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“Boa noite a todos. Cumprimento o Ministro da Pesca, Altemir 
Gregolin, e, em seu nome, todos aqueles que participam do 
Governo Federal, secretários, autoridades, coordenadores 
e diretores presentes, a professora Edna Corrêa, presidente 
do Fórum de Gestores Estaduais de Educação Profissional e 

Tecnológica e em seu nome, os secretários de educação básica, profissional e 
tecnológica dos estados, bem como seus assessores. Cumprimento também a 
Deputada Federal Maria do Rosário, que representa a Comissão de Educação da 
Câmara, o representante do BID no Brasil, dr. Waldemar Wirsig e, em seu nome, os 
observadores internacionais, especialmente o Sr. Embaixador aqui presente, o Sr. 
Luiz Augusto Caldas, presidente do CONCEFET, os diretores das escolas técnicas 
federais, dos CEFETs e das escolas agrotécnicas. Estendo meus cumprimentos à 
professora Juçara Dutra, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação e em seu nome saúdo todos os trabalhadores presentes; ao 
presidente da UBES, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Tiago 
Franco, e a todos os estudantes presentes. Por fim, saúdo o Secretário Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Eliezer Pacheco, 
e toda sua equipe, que, com a ajuda do Fórum dos Dirigentes Estaduais, nos 
proporcionam este belo domingo, marco da história da educação brasileira, por ser 
a primeira conferência nacional do setor em todos os tempos.

Esta data é muito importante para o Ministério da Educação, porque 
iniciamos uma trajetória de discussão do tema da educação, no âmbito 
das conferências nacionais, começando pela educação profissional. A 
determinação do Presidente da República é que o ano de 2007 marque a 
conferência nacional da educação em geral, ou seja, uma conferência nacional 
que discuta a educação superior, a educação básica, a educação continuada, 
a educação a distância, a educação inclusiva, a educação no campo e a 
educação profissional, valendo-se, evidentemente, dos resultados desta 
conferência. Discutiremos a educação no seu conjunto, razão por que, além 
de esta conferência ter uma importância em si, é uma espécie de laboratório 
que nos vai preparar para o grande evento atrás mencionado. Penso que 
é muito sintomático e significativo iniciar o debate sobre educação pela 
modalidade profissional e tecnológica.

Conforme o público tem acompanhado pela imprensa, temos defendido 
um posicionamento que convencionamos chamar de visão sistêmica da 
educação. Esta não prioriza determinadas etapas ou níveis educacionais 
isoladamente, mas pensa no conjunto da educação e o trata como etapas, 
modalidades e níveis que se reforçam mutuamente, e assim se estruturam, 
valendo-se da troca de experiências, o que favorecerá o engrandecimento e 
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o fortalecimento de todos. A educação profissional tem uma particularidade 
em relação às demais modalidades, etapas e níveis, porquanto é uma 
espécie de espinha dorsal do sistema, o qual o perpassa por inteiro, como 
uma espécie de correia de transmissão que permite à criança ou ao jovem, 
já aos onze, doze anos, a partir da quinta série, vislumbrar oportunidades 
profissionais, alcançar um novo horizonte que a educação básica, por si só, 
ou mesmo a educação superior, em alguma medida, não lhe pode oferecer.

A educação profissional cria essas conexões e estabelece, em primeiro 
lugar, o vínculo da escola com o mundo do trabalho e com o da produção; do 
conhecimento abstrato e da formação geral com a formação específica, com os 
ofícios, com as habilidades e competências que vão ajudar o jovem a se inserir 
no mundo do trabalho com muito mais dignidade. A educação profissional 
no nosso país, penso eu, nunca mereceu uma reflexão tão profunda como essa 
que se vai realizar nos próximos três dias; não porque não seja importante, 
mas porque, de alguma maneira ou por alguma razão, que não vale a pena 
especular, não tivemos a sabedoria de olhar para a educação profissional 
como olhamos hoje: uma grande oportunidade de conexão de coisas, hoje 
fragmentadas e apartadas, entre as quais não há um diálogo profícuo.

O que pretendemos com esta conferência, nos próximos três dias, é 
debater profundamente as teses a serem apresentadas; é abrir parênteses 
nas nossas convicções, não para abandoná-las, mas para submetê-las à 
crítica, confrontá-las com outras opiniões, para serem aperfeiçoadas e, 
eventualmente, até abandonadas, desde que em proveito de um projeto 
nacional da educação profissional que crie todas as relações com o ciclo 
educacional, indo da educação básica à pós-graduação. Temos que pensar no 
conjunto da educação profissional. É óbvio que isto vai passar pela discussão 
sobre financiamento e modalidades de oferta.

O professor Eliezer Pacheco citou algumas experiências do Governo 
Federal que vão ser discutidas no âmbito desta conferência, como é o caso 
do PROJOVEM, do PROEJA, do Escola de Fábrica, dentre outras iniciativas. 
Vamos ter a oportunidade de aprender com as experiências estaduais 
que estão em curso. Conhecê-las e, eventualmente, disseminar e apoiar 
financeiramente as boas experiências, dando-lhes visibilidade nacional, 
porque, nem sempre, um secretário de um estado conhece o que seu par, de 
outro estado, está fazendo e, regra geral, menos ainda o Governo Federal, 
que muitas vezes, por desconhecimento, e não por falta de recursos e 
vontade política, deixa de apoiar essas iniciativas e de torná-las políticas 
públicas nacionais.
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Temos, portanto, excelente oportunidade de realizar um grande debate, 
sem partidarismos, sem preconceitos, sem dogmas, mas com espíritos livres, 
o que desejo a todos os delegados e delegadas, observadores e participantes 
motivados a contribuir com a construção dessa agenda. Não se perca de vista 
que a educação profissional não é um fim em si, mas algo que se insere num 
grande debate sobre a educação no nosso país.

De uma coisa estou absolutamente convicto: temos de dedicar boa 
parte da agenda da educação deste país ao tema educação profissional e 
tecnológica. Tenho igual convicção de que o resgate de um considerável 
contigente da nossa juventude, hoje fora da escola — refiro-me aos jovens 
de 15 a 17 anos que não estão matriculados nas escolas públicas do país; 
estamos falando de algo em torno de 1,8 a dois milhões de jovens — é uma 
tarefa da educação profissional, a ser desenvolvida pelas redes de formação 
inicial, de nível médio e de nível superior de todo o nosso sistema, o que 
vai exigir um grande esforço, tanto federal quanto estadual, para, depois de 
atrair essa juventude, acolhê-la nos bancos escolares. Temos de reconquistá-
la, encontrar uma maneira de sensibilizá-la, apoiá-la, estimulá-la a voltar 
para a escola. Tenho certeza de que a educação profissional é o maior atrativo 
que lhe podemos oferecer.

Talvez tenhamos de ir além e pensar num programa de bolsas para custear 
alimentação e transporte para essa juventude. Talvez tenhamos de pensar 
num grande programa para levar a educação profissional também ao campo, 
onde boa parte dessa juventude está. Temos de contar com a educação 
profissional para enfrentar esse desafio. Não vejo outra solução para esse 
problema, o mais dramático que a educação enfrenta hoje,senão combater 
a evasão e a repetência geradoras da falta de perspectiva dessa juventude. 
Temos hoje uma oportunidade de ouro para refletir sobre a condição 
desse jovem, sem, no entanto, esquecer a condição do adulto trabalhador, 
tampouco a da criança que, já na segunda parte do ensino fundamental, pode 
dar os primeiros passos no caminho da educação profissional.

Penso que devemos centrar as nossas atenções nessa figura que se chama 
jovem brasileiro, que tem cor, que nós sabemos onde mora, que está alijado 
do processo educativo em geral, bem como do processo produtivo, e oferecer 
a ele uma nova perspectiva. Eu me darei por plenamente satisfeito se, na 
quarta-feira, nós já nos tivermos debruçado sobre as teses e encontrado um 
caminho para dialogar com essa juventude.
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Esses são os desafios a serem enfrentados e nós, educadores, devemos 
oferecer nossa contribuição a esse debate, insistindo na tese de que 
desenvolvimento com eqüidade só se faz com educação de qualidade para 
todos. A educação profissional, sem dúvida nenhuma, é a coluna vertebral 
que vai garantir o equilíbrio dos sistemas de ensino rumo a esse grande 
projeto nacional.

A responsabilidade dos delegados e delegadas aqui presentes é, portanto, 
muito grande. Esta é a primeira conferência nacional na área da educação 
e, de certa forma, um grande laboratório para a conferência nacional do 
ano que vem, porquanto trata de um tema que, na minha opinião, estrutura 
praticamente todos os demais. O que será discutido aqui vai permear as 
discussões em todas as áreas da educação. Faço um apelo para que possamos 
enfrentar esse debate de espírito livre, sem dogmatismos, colocando de 
lado nossas arraigadas convicções, não com o objetivo de abandoná-las, 
repito, mas com o objetivo de ouvir o outro, de aprender com os demais 
que aqui estão e assim forjar uma grande agenda de educação profissional e 
tecnológica, destinada a nortear os debates que se vão suceder a partir deste 
grande evento.

Agradeço muito aos organizadores. Sei da participação de vários 
secretários estaduais para que este evento fosse possível. Agradeço a 
disposição de todos vocês de virem a Brasília num final de semana. Tenho 
certeza de que estão ansiosos pelos debates que se vão realizar a partir de 
amanhã. Desejo que tenham uma boa estada em Brasília. Contem com o 
apoio de todo o Ministério da Educação, que vai estar a postos, a serviço de 
todos, para que tenham três dias de trabalho prazeroso. Que possam realizar 
uma profícua conferência, produzir uma grande agenda voltada para a 
construção do futuro do país e também desfrutar momentos de lazer, quando 
o cronograma das atividades permitir”.
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“Sr. Ministro da Educação, Fernando Haddad, Sr. Altemir Gregolin, 
Ministro da Secretaria da Pesca e Agricultura, Henrique Paim, 
Secretário-Executivo do MEC, Luiz Caldas, representante do 
CONCEFET, representação do Fórum de Gestores Estaduais, 
Maria do Rosário, Deputada Federal, autoridades aqui presentes 

já mencionadas pelo protocolo, delegados e delegadas, observadores e 
observadoras, cidadãos e cidadãs.

Apenas uma semana atrás, mais de sessenta milhões de brasileiros disseram 
sim a um projeto de nação democrático, soberano e inclusivo, sob a liderança 
de um metalúrgico, torneiro mecânico chamado Luiz Inácio Lula da Silva. 
Do ponto de vista da cultura política de um país marcado pelo elitismo e 
pelo bacharelismo como o nosso, esse fato, por si mesmo, constitui-se uma 
extraordinária revolução cultural e política. Se falarmos de projeto de nação, 
temos de abordar a tecnologia e a inclusão social; temos, portanto, de falar em 
educação profissional e tecnológica e em protagonismo dos trabalhadores e 
trabalhadoras brasileiros.

Esta conferência, que hoje se inicia, insere-se nessa conjuntura extraordinária 
da nossa história em que desmoronam as últimas oligarquias e se abrem espaços 
para o mundo do trabalho, verdadeiro gerador das riquezas deste país. Para 
que isso se torne realidade, é necessário dar aos trabalhadores e trabalhadoras 
não apenas a qualificação profissional importante e necessária, mas também os 
instrumentos indispensáveis ao pleno exercício de sua cidadania.

Foram vinte e sete conferências estaduais com a participação maciça de 
todos os segmentos que fazem educação profissional e tecnológica em nosso 
país, compreendendo as redes federal, estaduais, municipais, comunitárias 
e privadas. Essas conferências produziram novecentas propostas que aqui 
serão debatidas e avaliadas pelos oitocentos delegados e cerca de dois mil e 
quinhentos participantes. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
do Ministério da Educação, na primeira gestão deste Governo, tem trabalhado 
construindo política de qualificação e expansão da educação profissional e 
tecnológica pública, em todo o território nacional. Partindo da relação entre 
escolarização e profissionalização em um contexto social em que cerca de setenta 
milhões de pessoas com dezoito anos ou mais não concluíram a educação básica, 
a SETEC/MEC tem proposto para o conjunto de suas ações a indissociabilidade 
entre a formação geral e profissional e a vinculação orgânica entre as políticas 
educativas para a educação profissional e tecnológica e os arranjos produtivos 
sociais e culturais nas diferentes regiões brasileiras. Em outras palavras, tem-se 
procurado articular educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento 
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econômico e social, a partir de uma dinâmica cujo objetivo principal é a inclusão 
de milhares de mulheres e homens que têm estado à margem da sociedade 
brasileira.

É nessa perspectiva que a SETEC/MEC tem implementado as suas políticas. 
A expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica abrange o 
Proeja, o Programa de Integração da Educação Profissional à educação básica 
na modalidade de educação de jovens e adultos, o ensino médio articulado à 
educação profissional nas modalidades integrada e concomitante, o catálogo 
dos cursos superiores de tecnologia, a formação de professores para educação 
profissional e tecnológica, a revisão e adequação da legislação no campo da 
educação profissional e tecnológica, a Escola de Fábrica e outras iniciativas. 
Em todas elas, o pressuposto organizador do trabalho tem sido o diálogo com 
o conjunto de atores sociais que fazem a educação laboral no Brasil, quais 
sejam: dirigentes, professores e técnicos das instituições federais de educação 
profissional e tecnológica, CEFETs, escolas técnicas e agrotécnicas, escolas 
vinculadas às universidades públicas, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná e Colégio Pedro II. Os sistemas estaduais de educação, por meio do 
Fórum de Gestores Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, do 
Sistema ‘S’, do Ministério do Trabalho e do Emprego, do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, da Secretaria de Agricultura e Pesca e de outros ministérios e 
secretarias desenvolvem ações no campo da profissionalização.

Com o propósito de fomentar a educação profissional e tecnológica pública, 
de qualidade, e de construir uma cultura de formação profissional no âmbito 
das instituições, redes e sistemas educacionais do país, a SETEC/MEC propôs 
e organizou a I Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, a 
CONFETEC, tendo, ao longo do ano de 2006, reunido nos Estados da Federação 
centenas de trabalhadores e dirigentes de instituições e redes de sistema para 
discussão e construção de proposições, cujos principais temas possam contribuir, 
no cenário nacional, para a consolidação e avanço da educação profissional e 
tecnológica.

Queremos, finalmente, agradecer aos três conselhos que congregam o 
conjunto da rede federal, CONCEFET, CONEAF, CONDETUF, e ao Fórum 
de Gestores das redes estaduais pelo extraordinário apoio à realização das 
conferências estaduais e desta conferência; à equipe da SETEC, pela competência 
e entusiasmo sempre demonstrados; ao Ministro Fernando Haddad, pela 
confiança e apoio em todos os momentos; ao Presidente Lula, que tem sido 
o grande defensor da educação profissional e tecnológica em nosso país, 
possibilitando a sua expansão e colocando-a no centro dos debates sobre o rumo 



An
ai

s 
e 

De
lib

er
aç

õe
s 

- I
 C

on
fe

rê
nc

ia
 N

ac
io

na
l d

e 
Ed

uc
aç

ão
 P

ro
fis

si
on

al
 e

 Te
cn

ol
óg

ic
a

17

do Brasil. Finalmente, cumprimentamos todos aqueles que, anonimamente, 
contribuíram para a realização desta conferência, certo de que alcançará grande 
sucesso, permitindo que saiamos daqui com a definição de uma política, não 
para um governo, mas para o Estado Brasileiro. Sejam todos e todas muito bem-
vindos. Viva a educação profissional e tecnológica! Viva a I Conferência Nacional 
de Educação Profissional e Tecnológica do nosso país.”
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“Boa noite, senhoras e senhores. Inicio cumprimentando o Exmo. 
Sr. Ministro da Educação, principalmente por entender que 
ele representa todos os segmentos da educação do Estado 
Brasileiro. Cumprimento também o professor Eliezer Pacheco e, 
em seu nome, toda a mesa e todos os participantes, porquanto 

represento aqui o setor público da educação profissional e tecnológica deste país. 
Manifesto minha acolhida a todos os delegados aqui presentes. Neste momento, 
estou aqui para representá-los, pois participamos de todas as conferências 
estaduais, da organização de cada uma delas e de todas as discussões, debate por 
debate. Por fim, cumprimento os colegas expositores que trazem à Mostra Nilo 
Peçanha professores e alunos para participarem deste evento com seus trabalhos, 
enfatizando assim a importância da inovação dos nossos processos educacionais.

Todos nós fazemos literalmente a educação profissional, como gestores, 
professores e educadores, acima de tudo. É este o motivo que nos reúne para 
discutir política de educação profissional e tecnológica para o nosso país.

A mensagem que formulamos neste momento é a de que estamos construindo 
uma parte da história profissional e tecnológica do Brasil, pois nos propomos 
discutir uma política pública nacional. Embora se trate de um debate iniciado há 
muito tempo, vamos nos ater à parte da história que está mais próxima de nós, 
ou seja, ao ano de 2003. Somamos como referência o primeiro debate ocorrido 
no Seminário Nacional de Educação Profissional, momentos em que discutimos 
concepções, experiências, problemas e propostas. Foi um momento rico que 
delineou muitas das ações deflagradas, inclusive as políticas e os programas que 
ora estão em prática no país. 

Agora, três anos depois, estamos nós com a responsabilidade de incrementar 
e aprimorar o processo. Precisamos avançar agora. Por isso, nesta conferência, 
continuamos tratando do papel da educação profissional e tecnológica 
no desenvolvimento nacional e nas políticas de inclusão, financiamento, 
organização institucional nas instâncias de formação e valorização do professor 
e do profissional que atua nessa área. É com base na história construída 
que sedimentaremos a continuidade do processo. Sob este olhar, o Fórum, 
constituído pelos gestores de educação profissional das redes estaduais de 
ensino, que vêm tratando a educação profissional com grande responsabilidade, 
entende que o papel da educação extrapola os limites burocráticos de gestão. 
É necessário fortalecer a área da educação profissional no contexto nacional e 
criar novos vínculos para o seu pleno desenvolvimento. Nestes últimos onze 
meses, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, primando por uma 
gestão democrática e participativa, tem apoiado a manutenção e a organização 
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do Fórum de Gestores, o que agradecemos em público, estendendo esses 
agradecimentos ao Ministério da Educação.

Temos convicção de que a educação profissional e tecnológica realizada na rede 
estadual de ensino não pode mais ser vista de forma tímida, tampouco analisada 
de forma inconsistente. Temos escolas que atuam nessa área desde a década de 40, 
o que é bastante significativo porque essa prática abrange a educação profissional 
técnica, a formação inicial e continuada, a educação profissional tecnológica e a 
educação tecnológica superior. Faço aqui um breve adendo: na região Sul, temos 
cerca de oitenta e três unidades educacionais que atuam com educação profissional 
e cento e vinte mil matrículas, fato que merece registro, porquanto sinalizador da 
necessidade de uma política ampliada para os Estados.

O Fórum salienta que, nesta conferência, estamos tratando dos caminhos 
para a educação profissional e tecnológica pública do país. Para isso, as 
discussões devem estar centradas em posições que darão identidade efetiva 
à área, ou seja, que a reconheçam como parte estruturante de uma política 
nacional de desenvolvimento. A garantia de financiamento próprio específico; o 
estabelecimento de efetiva articulação entre os sistemas de ensino que trabalham 
com educação profissional e tecnológica e os sujeitos sociais que respondem pelo 
mundo do trabalho; a gestão diferenciada da educação básica com sua proposta 
pedagógica, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação; um 
programa específico de formação e valorização dos profissionais, ampliando 
a sua oferta na modalidade de educação a distância, são requisitos para que a 
educação profissional e tecnológica possa ser um dos caminhos para a elevação 
da escolaridade básica do cidadão brasileiro.

Não estamos buscando unanimidade nesta conferência, pois este é um espaço 
de discussão e de produtivas polêmicas. Queremos que a educação profissional 
e tecnológica seja fortalecida com perspectivas literalmente definidas. Que nossa 
conferência tenha total êxito, considerando que todos nós, sem exceção, somos 
responsáveis pelo processo ora instalado. Façamos, pois, uma boa conferência.”
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“Muito boa noite a todos. Boa noite, Exmo. Sr. Ministro. 
Boa noite a toda a mesa e demais participantes desta 
conferência. Seguramente, o ensino profissional, digo, a 
escola técnica brasileira, nos últimos dez anos tem sido 
o principal assunto, a principal bandeira e o principal 

tema sobre o qual os estudantes brasileiros têm se debruçado, nos movimentos 
estudantis. Desde o famigerado Decreto nº 2.208, de 97, que tinha, entre os 
seus objetivos, o de levar o ensino profissional brasileiro à falência, privando a 
juventude da perspectiva de uma educação profissional, de uma qualificação 
maior para o mundo do trabalho e de uma educação mais completa, este tem 
sido o tema de debate do movimento estudantil brasileiro e foi nas escolas 
técnicas que esse debate teve origem.

Considerando os últimos vinte presidentes da UBES, 80% deles, 
seguramente, vieram de escolas técnicas. Eu, inclusive, vim de uma escola 
técnica federal de Minas Gerais. Então, é grande a tradição do movimento 
estudantil brasileiro dentro das escolas técnicas, onde os grêmios estudantis 
estão mais organizados, são mais fortes, têm maior poder de mobilização, 
de pressão e de formulação de hipóteses sobre o futuro da educação no 
país, sobre o que essa juventude quer, para o nosso país e para a educação. 
Daquele decreto em diante, felizmente, graças a gestores, dirigentes de escolas, 
profissionais da educação e aos próprios estudantes da rede de educação de 
uma forma geral, a escola técnica, ou seja, a escola de ensino profissional do 
Brasil resistiu e resiste até hoje, com elevado padrão de qualidade.

Hoje, vivemos um grande momento, graças às grandes mobilizações que 
realizamos em conjunto com os mais variados setores envolvidos com a escola 
técnica brasileira e com o ensino profissional de uma forma geral. Estamos num 
novo momento, em que a integração do ensino técnico com o ensino médio 
volta a ser uma realidade, o que foi tema de discussão durante as eleições que 
terminaram há uma semana. O Proeja é a grande invenção e talvez seja uma 
das coisas mais bonitas e mais importantes que nasceu na sociedade brasileira 
na história mais recente, em se tratando de educação. Este programa e o ProUni 
talvez sejam as duas principais ações da educação brasileira. Tudo isso tem 
conseqüências, assim como esta conferência. Precisamos pensar no que fazer 
com essa nova realidade. Para onde vamos caminhar? Qual vai ser a nova escola 
técnica? Estará, de fato, comprometida com estratégias de desenvolvimento e de 
inclusão social? Esperamos ser essa nova educação profissional mais eficiente, 
de tal modo que possamos ser mais do que apertadores de parafusos, como 
preconizava a campanha lançada em 97, em defesa do ensino profissional no 
nosso país.
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Podem ter a certeza de que vamos participar com entusiasmo desta 
conferência, trazendo as nossas contribuições, bem como dando continuidade 
às mobilizações, com espaço para o diálogo. Pressionar e lutar muito para 
que essa educação de qualidade e esse ensino profissional que queremos 
construir possam de fato chegar a todos é o nosso propósito. Portanto uma boa 
conferência para todos nós e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.”
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“Boa noite a todos. Cumprimento o Exmo. Ministro de Estado 
da Educação, professor Fernando Haddad, em nome de quem 
saúdo os demais membros da mesa e todas as autoridades 
presentes. Cumprimento e parabenizo, de modo muito 
especial, o professor Eliezer Moreira Pacheco, digno Secretário 

da SETEC, estendendo esses cumprimentos a sua equipe pela realização da 
I Conferência Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Saúdo os 
representantes das instituições aqui presentes, particularmente os da rede federal 
de educação tecnológica. Meus cumprimentos também a todos os convidados e 
uma saudação especial aos estudantes aqui presentes.

Senhoras e senhores, estamos vivendo um momento raro na história 
da educação profissional e tecnológica brasileira. A iniciativa de realizar 
esta conferência, reunindo profissionais dedicados a essa modalidade de 
educação, mais do que o ineditismo, representa inestimável contribuição para 
o desenvolvimento do país. A trajetória da educação profissional e tecnológica 
denota comprometimento político, respeito e compromisso democrático, marcas 
da atual gestão do Ministério da Educação e do Governo brasileiro. Neste 
encontro, haverá espaço para se projetar o Brasil que queremos, na qualidade 
de operadores da educação profissional e tecnológica, definindo novos 
projetos, traçando estratégias de ações comuns e unindo as nossas instituições 
em torno de um ideário consoante com o que almejamos para o nosso país. 
Uma das marcas da educação profissional e tecnológica é trabalhar para o 
desenvolvimento do ser humano e, conseqüentemente, do país. A educação 
profissional tem marcado a nossa história pela forte contribuição dada ao 
desenvolvimento social e econômico, em diferentes etapas de sua construção.

As instituições de educação profissional e tecnológica não se podem furtar 
a dar as respostas às exigências sociais do seu tempo, tendo como horizonte a 
construção de uma sociedade mais justa, o que representa o verdadeiro traçado 
da construção educativa. Reconhecemos que o extraordinário progresso permitiu 
que a técnica tornasse o mundo realmente conhecido, no todo e em suas partes, 
caracterizando um período revolucionário da nossa história. Mas, não é possível 
fazer apologia à técnica e à tecnologia sem levar em conta que a vida produtiva 
moderna vem nos colocando, cada vez mais, diante de questões cruciais da 
existência humana. Por esse motivo, educar deixa de ser apenas compreender 
um conhecimento em particular e passa a ter a função de promover 
compreensão entre as pessoas. Daí a sua grandeza: incutir a compreensão entre 
as pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual, profissional, 
moral e ética.
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Procurei, entre tantos brasileiros que deixaram contribuições 
significativamente exponenciais para o nosso país, uma figura de intelectual que 
pudesse alimentar e realimentar nossos sonhos em momentos como este.Veio-
me o nome de Florestan Fernandes. Homem de origem humilde, como tantos 
outros brasileiros, teve de interromper os seus estudos para ganhar o sustento 
da família. Perseverante, autodisciplinado, conseguiu superar desafios e hoje se 
inscreve ao lado dos mais lúcidos espíritos que a humanidade já teve. Florestan, 
como cientista social, antropólogo, sociólogo, pensador e militante político, 
foi educador, pensador e defensor das causas do índio e do negro. Defendeu 
incansavelmente a escola pública, leiga e gratuita, cuja realidade sentiu no 
corpo e na alma. Foi um dos pioneiros do estudo do movimento urbano 
brasileiro. Costuma-se fragmentar a trajetória deste militante em três momentos 
predominantes, que se misturam em seu crescimento humano e intelectual.

O Florestan dos primeiros anos é o da construção do saber que, ao construir 
o seu próprio, faculta a construção do saber dos outros. O Florestan dos anos 
seguintes é o que começa a se apaixonar pela aplicação do saber, porque, tendo 
já os instrumentos na mão, dedica-se a aplicá-los com intuito de compreender 
os problemas do mundo. Por último, é o Florestan que, tendo aplicado o saber 
à compreensão do mundo, transforma-o numa arma de combate. Ele diz muito 
mais quando, em sua militância, defende que a chave para empreender as 
mudanças não está nos intelectuais, mas na capacidade histórica das classes 
trabalhadoras de concretizar suas tarefas políticas. É nesse ponto que devemos 
nos inscrever.

É esta trincheira de luta que deve compor, juntamente com todo o conheci-
mento científico-tecnológico, o nosso estar no mundo. Para isso, é necessário 
transgredir a lei perversa da exploração em que o lucro e a desonestidade estão 
no comando. É fundamental que todos nós sejamos militantes de uma sociedade 
verdadeiramente democrática.

Em sua obra, Florestan nos concede algumas pistas para a construção da de-
mocracia. Ao criticar a pedagogia tradicional, cobra da escola a formação de pro-
fissionais engajados na tarefa de transformação da sociedade. Para ele, a escola 
funda-se no objetivo essencial de criar condições para corrigir e superar as de-
sigualdades estabelecidas no decorrer dos séculos, que geraram uma sociedade 
civil não civilizada e aumentaram o poder das classes privilegiadas e das nações 
que drenam os recursos materiais e humanos do Brasil para as suas economias. 
Para Florestan, não existe estado nem sociedade democrática sem educação 
democrática, e a escola pública gratuita é a única forma capaz de promover a 
democracia, pois, só por meio dela, é possível universalizar as oportunidades 
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educacionais, abolir as barreiras extra-educacionais que restringem o direito à 
educação e, assim, ampliar o acesso dos pobres e miseráveis à educação, livran-
do-os do analfabetismo. Na sua visão, não há crescimento econômico, desenvol-
vimento social e progresso cultural sem uma paralela integração das escolas aos 
processos de mudança social.

Sobre educação e democracia, Anísio Teixeira, outro importante brasileiro, es-
creveu: “A democracia é o único regime de fato revolucionário porque é sempre 
incompleto; sempre a fazer-se aberto e plural, mas tudo isso na direção de uma 
sociedade com igualdade de oportunidades.” A prática efetiva da democracia 
pressupõe muita cultura e uma sociedade educada. Esse processo de construção 
de uma sociedade verdadeiramente democrática deve emergir dos dois signifi-
cados básicos para o homem, relativos ao modo de ser no mundo: o trabalho e o 
cuidado, formas de estar presente, de coexistir e de relacionar-se. Nessa relação, 
o ser humano vai construindo o seu próprio ser, sua autoconsciência e sua pró-
pria identidade, numa coalizão de valores que se fundam no reconhecimento 
incondicional do outro e no respeito a sua cultura. Somos homens situados e 
datados, como bem diz Paulo Freire, e não podemos nos permitir a falsa neutra-
lidade.

Que saibamos, como cidadãos, como profissionais da educação e da educação 
profissional e tecnológica, fazer escolhas condizentes com os horizontes deste 
século que clama por mais justiça social. Uma ótima conferência a todos nós. 
Muito obrigado.”




