
A ESCOLA DE TURISMO E HO-
TELARIA CANTO DA ILHA – ETHCI, 
com sede em Ponta das Canas – Florianó-
polis – SC, integrante da Rede de Forma-
ção da CUT, vem investindo em um pro-
cesso de construção metodológica afim de 
capacitar trabalhadores e trabalhadoras 
para uma intervenção consistente no cam-
po das relações de trabalho e das políticas 
públicas com vistas à conquista de um 
novo padrão de desenvolvimento. Como 
resultado deste processo vem formulando 
a concepção de Educação Integral como 
uma nova referência político-pedagógica 
no debate sobre qual educação profissional 
interessa à classe trabalhadora, na pers-
pectiva do fortalecimento da sua cidadani-
a ativa. 

A criação da Escola foi fruto dos 
acúmulos teórico-metodológicos e práticos 
advindos das diversas experiências realiza-
das ao longo da década de 1990 na Rede 
de Formação da CUT, em especial, das 
propostas de Educação Profissional e E-
ducação de Jovens e Adultos Trabalhado-
res no contexto dos processos de reconver-
são produtiva no país. Tais experiências 
educativas balizadas nos princípios da Po-
lítica Nacional de Formação construída ao 
longo da trajetória de existência da Cen-
tral, possibilitaram importantes avanços, 
conceitual e metodológico, como também 
impactos concretos na realidade dos/as 
trabalhadores/as frente aos desafios do 
mundo do trabalho contemporâneo.  
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A intervenção da CUT no tema da qua-
lificação profissional no contexto das profundas 
mudanças nos processos de trabalho com seus 
impactos sobre as relações de trabalho é estraté-
gica mediante os enormes desafios para o desen-
volvimento do país frente ao déficit educacional 
oriundo da histórica concentração de riquezas e 
desigualdades sociais no Brasil.  

Embora tenha havido avanços nos últi-
mos anos na educação dos trabalhadores jovens 
e adultos, ainda há mais de 60 milhões de brasi-
leiros acima de 18 anos de idade sem concluir a 
educação básica e sem acesso a qualificação 
profissional. Acrescente-se, ainda, o fato de que 
a crise internacional continuará pressionando 
no sentido do agravamento do quadro de preca-
rização das relações de trabalho em todo o mun-
do. Portanto, a Educação Profissional dos tra-
balhadores, especialmente no momento atual, 
configura-se numa estratégia sindical importan-
te, tanto no âmbito das relações trabalho e ca-
pital como no das políticas públicas de inclusão 
social.  

 É dentro dessa estratégia que a ETHCI/CUT 
vem desenvolvendo ações formativas de Educa-
ção Profissional, buscando acumular experiên-
cias teórico-práticas na disputa de um modelo 
de Educação Profissional que atenda aos inte-
resses e necessidades da classe trabalhadora e 
que estimule a participação nos sindicatos e em 
outras formas de intervenção social com o obje-
tivo de fortalecer a organização dos/as trabal-
hadores/as.  

A EDUCAÇÃO POFISSIONAL E A  

DISPUTA DE HEGEMONIA NA 

 SOCIEDADE 

CURSOS OFERECIDOS 
♦ Educação Profissional em nível técnico na 

Área do Turismo e Hospitalidade; 

♦ Qualificação social e profissional (Formação 
inicial e continuada) nas seguintes áreas: In-
formática e Comunicação; Gastronomia e 
Identidade Cultural; Comunicação e Cultura; 
Língua Espanhola e inglesa,  Auxiliar de Pes-
soal, entre outros; 

♦ Qualificação Profissional em Gatronomia 
integrada à elevação de  escolaridade - EJA/
Ensino Fundamental. 

 
PÚBLICO ATENDIDO 

♦ Trabalhadores/as jovens e adultos/as, desem-
pregados/as e empregados/as, dos setores for-
mal e informal, que não tiveram oportunida-
des de acesso à Educação Profissional e à E-
ducação Básica 

 
OUTRAS AÇÕES 

♦ Pesquisas/estudos no âmbito do Trabalho e 
Educação no setor do Turismo e Hospitalida-
de e formulação de aportes metodológicos no 
âmbito da Educação Profissional e da Educa-
ção de Jovens e Adultos; 

♦ Seminários e Oficinas Temáticas voltadas às 
comunidades, movimentos social e sindical, 
educadores, universidades e instituições de 
ensino etc. 

 
Atuando desde 2003, a Escola já atendeu 
mais de 5.000 mil trabalhadores/as não so-
mente em Florianópolis, mas em vários mu-
nicípios da região sul (RS, PR e SC), estabe-
lecendo diversos convênios e parcerias.  

 

O projeto político-pedagógico visa: 

♦ Se contrapor à visão tecnicista da forma-
ção profissional, que entre outros proble-
mas tem reforçado a dicotomia entre as 
dimensões da formação técnica, geral e 
sindical com o objetivo estratégico de 
intervir nas políticas públicas no sentido 
de superar as propostas excludentes que 
se pautam no modelo de competências e 
na empregabilidade que atendem apenas 
aos interesses do mercado; 

♦ Construir um modelo de certificação pro-
fissional na ótica do trabalho com o reco-
nhecimento social dos saberes dos/as tr-
abalhadores/as numa perspectiva de valo-
rização social do trabalho; 

♦ Consolidar a concepção da educação inte-
gral para qualificar os trabalhadores não 
apenas para o trabalho, mas também pa-
ra disputar o controle dos processos pro-
dutivos; 

♦ Fortalecer as políticas que integrem a 
Educação Básica e a Educação Profissio-
nal na perspectiva da formação humana, 
omnilateral e unitária tendo como eixo o 
trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultu-
ra nas várias modalidades de ensino 
(Educação Profissional com Educação 
Básica de Jovens e Adultos, Ensino Mé-
dio Integrado, Ensino Técnico e Tecnoló-
gico). 


