89.5

71.6

4.2

16.1

20.3

2.4

93.20

86.8

71.0

4.8

14.0

30.9

3.6

93.9

88.7

75.4

4.2

21.8

22.9

2.2

90.7

81.4

66.5

4.5
4.0

18.1
19.1

20.4
21.5

3.4
2.4

94.6
91.2

84.7
84.5

75.9
71.20

Fonte: Construída pelo Autor 106

O Quadro 25 evidencia que o Município de Santa Rita do Sapucaí, apresenta-se
sempre com indicadores favoráveis acima da média microrregional e estadual. Além da
educação de qualidade, a oferta de empregos para profissionais qualificados é um grande
incentivo para os jovens.
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Construída pelo Autor com base no livro Diagnóstico do Arranjo produtivo da Indústria Eletrônica de Santa
Rita do Sapucaí (2004, p. 71).
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Quadro 25 - Grau de escolaridade dos funcionários

1º Grau incompleto
1º Grau completo
2º Grau incompleto
2º Grau completo
Superior incompleto
Superior completo
Pós Graduação

12.09%
25.85%
10.87%
32.50%
6.48%
10.96%
1.25%

Fonte: Construída pelo autor 107

As pequenas empresas enfrentam sérias dificuldades com mão de obra qualificada,
no caso de Santa Rita do Sapucaí, é possível visualizar pela tabela acima, que existe um
percentual de qualificação relevante diante da realidade brasileira.
Vale ressaltar que a grande concentração de empresas de base tecnológicas no sul de
Minas gerais pode ser explicada por dois motivos: o primeiro trata-se da riqueza da região que
provém da forte produtividade de café e leite (agricultura), isso até a década de 70. O segundo
é explicado mediante o triângulo educativo basilar. No decorrer desses anos, a economia local
logrou a criação e o desenvolvimento de um conjunto de instituições de ensino e pesquisa,
iniciando com a criação da escola técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa (ETE) e,
posteriormente, a criação do instituto nacional de telecomunicações (Inatel) e a faculdade de
Administração e Informática (FAI).
Esse conjunto de escolas reunidas oferece cursos educação profissional de qualidade.
Além do curso técnico de eletrônica oferecido pela ETE, o Inatel oferece curso de graduação
de engenharia elétrica e de computação, pós-graduação latu sensu em engenharia de rede e
sistemas de telecomunicações, mestrado em telecomunicações e a FAI que oferece cursos de
administração e informática. Diante deste conjunto de vantagens, Santa Rita do Sapucaí tende
a crescer mais e continuar favorecendo boa qualidade de vida para seus moradores.
Outro fator de desenvolvimento social analisado foi o índice de violência. Embora a
taxa de homicídios tenha aumentado no período do ano 2000 até 2004, em Minas Gerais, esta
taxa permaneceu abaixo dos valores encontrados na Região Sudeste e Brasil. Neste período, a
taxa de homicídios em Minas Gerais aumentou de 11,5 para 19,4 por 100 000 habitantes.
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Adaptado do Livro Diagnostico do Arranjo produtivo da Industria Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí
(2004, p. 87).
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Percebe-se pelos dados da Tabela 19, que ainda há muito para se fazer até que o índice de
homicídios em todo o Brasil seja reduzido.

Tabela 19 - Taxa de homicídios (número de homicídios por 100.000 habitantes)

Ano
2000
2001
2002
2003
2004

Minas Gerais
11,49
12,93
16,23
18,38
19,41

Sudeste
36,56
36,63
36,85
X
X

Brasil
26,70
27,79
28,46
X
X

Fonte: IPEADATA e Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais - CES / FJP

Pela tabela 19 se percebe que há aumento na taxa de homicídio, ao invés de queda.
Embora o índice em Minas Gerais esteja abaixo das taxas da região Sudeste e do Brasil, os
dados são preocupantes. Sem dúvida, há uma correlação positiva entre melhoria na educação
e maior desenvolvimento social. Contudo, a análise dos dados da Tabela 17 faz ressalta a
importância dos quatro pilares da educação contemporânea, propostos pela UNESCO,
“aprender a ser”, “aprender a fazer”, “aprender a viver juntos” e “aprender a conhecer”
citados no capítulo 2, que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Talvez,
dentre os quatro pilares seja necessário dar maior ênfase no “aprender a viver juntos”, que
constitui numa forma de educação para convivência mais harmoniosa entre os indivíduos.
Apesar dos dados insatisfatórios, demonstrados na Tabela 18, outros fatores devem
ser analisados, tais como a elevação do nível de qualificação de mão de obra e do nível
intelectual, como imprescindíveis na taxa de redução do índice de pobreza e de indigência em
Minas Gerais e no Brasil.
Segundo os dados expostos na Tabela 18, a taxa de pobreza em Minas Gerais teve
uma queda de 28,02 em 1999, para 26,23 em 2003. E a de indigência (extrema pobreza)
também teve uma queda de 9,90 em 1998 para 8,5 em 2003. Pode-se notar por esta tabela, que
tanto o índice de pobreza quanto o índice de indigência é bem menor em Minas Gerais do que
no Brasil.
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Tabela 20 - Taxa de pobreza e indigência (em %)

Ano
1988
1999
2000
2001
2001

Taxa de pobreza
Minas Gerais
Brasil
27,71
33,97
28,02
35,26
26,66
35,13
25,92
31,27
26,23
X

Taxa de indigência
Minas Gerais
Brasil
9,90
14,52
9,72
15,03
9,32
15,25
8,41
12,16
8,50
X

Fonte: DataGerais 2005 - Governo de Minas Gerais

Os dados referentes ao índice de violência, taxa de pobreza e de indigência em Santa
Rita do Sapucaí não foram encontrados pelo autor, no entanto pode-se fazer a comparação dos
índices citados entre Minas Gerais e Brasil. Certamente houve contribuição da educação para
a queda da taxa de pobreza e indigência em Minas Gerais, pois a elevação do nível intelectual
aumenta a capacidade de trabalho e com isso há um crescimento na renda do indivíduo.
Em seguida, continuará a análise da contribuição da ETEFMC, que tem se dedicado ao ensino
técnico de eletrônica, através de outro indicador – o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH).

4.5 A ETEFMC e o desenvolvimento humano de Santa Rita do Sapucaí e região

Segundo Paulo Haddad (2004, p. 7), “O desenvolvimento somente ocorre quando é a
expressão das aspirações dos diferentes grupos sociais que tomam consciência de seus
problemas e se empenham em resolvê-los”.108
Embora importantes, as obras de infraestrutura econômica e social não sejam suficientes,
para que o desenvolvimento de uma região seja sustentável é imprescindível a participação efetiva
da comunidade.
Para analisar os efeitos diretos e indiretos da educação, ministrada pela ETE FMC, na
formação de técnicos capacitados para o mercado de trabalho, bem como no despertar da consciência
coletiva e dos princípios de cidadania, foi utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano.
108

HADDAD Paulo R. Força e fraqueza dos municípios de Minas Gerais. Cadernos BDMG. Belo Horizonte,
n.8, abr.2004
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O aprofundamento desse estudo inicia-se pela apresentação da metodologia do IDH e do
IDHM, com intuito de estudar seu significado, bem como usá-los como indicadores para medir os
efeitos da melhoria da educação no desenvolvimento de Santa Rita do Sapucaí e região de
influência. Em seguida, serão apresentados os dados referentes ao IDHM de Santa Rita do Sapucaí e
dos municípios que compõem a região de influência da ETE. Logo após os dados serão analisados e
interpretados em comparação com a média de Minas Gerais e Brasil.
O cálculo do IDH baseia-se em média aritmética das três dimensões: Educação,
Longevidade e Renda. O primeiro, O IDH – Educação, é obtido partir da taxa de alfabetização da
população de 15 anos ou mais e da taxa bruta de frequência à escola. O IDH – Longevidade é
calculado a partir do indicador esperança de vida ao nascer. Para o cálculo do IDH – Renda usa-se o
PIB per capita, convertido em dólares pela paridade do poder de compra (PPC), usando-se os fatores
de conversão fornecidos pelo Banco Mundial.
Pela Tabela 21, constata-se que o PIB per capita de Santa Rita do Sapucaí superou os de
Minas Gerais e do Brasil nos anos de 91 e 2000. No entanto, o PIB per capta da região de influência
ficou abaixo do PIB per capta de Minas Gerais e superou o do Brasil nesse mesmo período. Nos
anos de 91 e 2000, Santa Rita do Sapucaí teve crescimento de 43,94%, levemente superior em
relação ao de Minas Gerais, 42,56% e bem maior que a do Brasil 32,54%.

Tabela 21 - Renda per capta

Microrregião
Alfenas
Andrelândia
Belo Horizonte
Campo Belo
Itajubá
Lavras
Montes Claros
Passos
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Santa Rita Do Sapucaí
São Lourenço
Uberlândia
Varginha
Minas Gerais

RENDA PER CAPTA
1991
2000
199,75
304,89
159,71
198,43
388,66
494,29
156,24
228,99
215,01
275,89
223,63
361,56
187,43
393,95
248,89
357,09
199,82
264,12
217,52
303,03
165,58
249,83
180,16
247,79
306,29
389,32
212,73
290,89
218,67
311,43

Fonte: Domínio Público109
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PERCENTUAL
%
52,64%
24,24%
27,18%
46,56%
28,31%
61,68%
110,19%
43,47%
32,18%
39,31%
50,88%
37,54%
27,11%
36,74%
42,42%
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O rendimento médio do setor formal da economia pode ser outro indicador para
analisar a contribuição da ETE FMC para o desenvolvimento social de Santa Rita do Sapucaí
e das cidades vizinhas. É importante salientar que o PIB mede o total de riqueza gerada no
município, porém a ela pode concentrar nas empresas, nas sedes e nos estratos sociais mais
elevados da população. Portanto, o PIB não mede a distribuição da riqueza gerada entre os
trabalhadores.
Na Tabela 22 são apresentados os dados sobre os rendimentos dos empregados do
setor formal da economia.

Tabela 22 - Rendimento médio
Rendimento urbano recebido

Microrregião 1970
Alfenas
4.221
Andrelândia 169
Belo Horizonte 3.522
Campo Belo 325
Itajubá
6.960
Lavras
2.308
Montes Claros 244
Passos
1.595
Poços de
Caldas
8.384
Pouso Alegre 31.539
Santa Rita Do
Sapucaí
1.574
São Lourenço 1.326
Uberlândia
12.322
Varginha
2.063

1980

1991

Rendimento rural recebido
2000

1970

1980

1991

2000

14.411
651
16.341
1,086
28.787
6.800
1.175
7.839

17.225
852
37.902
937
40.789
7.627
2.071
9.288

36.120
1.617
101.720
2.400
73.823
17.152
6.214
22.564

690
151
149
189
496
288
271
285

971
420
397
890
506
728
649

727
328
380
398
484
554
435

727
328
380
398
484
554
435

32.278
106.594

37.129
106.673

63.918 272
215.033 181

466
421

214
329

214
329

6.459
5.993
58.322
7.813

8.250
6.780
82.128
8.578

16.836
15.529
190.932
18.375

536
489
1.125
667

362
560
1.492
611

362
560
1.492
611

286
372
684
370

Fonte: Domínio Público110

Por meio da Tabela 22, percebe-se aumento dos rendimentos dos trabalhadores, tanto
na área urbana quanto na rural. Contudo, o rendimento médio da área urbana foi mais
significativo.
Analisando o rendimento médio do setor formal da economia, apresentado na Tabela
22, juntamente com a evolução do PIB per capita (TABELA 21), pode-se obter um bom
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indicador de desenvolvimento regional. Tanto na Tabela 21, quanto na Tabela 22, nota-se
expressivo desenvolvimento de Santa Rita do Sapucaí.
No bom desempenho de Santa Rita do Sapucaí, certamente há uma contribuição
positiva da educação e, sobretudo da ETE FMC, pois a elevação do grau de escolaridade dos
indivíduos faz com que a renda destes também cresça gerando melhor qualidade de vida.
Vanin (2009) afirma que o investimento em educação profissional e tecnológica
reflete na qualidade de vida das pessoas e no cálculo do IDH, pois provoca aumento na
escolaridade da população, ajuda na solução do problema da evasão no ensino médio e
consequentemente estimula o ingresso no ensino superior.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado pela ONU na década de 90,
por uma equipe liderada por Mahbud Ul Haq. O cálculo do IDH baseia-se na soma de três
dimensões: o direito a uma vida longa e saudável, o acesso à educação e o direito a um padrão
de vida adequado.
O IDH é um índice único, obtido por meio de índices parciais pelo uso da fórmula a
seguir:

Índice = Valor observado – valor mínimo
Valor máximo – valor mínimo

No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010, o PNUD começou a usar um
novo método de cálculo do IDH. Os três índices seguintes são utilizados:
1- Cálculo de longevidade: mede os progressos relativos de um país em termos de esperança
de vida ao nascer.

Expectativa de vida ao nascer (EV) =
1.

Cálculo do índice de grau de instrução: mede os progressos relativos de um país tanto
na alfabetização, como na escolaridade bruta combinada do primário, secundário e
superior.

Índice de educação (EI) =
Índice de Anos Médios de Estudo (IAME) =

137

Índice de Anos Esperados de Escolaridade (IAEE) =
2.

Cálculo do índice de renda: cálculo com base no PIB per capita.

Índice de renda (IR) =
A Fundação João Pinheiro teve como ponto de partida o IDH adotado pela ONU,
para calcular o nível de desenvolvimento humano nos municípios mineiros.
Para avaliar a dimensão Longevidade, o IDHM considera o mesmo indicador do IDH
de países: a esperança de vida ao nascer. Encontram-se reunidas no indicador Longevidade as
condições de saúde e salubridade daquela localidade, pois quanto mais mortes precoces
houver, menor será a expectativa de vida da população.
Para avaliação da dimensão Educação, o cálculo do IDHM baseia-se em dois
indicadores, com peso 1 e peso 2, respectivamente: a taxa de alfabetização de pessoas acima
de 15 anos e a taxa bruta de frequência à escola.
Para avaliar a dimensão Renda, usa-se a renda municipal per capita ou a renda média
de cada morador.
IDHM = IDHM –E +IDHM – L + IDHM – R
3
O cálculo da renda municipal per capita, no Brasil, é feito a partir das respostas
colhidas pelo IBGE, através do Censo.
As duas metodologias têm como objetivo medir o grau de desenvolvimento humano.
Contudo, os indicadores escolhidos para medir o IDHM são mais adequados por permitir a
avaliação das condições de desenvolvimento de pequenos núcleos sociais.
A tabela 23 apresenta os dados referentes ao IDHM de Santa Rita do Sapucaí e das
cidades que compõem a região de influência da ETE FMC. Através da desta tabela percebe-se
o crescimento bastante significativo do IDH de Santa Rita do Sapucaí e região de
abrangência.
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Tabela 23 - Índice de desenvolvimento humano – municipal - 1991 e 2000

Microrregião

Alfenas
Andrelândia
Belo Horizonte
Campo Belo
Itajubá
Lavras
Montes Claros
Passos
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Santa Rita Do
Sapucaí
São Lourenço
Uberlândia
Varginha

IDHM, 1991

IDHM, 2000

IDHM-Renda,

IDHM-Renda,

1991

2000

IDHM-

IDHM-

IDHM-

IDHM-

Longevidade,

Longevidade,

Educação,

Educação,

1991

2000

1991

2000

0,727
0,719
0,778
0,727
0,700
0,708
0,722
0,798
0,692
0,706

0,799
0,782
0,830
0,789
0,784
0,781
0,772
0,842
0,773
0,776

0,670
0,681
0,728
0,683
0,636
0,627
0,660
0,794
0,620
0,638

0,733
0,726
0,768
0,732
0,699
0,690
0,711
0,840
0,689
0,705

0,731
0,690
0,758
0,734
0,728
0,738
0,707
0,714
0,718
0,716

0,794
0,749
0,802
0,769
0,816
0,799
0,736
0,754
0,791
0,776

0,781
0,787
0,848
0,764
0,735
0,760
0,798
0,887
0,738
0,764

0,871
0,871
0,920
0,866
0,836
0,856
0,870
0,933
0,839
0,846

0,684
0,727
0,540

0,765
0,786
0,589

0,616
0,676
0,488

0,684
0,723
0,531

0,699
0,718
0,540

0,780
0,773
0,567

0,738
0,787
0,591

0,831
0,863
0,667

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Tabela 24 - Renda per capita e índice de desenvolvimento humano na microrregião de Santa Rita do Sapucaí
(1991 a 2000)

Cidade

Renda Per Capita
1991
2000
BRASIL
230.44
297.40
MINAS GERAIS
193,57
276.56
Cachoeira de Minas
108.01
200.46
Careaçu
150.61
229.39
Conceição das Pedras
146.85
170.88
Conceição dos Ouros
129.17
210.59
Cordislândia
134.90
172.66
Heliodora
108.50
197.09
Natércia
130.49
263.68
Pedralva
140.33
179.26
Santa Rita do Sapucaí
219.06
315.32
São Gonçalo do Sapucaí
162.83
238.26
São João da Mata
170.62
226.03
São José do Alegre
125.74
204.41
São Sebastião da Bela Vista 146.93
198.80
Silvianópolis
153.31
250.92
Turvolândia
137.29
212.60

IDH
1991
0.70
0.70
0.68
0.69
0.67
0.68
0.67
0.64
0.70
0.67
0.72
0.67
0.70
0.67
0.69
0.65
0.67

2000
0.76
0.77
0.77
0.77
0.75
0.76
0.75
0.73
0.78
0.74
0.79
0.76
0.77
o.76
0.77
0.73
0.76

Fonte: Adaptado pelo autor111

111

Adaptado pelo autor. Sistema Federação das indústrias do Estado de Minas Gerais et al (2004, p. 70).
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A tabela 24 evidencia que a renda per capita de santa Rita do Sapucaí passou de R$
219,00, em 1991, para R$ 315,00 em 2000. Em 1991, o município já possuía um nível de
renda considerável no cenário microrregional e, em 2000, a posição de santa Rita era mais
confortável, uma vez que o valor, em análise, supera o Estado e até mesmo a União. Essa boa
posição mostra que o município tem renda per capita 14% acima do Estado e 6% acima do
nacional.
O mesmo acontece com o IDH. Conforme a tabela 24, fica claro a posição de
liderança de Santa Rita do Sapucaí, tanto com relação à microrregião como comparando com
o estado e o indicador em âmbito nacional.
Dolabela (1999) informa que o desenvolvimento econômico é decorrência do nível
de empreendedorismo da sociedade local e que é importante a criação de ambientes
favoráveis para o surgimento de empreendedores, que serão os protagonistas do processo de
desenvolvimento.
Essa observação se confirma com o perfil da população santa-ritense, pois de acordo
com a literatura, desde a fundação de Santa Rita do Sapucaí, as famílias que habitavam a
cidade não descuidaram da educação e dos aspectos culturais e sociais do município.
Sendo assim, este sistema educacional, com características comunitárias,
humanísticas de intensa aproximação com o setor empresarial, tornou-se o fator decisivo no
processo de industrialização de Santa Rita do Sapucaí.
Para melhor entendimento Kallás (1991 apud SOUZA, 2000, p.20), ao descrever o
início do processo, relata que a visão estratégica dessas instituições de ensino contemplava
para a cidade nada mais do que a proposta de consolidá-la como um polo de formação de
Recursos Humanos capaz de acompanhar as transformações que o avanço tecnológico
empunhava ao mercado de trabalho. Sucede que a retração dos investimentos governamentais
no setor das telecomunicações, no final dos anos 70, fez também retrair o mercado de trabalho
para profissionais formados em Santa Rita do Sapucaí.
A opção que se oferecera então para muitos desses jovens era a de enfrentar a crise e
o desemprego nas grandes cidades ou permanecer ali mesmo, atuando no magistério ou
desenvolvendo alguma atividade profissional de caráter esporádico, na expectativa de
melhores oportunidades. Até por uma questão de segurança, boa parte optou pela
permanência na cidade e partiu para a realização de projetos associativos, nas suas áreas de
especialização.
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O ex- aluno da ETE, José Domingos Adriano, relatou que a referida escola sempre
fomentou o empreendedorismo. Ele informou que muitos alunos, ao concluírem seus estudos,
tornaram-se empresários, estimulados pelo programa de empreendedorismo da escola.
De acordo com Souza (2000), as ideias nasciam das conversas entre estudantes, das
aulas nas escolas, da curiosidade individual, da convivência nas repúblicas e, também, da
necessidade de criar um caminho alternativo ao do emprego formal, em um contexto de crise
de mercado de trabalho. Fomentava-se, assim, um ambiente favorável ao denominado espírito
empreendedor e traçava-se um círculo interessante, pois o desafio da criação e do
desenvolvimento de um produto estimulava o ambiente acadêmico que gerava novos desafios
de empreendimentos.
Segundo o ex-professor Elias Kallás112, em Santa Rita do Sapucaí, as empresas
nasceram dentro das escolas e têm, com elas, uma relação materna, quase uterina. Muitas
foram frutos da incubação de empresas na ETE ou no INATEL e por isso é recíproco o desejo
de sucesso de ambas. Outras empresas também foram formadas a partir da segmentação de
uma área específica de uma organização já constituída e receberam todo o apoio desta. Em
alguns casos inclusive ocorreu participação acionária, por passarem a ser fornecedora, o que
resultou uma enorme cumplicidade.
Diante disso, pode-se afirmar que Sinhá Moreira teve participação no
desenvolvimento econômico, social e humano de Santa Rita do Sapucaí e região de
abrangência, pois com seu espírito empreendedor, além de criar a primeira escola técnica de
eletrônica de nível médio no Brasil e na América Latina, também serviu de inspiração para
todos que a conheceram.
Atualmente, adaptada à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n.º 9394/96), a ETE mantem-se confirmada sua proposta educacional, por preparar
profissionais competentes para o mercado de trabalho.

112

Ex-professor (entrevistado)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa objetivou-se analisar a contribuição da Escola Técnica em Eletrônica
“Francisco Moreira da Costa” (ETE) no desenvolvimento econômico, social e humano de
Santa Rita do Sapucaí e sua área de influência; e avaliar a relação entre Educação e
Desenvolvimento, a partir da exposição e da investigação de um processo de
desenvolvimento tecnológico e econômico ocorrido nesse município, estimulado e
sustentado por um sistema local de educação profissional.
Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, a démarche escolhida para a
elaboração da dissertação foi analisar a relação entre educação e desenvolvimento
econômico e social, a partir da criação ETE FMC. Faz-se, também, uma reflexão sobre a
importância da educação profissional para o desenvolvimento do país associada à história da
ETE e de sua influência na sua área de atuação; apresenta-se, por fim, a evolução da
educação técnica profissional no Brasil, em Santa Rita do Sapucaí e região e uma análise da
sua contribuição ao desenvolvimento econômico, social e humano em âmbito local, regional
e nacional.
Ao discutir sobre essas propostas, urge postular a importância de se investir na
educação profissional para o desenvolvimento de uma região. Neste pioneirismo, destaca-se
a iniciativa da Sinhá Moreira que, influenciada pelas viagens realizadas pelo mundo,
vislumbrou uma possibilidade de modificar o contexto socioeconômico de Santa Rita do
Sapucaí, ao criar ETE FMC em 1959 no município. Sua visão empreendedora partiu de uma
constatação

simples,

mas

fundamental:

faltava

uma

escola

que

preparasse

convenientemente os jovens para o mercado de trabalho e lhes desse perspectivas de futuro
no Sul de Minas.
Destaca-se esse pioneirismo ainda mais quando se lembra que a política
educacional brasileira, implementada até o final do século XX, só enfatizava o ensino
acadêmico. O aluno que não pudesse dar continuidade aos seus estudos tinha poucas
chances de ingressar no mercado de trabalho por falta de conhecimentos profissionais
específicos. A partir de 1998, o ensino técnico ganhou mais relevo com a criação dos
Mestrados profissionais no Brasil. E a partir de 2005, iniciaram os grandes investimentos na
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formação profissional voltado aos jovens brasileiros acima dos 16 anos, permitindo a
elevação da sua escolaridade e de sua capacidade profissional e um aumento de acesso ao
mercado de trabalho e uma melhora significativa na sua remuneração. Merecem destaque
dois programas - Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - e a
criação de uma nova linha de crédito estudantil em nível técnico, o Fies Empresa, que têm
como propósito impulsionar a qualificação tecnológica dos jovens e sanar o déficit de
profissionais qualificados requeridos pelo mercado.
Neste novo cenário, a formação profissional no Brasil passou a ser oferecida por
escolas do sistema público e privado. Novos profissionais devem ter a capacidade de
conhecer, não apenas as tecnologias existentes nas empresas, mas, também, de assimilar
com facilidade as novas tecnologias que surgem no mundo moderno. Com a globalização,
coube às escolas de educação profissional o dever e a responsabilidade de produzir saberem
coletivos e flexíveis, que estejam em sintonia com a nova organização produtiva do século
XXI.
A educação profissional vem ganhando espaço, nas últimas décadas, por muitas
razões, dentre as quais podemos citar as transformações tecnológicas provocadas pelo
mundo globalizado e as novas formas de gestão na organização educacional.

A

reestruturação no mundo do trabalho fez com que a sociedade percebesse que a educação
técnica e profissional pode ser um caminho adequado ao desenvolvimento e à mobilidade
social, tornando o Brasil um país com forte poder econômico e social e com projeção no
cenário mundial. Neste novo contexto, a educação profissional deixa de ser analisada como
um programa assistencialista destinado aos desvalidos da sorte e passa a ser vista como um
fator de sucesso profissional e de fortalecimento da economia nacional.
A educação profissional no Brasil surgiu de forma embrionária na Primeira
República, que vai da Proclamação até os anos 1930. Em 1909, o Presidente da República,
Nilo Peçanha, criou 19 escolas, uma para cada unidade da Federação, exceto para o Distrito
Federal e o Rio Grande do Sul. As referidas escolas receberam o nome de Escolas de
Aprendizes Artífices. Os ofícios oferecidos eram: marcenaria, alfaiataria, sapataria. Os
produtos que esses profissionais aprendiam a fabricar eram mais artesanais que
manufatureiros. Apenas na capital paulista, a escola de artífice tinha instalação para ensino
de ofício industrial, o que contribuiu para que São Paulo tenha, até hoje, uma posição
privilegiada do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico industrial, frente aos demais
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estados da federação. Essas Escolas de Aprendizes funcionaram até 1942, quando da criação
do SENAI. Em face ao seu sucesso, surgiu, posteriormente, o sistema S, formado, além do
SENAI, pelo SESI, SENAC, SESC, Sinal, Senat, Sest além do SEBRAE e, recentemente, pelo
Sescoop. É importante lembrar que, em 33 anos de existência, passaram por essas escolas
141 mil alunos, uma média de 4.300 estudantes por ano.
A Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa” foi fundada em
primeiro de março de 1959, com uma proposta educativa e um modelo de ensino, apoiados
no conceito de escola de tempo integral com oferta de residência estudantil, idealizada por
Sinhá Moreira. A ETE FMC iniciou suas atividades em 1959 com a publicação do Decreto
Federal nº. 44.490, de 17 de setembro de 1958.
Sinhá Moreira entregou a administração da escola e a orientação pedagógica do
ensino à Companhia de Jesus. O Padre Javier Alonso Gil elaborou o primeiro projeto
pedagógico da ETE. O ensino formal foi organizado em disciplinas técnicas (teóricas e
práticas) e em disciplinas de formação básica clássica: disciplinas científicas, línguas
(Português e Inglês) e disciplinas de formação geral (Estudos Sociais e Formação Cristã). O
estágio obrigatório, para complementação da formação profissional, era realizado durante o
quarto ano do curso.
O primeiro exame de seleção para matrículas foi realizado em 1959. Dentre os 46
candidatos inscritos, apenas 13 foram selecionados para formar a primeira turma da escola.
Os primeiros alunos matriculados na ETE tinham aproximadamente 18 anos, sendo que
alguns já haviam concluído o curso secundário. Em 1963 o projeto pedagógico da ETE
recebeu alterações, com o intuito de torná-lo mais viável e menos inflexível sem, contudo,
perder suas características fundamentais.
Em 1965, com a criação do INATEL, um novo caminho se abria para ETE, pois
significava uma oportunidade de constituir um corpo docente mais dedicado e estável nas
disciplinas técnicas, resolvendo o problema da escassez de profissionais desta área. No
entanto, através da parceria entre as duas instituições, a prática docente na ETE ficou mais
receptiva às influências das experiências docentes do INATEL.
A década de 80 foi marcante na história da ETE. Nesse período, a escola elaborou
um documento, intitulado de Marco Teórico e também participou na criação do Pólo
Tecnológico local, assumindo seu papel social ao integrar-se a um projeto de
desenvolvimento econômico e social. Em 1984, a ETE divulgou o documento designado de
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Marco Teórico, no qual reunia as principais definições de seu projeto educativo. O marco
teórico passou a ser referência para prática educativa da instituição, por reforçar as
características do projeto educativo original da ETE e insistir na excelência de formação
técnica profissional e humana dos alunos.
Em 1994, foram criados na ETE o FMC, o setor Pastoral e Comunitário, com o apoio
do setor de Orientação Educacional e o quadro de professores especializados para formação
de qualidade dos alunos.
Pelos dados expostos no corpo do trabalho, pode dizer que a ETE FMA foi, desde
sua fundação, capaz de formar um amplo contingente de mão de obra qualificada, que
exerceu papel de grande importância para que se desenvolvesse em Santa Rita do Sapucaí
um pólo importante da indústria eletrônica brasileira. Esses trabalhadores qualificados
representaram uma ampla oferta de recursos humanos capacitados tanto para as indústrias
locais, quanto para as demais empresas da área de eletrônica de todo o Brasil. Além disso,
os dados coletados evidenciaram que a ETE FMC está inserida em um processo pedagógico
fundamentado na ação laborativa como princípio educativo, que vai muito além da
preparação para o trabalho, investindo no ser humano como o sujeito de sua própria vida.
Muitos ex-alunos da ETE FMC foram responsáveis pela criação de diversas
empresas eletrônicas localizadas na Cidade. Com novas ideias e projetos, vários ex-alunos da
ETE FMC abriram novas empresas e podem ser considerados modelos de inovação e
empreendedorismo. Como exemplos, pode-se citar algumas referências importantes: a
empresa pioneira da região, a Linear Equipamentos Eletrônicos, criada em 1977, por quatro
ex-alunos, que desenvolveram o primeiro transmissor digital brasileiro; a Leucotron
Telecom, de PABX e telefonia Voip criada pelo ex-aluno Marcos Goulart Vilela, formado na
ETE em 1971. Ele começou sua carreira como professor da própria escola. Posteriormente,
formou-se em engenharia elétrica no Inatel. Criou a MaxnTV para o mercado de EaD
(Educação a Distância) e para o desenvolvimento de software de treinamento. A Maxcom foi
criada pelo ex-aluno José Maximiano Borsato Vilela. Mais tarde a Maxcom foi comprada pela
Intelbras e subdividida em duas. Uma delas continua sendo dirigida por Maximiano.
A cidade de Santa Rita do Sapucaí que era antes conhecida somente como grande
produtora de café e de leite no Sul de Minas Gerais, tornou-se (inter)nacionalmente um dos
principais Polos de Tecnologia do Brasil para o desenvolvimento e produção de
eletroeletrônicos, que hoje são exportados para diversos continentes. Nesta região,
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concentra um grande número de empresas da indústria eletrônica, cuja origem está
fortemente relacionada à fundação e ao funcionamento da ETE FMC, que foi responsável
pela capacitação de mão de obra qualificada na área de eletrônica. Por isto, o município é
considerado como o Vale da Eletrônica, título recebido em 1980, pelo prefeito Paulo
Frederico Toledo, inspirado no Vale do Silício dos Estados Unidos da América.
Outro fato importante ligado à criação pioneira da ETE FMC, a primeira semente do
Vale da Eletrônica, foi a posterior implantação de novas instituições de ensino
profissionalizantes. Em decorrência da formação das primeiras turmas, de sua inserção no
mercado de trabalho e do mercado e das demandas geradas foram

criadas outras

instituições de ensino: o Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL; a FAI - Centro de
Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação e o SESI/SENAI. Essas novas escolas
contribuíram para a formação da mão de obra do Vale e do polo da Eletrônica no município.
Pode-se afirmar que os investimentos na educação profissionalizante contribuíram
para criar um triângulo educativo basilar, constituído pela formação técnica, formação
técnico-científica e para o desenvolvimento industrial, além da criação de novas escolas
técnicas e de engenharia no município e região.
A visão empreendedora de Sinhá Moreira de investir na educação profissionalizante
foi responsável pelo desencadeamento de um novo processo de desenvolvimento
econômico e social em Santa Rita do Sapucaí e região. A concentração geográfica de
indústrias cujas atividades produtivas se realizam de maneira integrada facultou a criação do
Arranjo Produtivo Local (APL) e de um Polo Tecnológico responsável por abrigar mais de 150
empresas especializadas em eletroeletrônico, telecomunicações, segurança, eletrônica,
informática, produtos para radiodifusão, automação industrial, predial e comercial,
tecnologia da informação, eletro médico, insumos e prestação de serviços no Município de
Santa Rita e região.
A razão disso é que todo o desenvolvimento deste Polo está ligado ao ensino de
Eletrônica, Telecomunicações, Informática e Administração de Empresas, tendo como
principais características o empreendedorismo e o incentivo à inovação tecnológica. O
desencadeamento deste processo está inevitavelmente ligado à iniciativa de instituições
pioneiras, como a Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa” - ETE, a primeira
da América Latina (1959). E na sua sequência, ao Instituto Nacional de Telecomunicações –
INATEL (1965), ao Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação – FAI (1971),
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ao SESI/SENAI (2002) - instituição fomentadora de educação e inovação para o setor
industrial e ao Sindvel, Sindicato do Vale da Eletrônica, como já foi mencionado.
Ao se resgatar o propósito maior desta dissertação, os dados coletados evidenciam
uma relação positiva entre educação e desenvolvimento. Sinhá Moreira acreditou que, ao
investir na educação profissionalizante, significava oferecer novas perspectivas de futuro
aos jovens nascidos na cidade e região. A ausência de preparo e de especialização
profissional obrigava-os a aceitar a desempenhar atividades produtivas

de baixa

qualificação e remuneração ou eram forçados a migrar de sua cidade natal para buscar
melhores condições de vida e/ou outros trabalhos para viver.
A contribuição da ETE FMC, primeira escola de nível médio da América Latina
voltada para o ensino profissionalizante da eletrônica, é fruto do idealismo e de uma visão
empreendedora de Sinhá Moreira que, no longínquo 1959, percebeu que investir em
educação profissionalizante era oferecer aos jovens um futuro promissor e qualidade de
vida em melhores condições.
A parceria entre ETE FMC, Inatel, FAI, SESI / SENAI demonstra que investir no ensino
profissionalizante traz não só benefícios para a área social e para a formação humana, mas
também para o desenvolvimento econômico proporcionado pelas empresas que participam
do novo Polo tecnológico. Estas novas empresas são decorrentes do investimento em
pesquisa realizada em âmbito municipal, estadual e nacional. O novo processo de educação
descrito só foi possível pela melhoria da educação e por sua qualidade. Ela possibilita
implementar

a cidadania e

proporciona condições de livrar a sociedade do

subdesenvolvimento.
Por fim, constatou-se que a referida cidade é exemplo de um processo de
desenvolvimento baseado na produção de conhecimento, na

formação de pessoal

qualificado e pela implantação de novas empresas de base tecnológica. Vale destacar o
elevado empreendedorismo dos agentes sociais que foram os responsáveis por todas essas
transformações, por terem exercido e por ainda exercerem um papel fundamental para o
crescimento industrial de Santa Rita do Sapucaí e para o desenvolvimento social e cultural
da cidade e região.
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APÊNDICES

Apêndice A - Entrevista para Ex-Professor(a)

I – Identificação pessoal:
1. Qual o nome do Sr.(a)?
2. Qual a idade do Sr.(a)?
3. Qual a profissão do Sr.(a):
4. Qual sua formação?
II – Experiência Profissional:
1. Qual sua experiência profissional?
2. Quanto tempo o(a) senhor(a) trabalhou na Escola Técnica em Eletrônica de Santa Rita do
Sapucaí?
3. Quais cargos o(a) senhor(a) exerceu?
III – Contribuição da ETE FMC para o desenvolvimento regional:
1. O que o senhor poderia descrever sobre as fases da ETE desde 1959 até 2009?
2. De que forma a ETE contribuiu com o desenvolvimento profissional de Santa Rita do
Sapucaí e região?
3. De que forma a ETE contribuiu com o desenvolvimento do capital humano como um todo?
IV – Formação do corpo discente da ETE FMC:
1. Como se dava o ingresso do aluno que terminava o curso na ETE na Universidade?
2. E no desenvolvimento local, regional e nacional qual o Impacto da escola?
3. Qual a visão do(a) senhor(a) sobre a relação educação técnica e os avanços tecnológicos em
Santa Rita do Sapucaí?

Entrevista para ex-funcionários
I – Identificação pessoal:
1. Qual o nome do Sr.(a)?
2. Qual a idade do Sr.(a)?Sexo:
3. Qual a profissão do Sr.(a)
4. Qual sua formação?
5. Qual sua experiência profissional?
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II – Experiência profissional:
1. Quanto tempo o(a) senhor(a) trabalhou na escola técnica em eletrônica de Santa Rita do
Sapucaí?
2. Quais cargos o(a) senhor(a) exerceu?
III – Contribuição da ETE FMC para o desenvolvimento Regional:
1. O que o(a) senhor(a) poderia descrever sobre as fases da ETE desde 1959 até 2009?
2. De que forma a ETE contribuiu com o desenvolvimento profissional de Santa Rita do
Sapucaí e região?
3. De que forma a ETE contribuiu com o desenvolvimento do capital humano como um todo?
4. E no desenvolvimento local, regional e nacional qual o Impacto da escola?
1.

Qual a visão do(a)

senhor(a)

sobre a relação educação técnica e os avanços

tecnológicos em Santa Rita do Sapucaí?
2.

Qual a visão do(a)

senhor(a)

sobre a relação educação técnica e os avanços

tecnológicos no âmbito regional?
3.

Qual a visão do(a)

senhor(a)

sobre a relação educação técnica e os avanços

tecnológicos no âmbito nacional?
4.

O(A) senhor(a) tem informação sobre o coeficiente (IDH) por décadas desde 1960 a
2010?

IV – Formação do corpo discente da ETE FMC:
1. Como se dava o ingresso do aluno que terminava o curso na ETE na Universidade?
2.O(a) senhor(a) teria uma média de quantos alunos da ETE ingressam no curso superior por
ano?
3. Como foi estruturado o sistema de hospedagem do professor que vinha de outras regiões
para trabalhar quando da criação da ETE?
4.Qual o perfil dos alunos da Escola no início da ETE.
5.De que forma a escola apoiou as empresas quando essas iniciavam suas operações?
6.Em algum momento a escola obtém informação sobre ex-alunos quanto à posição
profissional em que esse se encontra no mercado de trabalho?
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Entrevista para ex- Alunos:

I – Identificação pessoal:
1.Qual o nome do Sr.(a)?
2.Qual a idade do Sr.(a)?Sexo:
3.Qual a profissão do Sr.(a)?

II – Formação e experiência profissional:
1.Que curso superior o(a) Sr.(a) concluiu na ETE?
2.Qual foi o ano de formatura?
3.Qual o histórico profissional do(a) Sr.(a): (fazer uma trajetória da vida profissional do
entrevistado).

III – Contribuição da ETE para o desenvolvimento regional:
1.Qual o peso de cada setor da economia (primário, secundário e terciário) na economia de
Santa Rita do Sapucaí em termos percentuais (por estimação)?
Agropecuária _____
Indústria _____
Serviços _____Qual desses setores cresceu mais nos últimos anos? __________
2.

Qual a influência da ETE na região?

3 Qual influencia da ETE em Santa Rita do Sapucaí?
4. Na sua avaliação, qual a contribuição da ETE no desenvolvimento:
a) Das áreas urbanas das cidades?
b) Das áreas rurais?
c) Da educação?
d) Da economia?
e) Social?
f) Da qualidade de vida das pessoas?
g) Da renda?
5. Na sua percepção, estas contribuições se restringem a Santa Rita do Sapucaí ou se aplicam
também para as cidades da região? Por quê?

IV – Como a ETE pode contribuir para o desenvolvimento futuro da cidade e da região?
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Apêndice B

Figura 21 – INATEL
Fonte: Domínio Público

Fundado em 1965, o Inatel - Instituto Nacional de Telecomunicações - é um centro
de excelência em ensino e pesquisa na área de Engenharia e tem se consolidado cada vez
mais, no Brasil e no exterior, como um celeiro de grandes talentos. Foi a primeira instituição
de ensino do país a oferecer um curso superior de Engenharia tendo as telecomunicações
como foco. É uma instituição de ensino privada, porém, beneficente, sem fins lucrativos,
mantida pela Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações (Finatel).
O acadêmico, ao estudar no Inatel, além de uma formação de alto nível, estará
inserido em um ambiente totalmente voltado para a formação profissional, pois além de
propiciar oportunidades de estágio e emprego, prepara-o para montar a própria empresa.
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Cursos oferecidos:
Graduação:
-Engenharia Biomédica.
-Engenharia de Controle e Automação.
- Engenharia da Computação.
- Engenharia de Telecomunicações.
-Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial.
-Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Telecomunicações.
-Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores.
Os cursos de engenharia são em período integral, com 5 anos de duração.
Os cursos de formação de tecnólogos são noturnos, com três anos de duração.

Pós-graduação
- Engenharia de Redes e Sistemas de Telecomunicações.
- Engenharia de Sistemas Eletroeletrônicos, Automação e Controle Industrial.
- Engenharia Biomédica e Engenharia Clínica.
- Desenvolvimento em SOA com Cloud Computing e Conectividade.
Stricto Sensu
- Mestrado em Telecomunicações.
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Figura 22 -Infraestrutura
Fonte: Domínio Público113

São 75 mil m² de área, com 34 ambientes de laboratórios, classificados entre os mais
modernos do país. Ainda possui extensa área de convivência, biblioteca com mais de um
milhão de títulos eletrônicos, além de extenso acervo físico, e internet sem fio em todo o
campus.
O Centro de Integração Científica, Cultural e Tecnológica (CICCT) é formado por
uma biblioteca, um Centro de Memória, laboratórios e o Teatro Inatel, também considerado
um dos mais modernos do sul de Minas.
O Inatel conta com um ginásio poliesportivo com quadras de basquete, vôlei, futebol
de salão, campo de futebol society, quadras de areia de vôlei e peteca, piscina, sala de artes
marciais, além das salas de ginástica e de musculação.

113

www.inatel.br
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Figura 23 - Inatel Competence Center - pesquisa e serviços
Fonte: Domínio Público114

Além de uma faculdade, o Inatel também atua como uma extensão das áreas de
PD&I das empresas e transfere todo o conhecimento da academia por meio de um centro de
serviço - o Inatel Competence Center - ICC. São mais de 150 especialistas nas áreas de
Hardware, Software, Capacitação Corporativa, Ensaios, Calibração e Consultoria que
atendem às necessidades do mercado tecnológico. Possui mais de 100 parceiros, entre
empresas de grande porte, nacionais e multinacionais, como Ericsson, Oi, Vivo, Benchmarck,
ZTE, Huawei, entre outras, além de se relacionar fortemente com as empresas do Polo
Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí. O Inatel também é credenciado pelo Inmetro para
fazer homologação de produtos.

Empreendedorismo
Desde 1985 o Inatel tem uma Incubadora de Projetos e Empresas. São 11 empresas
incubadas e mais de 40 já graduadas em 15 anos de história. Em 2005, a Incubadora de
Empresas do Inatel recebeu o prêmio "Melhor Programa de Incubação de Empreendimentos
Inovadores

114
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Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e em 2010 foi apontada entre as 20 melhores
incubadoras brasileiras pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios.

Figura 24 - Responsabilidade social
115
Fonte: Domínio Público

O programa Cas@Viva, mantido pelo Inatel, oferece Alfabetização Tecnológica para
Inclusão Social a alunos de baixa renda da rede pública de ensino de Santa Rita do Sapucaí .
Ele já beneficiou mais de 1.400 adolescentes.
O projeto de Alfabetização Tecnológica para Inclusão Social é dividido em dois
módulos. O primeiro é voltado para estudantes do Ensino Fundamental, com aulas de
Microinformática, Ética e Cidadania, Arte de falar em público, Meio Ambiente, Esporte,
Música e Xadrez. O módulo 2 é dedicado a estudantes do Ensino Médio, que têm aulas sobre
Qualidade, Microinformática, Informática - Hardware e Software, Eletricidade e Eletrônica,
Telefonia, Redes de Comunicação de Dados, Web Page e Programação.

115

www.inatel.br
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Apêndice C

Sobre a FAI
A FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação – é um
estabelecimento particular de ensino superior, com sede em Santa Rita do Sapucaí, Minas
Gerais. É mantido pela Fundação Educandário Santa-ritense, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos com sede e foro também localizados na cidade em Santa Rita do
Sapucaí e regido por seu Regimento Interno e pela Legislação do Ensino Superior.
Fundada em 12 de janeiro de 1971, a partir da idealização de um grupo de
professores e da comunidade local, oferece cursos superiores: de graduação e pós-graduação
nas áreas de Gestão, Tecnologia e Educação. Os cursos estão estruturados de acordo com um
processo de atualização contínua, atendendo às inovações tecnológicas e às exigências do
mercado.

Figura 25 - FAI
Fonte: Domínio Público
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Apêndice D

Estrutura da ETE FMC:

Figura 26 - Auditório
Fonte: Domínio Público

Figura 27 - Um dos laboratórios da ETE FMC
Fonte: Domínio Público
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Figura 28 - Entrada principal da ETE FMC
Fonte: Domínio Público

Figura 29 - Localização
Fonte: Domínio Público
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Figura 30 – Jardim
Fonte: Domínio Público

