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No contexto do ideário neoliberal – de despolitização da economia, de desregulação do mercado financeiro e do trabalho, do desmonte do pacto fordista e do Estado de Bem-Estar Social - as reformas nos sistemas de ensino realizadas sob a orientação e apoio financeiro de organismos internacionais  (BID, BIRD, UNESCO, OIT), começaram a tomar forma no Brasil dos anos 90. Diante da crise econômica e do triunfo de políticas que restringem os gastos sociais, a pressão eficientista passa a exigir melhor utilização dos recursos limitados e a controlar os sistemas educacionais para ajustar os seus objetivos, conteúdos  e produto final às demandas dominantes do mundo do emprego (Sacristán, 1996). A necessidade de articular e subordinar a produção educacional às exigências estabelecidas pelo mercado de trabalho e a necessidade de estabelecer mecanismos de controle e avaliação da qualidade dos serviços educativos (Gentili,1996), foram os objetivos a que se propuseram os idealizadores das reformas educacionais.
As políticas sociais– e entre elas a educacional – adquirem, neste contexto, um novo sentido. Estão direcionadas – seja por razões de eqüidade ou de cálculo político – para compensar conjunturalmente os efeitos da revolução tecnológica e econômica que caracteriza a globalização e são o complemento necessário para garantir a continuidade da política de ajuste estrutural, delineada para liberar as forças do mercado e acabar com a cultura de direitos universais a bens e serviços garantidos pelo Estado. São, finalmente, elaboradas para instrumentalizar a política econômica, trazendo para o mundo da política e da solidariedade social os valores e critérios do mercado (Coraggio,1996). 
Como garantia de viabilidade destas políticas novas estratégias de implementação foram adotadas:  a descentralização da gestão, do financiamento e da operacionalização dos serviços públicos; a focalização e seletividade de programas e beneficiários; a privatização dos serviços educacionais  para as camadas com maior poder aquisitivo, com a ampliação do mercado consumidor  de serviços educativos;  e o ingresso de novos agentes da sociedade civil que se agregam aos tradicionais provedores de programas de educação, estabelecendo parcerias com o setor público (Draibe, 1993; Di Pierro, 2001).
Na década de 90, em um contexto de reforma do aparelho  do Estado, de redução do seu papel com a conseqüente desobrigação de suas responsabilidades básicas e de redefinição das fronteiras entre o público e o privado,  e em uma conjuntura de aprofundamento do processo de reestruturação produtiva, desemprego e precarização das relações de trabalho e de crescentes exigências de aumento da escolaridade e qualificação profissional dos trabalhadores, o movimento sindical passa a discutir e a interferir mais intensivamente nas Políticas Sociais e, em especial, nas Políticas Públicas de Educação e de Educação Profissional. 
Este trabalho tem como propósito analisar  a participação das Centrais Sindicais – Central Única dos Trabalhadores (CUT), Confederação Geral dos  Trabalhadores (CGT) e Força Sindical (FS), nos programas implementados no campo da educação de jovens e adultos, desenvolvidos no âmbito de uma das linhas de ação - Parcerias Nacionais – do  Plano Nacional de Educação Profissional (PLANFOR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MT E).
A Atuação Sindical na Esfera Pública
Com o processo de democratização do país, em meados da década de 80, desenvolve-se a participação institucional do movimento sindical, em espaços, geralmente tripartites, abertos à negociação no interior do aparelho de Estado. A demanda de participação dos trabalhadores organizados nos processos de decisão relativos às Políticas Públicas esteve presente na agenda sindical como elemento fundamental do processo de democratização da gestão governamental e de realização efetiva da cidadania. Esta participação mais intensa do movimento sindical em fóruns institucionais decorre, assim, da sua compreensão de que o encaminhamento das questões relativas ao confronto e à negociação entre o capital e o trabalho não pode ser desvinculado da ação do Estado em suas diversas esferas, e de que as Políticas Públicas econômicas e sociais dizem respeito diretamente à ação das organizações sindicais, na medida em que condicionam e afetam as possibilidades de melhoria das condições de trabalho, remuneração e vida dos trabalhadores.
Na década de 90, os trabalhadores passam a apresentar propostas concretas para os problemas educacionais e os relacionados ao aumento de escolaridade e à formação profissional de jovens e adultos. Estas propostas são resultado da conjugação de três fatores: das definições estratégicas dos trabalhadores sobre as relações entre educação e sociedade; das avaliações das práticas correntes de educação básica e profissional implementadas pelo empresariado e pelo governo; e da sua própria experiência (DIEESE,1998). A discussão sobre as questões educacionais encaminhada pelo movimento sindical tem se dado no âmbito de várias instâncias, tais como o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, no processo de elaboração do Projeto de Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Moraes, 199-); no Fórum de Ensino Profissional; no Conselho de Escolas Operárias (DIEESE,1998); assim como no subgrupo de Trabalho 10 do MERCOSUL (Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social), no Comitê de Implantação do Observatório do Mercado de Trabalho e no grupo tripartite de referência do Projeto sobre Certificação Ocupacional e Diversidade do MTb/SEFOR/OIT (OIT,1997).
Um dos fóruns mais relevantes de participação institucional do movimento sindical é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), organismo tripartite e paritário. Por resolução do CODEFAT, a partir de 1994, os estados da federação, para receberem os recursos do FAT destinados ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), devem constituir Comissões Estaduais e Municipais de Emprego tripartites que têm, por atribuição, definir as diretrizes a serem implantadas nos estados e municípios em termos de programas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional. É no interior do CODEFAT, nas Comissões e no âmbito dos Planos Estaduais de Qualificação (PEQs) e das Parcerias Nacionais do PLANFOR/MT E, que as Centrais Sindicais vêm participando, de forma mais organizada, das discussões das questões relacionadas às mudanças no sistema produtivo e ao papel da Educação neste contexto e, paralelamente, começam a ser desenvolvidas ações concretas de educação básica e formação profissional para jovens e adultos trabalhadores.
A participação tripartite na definição de Políticas Sociais é um dos grandes desafios a ser enfrentado pelas Centrais Sindicais, pois estas só muito recentemente começaram a desenhar os contornos, as possibilidades e os limites desta participação. Paradoxalmente, uma nova agenda sindical está posta, com a ampliação do leque temático, e com a inclusão de questões que ultrapassam os problemas mais estritamente relacionados ao espaço da produção e que dizem respeito às políticas sociais dirigidas à educação básica, à educação profissional, ao desenvolvimento auto-sustentado e à geração de trabalho e renda. Entretanto, este é um momento de enfraquecimento da ação sindical pelo “encolhimento do mundo do trabalho”(Lopes,1998,p.42).

As Novas Experiências de Educação Básica e Profissional para Jovens e Adultos desenvolvidas pelas Centrais Sindicais
Os programas de educação básica e formação profissional vêm se diferenciando, nos anos 90, pelo surgimento de novas concepções e formas de execução e financiamento de experiências de educação voltadas para o trabalho. Essas experiências vêm sendo realizadas por diferentes atores sociais, como o movimento sindical, organizações não-governamentais e outras associações da sociedade civil que, ao lado dos programas tradicionais de aumento da escolaridade e formação profissional empresariais e governamentais, passam a fazer parte dos programas estaduais e nacionais de qualificação profissional.
Algumas características demarcam essas novas experiências: a expansão das agências de educação e formação profissional; a incorporação de novas áreas de formação –a capacitação de gestores e de executores dos programas de educação básica e formação profissional -; a diversificação do público ao qual se destinam (trabalhadores jovens e adultos desempregados, jovens em busca do primeiro emprego, jovens em situação de risco social, famílias em comunidades agrícolas, trabalhadores do setor formal e informal); a relativa articulação com a rede regular de ensino, na medida em que os programas abrangem cursos de alfabetização de adultos, de educação básica, supletivo de 1o grau; o financiamento com recursos públicos e privados, principalmente com os recursos do FAT; e a descentralização da certificação, já que além da certificação emitida pelos órgãos oficiais de ensino, algumas instituições privadas certificam seus próprios cursos (DIEESE,1998).
A partir de 1996, com o acesso aos recursos do FAT, as Centrais Sindicais passaram a se envolver mais diretamente com a Educação e a Formação Profissional, no âmbito da Política Pública de Educação Profissional/ PLANFOR/MTE. As principais razões que levaram a esta atuação foram o processo de reestruturação produtiva em curso, com suas exigências de requisitos educacionais formais e qualificação profissional; as demandas dos trabalhadores organizados; a pressão das bases sindicais por programas de aumento da escolaridade e formação profissional; as limitações da rede de ensino técnico-profissional do país; a pouca abrangência de ação do Sistema “S” e a possibilidade de gerenciar recursos públicos voltados para a educação básica e profissional.
As experiências de Educação de Jovens e Adultos da Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Seguindo uma vertente crítica, a CUT afirma que os discursos correntes sobre a escolarização do trabalhador reiteram e atualizam concepções de cunho economicista e tecnicista introduzidas pela Teoria do Capital Humano na década de 50, de fazer com que a formação da força de trabalho se constitua na “alavanca ou obstáculo da produtividade” (CUT, 1995, p. 19), só que agora propondo uma formação de natureza mais ampla.
Segundo a CUT, as empresas têm sinalizado o baixo grau de instrução da mão-de-obra no Brasil e a baixa qualidade da escola pública como sérios obstáculos à implementação de novas técnicas de qualidade e produtividade, o que vem justificando a busca por um maior envolvimento do capital na Educação Básica:
“A realidade do novo paradigma exigiria superar a qualificação unidimensional, direcionada para a realização de tarefas atomizadas, rotineiras e repetitivas, e proporcionar ao trabalhador uma formação mais completa, a aquisição de conhecimentos amplos e abrangentes de modo a torná-lo apto ao domínio de processos de produção e gestão cada vez mais sofisticados e complexos”.(op. cit., p. 18).
Opondo-se ao atrelamento da Educação de Jovens e Adultos aos interesses da lógica de produção capitalista atual, a CUT propõe duas linhas de ação estratégicas para o enfrentamento da questão. Primeiramente, a entidade reivindica a participação dos trabalhadores na formulação de políticas públicas de educação, assim como na elaboração e avaliação de todos os programas e políticas de Formação Profissional. 
A exemplo dessa reivindicação, a CUT defende sua participação em fóruns que envolvam a questão da Formação Profissional, como o Mercosul, Câmaras Setoriais, PBQP, IBQP, PACTI e outras, de modo que as políticas discutidas e/ou elaboradas naquela área não se restrinjam às exclusivas demandas empresariais, mas que possam responder às necessidades dos trabalhadores.
Uma segunda linha diz respeito à criação pela CUT de Centros Públicos de Ensino Profissional. A justificativa fundamental é que estes Centros, por se estruturarem enquanto “espaço público com forma, conteúdos e métodos democráticos” (op. cit., p. 24), seriam capazes de construírem práticas de formação diretamente articuladas às necessidades e anseios da classe trabalhadora e com seu desenvolvimento humano.
Do ponto de vista da organização dos Centros Públicos de Ensino Profissional, é esperado pela CUT que eles venham a ser integrados ao Sistema Nacional de Educação, com dotação orçamentária específica, de modo que possam atender às demandas permanentes de qualificação de jovens e adultos, empregados e desempregados, oferecendo três tipos básicos de atividades. A proposta destes Centros tramitou na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, especialmente no período em que se debateu o Projeto de Lei 1.603/96, tendo sido descartada tão logo o governo, pela via do Decreto 2.208/97, encerrou essa e outras discussões. 
A primeira delas, categorizada pela CUT como Ensino Profissional para Jovens e Adultos em idade escolar, deve propiciar o acesso às modalidade de ensino profissional e aos cursos de atualização científica e cultural, de modo que complemente a escolaridade formal. A segunda atividade, denominada Ensino Profissional como parte da Educação Continuada, refere-se às ações educacionais de alfabetização e de pós-alfabetização, assim como à oferta de cursos que atendam às necessidades de qualificação e re-qualificação profissional dos trabalhadores empregados e desempregados. Numa terceira atividade, é esperado que os Centros Públicos atendam, também, as demandas dos trabalhadores por cursos destinados a atualização científica, artística e cultural.
Avançando em suas proposições, no 6o CONCUT (CUT, 1997) a Central propõe que seja instituído um Programa de Renda Mínima Nacional, “com o objetivo de retirar do mercado de trabalho todas as crianças e adolescentes (no mínimo até 14 anos) e ao mesmo tempo garantir, integralmente, a sua presença nas escolas.” (op. cit., p. 37). Para a entidade, tal programa promoveria alterações importantes em três dimensões fundamentais da situação social no país: contribuiria para a erradicação do analfabetismo dos futuros trabalhadores, ampliaria o conjunto das oportunidades de emprego para os adultos e, ainda, poderia manter a renda das famílias que tivessem suas crianças e adolescentes não mais empregadas e sim estudando.
A CUT considera que a educação de jovens e adultos  não pode se restringir à mera preparação técnico-instrumental dos trabalhadores, tendo em vista a promoção da competitividade do sistema produtivo. Aponta, assim, a necessidade de se buscar a integração desta dimensão à transmissão de conhecimentos científicos e tecnológicos, aos conhecimentos gerais sobre a sociedade e a cultura, de modo que possibilitem a compreensão da vida social, da evolução técnico-científica, da história e da dinâmica do trabalho. O pressuposto da CUT é que o ensino profissional deve, na perspectiva da classe trabalhadora, contribuir para uma formação tecnicamente competente e politicamente comprometida com a luta pela transformação da sociedade, devendo estar sob a responsabilidade dos trabalhadores, integrado ao sistema regular de ensino e na luta mais geral por uma escola pública, gratuita, laica, unitária e de qualidade para toda a população. (CUT,1995). 
Com esse entendimento, a CUT passa a desenvolver uma série de ações concretas de educação básica e formação profissional. Uma destas é o Projeto Formação Integral, que tem abrangência nacional e é coordenado pela Secretaria Nacional de Formação, sendo executado pela Rede de Formação da CUT, através de suas sete Escolas de Formação e das CUTs Estaduais. A CUT se propôs a realizar este projeto a partir da experiência acumulada em educação popular e sindical existente na Política Nacional de Formação, onde foi desenvolvida uma concepção metodológica de formação de educadores que pode contribuir para a elaboração de novas metodologias para a Formação Profissional no país (CUT,1998 a).
O programa de Formação Profissional que tem maior visibilidade no interior da CUT é o Programa Integrar, desenvolvido pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos e a CUT, que envolve duas linhas de ação: a formação dos trabalhadores empregados e requalificação dos desempregados. Quanto aos empregados o Programa identificou, a partir de Pesquisa Participativa realizada junto a 15 empresas com um total de 30 000 trabalhadores, percursos formativos adequados às necessidades dos trabalhadores a serem negociados junto às empresas pesquisadas. Com relação aos desempregados, o Programa tem como princípios: a articulação entre a formação, a ação, a construção da cidadania e o fortalecimento do movimento sindical; a vinculação da formação profissional com a certificação de 1o grau; o resgate e a valorização do saber do trabalhador e a busca da interdisciplinaridade no processo de formação desenvolvido (CUT/CNM,1998).
Entre os projetos apontados pela CUT que se destinam à diminuição do analfabetismo e ao aumento do nível de escolaridade de jovens e adultos trabalhadores, diferenciando-se das propostas pedagógicas da rede formal estão, além do Programa Integrar; o Projeto Seringueira no Acre, voltado para a educação e saúde com os agentes leigos; a Escola-Família Agrícola no Espírito Santo, que utiliza a pedagogia da alternância; a experiência do Movimento dos Sem Terra, com a formação de técnicos-cooperativistas; e o Conselho de Escolas dos Trabalhadores, que congrega várias escolas com uma plataforma de ação em comum (Lopes Neto,1998).
Para a CUT, a recuperação da escolaridade básica do trabalhador jovem e adulto é o principal objetivo a ser seguido nas experiências de formação. A formação específica, de qualificação profissional, só teria sentido se estivesse articulada ao ensino geral, de boa qualidade. A Central questiona uma formação pautada em um conjunto de cursos rápidos, voltados para as necessidades estritas e demarcadas do mercado de trabalho.
As experiências de Educação de Jovens e Adultos da Confederação Geral dos  Trabalhadores (CGT)
A CGT considera-se comprometida com um projeto de mudança da realidade social brasileira através da educação. Esta seria a “chave para o desenvolvimento humano” (CGT,1997, p.6), e suas propostas estão pautadas no “desenvolvimento integral do indivíduo”, possibilitando sua capacitação para o “pleno exercício da cidadania” (ibidem,p.5). Para a CGT, a formação integral do indivíduo dependeria da promoção de políticas educacionais compartilhadas entre a Central e os diferentes segmentos da sociedade, e estaria vinculada a uma política de geração de empregos atrelada aos investimentos na “empregabilidade”.
Através da sua Secretaria de Educação e Formação, a CGT pretende desenvolver a “empregabilidade” por meio de ações diferenciadas no campo da educação formal básica de jovens e adultos, da formação profissional e da formação sindical. A presença da CGT no âmbito da Educação de Jovens e Adultos realiza-se, primordialmente, através de seu Programa de Educação Formal Básica de Jovens e Adultos, voltado para a população dos meios rural e urbano. Considerando as dificuldades decorrentes dos processos de globalização e de reestruturação produtiva, a entidade abona a reflexão e a reorientação da Educação de Jovens e Adultos, de modo que venha atender a pluralidade de demandas do mundo do trabalho e da produção, assim como as necessidades de maior participação política e de reação às desigualdades sociais:
“As pessoas não conseguem integrar-se ao novo contexto e não podem desenvolver sua plena participação política e social sem saberem ler, escrever e calcular e, mais que isso, é preciso saberem usar o conhecimento de forma eficiente e para isso é central uma educação básica de alta qualidade, que as ensine a encontrar soluções e estimule o pensamento crítico”. (CGT, 1997, p. 14).
No que se refere ao Programa de Educação Formal Básica de Jovens e Adultos, a CGT elaborou o Projeto Resgate, com o apoio técnico da Faculdade de Educação da USP, que trabalha com a aceleração de aprendizagem, em sistema de suplência de 1º e 2º graus. O Projeto Resgate encontra-se direcionado para os segmentos de: alfabetização A alfabetização é caracterizada enquanto um processo articulado à ampliação da autonomia dos jovens e adultos frente à “cultura letrada” (CGT, 1997, p. 18), representando a superação do “padrão predatório de uso do trabalho que marcou o desenvolvimento capitalista no Brasil.” (op. cit., p. 23). De acordo com a CGT, seu programa de alfabetização é composto por conteúdos desenvolvidos através de disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Estudos Sociais., 1o grau (modalidade de suplência), suplências de 1a a 4a série e de 5a a 8a séries e, por fim, 2o grau (modalidade de suplência). 
Este projeto se diferencia dos programas da escola pública regular pois, segundo a Central, articula a escolaridade formal à formação profissional através de conteúdos diretamente relacionados à cidadania, como saúde e segurança no trabalho, noções de sindicalismo, informações sobre o mercado de trabalho e outros. O Projeto Resgate é um projeto piloto que pretendeu atender a 5.000 alunos, no Estado de São Paulo  Segundo a representante da CGT, este projeto está inicialmente sendo desenvolvido em São Paulo, mas será expandido para Campinas, Ribeirão Preto, Pirassununga e Santos. A idéia da CGT é, a partir desta experiência piloto, ampliar a experiência a nível nacional (Cerutti, 1998). 
 (Cerutti,1998), e  ocorre integrado às ações da entidade nos campos da Educação e Formação Profissional e de Formação Sindical.
Do conjunto de objetivos gerais propostos pela CGT na área de Educação de Jovens e Adultos destacam-se: a ampliação do conceito de alfabetização e de Educação Básica, visando a superação de concepções “estreitas e compensatórias” (CGT,1997, p. 15); a implementação de ações voltadas à detecção do analfabetismo funcional, atuando para minimizá-lo; a vinculação aos processos de transformação produtiva; a orientação para o “aprender a aprender” (ibidem), voltada para uma “nova alfabetização tecnológica” (ibidem); a valorização do trabalho em equipe, de metodologias participativas orientadas pelo diálogo; a consideração de diferentes questões do mundo contemporâneo (consciência ecológica, saúde, postura democrática, desenvolvimento científico e tecnológico, mudanças no trabalho, questões étnicas e de gênero, solidariedade internacional); a formulação de propostas para a reforma e aperfeiçoamento das políticas nacional e estaduais de Educação Básica; e a capacitação dos dirigentes sindicais para intervirem qualitativamente em foros, encontros e seminários sobre Educação Básica.
No que concerne às estratégias da CGT na área em questão, dois níveis interdependentes de ação são apontados pela entidade: a inserção e desenvolvimento de seu Programa de Educação Formal Básica de Jovens e Adultos no contexto mais geral da educação do país e da Secretaria de Educação da CGT, e a implantação propriamente dita da proposta.
No primeiro caso, a entidade tem por meta: fortalecer e estabelecer sistemas de comunicação e participação com instituições públicas, privadas e sociais de modo que obtenha o apoio na construção de currículos; operar as ações de forma descentralizada; promover a realização e a participação em fóruns, encontros, seminários onde intervenham diferentes especialistas, instituições e organismos públicos e privados; constituir e integrar equipes multidisciplinares para a constituição e detalhamento das propostas; estabelecer mecanismos de formação, profissionalização e especialização do pessoal institucional; ser flexível e capaz de se adaptar aos “diferentes” contextos onde os “diferentes” (op. cit., p. 17) sindicatos se inserem e, por fim, desenvolver parcerias com a iniciativa governamental, não governamental e privada.
No segundo caso, relacionado à prática do programa, a instituição visa por fim: diagnosticar, regional e setorialmente, as demandas de educação para jovens e adultos; pesquisar, junto à população alvo, os possíveis temas orientadores; estabelecer mecanismos que permitam recolocar as questões específicas da Educação Básica para os diferentes segmentos de atuação; desenvolver e ensaiar diversas estratégias e práticas educativas a partir das necessidades e requerimentos de diferentes grupos envolvidos; e, por último, vincular a educação de adultos a outras modalidades e níveis de educação.
Considerando que a Educação Básica de jovens e adultos exige dos programas voltados à essa população características distintas daquelas presentes em cursos regulares, dirigidos a crianças ou jovens em idade escolar, a metodologia pedagógica e a avaliação são enfocados pela CGT como fatores decisivos no sucesso deste tipo de educação. Além dos aspectos metodológicos e das modalidades avaliativas, a CGT distingue algumas particularidades que, no caso da Educação de Jovens e Adultos, não podem ser perdidas de vista: a metodologia deve visar o resgate do espaço do jovem e do adulto, principalmente através de uma relação que se paute no diálogo; devem ainda considerar a bagagem de saber/conhecimento desta população para, a partir da reflexão, ampliá-la; a avaliação deve se pautar, também, no processo de construção do conhecimento realizado pelo educando e de seu envolvimento direto nesse processo.
As experiências de Educação de Jovens e Adultos da Força Sindical (FS)
A FS considera que as transformações do mundo do trabalho acarretam a elevação das exigências em torno do nível de escolaridade e da qualificação profissional  tornando o trabalho inacessível para os jovens e adultos que não se preparam para tais exigências. Destaca a importância do aumento da escolaridade básica e da formação profissional para a “empregabilidade” e entende que esta depende das ações sindicais na área da Educação Profissional e da criação de Políticas Públicas de Educação, de emprego e de desenvolvimento. Está empenhada em elevar a qualificação profissional e a escolaridade dos trabalhadores de acordo com os parâmetros postos pelo processo de reestruturação produtiva (FS,1997).
O ponto de partida da Central é o de que ocorre “uma total ausência de políticas públicas voltadas especificamente a [sic.] população jovem do país, na área da saúde, no processo educacional, na área de esporte e lazer e principalmente na preparação de jovens para o trabalho.” (FS, 1996, p. 1). 
Segundo a FS, a situação se agrava na medida em que os jovens pertencente às camadas populares de mais baixa renda têm pouca ou nenhuma oportunidade de entrada e permanência em sistemas de educação formal de qualidade e de Formação Profissional que ofereça um melhor nível de qualificação. Como resultado, a entidade aponta para a inserção precoce do jovem no mercado de trabalho, apresentando um baixo nível de formação e qualificação profissional, sem que tenha havido seu pleno desenvolvimento físico, psíquico, moral, social e escolar.
“Não se oferece hoje aos jovens menos privilegiados a oportunidade de trabalhar no futuro sem ferir a justiça social, quando passa a ser este um privilégio e não um direito que deveria ser de todos, devemos garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como promovê-lo como instrumentos para eliminar as desigualdades e, sobretudo no que tange a erradicação do trabalho infantil e garantir o trabalho juvenil nos aspectos jurídicos permitido pelo mesmo.” (ibidem).
No que se refere às ações de educação básica de jovens e adultos a FS apoia projetos para o aumento do nível de escolaridade dos trabalhadores e para a diminuição do analfabetismo, entre os quais o Projeto “Ações Escolares: Educação em Parceria”  e o Projeto  Piracicaba.
 O Projeto “Ações Escolares: Educação em Parceria”  começou, como polo irradiador, na Escola do Embu-Guaçu, um dos municípios mais pobres da grande São Paulo. (FS/Secretaria Nacional de Formação,1996). Nesta experiência, a FS entrou em convênio com a Prefeitura, oferecendo a escola sindical da Central para as crianças e jovens do local, com a contrapartida de que aquela abrisse duas turmas de alfabetização de adultos. O Projeto  Piracicaba, vem sendo realizado em convênio entre o Sindicato dos Metalúrgicos, a Rede Municipal de Educação e empresas locais, através do qual o sindicato ofereceu seu clube que estava ocioso durante a semana para os alunos terem atividades complementares na escola, a Prefeitura forneceu os professores e as empresas o material didático, uniformes e transporte. (Ferreira,1998)
Em relação às iniciativas de formação profissional para jovens e adultos a FS desenvolve, desde 1997, com recursos do FAT, seu Programa de Educação Profissional, que visa a qualificação/requalificação de trabalhadores em diversos setores produtivos, com  Cursos de Qualificação Profissional, na área da informática, ministrados pela FS e seus sindicatos, para os setores metalúrgico, vestuário/têxtil, construção civil, comércio e alimentação, que atenderam a trabalhadores em seis estados do país: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. 
Além dos projetos em questão, a Central desenvolve outras iniciativas na área de Educação de Jovens e Adultos, através de programas específicos voltados para a capacitação sindical de jovens. A FS - por intermédio de sua Secretaria Nacional de Políticas para Juventude, Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos  e Secretaria de Formação Sindical – vem implementando, no interior de seu Programa de Educação Profissional, o Projeto de Capacitação e Orientação Profissional para Jovens, voltado para lideranças sindicais jovens, sobre questões referentes à capacitação e orientação profissional, segundo as recomendações da OIT (FS, 1998a; 1998b).
Para a FS, os adolescentes e jovens necessitam de orientação profissional para que possam estar aptos ao pleno exercício de sua cidadania:
“Esta orientação deve contribuir para a sua permanência nos bancos escolares, aumentando assim a escolaridade média dos trabalhadores brasileiros e preparando-os para que possam exigir uma educação de melhor qualidade.” (FS, 1998a, p. 1).
Os cursos desenvolvidos no âmbito do projeto em questão objetivam capacitar as lideranças sindicais jovens, de modo a permitir que formulem propostas sobre a Educação Profissional e a Educação Básica, seja para facilitar o ingresso do jovem no mercado de trabalho ou reorientá-lo quanto às possibilidades de exercer novas funções. 
Considerações Finais
Os anos 90 caracterizam-se pela relativização no planos cultural, jurídico e político dos direitos educativos das pessoas jovens e adulto/s conquistados com o processo de redemocratização do país na década anterior. A continuidade deste processo, que traria como conseqüência a transposição dos direitos  formalmente adquiridos para as políticas públicas concretas foi interrompida pelas reformas políticas e econômicas de corte neoliberal, que passaram a vigorar no país, reafirmando-se a tendência a uma posição de marginalidade da educação de jovens e adultos em relação às prioridades da política educacional (Haddad e Di Pierro, 2000).
Nesta década, a reforma do aparelho estatal, as políticas de estabilização monetária e o ajuste macroeconômico condicionaram a expansão do gasto público em atividades sociais, implicando na redefinição do papel do Estado - em suas instâncias federal, estadual e municipal- e das instituições da sociedade civil no que concerne à prestação de serviços sociais, entre eles a educação. Consolidam-se, nas políticas educacionais, as estratégias de descentralização da gestão, financiamento e operacionalização dos serviços educativos, de focalização e de parcerias  com organismos públicos e privados para a implementação de programas de educação básica e formação profissional. 
Nesta conjuntura da década de 90, o movimento sindical passa a enfrentar uma situação paradoxal e contraditória: se, por um lado, a crise econômica e as mudanças no mundo do trabalho levam à desmobilização e ao enfraquecimento das organizações de trabalhadores, por outro lado intensifica-se a ação sindical no plano institucional, com maior participação no espaço das Políticas Públicas, consideradas como instrumentos de ação do Estado propiciadores de melhoria das condições de trabalho e vida dos trabalhadores. É neste contexto que as Centrais Sindicais passam a fazer parte de diversos fóruns e debatem temas relativos ao mundo do trabalho, incorporando questões relativas à educação básica e à formação profissional. 
A experiência de participação nestes fóruns leva as três Centrais a uma série de ações conjuntas: seminários, encontros e discussões de Programas de Educação e de Formação Profissional, no âmbito do CODEFAT e do MERCOSUL. As divergências e os conflitos entre elas ficam em segundo plano diante da necessidade de construção de uma agenda consensual que lhes permita enfrentar a crise do mundo do trabalho e os desafios de um mercado de trabalho em constante mutação, com crescentes exigências de escolarização e qualificação profissional. 
A partir de 1996, com a liberação dos recursos do FAT através do PLANFOR/MTE, novas experiências de educação básica e formação profissional são desenvolvidas pelas Centrais. Estas ações de formação se diferenciam das realizadas anteriormente, pela incorporação de novas áreas de formação, além da formação específica para o trabalho; pelo volume de recursos que mobilizam; pelas dimensões quantitativas que atingem, em termos de  número de alunos; e pela abrangência social, atendendo a empregados, desempregados, jovens, mulheres, sindicalizados ou não, filiados ou não às próprias Centrais. O que há de novo e marcante nestas experiências é o acesso e a possibilidade de gerenciamento dos recursos públicos pelo movimento sindical que se constituem como elementos deflagradores de um processo de qualificação das Centrais no direcionamento, planejamento e execução de Programas de Educação Básica e Profissional Profissional.
Apesar de considerar que a tarefa de oferecer educação básica de qualidade é, fundamentalmente, do Estado, as três Centrais não abdicaram em realizar ações nesta área. Desta forma, o Projeto Integrar (CUT), o Projeto Resgate (CGT), e o Projeto Ações- Escolares: Educação em Parceria (FS), têm em comum o pressuposto de que, sem educação básica, sem a ampliação da escolaridade dos trabalhadores jovens e adultos, os programas de formação profissional são insuficientes e  inócuos.
Entretanto, os programas de educação básica e profissional para jovens e adultos implementados pelas Centrais diferenciam-se de acordo com os pressupostos teórico-filosóficos de sua proposta pedagógica e dos encaminhamentos práticos de sua ação educativa. Observa-se, assim, que a CGT  pretende buscar o desenvolvimento integral do indivíduo através da “ empregabilidade” e a FS diz-se empenhada em elevar a qualificação profissional e o nível de ensino dos trabalhadores de acordo com os parâmetros postos pelo processo de reestruturação produtiva. Do ponto de vista da ação concreta, a CGT e a FS desenvolvem seus projetos de educação básica e profissional em uma perspectiva “produtivista” (Singer,1996, p.7) e instrumental da educação, de adequação da formação às exigências do sistema produtivo, conduzindo ao risco de subordinação e redução dos conteúdos genéricos e específicos às determinações das novas ocupações demandadas pelo mercado. A preocupação com “formação política” na educação de jovens e adultos, e a sua “preparação para a vida social, que inclui seu envolvimento na luta pela afirmação dos próprios direitos” (Beisiegel, 1997), não é definitivamente a opção assumida pelas duas Centrais.
 A CUT, por sua vez, por tomar como princípio a crítica ao neoliberalismo, refuta o ajuste da educação aos interesses empresariais, vendo-o como mais uma estratégia daquela classe em deter o controle da educação e da qualificação profissional do trabalhador, apontando o caráter ideológico que perpassa a noção corrente de “empregabilidade”. Em seus programas, principalmente no Projeto Integrar, há uma intencionalidade de desenvolver a construção dialógica dos saberes voltados para os interesses dos trabalhadores, articulando-se a educação básica e profissional à formação sindical e à construção da cidadania.
 Neste sentido, poder-se-ía hipotetizar que os programas da CUT, em seus pressupostos, estão ancorados em uma perspectiva “civil-democrática”(Singer, 1996, p.5) de educação e estariam direcionados  para a efetivação de “processos de coesionamento e legitimação social e no engajamento em ações de solidariedade social, não necessariamente restritas ao campo educacional” (Di Pierro, 2001, p. 327). No que se refere às ações concretas observa-se a coexistência de cursos que reproduzem os conteúdos e metodologias desenvolvidos tradicionalmente pelo sistema “S” com ações educativas ancoradas na perspectiva técnico-política próprias dos movimentos de educação popular e sindical.
Apesar da existência de mecanismos de gestão tripartite nos programas de educação básica e profissional de jovens e adultos, que oferecem potencialmente a possibilidade de democratização das relações entre os parceiros, promovem a participação política e ampliam a esfera pública, as ambigüidades e contradições  na ação das Centrais acabam por aparecer na medida em que estas executam ações desprovidas de autonomia em termos de uma concepção educacional voltada aos interesses dos seus representados, abdicando de promover ações no campo da educação de jovens e adultos  que levem ao exercício da cidadania e à construção de propostas contra-hegemônicas ao modelo vigente.
Finalmente, após o desenvolvimento de experiências de educação básica e formação profissional o movimento sindical já começa a fazer alguns questionamentos sobre o PLANFOR, apontando que este não se constituiu como um Plano Nacional de Formação Profissional que articulasse a educação básica à formação profissional, mas como um programa emergencial, pontual, dentro de uma política de emprego. Ressaltam, ainda, a falta de articulação entre os órgãos públicos relacionados à Educação e à Formação Profissional – o MEC e o MTE - , que não dialogam, não têm pressupostos teóricos nem ações comuns, e estão ligados a organismos internacionais que também não se articulam (UNESCO e OIT).
A auto-crítica também é evidenciada quando se aponta que o movimento sindical muitas vezes perde o controle sobre a execução dos cursos e programas e a disputa pela verba passa a ser mais importante do que a discussão dos pressupostos teórico-metodológicos dos projetos. Em decorrência disto, desenvolve-se uma prática instrumentalizadora da formação do trabalhador, que se volta para as habilidades específicas, em uma perspectiva individualizadora, minimizando-se as dimensões do processo formativo que poderiam significar a ampliação da cidadania dos trabalhadores.
Finalmente, é possível depreender que o deslocamento da responsabilidade do Estado pela oferta de educação para jovens e adultos para os organismos da sociedade civil e os impasses e desafios postos pelo processo de reestruturação produtiva aos trabalhadores têm levado as Centrais Sindicais a atuar, de modo incisivo e pró-ativo, na esfera da Educação Básica e da Formação Profissional. Esta atuação vem se delineando, com suas contradições e ambigüidades, através da formulação de propostas de intervenção na área da educação de jovens e adultos e da discussão sobre o direcionamento e a gestão das Políticas Públicas de Educação. 

Fontes e Referências Bibliográficas
BEISIEGEL,C. de R. Considerações sobre a política da União para a educação de jovens e adultos analfabetos. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, Anped, n.4, p. 26-34, fev./abril, 1997.
CGT. A política educativa da CGT. São Paulo, SP ,1997,30 p.
CORAGGIO, J. L. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido oculto ou problemas de concepção? In: DE TOMMASI, L., WARDE,  M. J.; HADDAD, S. (Orgs.)  O Banco Mundial e as políticas educacionais.  São Paulo: Cortez, 1996.
CUT. Informacut, São Paulo, SP, n.257,set.1995, 38p.
CUT.CONGRESSO NACIONAL DA CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES, 6, 1997, São Paulo, SP, Resoluções e registros. São Paulo, SP, 1997, 5 p.
CUT. Plano nacional de formação 1998.,1998a, 71p.
CUT/CNM. Programa integrar: formação e qualificação para o trabalho, São Paulo, SP, jun.1998,48p.
DI PIERRO, M.C. Descentralização, focalização e parceria: uma análise das tendências nas políticas públicas de educação de jovens e adultos. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 27, n.2, p.321-337, jul./dez. 2001.
DIEESE. Formação profissional: um novo espaço de negociação. Pesquisa DIEESE, São Paulo, SP, n. 14, maio 1998, 57 p.
DRAIBE,S.M. O redirecionamento das políticas sociais segundo a perspectiva neoliberal. In: MESSENBERG GUIMARÃES et alii. As políticas sociais no Brasil. Brasília: Serviço Social da Indústria-DN.Super-DITEC, 1993, p. 13-20 ( texto 11).
FORÇA SINDICAL/Secretaria Nacional de Formação. Apresentação do projeto “ações escolares: educação em parceria”, 1996,6p.
FORÇA SINDICAL. CONGRESSO NACIONAL DA FORÇA SINDICAL, 3, (1997),São Paulo,SP. Os novos mercados de trabalho: a educação e a requalificação profissional. São Paulo,SP,1997,6.p.( mimeo).
FORÇA SINDICAL. Força Jovem, São Paulo, SP, set. 1998a, 4 p.
FORÇA SINDICAL. Força Jovem, São Paulo, SP, nov. 1998b, 4 p.
GENTILI, P. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In:  SILVA, T.T.; GENTILI, P.(Orgs.) Escola S. A.: quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. Brasília: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação/CNTE, 1996.
HADDAD,S. e DI PIERRO, M.C. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, Anped, n.14, p. 108-130, mai./ago, 2000.
LOPES, Carmen Lucia Evangelho. Algumas questões da agenda sindical nas últimas décadas. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, SP, v. 12, n. 1, p. 35-44, jan./mar. 1998.
MORAES, Carmem Sylvia V. Política e formação profissional no Brasil e em alguns países europeus. São Paulo, SP, Faculdade de Educação/USP, [199-], (mímeo).
OIT. Seminário internacional tripartite “certificação ocupacional (de competências?) & equidade.(Programação).Brasília, 11 e 12 de dezembro de 1997,6p
SACRISTÁN, J. G.. Reformas educacionais: utopia, retórica e prática. In: SILVA, T.T.; GENTILI, P.(Orgs.) Escola S. A.: quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. Brasília: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação/CNTE, 1996.
SINGER, P. Poder, política e educação. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, Anped, n.1, p. 5-15, jan./abr.,1996.

Fontes Primárias Orais
CERUTTI, Marina Silva. As experiências atuais de educação e formação profissional da CGT. São Paulo, SP. 1 cassete (45 minutos): som (mono), Fita TDK MC-60, 1998.
FERREIRA, Carmen Lúcia Evangelho Lopes. As experiências atuais de educação e formação profissional da FS. São Paulo, SP. 1 cassete (75 minutos): som (mono), Fita TDK MC-60, 1998.
LOPES NETO, Sebastião . As experiências atuais de educação e formação profissional da CUT. São Paulo, SP.  1 cassete (90 minutos): som (mono), Fita TDK MC-60, 1998. 


