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1- INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, e apesar de todos os esforços despendidos em contrário, 

a educação profissional de nível médio foi e continua sendo, de maneira tão injusta 

quanto equivocada, discriminada por uma significativa parcela da sociedade, que a tem 

como um meio de engajar no mercado de trabalho pessoas consideradas com capacidade 

intelectual, econômica e social insuficientes para prosseguirem nos estudos.  

Na verdade, a delimitação do trabalho dos técnicos depende de situações 

locais e de circunstâncias que os tornam profissionais necessários e fundamentais no 

campo em que atuam. No caso da área da saúde, quando o locus é um laboratório de 

pesquisa, os técnicos executam ensaios experimentais e suas ponderações e 

interpretações constituem fontes de informação para que os pesquisadores avaliem tanto 

os resultados parciais dos experimentos, quanto as estratégias estabelecidas. Se, no 

entanto, esse locus é uma unidade de saúde de baixa, média ou alta complexidade, as 

relações e interações que se estabelecem nesse espaço diferem das que ocorrem em um 

laboratório, posto que há um componente essencial e central do processo de trabalho - o 

usuário dos serviços de saúde, ou seja, as relações não ocorrem somente entre pares, 

mas agregam a relação profissional de saúde-usuário, com todas as implicações que dela 

decorrem. Portanto, a formação para a saúde não pode ser vista apenas pelo aspecto da 

certificação profissional, somente pela ótica da técnica: há um processo eminentemente 

político que se realiza no interior das instituições, interrelacionando auxiliares, técnicos 

e profissionais de nível superior na rotina de trabalho (Mendes, 2003, p.306-11). 

Em virtude das reconhecidas especificidades e peculiaridades que 

caracterizam o trabalho em saúde (preservação da existência humana, luta constante 

pela manutenção da vida, cuidados para evitar riscos à saúde e à qualidade de vida do 

ser humano, convívio e oposição permanente ao fenômeno morte), a formação de 

pessoal de nível médio para o setor é um tema que reúne um conjunto de variáveis – 

políticas, econômicas, sociais e culturais – devendo implicar, por isso, uma discussão 

mais abrangente com a participação de diferentes segmentos do conjunto da sociedade. 
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Nessa perspectiva, é preciso formar o profissional na área da saúde relacionando 

os conteúdos aprendidos na escola com os requerimentos do mundo do trabalho, 

mediante um ensino apoiado em sólida base de conhecimento, que leve em conta a 

experiência de vida, as aptidões e as características individuais do estudante, assim 

como as exigências que lhe serão colocadas, no futuro, no cumprimento de suas 

obrigações profissionais e sociais.  

O estudo ora apresentado visa identificar as características básicas, em 

termos quantitativos, dos cursos técnicos na área da saúde existentes no Estado do Rio 

de Janeiro, relacionando o tipo e a oferta de cursos às necessidades e demandas, do 

ponto de vista do desenvolvimento social da região/município em que eles se localizam.  

Os dados e informações resultantes do presente trabalho se constituirão 

em uma importante contribuição para a formulação e o fortalecimento da política de 

educação profissional do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de dar direcionamento à 

criação de novos cursos técnicos de nível médio, direcionados ao atendimento de 

formação de Recursos Humanos, principalmente para o SUS, e de geração de renda para 

jovens e adultos moradores nos 92 municípios abordados na pesquisa.  .  

 

2 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS E MARCOS RECENTES DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

O processo de colonização no Brasil foi marcado tanto pelas diferenças 

culturais dos imigrantes europeus como pelos históricos embates criados entre as forças 

produtivas e econômicas locais com a nobreza. O resultado foi o distanciamento cada 

vez maior dos integrados às classes mais ricas dos excluídos sociais oriundos das 

classes mais pobres e esquecidas do País (GALEANO,1987).  

No século XVI o conceito de trabalho, que veio com os portugueses, era 

associado ao esforço físico e este a escravidão. Assim, os que nasciam ou chegavam 

aqui no Brasil associavam e impunham aos índios e aos escravos as atividades 

relacionadas a terra, ao tratamento de animais e da construção civil.  

Se a noção de trabalho não era entendida como sendo uma atividade 

social e política, o seu conceito estava distante de ser algo vinculado à realização 

humana (associada, geralmente, às artes, ao comércio e às propriedades), logo, aqueles 

que realizavam ou aprendiam uma atividade produtiva manual carregavam a marca 

negativa de ser uma pessoa sem riquezas, escravos ou ex-escravos. 
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Em decorrência deste fato, aqueles que dominavam técnicas, mesmo 

rudes, de fabricação ensinavam seus conhecimentos nas próprias fazendas, em 

rudimentares oficinas. A formação do trabalhador ficou marcada com o estigma da 

servidão, de acordo com Fonseca, (1961) “(...) habituou-se o povo de nossa terra a ver 

aquela forma de ensino como destinada somente a elementos das mais baixas categorias 

sociais". (p. 68). 

Somente em 1809, através do Decreto do então Príncipe Regente e futuro 

D. João VI, foi criada a primeira escola destinada ao ensino profissionalizante, que 

nasceu com uma vertente assistencialista cujo objetivo era o de "amparar os órfãos e 

demais desvalidos da sorte". Um século depois, em 1909, o Presidente Nilo Peçanha 

assina o Decreto 7566 criando, nas capitais dos Estados, as escolas de aprendizes 

artífices. Foram 19 escolas nos doze primeiros meses. Este é considerado, por muitos 

pesquisadores, como sendo o marco histórico que consolidou o ensino profissional no 

Brasil. 

Dados do “Annuario estatístico do Brazil 1909-1912”1, mostram que, 

neste período, já existiam 22 escolas, com 4.563 alunos matriculados, destinadas ao 

ensino profissional sendo que destas: 9 eram destinadas ao ensino da arte industrial, 2 

náuticas e 3 para o comércio.  

Contudo, pesquisando o processo do início da escolarização profissional 

na virada do século XIX para o XX, Cunha (2000) observa que:  

“(...)ao invés de um sistema educacional, haveria, no Brasil, dois sistemas 
paralelos e divorciados, como se estivessem fechados em compartimentos 
estanques e incomunicáveis (...). O sistema de ensino primário e 
profissional e o sistema de ensino secundário e superior teriam diferentes 
objetivos culturais e sociais, constituindo-se, por isso mesmo, 
instrumentos de estratificação social. A escola primária e a profissional 
serviam à classe popular, enquanto a escola secundária e a superior, à 
burguesia”(p.235).  

 

Em uma breve retrospectiva, encontramos o trabalhador do início do 

século XX exercendo sua profissão apenas com uma qualificação básica, geralmente 

transmitida pela experiência adquirida de forma individual sem maiores complexidades 

cognitivas. Com o passar dos anos, as técnicas de produção e de serviços foram 

exigindo um grau maior de qualificação, associando a aprendizagem, a aptidão e a 

experiência adquirida. 

                                                 
1
 IBGE – www.ibge.gov.br.  Acesso: 23 de fevereiro de 2009. 
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Na área da saúde não foi diferente, até a década de 1990, o mercado de 

trabalho, em virtude de absorver trabalhadores com baixa escolaridade (nível 

elementar), apresentava um grande contingente de trabalhadores cumprindo atividades 

sem estarem devidamente habilitados para exercê-las, tendo adquirido o domínio de 

determinado afazer por meio de cursos de reciclagem e de treinamentos específicos, 

após o ingresso nos serviços.  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 e a promulgação do 

Decreto no 5.154/2004, a educação profissional passa a ser oferecida por meio de três 

níveis de cursos: 1) de formação inicial e continuada, ofertados em todos os níveis de 

escolaridade; 2) de educação profissional técnica de nível médio desenvolvidos, de 

forma articulada, com o ensino médio; 3) cursos de educação profissional tecnológica 

de graduação e de pós-graduação. 

Como desdobramento desse momento de mudanças na legislação e de 

criação de políticas de apoio à educação profissional, a expansão dos cursos técnicos se 

tornou um fato notório. Só a rede federal de ensino, segundo dados do MEC, passou de 

140 para 214 escolas, entre 2002 e 2008, com previsão de chegar a 354 até 2010.   

Dados do Censo Escolar (INEP/MEC2) vem mostrando um crescimento 

de aproximadamente 26% nas matrículas de cursos profissionalizantes, no período de 

2003 a 2006 (Tabela I), no Brasil. Esse comportamento reflete, em parte, o crescimento 

da área de saúde (30% do total de matrículas da educação profissional).  

Tabela I - Matrículas na educação profissional 

Ano Brasil Rio de Janeiro 
2003 589.383 72.533 
2004 676.093 86.447 
2005 707.263 86.907 
2006 744.690 82.032 

Fonte: INEP: Síntese do Censo Escolar 2003 – 2006 

 

Contudo, se cotejado o percentual de aumento da matrícula na educação 

profissional que se verifica no Brasil como um todo, observa-se que esse aumento não 

representa a realidade do estado do Rio de Janeiro, pois depois de um crescimento de 

20%, entre os anos de 2003 e 2005 (Tabela I), observa-se uma retração de 

aproximadamente 6% entre os anos de 2005 e 2006.  

                                                 
2
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação 
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Cabe destacar que apesar do aumento da oferta de vagas em cursos 

técnicos de nível médio, observa-se a existência de um processo de elitização nesse 

âmbito, posto que - contrariando uma intenção e uma decisão histórica de delegar à 

educação profissional de nível técnico a função de formar para o trabalho indivíduos 

pertencentes às classes economicamente menos favorecidas – esses cursos vem 

apresentando mudança nas características do seu alunado, tornando-se menos um 

espaço de formação do trabalhador e mais uma etapa para acesso ao ensino superior 

(Kirschner, 1993 p.16-17; Campello, 1999 p.58). 

Outro dado que precisa ser considerado são os quase 2 milhões de postos 

de trabalho na área da saúde no Brasil (Tabela II), sendo que só o nível técnico 

corresponde a 39% desses postos. Em um País que apresenta uma taxa de crescimento 

populacional de 1.3% ao ano, porém, um nível de escolarização na educação secundária 

de apenas 65,4%3 da população, em algumas regiões o impacto no quantitativo de 

profissionais de nível médio na área da saúde será evidente em pouco tempo.    

 
Tabela II - Distribuição de postos de trabalho na área da saúde 

segundo nível de escolaridade, por segmento do mercado de trabalho 

Público Privado Total Nível de 
escolaridade n n n % 

Superior 441.332 429.029 870.361 45,4 

Técnico/médio 406.998 344.732 751.730 39,2 

Fundamental 274.088 20.463 294.551 15,4 

Total 1.122.418 794.224 1.916.642 100 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária. 2005 

Esse tipo de análise, que aponta para o fato das escolas não estarem 

cumprindo a função social para a qual foram originalmente destinadas, no caso 

particular da saúde mostra que elas são insuficientes para atender à demanda do 

mercado de trabalho que, com o advento da regulamentação das profissões de nível 

técnico em saúde, exige-se, nos concursos, comprovação escolar da habilitação, o que 

só fez aumentar a demanda institucional e a necessidade social que envolve a formação 

de quadros técnicos. Não é demais mencionar que, em razão das especificidades e 

peculiaridades que caracterizam o trabalho em saúde, a formação de profissionais para o 

                                                 
3
 Anuário e Banco de Dados do PNUD, OMS, UNESCO, OIT, UNICEF, UNIFPA e Banco 

Mundial (apud Jannuzzi, 2006, p. 126)  
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setor é complexa, pois reúne um conjunto de variáveis e envolve diferentes áreas de 

conhecimento. 

Desse modo, a área da saúde se constitui em locus privilegiado para a 

realização de estudos sobre os cursos técnicos de nível médio nela localizados, pois 

agrega, além das contradições presentes, de forma geral, na educação profissional, uma 

tradição de carreira, de identidades profissionais transitórias, de variados itinerários 

formativos, de hierarquia funcional e de formação em serviço que a torna a antítese da 

intenção de terminalidade que a legislação pretendeu atribuir à educação profissional no 

Brasil. 

 

3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

Juntamente com a revisão bibliográfica a respeito do tema, leituras 

específicas sobre a trajetória da educação profissional e debates e discussões em torno 

do assunto, foram procedimentos que se mostraram importantes e necessários no 

itinerário cumprido para alcançar o principal objetivo do projeto originalmente 

submetido à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ): identificar as características básicas, em termos quantitativos, dos 

cursos técnicos existentes no Estado do Rio de Janeiro, com ênfase para a área da saúde, 

relacionando o tipo e a oferta de cursos às necessidades e demandas, do ponto de vista 

do desenvolvimento social e econômico da região/município em que eles se localizam.  

Nesse processo, para atingir resultados pretendidos, foram cumpridas 

diversas etapas, cabendo destacar o fato de que a pesquisa adotou como referência um 

quadro teórico-metodológico que articulou as informações que constam: a) do Censo da 

Educação Básica do MEC/INEP (2000 a 20084)5; b) do Banco de Dados do IBGE 

(Cidades, Censos, PNAD)6; c) dos Relatórios e Estudos Setoriais da FIRJAN7. Nesse 

percurso, foram compilados dados sobre a educação profissional e sobre o perfil sócio-

econômico de 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro.  

                                                 
4 Censo da Educação Básica 2008 – Dados preliminares 
5
 Banco de Dados fornecido pelo INEP/MEC - Censos da Educação Básica de 2000 a 2006 

6
 Acesso em 03 de janeiro de 2009 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm 

Origem dos Dados: PNAD População e Domicílios - Censo 2000. Censo Agropecuário 2007 - Resultados 
Preliminares. Serviços de Saúde 2005. Estrutura Empresarial 2006. Instituições Financeiras 2007 
7
 Sondagem Econômica do 3º. Trimestre de 2008. Acesso em 22 de janeiro de 2009  

http://www.firjan.org.br/notas/cgi/cgilua.exe/web/templates/htm/firjanweb/view_ECONOMIA.htm?user=rea
der&sid=32&infoid=4026 
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Os resultados obtidos da investigação estão apresentados e analisados por 

macro-regiões, onde estão inseridos 91 (noventa e um) dos 92 municípios do estado do 

Rio de Janeiro pesquisados, posto não constar, no Censo da Educação Básica, 

informações sobre educação profissional no município de Porto Real, criado em 1997. 

 

4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

No Estado do Rio de Janeiro, com seus 92 municípios distribuídos em 

uma área de 43.696,054 Km², as oportunidades de trabalho aparecem nos segmentos da 

agricultura, pesca, pecuária, silvicultura, exploração florestal, indústrias extrativas e de 

transformação, bem como na produção e distribuição de eletricidade, gás e água, além 

da construção civil, comércio, educação, saúde, esporte, lazer, cultura e prestação de 

serviços em geral.  

Para melhor compreender a dimensão e o grau de enfrentamento de 

situações observadas no estado para elaborar e implantar políticas de caráter estratégico 

com o objetivo de coadunar as atividades da área educacional com as do setor de saúde 

é importante ter presente, em termos quantitativos e por região sócio-econômica, 

informações numéricas sobre população, estabelecimentos que ofertam ensino médio, 

cursos de educação profissional em destaque na região, segmentos produtivos e 

estabelecimentos de saúde. As características de cada Região, abaixo apresentadas, 

consolidam essa visão e permitem apreender a abrangência dos problemas que estão a 

requerer medidas visando sua superação.  

Tabela III- Distribuição do percentual da população por Região do Estado do Rio de 
Janeiro 

Região % da População 
Baixada 24,1 
Serrana 3,1 
Norte 4,8 

Centro Norte 3,1 
Leste 15,1 

Noroeste 2,1 
Sul 6,8 

Capital 40,9 
Fontes: Censo Demográfico - IBGE 2000 e Contagem da População - IBGE 
2007. 
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Para fins de análise, na presente investigação, adotou-se a metodologia 

utilizada pela FIRJAN, no estudo Sondagem Econômica, procedendo a divisão do 

estado do Rio de Janeiro em sete Regiões sócio-econômicas, com o acréscimo de mais 

uma, representada pela área compreendida pelo município-sede do estado, em razão de, 

dentre outros aspectos, concentrar o maior número de indústrias, de estabelecimentos de 

ensino e de saúde, de reunir o maior contingente populacional do estado e, ainda, pelo 

fato de representar a maior parcela do PIB estadual (Tabela III).  

Os resultados obtidos da investigação estão apresentados e analisados a 

partir do perfil de 91 (noventa e um) dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro 

pesquisados, posto não constar, no Censo da Educação Básica, informações sobre 

educação profissional no município de Porto Real, criado em 1997.  

Finalizando, são tecidos comentários sobre características e situação dos 

cursos técnicos de nível médio na área da saúde existentes no Estado do Rio de Janeiro. 

Mencione-se que, na investigação realizada e tomando-se as informações disponíveis, 

para efeito do estudo foram considerados todos os cursos com caráter de 

profissionalização ofertados à população, ou seja, tanto os denominados “regulares” 

como os de curta duração, como os de qualificação profissional (ou concomitantes) e os 

chamados “profissionalizantes”), com foco essencialmente no domínio de técnica 

específica.  

 

a) Características regionais 

 

I) Região Baixada 

 
Municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Guapimirim, Japeri, Magé, 

Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis. Nova Iguaçu, Paracambi, Paty do 

Alferes, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.  

A Região da Baixada é composta por 16 municípios e abriga 24,1% da 

população do estado do Rio de Janeiro (Tabela III). Do total da população residente, 

80,6% tem 10 ou mais anos de idade, com 90,85% de alfabetizados.  

Em relação à totalidade do estado do Rio de Janeiro, ela concentra 

16,19% das indústrias de transformação, 16,1% dos estabelecimentos de pesca e 

15,67% dos pontos comerciais. Possui 712 estabelecimentos de saúde, dos quais 312 

públicos (respectivamente, 14% e 15,7% do total de unidades existentes no estado). 
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Na Região, os cursos que mais aparecem no cadastro do MEC/INEP são 

magistério, em 14 municípios, contabilidade, em 12 e enfermagem, em 11 municípios, 

sendo predominante a oferta de curso por instituição privada e localizada na zona 

urbana. 

Do total de estabelecimentos que, no estado, oferecem ensino de nível 

médio, a Região detém 7,8% do total das escolas municipais, 27% das estaduais, 17% 

das federais e 16% das particulares.  

 

II) Região Serrana 

 
Municípios: Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Petrópolis, São José 

do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios 

A Região Serrana é composta por 7 municípios, possui 3,1% da 

população do estado do Rio de Janeiro (Tabela III). Do total da população residente, 

83,14% tem 10 ou mais anos de idade, dos quais 90% são alfabetizados.  

Em relação ao estado do Rio de Janeiro, ela concentra 8,2% das 

atividades em agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, 7,3% dos 

estabelecimentos de pesca e 6,7% das indústrias de transformação. Possui 268 

estabelecimentos de saúde, dos quais 140 públicos (respectivamente, 5,27% e 7,06% do 

total de unidades existentes no estado). 

Na Região, os cursos mais observados no cadastro do MEC/INEP são 

magistério, em 7 municípios, contabilidade, em 5 e informática em 3, com 

predominância da oferta de curso por instituição privada e situados na zona urbana. 

A Região possui 5,2% das escolas municipais, 3,1% das estaduais, 0% 

das federais e 16% das particulares, quando comparado com o total do Estado, que 

oferecem ensino médio.   

 

III) Região Norte 

 

Municípios: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de 

Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da 

Barra 

A Região Norte é composta por 9 municípios e possui 4,8% da população 

do estado do Rio de Janeiro (Tabela III). Do total da população residente, 73,3% tem 10 
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ou mais anos de idade, dos quais 86,3% são alfabetizados. Cumpre destacar que nela 

encontra-se o município de São Francisco de Itabapoana, que apresenta a menor taxa de 

alfabetização do estado (77,4%). 

Em relação ao estado do Rio de Janeiro, ela concentra 11,1% das 

atividades em agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, 8,7% dos 

estabelecimentos de pesca. Possui 410 estabelecimentos de saúde, dos quais 267 

públicos, o que representa, respectivamente, 5,27% e 7,06% do total de unidades 

existentes no estado. 

Na Região, os cursos mais observados no cadastro do MEC/INEP são 

magistério, em 9 municípios, contabilidade, em 5 e administração e informática em 4, 

com predominância da oferta de curso por instituição pública e situados na zona urbana. 

A Região possui 28,9% das escolas municipais, 6,6% das estaduais, 8,6% 

das federais e 4,2% das particulares, quando comparado com o total do Estado, que 

oferecem ensino médio.   

 

IV) Região Centro Norte 

 
Municípios: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas 

Barras, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, 

Sumidouro, Teresópolis. Trajano de Morais 

A Região Centro Norte é composta por 13 municípios, representando 

3,1% da população do Estado do Rio de Janeiro (Tabela III), tendo 74,6% da sua 

população residente com 10 anos ou mais anos de idade, dos quais 86,7% alfabetizados.  

Concentra 8,75% das indústrias de transformação, 8,6% das atividades 

nos setores da agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, além de 5,5% 

das indústrias extrativas do Estado do Rio de Janeiro. 

A Região possui 291 estabelecimentos de saúde, dos quais 191 públicos, 

representando 5,7% e 9,6%, respectivamente, do total do estado. 

No quadro geral apresentado pelo estado em termos de instituições de 

ensino e oferta de cursos de nível médio, a Região possui 2,63% das escolas municipais, 

6,27% das estaduais, 4,49% das particulares e nenhuma federal. Os cursos que mais 

aparecem no cadastro do MEC/INEP são magistério, em 13 municípios, contabilidade, 

em 8 e enfermagem, em 4, com predominância da oferta de cursos em entidades 

públicas, localizadas majoritariamente na zona urbana.  
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V) Região Leste 

 
Municípios: Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de 

Abreu, Iguaba Grande, Itaboraí, Marica, Niterói, Rio Bonito, Rio das Ostras, São 

Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim e Tanguá.  

A Região Leste é composta por 16 municípios, detendo 15,1% da 

população do estado do Rio de Janeiro (Tabela III). Do total da população residente, 

77,7% tem 10 anos ou mais anos de idade, com 90,4% desse contingente composto de 

alfabetizados.  

Do ponto de vista econômico, apresenta 33,3% das atividades no setor de 

pesca, 19,6% nos setores da agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal e 

16,6% das atividades de indústrias extrativas do Estado do Rio de Janeiro. Possui 886 

estabelecimentos de saúde, dos quais 367 públicos, representando, respectivamente, 

17,4% e 18,5% da totalidade das unidades encontradas no estado. 

Na Região, os cursos mais relacionados no cadastro do MEC/INEP são 

magistério, em 14 municípios, contabilidade e informática em 12 e enfermagem, em 10, 

predominando a oferta de cursos em instituições públicas, situadas na zona urbana. 

Em comparação com o quadro geral apresentado pelo estado em termos 

de instituições que ofertam o ensino médio, a Região possui 26,3% das escolas 

municipais que oferecem essa modalidade de curso, 13,8% das estaduais, 4,3% das 

federais e 21,44% das particulares.  

 

VI) Região Noroeste 

 
Municípios: Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaperuna, Itaocara, 

Laje de Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José 

de Ubá e Varre Sai.  

A Região Noroeste é composta por 13 municípios, representando 2,1% 

da população do estado do Rio de Janeiro (Tabela III). Do total de habitantes, 83,6% 

tem 10 anos ou mais de idade, com 85,6% de alfabetizados.  

Do ponto de vista econômico, concentra 13,1% das atividades de 

indústrias extrativas, 2,98% das atividades dos setores da agricultura, pecuária, 

silvicultura e exploração florestal, além de 2,95% da produção e distribuição de 

eletricidade, gás e água do estado do Rio de Janeiro. Possui 215 estabelecimentos de 
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saúde, dos quais 140 públicos, números esses que representam, respectivamente, 4,23% 

e 7,06% do total do estado. 

Na Região, os cursos que mais aparecem no cadastro do MEC/INEP são 

magistério, em 13 municípios, contabilidade, em 8 e informática, em 7 deles, com 

predominância da oferta de cursos em instituições públicas de ensino, localizadas em 

áreas urbanas.  

Quando comparada com o quadro geral apresentado pelo estado em 

termos de instituições que ofertam o ensino médio, a Região possui 2,8% das escolas 

municipais que oferecem essa modalidade de curso, 5,8% das estaduais, 4,3% das 

federais e 2,8% das particulares.  

 
VII) Região Sul 

 
Municípios: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Itatiaia, Mendes, Parati, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, 

Valença, Vassouras e Volta Redonda.  

A Região Sul é composta por 16 municípios, reunindo 6,8% da 

população do estado do Rio de Janeiro (Tabela III). Do total de habitantes, 82,6% tem 

10 anos ou mais de idade, com 91,3% de alfabetizados.  

Do ponto de vista econômico, concentra 12,4% das atividades de 

hotelaria e de alimentos, 12% das atividades de pesca e igual percentual em relação a 

distribuição de eletricidade, gás e água do estado do Rio de Janeiro. Possui 693 

estabelecimentos de saúde, dos quais 383 públicos, números esses que representam, 

respectivamente, 13,6% e 19732 % do total do estado. 

Na Região, os cursos que mais aparecem no cadastro do MEC/INEP são 

magistério, em 16 municípios, contabilidade e informática, em 11 deles, com 

predominância da oferta de cursos em instituições particulares de ensino, localizadas em 

áreas urbanas.  

Quando comparada com o quadro geral apresentado pelo estado em 

termos de instituições que ofertam o ensino médio, a Região possui 26,3% das escolas 

municipais que oferecem essa modalidade de curso, 9,9% das estaduais, 8,6% das 

federais e 5,9% das particulares.  

 

VIII) Capital 
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Município: Rio de Janeiro 

Como mencionado anteriormente, a equipe responsável pela pesquisa optou por 

considerar o município-sede do estado como uma Região e proceder a uma análise 

singular do mesmo. Entre os argumentos para essa decisão, mencione-se o fato de sediar 

a capital do estado, por concentrar o maior número de indústrias, de estabelecimentos de 

ensino e de saúde, por reunir o 

maior contingente populacional do estado e, ainda, pelo fato dele representar a maior 

parcela do PIB estadual.  

O município do Rio de Janeiro representa 40,9% da população do Estado 

do Rio de Janeiro (Tabela III), com 84,9% da sua população residente com 10 ou mais 

anos de idade e índice de alfabetização de 95,8%.  

Concentra 66,1% dos serviços financeiros e de seguros, 56,1% das 

atividades de transporte, armazenagem e comunicações, 47,0% da produção e 

distribuição de eletricidade, gás e água, além de 45,3% das empresas direcionadas à 

construção do estado do Rio de Janeiro. Possui 1595 estabelecimentos de saúde, sendo 

que, desses, 172 são públicos, representando 31,3% e 8,6%, respectivamente, do total de 

unidades de saúde do estado.  

De acordo com as informações do censo MEC/INEP, possui 146 cursos 

técnicos de nível médio, sendo 30 deles na área da saúde, com predominância na oferta 

de curso por instituição pública e na zona urbana.  

Na Região, os cursos que mais aparecem no cadastro do MEC/INEP são 

magistério, em 16 municípios, contabilidade e informática, em 11 deles, com 

predominância da oferta de cursos em instituições particulares de ensino, localizadas em 

áreas urbanas.  

Quando comparada com o quadro geral apresentado pelo estado em 

termos de instituições que ofertam o ensino médio, a Capital possui 27,1% das escolas 

estaduais que oferecem essa modalidade de curso, 56,5% das federais e 39,4% das 

particulares. Não há essa modalidade de curso em nenhuma escola municipal.  
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b) O Perfil da Educação Profissional de Nível Médio em Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro 

 
O estudo apresenta o estado do Rio de Janeiro, de acordo com os dados 

disponibilizados pelo INEP, com 177 cursos na área da saúde distribuídos entre 

instituições públicas e privadas de ensino, sendo observada uma forte concentração, 

desses cursos, no segmento privado, que detém 71% dos cursos credenciados (Gráfico 

01). 

 
Gráfico 01 – Distribuição da oferta de cursos na área da saúde por segmento e Região 
do Estado do Rio de Janeiro 

 
Fontes: Censo da Educação Básica. INEP/MEC, 2007. 

 

Através do Gráfico 01 percebe-se que há predominância de cursos na 

área da saúde em segmentos privados de ensino em 6 das 8 regiões que compõem o 

Estado do Rio de Janeiro, sendo as únicas exceções a Capital e a Região Norte. Juntas 

essas duas regiões respondem por 59% dos cursos na área de saúde disponibilizados 

pelos segmentos públicos de ensino (Municipal, Estadual e Federal). 

 Tabela IV - Quantitativo de Municípios por Região e por Segmento que possuem oferta 
de cursos na área da saúde no Estado do Rio de Janeiro 

Região 

Municípios 
com Cursos 

exclusivamente 
em Instituições 

públicas 

Municípios 
com Cursos 

exclusivamente 
em Instituições 

privadas 

Municípios 
com Cursos 

em 
Instituições 
publicas e 
privadas 

Municípios 
que Não 
possuem 
Cursos na 

área da saúde 

Baixada 1 7 3 5 
Serrana 0 1 1 5 
Norte 1 0 2 6 

Centro Norte 1 3 1 8 
Leste 2 9 0 5 

Noroeste 0 4 0 9 
Sul 4 6 1 5 
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Capital 0 0 1 0 
Dos 91 

municípios 
9 30 9 43 

Fontes: Censo da Educação Básica. INEP/MEC, 2007 
 

Dos 91 municípios pesquisados, 47,2% (43) não possuem instituições de 

ensino, pública ou privada, com cursos na área da saúde. Enquanto 33,2% (30) dos 

municípios apresentam, em seus territórios, exclusivamente instituições particulares de 

ensino com cursos na área da saúde.  Os demais 19,6% (18) dos municípios estão 

divididos dentre os que possuem somente cursos em instituições públicas (9,8%), e 

onde existem disponíveis cursos, concomitantemente, em instituições privadas e 

públicas (9,8%) (Tabela IV).    

A Região da Baixada concentra o maior quantitativo de cursos ofertados 

por instituições privadas de ensino (33) e a Região Serrana a menor (6). A Capital, Rio 

de Janeiro, com 40,9% da população, aparece na pesquisa com a maior concentração de 

cursos no segmento público 41,2% (21) e a terceira maior no segmento privado (18), 

ficando atrás, nesse segmento, das Regiões da Baixada e Sul (Tabela IV).    

A Região Noroeste merece uma atenção especial, pois não possui curso 

na área de saúde credenciado em instituição pública de ensino e, ainda,.apresenta 

85,6%, da população com 10 ou mais anos (Censos de 2000 a 2007), alfabetizada, 

sendo o menor índice do Estado do Rio de Janeiro.  

 
Tabela V -  Os dez Cursos mais oferecidos no Estado do Rio de Janeiro, por 

Dependência Administrativa e Localização 
Período: 2000-2007 Dependência Administrativa Localização 

CURSO 

Municípios 
que oferecem 

o curso Municipal Estadual  Federal Particular Urbana Rural 
Enfermagem 42       
Segurança do 

Trabalho 
16 

      
Patologia Clinica 13       

Radiologia 9       
Instrumentação 

Cirúrgica 
8 

      
Aux. de 

Enfermagem 
7 

      
Prótese Dentária 6       
Enfermagem do 

Trabalho 
5 

   
  

 
Reabilitação - 
Fisioterápica 

4 
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Acupuntura 2       
Fonte: Censo da Educação Básica. INEP/MEC, 2007. 

 

No período analisado, 42 municípios apresentaram o Curso Técnico em 

Enfermagem como sendo o principal curso na área da saúde, sendo disponibilizado 

tanto por segmentos públicos como por privados de ensino nas zonas urbana e rural. Os 

cursos de Segurança do Trabalho e Patologia Clínica aparecem, respectivamente, em 

segundo (16 municípios) e terceiro lugares (13 municípios) (Tabela V). 

 
 
CONSIDERAÇÕES 

 

É possível depreender da pesquisa realizada que cursos oferecidos em 

nível de educação profissional - principalmente nas instituições públicas de ensino - 

ainda não acompanham o perfil produtivo de cada Região, sendo o magistério, a 

contabilidade e a informática os cursos mais freqüentes.  

A investigação permitiu, ainda, que se intensificasse no grupo de 

pesquisa, a discussão sobre os cursos de educação profissional e o contexto sócio-

econômico do seu entorno, estimulando reflexões sobre a formulação de políticas 

públicas para a melhoria dos serviços prestados pelas instituições de ensino, 

identificando entraves e desafios para o avanço da educação profissional, na área da 

saúde, no auxilio as políticas e ações de saúde pública. 

O estudo aponta para surgimento de novos cursos na área da saúde, como 

a segurança no trabalho (como agente de preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador), reabilitação – fisioterápica e a acupuntura, junto a expansão de cursos 

tradicionais, como a enfermagem e patologia clínica.  

Uma hipótese para essa constatação, talvez, esteja no reconhecimento das 

ocupações de nível técnico em saúde por parte sociedade e das estruturas oficiais de 

gestão, os concursos públicos passaram a exigir a comprovação da habilitação, o que 

aumentou a demanda institucional e a necessidade social que envolve a formação de 

quadros técnicos que possam ser absorvidos pelo sistema de saúde. Em outras palavras, 

possuir um diploma de técnico de enfermagem, por exemplo, representa a possibilidade 

concreta de inserção no mercado de trabalho em saúde. 

Cabe salientar que foram observados, no estado do Rio de Janeiro, 31 

tipos diferentes de cursos de educação profissional em saúde. Esse fato realça a 
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importância da construção de uma política educacional que considere e contemple as 

diferentes especialidades e ocupações, no segmento da saúde, visando a reorganização 

dos currículos e o fortalecimento nas relações entre os vários segmentos da sociedade, 

bem como, na interlocução entre as diversas instâncias governamentais, não 

governamentais, representativas dos trabalhadores, do empresariado, organizações 

sindicais e instituições públicas e privadas que atuam direta e indiretamente no 

segmento da saúde.  

O presente estudo, limitado ao estado do Rio de Janeiro, estimula uma 

ampliação para outros estados com o desafio de construir, de fato e de direito, um 

sistema de saúde democrático e participativo, refletindo e compartilhando intervenções 

no processo de formação do profissional de saúde, não só para preparar indivíduos aptos 

a ingressarem no mundo do trabalho em saúde, conscientes de sua responsabilidade 

técnica e social, mas, fundamentalmente, formar homens e mulheres cientes de seus 

direitos e deveres na construção de uma sociedade mais solidária e menos desigual. 

Um mapeamento mais amplo sobre a formação do técnico na área de 

saúde, portanto, não pode ser analisada apenas pelo aspecto da certificação profissional, 

mas há que considerar que ela é aspiração e resultado de um processo eminentemente 

político e pedagógico, que se realiza no interior das instituições como resposta aos 

anseios e demandas da sociedade por mais saúde.   

Por fim, fica evidente a necessidade de novos e mais aprofundados 

estudos e pesquisas sobre o tema enfocado. O dinamismo do mundo contemporâneo 

induz a um permanente processo de inquietações e de descobertas, estando reservado 

para a educação profissional o relevante papel de manter atualizado e de induzir a oferta 

de cursos, frente às inúmeras e contínuas inovações que vêm marcando nossa época. A 

investigação realizada é, sem dúvida, mais um incentivo a novas procuras e um elo que 

se agrega ao debate sobre os rumos da educação, em sua dimensão mais ampla e, em 

particular, da educação profissional em nosso estado e no país.   
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