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“Inicialmente, cumprimento a todos e digo da satisfação de estar 
realizando mais um debate temático que, assim como os demais, 
será bastante proveitoso e enriquecedor para as discussões que se 
seguirão nos grupos de trabalho. O tema de hoje é ‘Organização 
Institucional e Papel das Instâncias de Governo e da Sociedade 

Civil’. Temos como painelista-expositor o Dr. Antônio Almerico Biondi, 
diretor de Qualificação do Ministério do Trabalho e Emprego, que possui 
mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Como 
debatedores, teremos o Sr. Pedro Pontual, presidente do Conselho de Educação 
de Adultos da América Latina e membro da equipe técnica do Instituto Pólis, 
doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo 
exercido o cargo de Secretário de Participação e Cidadania da prefeitura de 
Santo André; o Sr. Carlos Artexes Simões, vice-diretor do Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade 
Federal Fluminense e integrante do grupo de pesquisa do Observatório da 
Juventude da Universidade Federal Fluminense; o Sr. Ricardo Henriques, titular 
da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, doutor em 
Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Lembro a todos que, como nosso tempo é bastante curto, teremos de ser 
bastante rígidos no controle de cada intervenção, isso porque, se atrasarmos 
aqui, os grupos de trabalho também começarão com atraso. Vamos ter um 
tempo de trinta minutos para a exposição inicial do professor Almerico 
Biondi e, em seguida, quinze minutos para cada um dos debatedores. Mesmo 
infringindo o nosso regimento, foi acordado que diminuiríamos um pouco o 
tempo de cada um.

Como todos sabem, os delegados podem enviar, por escrito, suas perguntas 
para a mesa. Digo de antemão que, dependendo do volume de questões que 
recebermos, teremos mais ou menos tempo para o debate. Somos obrigados a 
concluir esta atividade às 10h 45min. Sem mais delongas, passemos de imediato 
à exposição do professor Almerico Biondi.”

M
oi

sé
s 

Do
m

in
go

s 
So

br
in

ho
Di

re
to

r d
e D

es
en

vo
lvi

m
en

to
 e 

Pr
og

ra
m

as
 Es

pe
cia

is 
da

 S
ET

EC



99

Avanços Conceituais, Institucionais e Metodológicos 
nas Políticas Públicas de Qualificação1

Antonio Almerico Biondi Lima2

1. Origens e premissas das atuais políticas de qualificação do MTE

“O conjunto de reflexões presentes neste artigo possui três origens básicas. 
A primeira é a própria prática social que diversos movimentos sociais, organi-
zações da sociedade civil, partidos políticos e também algumas escolas técni-
cas das redes públicas têm desenvolvido a respeito da educação profissional. 
A segunda, que proporciona uma base teórica, inclui-se no campo acadêmico 
que, no âmbito da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Edu-
cação (ANPED), se convencionou chamar Trabalho e Educação. Por último, 
consideraram-se também as idéias sobre as relações entre trabalho e educação 
que permearam a elaboração do Programa do primeiro Governo do Presidente 
Lula (2003-2006), cujos princípios têm raízes profundas no pensamento políti-
co-pedagógico do Partido dos Trabalhadores (PT).

Em que pese a essas três origens, as reflexões aqui apresentadas, por não 
se pretenderem absolutas, não prescindiram do debate fecundo com outras 
práticas, matrizes teóricas e concepções políticas – sem cair no ecletismo -, 
sempre na busca de alguns caminhos para avançar nas dimensões político-
institucionais e teórico-metodológicas da educação profissional.

Nesse sentido e superando dialeticamente as três origens, uma das pre-
missas - e isso é uma escolha teórica - é conceber os espaços ou âmbitos das 
relações sociais como um campo social bourdieusiano, ou seja, como um espa-
ço próprio, específico, no qual os sujeitos atuam, se relacionam e travam suas 
lutas específicas que, por sua vez, refletem, de alguma maneira, as lutas gerais 
da sociedade. O campo social possui, então, esta ambivalência: é, ao mesmo 
tempo, singular, porém apresenta características gerais. Assim, o campo da 
cultura, o da educação, o da política ou o do direito apresentam características 

1  Versão modificada da exposição proferida na I Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, Mesa III – 
Organização Institucional e o Papel das Instâncias de Governo e da Sociedade Civil (Brasília, 07/11/2006).

2  Pedagogo, doutor em Educação (UFBA). Atualmente Diretor do Departamento de Qualificação da Secretaria de Políticas 
Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego.
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comuns entre si, ao lado de especificidades que os tornam irredutíveis a outros 
campos3.

O conceito de campo nos permite – e simultaneamente nos obriga - a com-
preender os papéis e as motivações dos sujeitos que nele atuam. Este apro-
fundamento revela a existência de heterogeneidade e conflito onde, aparen-
temente, havia homogeneidade e consenso. Como exemplo, podemos tomar 
a bandeira da educação, entendida como um bem para toda a sociedade. 
Aparentemente, todos os sujeitos sociais têm o mesmo interesse, entretanto, 
somente para exemplificar, os termos utilizados para justificar o valor da edu-
cação (aumento da competitividade, cidadania, possibilidade de ascensão so-
cial, controle do processo de trabalho etc) denunciam interesses contraditórios, 
embora legítimos do ponto de vista do pensamento democrático, porquanto 
algumas dessas formulações podem ser consideradas heréticas pelos sujeitos 
que hegemonizam o campo.

Então, torna-se importante e fundamental identificar e compreender essas 
contradições, porque, geralmente, se supõe o espaço social algo homogêneo, 
sem conflito, o que não é um mal em si, pois a divergência e a diversidade de 
idéias são sempre positivas para qualquer sociedade. O conflito, geralmente, 
é rotulado pelos setores hegemônicos como negativo, quando não é ocultado. 
Então, reconhecer a existência e legitimidade do conflito e discutir o conteúdo 
e a forma da sua resolução passam a ser o centro do debate no âmbito de um 
governo efetivamente democrático.

2. Sujeitos sociais, papéis e características do campo qualificação no Brasil

Deve-se iniciar esta discussão pelos papéis assumidos por diferentes atores 
sociais, compreendendo-os como sujeitos coletivos que atuam em um espaço espe-
cífico - o campo social da qualificação - que convivem com posições e interesses 
contraditórios ou convergentes, implicando a elaboração de alianças entre eles. 
Desse contexto, participam basicamente os empresários, que representam o pólo 
hegemônico e apresentam, portanto, interesses bastante significativos, como foi 
exposto pelo Professor José Pastore com muita clareza;4 os trabalhadores, que tam-

3  Desse modo, as lutas que se travam no campo da educação, por exemplo, não podem ser redutíveis às lutas mais gerais 
da sociedade, embora as espelhem de modo exemplar e, muitas vezes, exatamente por conta destas lutas gerais, as 
questões de um campo se interpenetrem com outros, como é o caso do campo Produção e do campo Estado, como 
ver-se-á ao longo deste artigo.

4  Referência à fala proferida pelo representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na Mesa de Abertura da 
Conferência (06/11/2006)
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bém têm os seus interesses específicos; o Estado, como órgão regulador do proces-
so; as entidades multilaterais, UNESCO, PNUD, Banco Mundial e OIT, com suas 
elaborações a esse respeito e as instituições educadoras dos mais diversos tipos: 
privadas, paraestatais e estatais (federal, estadual, municipal) etc.

Por que a insistência nesses fatos? Porque, para pensar um Estado Democrático 
e suas institucionalidades, é preciso compreender essas relações de interesses, que 
são legítimas, mas que precisam estar explicitadas, de modo que se possa, verda-
deiramente, construir políticas públicas integradas ou articuladas, em qualquer 
campo de atuação. Identificar e compreender interesses também significa situá-los 
no tempo, pois eles se modificam, gerando e desfazendo estratégias, construtos 
simbólicos e alianças políticas.

As opções começam pelos elementos conceituais, no caso, o conceito de 
qualificação. Geralmente, “qualificação profissional” é sinônimo de “educa-
ção profissional”, “capacitação”, “treinamento” etc. Neste artigo, utiliza-se 
“qualificação” - sem o adjetivo “profissional” - para definir e ressaltar um 
conceito sociológico que aponta para um conjunto de relações sociais entre 
trabalho e educação. Toda pessoa que adentra o mundo do trabalho experi-
menta relações sociais muito intensas, em primeiro lugar com o seu empre-
gador. Essa é uma relação de poder, que consiste na apropriação da força e 
do conhecimento alheio para determinados fins. Só que essa relação de poder 
não existe apenas entre o empregador e o empregado, mas também entre 
os empregados. Por exemplo, a relação entre um operário qualificado e um 
engenheiro é uma relação de poder, porque o engenheiro detém o diploma 
e o operário qualificado, o saber, o conhecimento prático. Esse choque de 
interesses, que implica um conjunto amplo de relações, é denominado, neste 
artigo, “qualificação”.

Por que é importante pensar esse conceito? Porque ao se considerar quali-
ficação profissional apenas um sinônimo de educação profissional, está-se res-
saltando apenas a dimensão educativa e pedagógica do processo de qualifica-
ção, ou seja, procedendo-se a um reducionismo. O mesmo acontece se apenas 
a dimensão trabalho for ressaltada. Nesse caso, os cursos instrumentais estarão 
voltados apenas à produção e ao mercado; no outro, os cursos serão estratosfé-
ricos, maravilhosos, mas sem nenhuma relação com a vida real do sujeito tra-
balhador. Ao contrário, precisa-se considerar a qualificação como algo situado 
na interseção do mundo do trabalho com o mundo da educação. Pensar dessa 
forma é fundamental para formular políticas públicas. Igualmente importante, 
pela diversidade de interesses, é pensar em dar a voz àqueles que são os sujei-
tos do trabalho e da educação, os trabalhadores e as trabalhadoras deste país. 
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Infelizmente, esses são tratados como objetos, embora tenham o direito de ex-
primir o que sentem e o que pensam em relação à sua própria qualificação. 
Alguém pode questionar: Mas os empresários também não têm este direito? 
Sim, mas eles sempre tiveram voz e vez nesse campo. Agora, é o momento de 
se dar voz e vez também àqueles que ainda não as tiveram.

Como esses sujeitos se inter-relacionam? No caso das empresas individuais, 
cada uma delas apresenta uma estratégia para preservar os seus trabalhadores 
e gerir o seu conhecimento e, na maioria das vezes, tais estratégias envolvem 
competição entre empresas do mesmo ramo. Por exemplo, nas empresas de 
telefonia, que disputam a tecnologia passo a passo, o conhecimento e a quali-
ficação apresentam um peso considerável. Os trabalhadores individuais, por 
sua vez, elaboram estratégias de autoformação, ou seja, freqüentemente, uti-
lizam os seus parcos recursos em ações formativas ou buscam a gratuidade 
das políticas públicas, com o objetivo de se atualizar em relação ao mundo do 
trabalho.

Ao mesmo tempo, as entidades representativas - sindicatos patronais e de 
trabalhadores - também apresentam concepções e elaborações a respeito da 
qualificação, que são como sínteses dos interesses individuais, embora os seto-
res mais importantes imponham as suas premissas com muito mais facilidade. 
O Estado, nas esferas nacional, estadual e municipal, também apresenta pres-
supostos e interesses que serão tratados ao longo do artigo. No plano interna-
cional, as convenções e recomendações da OIT e da UNESCO também expõem 
um conjunto de princípios, diretrizes e linhas em relação à qualificação, ema-
nadas dessas organizações.

Por último, com um peso enorme, tanto no Brasil como no resto do mun-
do ocidental, as instituições educadoras e certificadoras, ou seja, ofertantes 
de educação e/ou certificação profissional induzem fortemente à demanda e 
isso causa uma distorção profunda na elaboração e execução de uma política 
pública. Isto porque, muitas vezes o que é financiado é o que foi induzido e 
não o de que se precisa para atender às demandas de desenvolvimento, de 
emprego etc.

Outro ponto fundamental para se definirem os papéis é pensar que a quali-
ficação não pode ser concebida exclusivamente como programas, ou seja, um 
conjunto de ações formativas, por exemplo, os cursos. Mais do que isso, qua-
lificação deve ser considerada um conjunto de políticas que não se restrinjam 
apenas à questão de cursos técnicos, tecnológicos, ou de formação inicial e 
continuada. O terreno que engloba a educação do trabalhador e da trabalha-
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dora é importantíssimo, mas o campo qualificação não se resume a ele. Outros 
tantos ganham importância, quais sejam: a certificação profissional, espaço que 
está em crescimento e a orientação profissional, terreno quase abandonado no 
Brasil, embora apresente um peso fundamental na orientação dos jovens e dos 
adultos que mudam de ocupação, de profissão ou de setor econômico.

Por outro lado, outros campos mais amplos, como a produção e o Estado 
possuem uma vinculação muito forte com a qualificação, no Brasil e em todo o 
mundo. Nesse sentido, as políticas públicas de emprego, trabalho e renda e de 
desenvolvimento, particularmente as de caráter setorial e territorial, também 
apresentam um conjunto de questões envolvendo qualificação. Igualmente, no 
âmbito das relações de trabalho, isso acontece porque hoje os planos de cargos 
e salários, na área pública ou privada, apresentam o conhecimento como um 
dos principais parâmetros, seja esse obtido pela experiência, pela escolaridade 
ou pela qualificação profissional.

O campo qualificação ainda abrange estudos, pesquisas, desenvolvimento de 
metodologias, memórias e documentação, além da regulação e normatização, 
ou seja, o arcabouço jurídico que legitima todas essas políticas e ações o estru-
tura, o conforma e garante a sua permanência no contexto.

O campo qualificação se apresenta no Brasil, com suas linhas de força hegemô-
nicas de diversas formas, quais sejam:

a)  orientado apenas para o mercado de trabalho, ou seja, para o assalaria-
mento;

b)  ao sabor da flutuação temporal na relação qualificação, educação e de-
senvolvimento. Há épocas em que se fala de qualificar porque há cresci-
mento, em outros momentos, desvincula-se quase totalmente a qualifi-
cação da educação básica, como nos governos FHC; e em outros ainda, 
consegue-se estabelecer um nexo com o desenvolvimento como dimen-
são fundamental, caso do governo Lula;

c)  sob a forma de disputas muito fortes nas áreas públicas e privadas por 
conceitos, recursos, estruturas, políticas, programas etc;

d)  por meio de pressões muito fortes sobre o Estado, algumas nacionais, 
apontando para rumos e intensidade da regulação e outras internacio-
nais, exemplificadas pelos financiamentos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e do Banco Mundial;



104

e)  hegemonia do grande empresariado na definição das políticas, o que se 
perpetua no decorrer da história;

f)  participação descontinuada e diferenciada dos trabalhadores. Alguns se-
tores mais organizados participam; outros, não tão organizados, apresen-
tam participação quase nula;

g)  forte disputa pelos aspectos simbólicos e pelo controle dos objetivos, re-
cursos, aparatos regulatórios e equipamentos, no caso em apreço, da-
queles referentes à educação profissional, também presente nos demais 
campos.

3.  Mudando a orientação do campo qualificação: as posições 
do Governo Federal

Essa é uma realidade concreta que não se pode abstrair ou esconder na elabora-
ção de qualquer política pública. Entretanto, uma questão fundamental se coloca: 
se essa situação é real, é preciso avaliar a partir dos papéis e interesses na quali-
dade de Governo, qual é a institucionalidade que se deveria ter para esse campo, 
ou seja, para as políticas públicas de qualificação e educação profissional. Qual o 
objetivo dessas políticas?

O Governo Lula fez algumas escolhas, e essas estão comprometidas em esta-
belecer uma ligação forte e duradoura da educação e do desenvolvimento com o 
trabalho, o emprego e a renda. Isso muda fortemente o direcionamento da propos-
ta de educação profissional então vigente, em que havia uma “divisão de traba-
lho” entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). Nos governos FHC I/II, o MEC cuidou da formação de “alto nível”, técnica 
e tecnológica, como demandava a reestruturação produtiva, e o MTE atuou prio-
ritariamente na educação profissional compensatória, sob a forma de cursos de 
curtíssima duração. Embora o MTE atuasse também atendendo a reestruturação 
produtiva e, sob a pressão dos trabalhadores organizados, projetos integrados de 
educação profissional e educação básica, a maior parte dos recursos, fragmentados 
e dispersos, substituía as inexistentes políticas ativas de emprego, necessárias a 
um país em profunda crise social e econômica.

No Governo Lula, uma das propostas centrais é a reintegração da educação 
básica com a educação profissional e a vinculação fortíssima desse processo com 
o trabalho, o emprego e a renda. Isso significa que não basta a realização de cur-
sos para ostentar números grandiosos, mas ações concretas que, de fato, tenham 
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influência na vida do trabalhador e da trabalhadora, com a garantia de sua partici-
pação ativa no processo. Assim, poder-se-á contribuir para que o desenvolvimento 
não seja apenas econômico, mas econômico, social e ambiental.

Alguns princípios são fundamentais para repensar essas políticas públicas e as 
institucionalidades daí decorrentes, sendo preciso:

a)  democratizar as relações de trabalho, Estado e Educação, o que não se dá 
completamente sem a participação e o controle social. É um princípio de que 
não se pode abrir mão em nenhuma política pública;

b)  acreditar que a maioria da qualificação neste país se dá no ambiente de tra-
balho, no local de trabalho, estando, portanto, subordinada à exigência dos 
processos produtivos. Por mais esforço que façam todas as redes de edu-
cação profissional (federal, estadual, municipal, Sistema ‘S’ etc), a grande 
maioria das horas de qualificação se dá no local de trabalho e isso é muito 
importante para discutir, por exemplo, a regulação da chamada Educação 
Corporativa, o estabelecimento da Negociação Coletiva de Qualificação etc;

c)  superar a cultura autoritária do pensamento único, por entender não ser ca-
paz de abranger a totalidade do real. Nesse sentido, a presente conferência e 
o MEC merecem parabéns pela idéia democrática e pelo debate plural. Esta 
é a 20ª ou 22ª Conferência que se realiza no Governo Lula, exatamente para 
ouvir a sociedade e os sujeitos sociais;

d)  reconhecer as experiências acumuladas pelos sujeitos sociais e, em particu-
lar, pelos movimentos sociais. Alguém perguntou: mas por que se fala tanto 
em movimentos sociais? Quando se fala em sujeitos sociais, estão incluídos 
empresários, trabalhadores e diversos outros sujeitos coletivos, mas, ao se 
falar em movimentos sociais, está-se fazendo alusão àqueles que nunca tive-
ram voz, cujas experiências precisam aparecer, até porque elas foram funda-
mentais na elaboração de muitas das políticas públicas, hoje implementadas 
pelo governo Lula, em particular, as que envolvem currículo integrado, qua-
lificação e educação básica;

e)  promover políticas públicas articuladas e ações integradas, com respeito 
mútuo pelo pacto federativo. No Brasil, o pacto federativo é incompleto; ele 
começa na esfera federal e acaba nos estados. Mas, as pessoas não moram 
no Brasil ou no estado, moram no município, ou melhor, em um territó-
rio específico, em um “espaço com história”, como dizia Milton Santos. Os 
municípios começam a despertar para a elaboração e execução de políticas 
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específicas, que exigem financiamento direto, o que é muito importante num 
país de dimensões como as do Brasil.

4. Uma nova pauta para o campo qualificação

4.1. O marco regulatório

A partir desses princípios gerais, transformados em prática cotidiana, pode-se 
pensar numa nova pauta para o campo qualificação, que envolva simultaneamente 
o âmbito de atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Edu-
cação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, bem como todas as ações correlatas 
oriundas de outros ministérios e órgãos, eliminando, assim, a fragmentação que 
hoje caracteriza as ações do Governo Federal.

Então, a primeira e fundamental questão – e o MTE tem frisado muito isso nas 
discussões fraternais com o MEC – é justamente estabelecer uma definição clara 
dos papéis dos ministérios e entes federativos em relação à educação profissional. 
O MEC tem o mandato sobre a educação profissional (apesar da polêmica sobre a 
ambigüidade da LDB: modalidade da educação básica ou modalidade da educa-
ção, perpassando todos os níveis e etapas?), estabelecido legitimamente na Cons-
tituição e demais dispositivos infraconstitucionais. Não há, no entanto, na legisla-
ção a determinação das responsabilidades dos entes da federação pelos níveis da 
educação profissional. Ao mesmo tempo, a formação inicial e continuada (ou seja, 
as ações não diretamente vinculadas à elevação da escolaridade) é executada hoje 
pela grande maioria dos órgãos públicos federais e isto se espraia praticamente 
por todos os entes da federação5, incluindo a infinidade de entidades – com ou 
sem fins lucrativos, que atuam com recursos públicos, próprios ou de terceiros.

A falta de regulação cria uma pluralidade de políticas e ações e não permite 
concentrar esforços onde é necessário, reduzir custos, analisar experiências que 
obtiveram êxitos e disseminá-las em todo o território nacional tampouco com-
parar dados, exatamente pela falta de uma regulação. Uma proposta de uma lei 
complementar ou decreto de regulação estabeleceria os papéis complementares 
entre MEC e MTE: o primeiro seria responsável pela educação profissional de 
nível técnico e tecnológico, além da formação inicial e continuada, vinculada di-
retamente à elevação da escolaridade (preferencialmente na forma de currículos 

5  Desde a redemocratização (1986), o MEC nunca atuou de forma sistêmica na anteriormente denominada educação 
profissional básica, hoje formação inicial e continuada. Além das práticas esparsas dos CEFETs, iniciou em 2004 o 
Programa Escola de Fábrica, que no atual momento busca uma nova identidade. A atuação massiva na formação inicial 
e continuada tem sido historicamente desenvolvida pelo Sistema ‘S’ e pelo MTE.
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integrados – Proeja, concomitante e articulada); caberia ao MTE a responsabilida-
de pela formação inicial e continuada - sob a denominação de qualificação para o 
trabalho - quando essa não estiver vinculada diretamente à elevação da escolari-
dade, independentemente do nível de escolaridade exigido para os cursos.

Além disso, tal legislação criaria um marco regulatório que abrangeria não ape-
nas as ações governamentais, mas também as promovidas por entidades paraes-
tatais e privadas (por exemplo: Sistema ‘S’ e a “educação corporativa”), incluídas 
aqui as ações das empresas. O marco regulatório da formação inicial e continuada 
estabeleceria parâmetros para as seguintes dimensões:

a)  Sistêmica – elementos para a constituição do Sistema Nacional de Formação 
Profissional (sobre os quais se falará mais adiante), baseado no fortalecimen-
to das redes públicas federal, estadual e municipal e na articulação das ações 
de tais redes com as ações das paraestatais e privadas.

b)  Pedagógica – conteúdos e cargas horárias mínimas, elementos para a forma-
ção dos educadores, custo aluno/hora, exigências de competência técnica 
das entidades executoras, material didático específico e outros parâmetros 
necessários à qualidade da execução das ações.

c)  Financeira – percentuais de recursos do FUNDEB para a educação profissio-
nal, além da realocação de orçamentos, hoje dispersos em diversos órgãos.

Não se pode e não se tem o direito de queimar recursos com ações superpos-
tas e redundantes. Na verdade, o Brasil não é um país com poucos recursos para 
a educação profissional. O nível desses recursos, embora ainda não suficiente, é 
mais que razoável quando comparados a países da América Latina e até a alguns 
países da Comunidade Européia. Porém, a superposição cria vazios de educação 
profissional no país e, ao mesmo tempo, concentração em determinados locais.

Paralelamente, a relevância e a qualidade devem ser consideradas. O Mi-
nistério do Trabalho e Emprego defende que só devem ser financiados com 
recursos públicos programas e cursos que apresentem um conjunto de pré-
requisitos adequados quanto aos conteúdos, metodologia e carga horária e que 
permitam estabelecer – sempre – as necessárias pontes com a educação básica. 
Chega de cursos “walitta”, chega de cursos que enrolam, enganam o trabalha-
dor, criando a ilusão de uma formação e de uma possibilidade de emprego que 
não existe. Os cursos precisam ser, de fato, adequados à realidade e à demanda 
dos trabalhadores e do mundo do trabalho, possibilitando a qualificação e, 
sempre que possível, a elevação da escolaridade.
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A multiplicidade de pontes entre educação profissional e educação básica e 
entre os saberes do trabalho e os saberes escolares não necessariamente implica 
que todos os cursos envolvam elevação da escolaridade.

Nesse sentido, até porque tive a honra de participar nos anos 90 da elabora-
ção e execução de projetos que envolviam a integração entre educação profis-
sional e a elevação da escolaridade, projetos esses vinculados aos movimentos 
sociais e também, a partir de 2003, da elaboração e implantação dos currículos 
em programas do Governo Federal, acredito que se devem priorizar os chama-
dos currículos integrados.

Entretanto, insisto em que, não necessariamente, toda a educação profis-
sional deva estar vinculada à elevação da escolaridade. Há os cursos na forma 
concomitante, com as dimensões básica e profissional trabalhadas de forma ar-
ticulada, inclusive em instituições educativas diferentes; há outros para quem 
já concluiu a educação básica, existindo, de fato, a possibilidade de cursos para 
qualquer nível de escolaridade. Em qualquer dessas opções, entretanto, a rela-
ção com a educação básica deve ser um norteador, no que tange aos conteúdos 
e abordagens, de modo a embasar as práticas da educação profissional.

Esse é um grande passo rumo à superação da dualidade entre formação 
propedêutica e profissional e entre a educação de jovens e adultos e a formação 
inicial e continuada. Importante é frisar que, embora a adoção do currículo 
integrado seja um dos grandes avanços que o nosso governo propiciou, isso é 
fruto da transformação, das experiências dos movimentos sociais e, particular-
mente, do movimento sindical em políticas públicas, ocorrida nos anos 90.

Nós, que estamos no governo, gostamos de dizer “que somos os bons”. 
Mas se não fosse a luta dos trabalhadores que manteve esses elementos vivos, 
não se teria agora a base sobre a qual estamos implantando os programas do 
Governo Federal. Todos estamos felizes com o PROEJA, com o PROJOVEM, 
com o Trabalho Doméstico Cidadão, porém, sem a experiência da Confede-
ração Nacional dos Metalúrgicos da CUT, com o Programa Integrar; sem a 
experiência do MST, das Centrais Sindicais, das Federações de Trabalhadores 
Rurais e de outras categorias, em projetos regionais ou setoriais como o Vento 
Norte, Brasil Central, Flor de Mandacaru, Semear, entre outros, não teríamos 
hoje os citados programas federais. Isso porque o currículo integrado foi uma 
forma de resistência dos movimentos sociais à dualidade trabalho-escola e à 
fragmentação da educação profissional, que existe há muito tempo, mas que 
assumiu, nos anos 90, a configuração das reformas sintetizadas no Decreto nº 
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2.208. Testado na prática, o currículo integrado converteu-se em ponto do pro-
grama de governo do então candidato Lula, vitorioso em 2002.

Voltando aos aspectos regulatórios, é importante mencionar a necessidade 
da construção de uma classificação nacional de cursos. Recentemente, o MEC 
fez um interessante esforço nesse sentido, voltado para os cursos tecnológicos. 
Essa classificação deverá ser estendida pelo próprio MEC aos cursos técnicos. O 
Ministério do Trabalho e Emprego é parceiro na discussão para construir uma 
classificação, uma nomenclatura ou um catálogo nacional dos cursos de forma-
ção inicial e continuada. Só assim, quando um trabalhador acionar os sistemas 
públicos com a intenção de fazer um curso de ‘informática básica’, ele vai saber 
se é de 200, 400, 500 horas, qual a ementa do curso, quais os requisitos de entra-
da e, assim, vai poder escolher a melhor opção com muito mais segurança. Hoje 
a tal ‘informática básica’ varia de 40 a 600 horas e, em um determinado lugar, 
é abordado software livre, em outro, software proprietário etc. Os trabalhadores, 
na maioria das vezes, não têm elementos para uma opção coerente e consistente 
com as suas necessidades.

A questão do financiamento implica não apenas discutir o volume do recurso 
(quanto?) e a dotação orçamentária (para onde vai o recurso?), mas, principalmen-
te, os fluxos necessários (volume de recursos distribuídos no tempo e no espaço) e, 
particularmente, o direcionamento desses recursos, com vistas à implantação do 
Sistema Nacional de Formação Profissional.

4.2 Princípios para um Sistema Nacional de Formação Profissional

A idéia do sistema central, na perspectiva do MTE, não é apenas homogeneizar, 
mas, respeitando as especificidades de cada rede e de cada instituição, construir 
um conjunto de princípios seguidos por todos e sobre os quais se possa dialogar 
sobre.

O primeiro princípio é o Marco Regulatório Integrado, que a OIT denomina 
Marco Nacional de Qualificações. Não se pode ter redes que trabalham com as 
mesmas ações de educação profissional sob marcos regulatórios completamente 
diferentes, porquanto isso dificulta a integração, a complementaridade, a compa-
ração e a avaliação das ações. O segundo princípio é o Pacto Federativo, a partir 
do qual se define qual o papel que caberá aos estados, aos municípios e ao Gover-
no Federal na elaboração, execução e financiamento das políticas de qualificação. 
O terceiro princípio trata do tripartitismo e do diálogo social, da concentração e da 
negociação coletiva da qualificação. Isso porque, se entendemos que os trabalha-
dores devem ser sujeitos da qualificação e que o maior volume de ações de qualifi-
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cação, medido pelo número de horas/trabalhador está nas empresas, parece óbvio 
que a participação dos trabalhadores e a discussão do tema com as empresas são 
fundamentais, como prevê a Recomendação 195 da OIT.

Nesse aspecto, valem ressaltar dentre os avanços do nosso governo a intro-
dução no SENAI e no SENAC do tripartitismo, ainda que não paritário. O decre-
to presidencial, assinado no final do ano passado, de iniciativa do MTE, aponta 
exatamente para o tripartismo. Seria bom ver isso também nos Conselhos dos 
CEFETs, das Escolas Técnicas Estaduais e Municipais, o que até ajudaria no finan-
ciamento, como justificativa para a aplicação dos recursos dos fundos públicos 
que são tripartites nessas instituições, como é o caso do FAT.

Esses três princípios estariam apoiados no tripé: trabalho, educação e desen-
volvimento e ainda na visão de que a qualificação e a educação profissional são 
direitos dos trabalhadores, somente garantidos pelo compromisso e participação 
da sociedade por meio de ações de forte efetividade social e alta qualidade peda-
gógica. Não posso jamais esquecer minha veia educativa e deixar de pensar na 
qualidade pedagógica, como algo fundamental para a formação dos trabalhado-
res. Fechando o ciclo, ações integradas entre os diversos Ministérios, os diversos 
entes da Federação e as entidades educativas, garantirão maior racionalidade e 
complementaridade nas ações.

4.3. A dimensão pedagógica e o trabalho como princípio educativo

No pouco tempo que me resta, vou discorrer sobre a dimensão pedagógica, 
abordada com mais profundidade ontem na nossa oficina6 para um grupo bastan-
te entusiasmado.

Primeiro, é preciso pensar que a qualificação profissional nunca é somente téc-
nica. Ela tem uma dimensão social fortíssima, vinculada a um conjunto de valores 
que envolvem solidariedade, autonomia e empoderamento dos trabalhadores. É 
óbvio que ela tem uma dimensão técnica e tecnológica, mas, de modo algum, a 
técnica pode exercer sozinha o domínio do processo; por trás dela, está a ciência 
norteando o trabalho e a sua organização. Além disso, há a dimensão das estraté-
gias de inserção no mundo do trabalho. Não basta formar técnicos em mecânica, 
sem saber para quê? Seria para montar uma pequena empresa? Para ser assala-
riado? Para montar uma cooperativa de mecânicos? Isso tem que estar claro no 

6  Oficina “Avanços Metodológicos das Políticas de Qualificação do MTE”, realizada no dia anterior pelo Departamento de 
Qualificação/MTE, no âmbito da Conferência no “Espaço Nilo Peçanha”. A Oficina contou com a participação da profª. 
livre docente Sílvia Maria Manfredi.
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currículo de formação de trabalhadores. Por isso, o denominamos Qualificação 
Social e Profissional.

Parafraseando as idéias de Pedro Pontual e do pessoal da Educação Popular, 
falamos de “construção coletiva do conhecimento” e “de diálogo entre os saberes 
científicos e os saberes construídos no mundo do trabalho”. Essa é uma questão 
fundamental. O trabalho tem uma dimensão epistemológica, porquanto produz 
conhecimento. Durante muito tempo, o capital descartou e/ou desvalorizou esse 
conhecimento gerado no trabalho. A discussão atual sobre a valorização atual des-
se conhecimento, ou seja, sobre a certificação profissional se baseia nessa perspec-
tiva. Quero abordar o impacto nas práticas educativas, porque não posso tratar um 
jovem de 24 anos, que começou a trabalhar aos 14, ou seja, que tem pelo menos 10 
anos de trabalho, como se fosse uma tábula rasa. Esse jovem já trabalhou em quase 
tudo, com ou sem carteira assinada, em diversas áreas. Desse modo, ele ou ela tem 
um conhecimento sobre o trabalho a ser considerado no processo pedagógico. Em 
outras palavras, o trabalho é um princípio educativo.

Também é preciso pensar nos perfis e na formação dos educadores. Será que 
um jovem que fez graduação, mestrado e doutorado, sem nunca ter trabalhado, 
tem condição de “atuar”, de forma plena, na educação profissional? As pessoas 
que vivenciam a fábrica, o local de trabalho, que “botam a mão no cabo da fer-
ramenta” e conseguem ter, como vi na fábrica onde trabalhei, idéias sofisticadas 
para solucionar problemas concretos, têm essa condição. Por isso, é importante 
pensar na formação específica do educador, razão por que defendo a existência de 
uma especificidade na didática da educação profissional.

Como fui professor de didática para licenciaturas durante algum tempo e já 
estava “enfronhado” na educação profissional e fazendo o doutorado nesse tema, 
comecei a pensar: qual é a didática ideal para educação profissional? Pode parecer 
óbvio, mas é muito comum, na maioria das faculdades de educação, repetir-se a 
mesma didática para a Ciência A, para a Ciência B, para o Português, para a Física, 
desconsiderando-se as especificidades que as tornam, em alguns aspectos, com-
pletamente diferentes. Como me filio a uma corrente de pensamento dentro da 
Educação que imagina necessária uma Pedagogia do Trabalho, preciso pensar que 
o “ensinar o trabalho” exige um conjunto de instrumentos pedagógicos, didáticos, 
metodológicos, de modo que se aborde não só o trabalho em si, como conteúdo de 
ensino, mas também o sujeito trabalhador. Qualificar uma trabalhadora doméstica 
não é igual a qualificar um metalúrgico nem um catador de material reciclável. É 
preciso pensar na diversidade desses sujeitos.
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Outra questão aparentemente óbvia envolve a elaboração do material didático 
específico, porque, na educação profissional, se utilizam muito as “apostilinhas”, 
meras cópias de manuais de equipamentos. É preciso elaborar esse material de 
forma inovadora. Na verdade, já existe muito material didático interessante, pro-
duzido pelas várias editoras do Sistema ‘S’, pelo próprio Governo Federal e pela 
rede pública de educação profissional que precisa ser mais bem aproveitado.

Uma inovação da dimensão pedagógica de que temos muito orgulho no Mi-
nistério do Trabalho são os Arcos Ocupacionais. Sem dúvida, é um experimento 
e não temos a pretensão de que seja uma coisa acabada, resolvida. Ainda assim, 
é extremamente necessário como parte do processo de superação da dicotomia 
entre a educação profissional e a educação básica, e particularmente, entre essa 
proliferação de cursos de curta duração que não formam nem para uma ocupação, 
nem para um conjunto de atividades em uma ocupação. Por exemplo, a pessoa 
vai ser qualificada em fazer a gola de uma camisa, outro em manga, mas ninguém 
aprende a fazer a camisa toda: quem se qualifica em “moda íntima feminina”, não 
se habilita em “moda íntima masculina”, o que só se dá em outro curso. Como se 
vê, não se forma o trabalhador para uma ocupação, mas para um fragmento da 
ocupação. Pensando nisso, começamos a desenvolver uma saída que resultou nos 
arcos ocupacionais. Não vou ter tempo de detalhar, mas, basicamente pretende-
se uma formação que seria um subconjunto da formação técnica. Um engenheiro 
civil, na sua formação, aprende a fazer da fundação à cumeeira da edificação, ou 
da alvenaria ao revestimento. Além disso, aprende também a fazer ponte, viaduto 
etc. Já o técnico em edificações aprende um pouco menos: não aprende a fazer o 
viaduto e a ponte, mas aprende a fazer também da estrutura à cumeeira e também 
da alvenaria ao revestimento. E o pedreiro, por que tem que apenas saber fazer 
a alvenaria? Por que o pedreiro não pode aprender a colocar o ladrilho? Por que 
não pode trabalhar também com pintura, com gesso ou com outras coisas? Então, 
a visão de arco ocupacional é: com a mesma base técnica ou sociotécnica, como 
gostamos de dizer, pode-se qualificar o trabalhador em mais de uma ocupação. 
Isto está vinculado a um itinerário formativo, para garantir que o trabalhador 
possa prosseguir depois seus estudos e, com isso, continuar a completar o seu 
processo.

A dimensão de diversos programas integrados como o PROJOVEM, o Saberes 
da Terra e o Trabalho Doméstico Cidadão é baseada nos arcos ocupacionais. Utili-
zamos os arcos ocupacionais em programas como o Juventude Cidadã e pretende-
mos discutir com o MEC a sua aplicação no Escola de Fábrica e no PROEJA, além 
de aplicá-los no próprio Plano Nacional de Qualificação.
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5. Dos Programas às Políticas: algumas propostas

Cito alguns programas que deveriam se transformar em ações permanentes no 
âmbito de políticas públicas de Estado. Em um dos grupos de discussão, ontem, 
debateu-se sobre programas ou políticas. O programa sempre é algo fugaz: o Go-
verno cria, desconstrói, ou então o mantém e o sufoca financeiramente; política é 
algo mais permanente, é algo que se pretende permanente. Então, é preciso criar 
políticas para a educação profissional. Apresentamos alguns programas e ações 
que mereceriam se transformar em políticas de fato:

Planos Setoriais de Qualificação- Precisamos atender ao desenvolvimento do 
país, qualificar os trabalhadores, não para a demanda, mas sob demanda. E qual 
é a diferença? Qualificar para a demanda é atender pontualmente e resolver o 
problema imediato do mercado de trabalho e do empresário que estava deman-
dando; no caso da qualificalçao sob demanda, o processo se dá sem que se gastem 
recursos para a qualificação a torto e a direito, mas sim pela vinculação da quali-
ficação pontual a uma estratégia de formação dos trabalhadores, mesmo que seja 
de forma concomitante com a educação básica. Trata-se então de uma estratégia 
para juntar trabalho, educação e desenvolvimento. Não é raro, na realização de 
um grande empreendimento, não ser possível absorver a mão-de-obra local, por 
não estar qualificada. Então, vamos qualificar a mão-de-obra local, contemplando 
as estratégias de inserção no trabalho e de elevação da escolaridade, tudo isso de 
forma participativa, harmonizada, negociada entre Estado, trabalhadores e em-
presários.

Currículo Integrado- Sem excluir o currículo articulado, o concomitante e o 
subseqüente, é necessária uma vigorosa política para saldar a dívida com 57 mi-
lhões de trabalhadores brasileiros da população economicamente ativa que não 
completaram a educação básica.

O Projeto piloto de Certificação Profissional apresentado ontem7, foi acompa-
nhado pelo MEC e pelo Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Co-
mércio, sob a coordenação do Ministério do Trabalho, contemplando as áreas de 
construção civil e metal-mecânica. Estamos caminhando para o Sistema Nacional 
de Certificação Profissional, já estando elaborada uma minuta de Decreto que es-
tará em discussão nos próximos meses junto a setores da Casa Civil da Presidência 
da República, com vistas a saldar quatorze anos de atraso na discussão de Certi-
ficação Profissional.

7  Ver nota 6.
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Finalizando, apresento alguns insights:

Incorporação da dimensão territorial. Conversávamos, ontem, com várias 
pessoas da SETEC: a nossa Conferência fala de desenvolvimento e, nos grupos, 
falou-se muito de inclusão social, o que é ótimo. Em um país de excluídos, falar 
de inclusão social é maravilhoso, mas nós falamos pouco de desenvolvimento ou, 
quando falamos, somente se ressaltou a perspectiva econômica. Cada vez mais a 
realidade afirma a necessidade do desenvolvimento baseado no território: sejam as 
mesorregiões definidas pelo Ministério de Integração Nacional, as microrregiões 
produtivas, os arranjos produtivos locais, as bacias hidrográficas ou os territórios 
rurais. Está em curso um conjunto de ações de Governo que generalizam o concei-
to de desenvolvimento vinculado ao território. Do ponto de vista da qualificação, 
as redes públicas federal, estadual e municipal podem ser nucleadoras da ação de 
educação profissional no território. Acredito que esse pensamento, essa discussão 
que não conseguimos aprofundar aqui, deveria ser objeto do prosseguimento dos 
debates da conferência, com vistas a construir a vinculação da qualificação com 
o território. Desse modo, a idéia dos observatórios é muito importante e já existe 
uma rede informal de observatórios do trabalho, estando em construção a rede de 
observatórios de ciência e tecnologia. Como poderíamos integrá-los numa grande 
lupa, num grande “Hubble” que pudesse enxergar de fato as demandas de edu-
cação profissional no Brasil, tendo por base os critérios do mundo do trabalho 
e da ciência e tecnologia, por um lado, e, por outro, os da educação profissional 
propriamente dita?

Prioridade para a participação dos implicados. Também já falei aqui da par-
ticipação tripartite paritária nos Conselhos e Fundos; o FAT já está, desde a sua 
criação em 1988, sob controle tripartite, mas qualquer fundo público que viesse 
a ser criado deveria implantá-la, sem detrimento de outras formas de controle 
social. Nessa linha está o estímulo e o acompanhamento à negociação coletiva da 
educação profissional. Precisamos incentivar os atores empresários e trabalhado-
res a negociarem, tendo como ponto de pauta da negociação coletiva a qualifica-
ção dos trabalhadores, como instrumento democrático de ampliação da educação 
profissional.

O marco regulatório- Insisto particularmente na regulação da formação inicial 
e continuada, na discussão da qualidade pedagógica e da efetividade social, na 
vinculação entre EJA e educação profissional e tecnológica e no aprofundamento 
da discussão sobre financiamento, para, além de saber ‘quem fica com o dinheiro 
e de onde ele sai’, ter a segurança de que teremos recursos no volume adequado 
e um fluxo contínuo para a execução das nossas ações. Isso é uma das coisas da 
fala de ontem do professor José Pastore com que concordo. Ter recursos e fluxo é 
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algo fundamental, porém, sem uma política adequada, é jogar dinheiro fora, como 
ocorreu com o FAT no passado. O de que precisamos é de política de educação 
profissional sólida, concreta e permanente .

Agradeço a paciência de todos e informo que, no stand do Ministério do Tra-
balho e Emprego, há um folder da nossa atividade de ontem, no qual estão elen-
cados o que chamamos ‘os princípios para um sistema democrático de formação 
profissional’. Aconselho a quem quiser aprofundar a discussão que, não só acesse 
o nosso sítio do Ministério e faça download do nosso material, como também dê 
uma olhadela nesses princípios, porque o debate dos próximos anos será, sem 
sombra de dúvida, exatamente sobre o Sistema Nacional de Formação Profissional 
e Tecnológica.
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“Bom dia a todos. Saúdo os participantes da conferência, de modo 
especial a mesa: Moisés, Almerico Biondi , Pedro Pontual e 
Ricardo. Parabenizo o Ministério da Educação, a Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica por esta iniciativa, o que 
considero uma atitude de coragem, não só pela diversidade de 

atores, o que é uma riqueza, mas pela complexidade que a educação profissional 
e tecnológica tem em si mesmo e pela relação que essa área da educação tem 
com as políticas diversas.

Pudemos perceber, na fala do Almerico Biondi, a necessidade de se 
estabelecer uma política pública de educação profissional e tecnológica, 
obviamente vinculada a várias outras políticas e ao projeto de nação, com 
políticas setoriais articuladas. Posso citar algumas: a política de desenvolvimento 
econômico social, a de ciência e tecnologia, a política de emprego e renda e 
políticas educacionais de vários níveis. É impossível pensar hoje em política de 
educação sem incluir nela a educação profissional e tecnológica, a superior, a 
educação profissional de nível médio, voltada para a juventude. Isso nos dá a 
dimensão da complexidade de se estabelecer uma política educacional no Brasil, 
a partir das inter-relações das políticas setoriais. Apesar disso, temos observado 
nesta conferência que há uma percepção comum e generalizada entre nós: a de 
que vivemos no Brasil um momento histórico que coloca a educação profissional 
e tecnológica na relevância das políticas de governo Federal e Estadual, bem 
como dos empresários, dos trabalhadores e da sociedade em geral.

Essa percepção nos traz um sentimento de que a educação profissional 
no mandato do governo Lula entrou na agenda das políticas públicas, de 
forma prioritária. Isso pode parecer simples, mas não é. Primeiro, a educação 
profissional e tecnológica insere-se num cenário atual e global da sociedade 
contemporânea que envolve questões que vão fazer da educação profissional 
e tecnológica uma referência importante na discussão de políticas; segundo, 
existe hoje uma relação atribuída à educação profissional e tecnológica ligada 
ao desenvolvimento nacional e ao projeto de nação; terceiro, há uma ligação 
da educação profissional e tecnológica com uma crise estrutural e conjuntural 
do emprego. O desemprego existe nas sociedades contemporâneas, o que gera 
a luta cada vez maior pelo direito ao trabalho, vez que as demandas sociais 
igualmente crescem, razão por que a educação profissional é um dos pilares de 
solução de questões individuais e coletivas.

Por fim, não tenho dúvidas de que hoje existe uma definição epistemológica 
que coloca o conhecimento como algo que ultrapassa o aspecto subjetivo, ou 
seja, que abrange a interiorização, mas pressupõe a exteriorização.  
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A tecnologia implantada no mundo é sinal disso, dando à educação profissional 
uma complexidade e uma importância fundamentais para o desenvolvimento 
individual e coletivo. Como debatedor, acho que a minha contribuição consiste 
em alargar um pouco a discussão sobre a exposição do Almerico Biondi, na 
tentativa de dar orientações para uma política pública da educação profissional 
de âmbito nacional. As dificuldades, com certeza, são muitas.

No cenário global, acho que temos a clareza da complexidade do processo. 
Existem alguns elementos que vale a pena citar: vivemos hoje sob a hegemonia 
das sociedades capitalistas; estamos diante de uma globalização econômica, 
de uma reestruturação produtiva, de uma produção flexível e de uma divisão 
internacional do papel das nações que impactam, fundamentalmente, o 
desenvolvimento, particularmente desses países ditos periféricos. A economia 
constitui hoje a principal força da vida social e temos de trabalhar com essa 
perspectiva. Antes vivíamos num cenário de mercantilização da educação. Uma 
crise do capital tornou-a um objeto e um produto de mercado e não há como, 
hoje, desconsiderar essa condição. Enfim, a educação se dá num ambiente 
de disputa, de interesses, de projetos socioetários, em cada lugar e setor da 
sociedade. A educação profissional e tecnológica está nesse cenário complexo e 
humano do caráter civilizatório da humanidade. No Brasil, há uma dificuldade 
particular na questão educacional. Entende-se que a elite brasileira não cumpriu 
o seu papel no passado, como alguns países capitalistas, inclusive da América 
Latina, o fizeram: de avançar na universalização da educação básica de forma 
consistente. A realidade da educação brasileira é fruto de opções e valores que 
dão a cor e o tom da importância dada à população. É interessante notar a 
ausência histórica, no Brasil, de políticas de âmbito nacional e, recentemente, nós 
pudemos ver que esse embate ainda acontece. Na Constituição de 88 e na LDB 
de 96, são emblemáticas as discussões da idéia do sistema nacional de educação, 
do papel dos entes federativos, do caráter colaborativo e da desarticulação, 
ainda hoje existente entre os estados da federação. Parece-nos que ainda faltam 
elementos constitutivos de uma política pública de âmbito nacional e, nesse 
sentido, entendemos os programas focais e as políticas fragmentadas como 
impedimento à adoção de políticas estruturantes na educação brasileira.

Esse é o cenário que herdamos e que temos a responsabilidade de reconstruir 
de forma diferente. A minha contribuição específica para esse debate está na 
idéia, no conceito e no significado da educação profissional e tecnológica. Em 
primeiro lugar, precisamos assumir que esse conceito não é único. Ele traz 
contradições e divergências, razão por que, em nenhum momento, para se 
estabeler uma política, deve-se abrir mão de discutir o seu significado e qual é a 
sua abrangência. Há uma diversidade conceitual, muitas vezes não percebida, 
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dependendo do lugar de onde se olha, e nesta conferência, é importante termos 
a sensibilidade de ouvir as outras pessoas, para que, de alguma forma, se possa 
explicitar essa diferença e caminhar na construção de um conceito mais sólido.

Para dar um exemplo do que estou falando, a educação profissional e 
tecnológica tem uma contradição quando se classifica como uma atividade 
específica de cursos e programas, como atributo ou adjetivação da educação ou 
como uma característica e qualidade da educação. Trata-se de uma contradição 
interna de concepção. Participando de uma conferência dessa relevância, 
Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, poderíamos 
perguntar qual o significado tem para cada um de nós, as palavras profissional e 
tecnológica. Talvez venhamos a ficar assustados com a resposta, porque alguns 
vão associar o adjetivo tecnológico ao curso e programa, outros à qualidade, ou 
seja, um atributo da educação. Isso nos mostra a importância de olharmos, com 
certo cuidado, a nossa concepção em particular.

Existe outra coisa importante e contraditória no Brasil: a educação 
profissional em sua relação com a educação regular escolar. A idéia da formação 
profissional versus educação está engendrada na gênese do caminho histórico 
de atividades formativas e precisa ser olhada com atenção para se entender esse 
conceito. Em alguns momentos, colocamo-nos fora do processo educacional; 
em outros, dentro dele, e é preciso que olhemos isso com muito carinho. Existe 
também um ponto importante na relação entre trabalho e formação profissional. 
Historicamente construída, a relação entre educação e trabalho é muitas vezes 
desconsiderada, como se o mundo do trabalho não sofresse alterações devidas à 
ação educativa, ou seja, achamos que a educação é sempre adaptativa àquilo que 
está posto no mundo do trabalho, o que não é real. Contrariamente a isso, está a 
idéia de interdependência entre educação e trabalho.

Há uma questão na identidade da educação profissional que tem a ver com 
abrangência. Hoje, no discurso que fazemos, falamos de educação profissional 
e tecnológica, que vai desde a qualificação, o que na regulação brasileira se 
considera formação inicial e continuada dos trabalhadores até a pós-graduação.

É uma abrangência, no meu entendimento, que ainda precisa ser discutida 
em particular com a educação superior. Não podemos simplificar a questão 
tecnológica nos cursos superiores em tecnologia. Portanto, permanece a 
discussão central sobre a educação profissional e tecnológica, no âmbito da 
educação superior, visando ao estabelecimento de um marco regulatório nas 
relações institucionais. Um caminho possível para se compreender esse processo, 
considero, parte fundamentalmente da origem diversa das atividades formativas 
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que têm sido incluídas na educação profissional. A idéia de conceber o trabalho 
como complexo ou simples mostra sua relação com a escolarização e com a 
profissionalização. Não discutimos mais as profissões liberais do médico e do 
engenheiro porque elas estão introjetadas na cultura humana e na sociedade. 
Mas temos ainda dificuldade de discutir o trabalho simples e as exigências 
de escolarização que estão postas na contemporaneidade. Existe uma questão 
central, eu acho que a fala do Almerico Biondi traz isso, que é a qualificação 
profissional dado o caráter de ligação mais imediata com o mundo do trabalho 
por meio do confronto capital/trabalho fundamental. É preciso que encaremos o 
trabalho pelo valor que tem, não só para a sociedade, mas principalmente para 
os indivíduos.

Devemos também pensar no conceito de educação tecnológica, levando 
em conta a relação não mais imediata só com o mundo do trabalho, mas com 
o mundo propriamente dito, seja no nível médio, seja no superior. Há uma 
diferença de tempo de relação e de finalidade entre esses níveis e nós precisamos 
saber lidar com essa diversidade. Por fim, digo que essas proposições devem ser 
consideradas e levadas a efeito.

No nosso entendimento, o Estado, no caso em apreço o Brasil, deve assumir 
as políticas públicas de educação profissional como planejador, indutor, 
organizador, mas não exclusivamente como gestor dessas ações. Em virtude do 
débito que temos com a sociedade, nenhuma instância de governo está isenta 
hoje de fazer a gestão das ações nesse campo. Convém, pois, repetir a grande 
necessidade da universalização da educação básica no país, por meio de escolas 
públicas, gratuitas e de qualidade.

Tenho apontado a idéia da revisão conceitual da educação profissional de 
forma mais consistente, bem como da LDB. Acho que o Gabriel Gabrowiski fala 
de uma coisa de que não podemos esquecer: a importância, para os indivíduos 
e para a coletividade, da educação técnica no Brasil. Fortalecendo a de nível 
médio e articulando-a com a superior, estar-se-ia demonstrando essa consciência. 
Temos hoje o papel fundamental de repensar a educação superior no Brasil, 
não apenas com foco nos cursos superiores de tecnologia, mas na concepção 
metodológica desses. Na verdade, o processo de formação humana em nível 
superior, no Brasil, deve começar pela valorização da rede pública, federal e 
estadual.

Temos que registrar a importância desta conferência que congrega 
gestores da educação profissional e tecnológica dos Estados, o que resultará 
no fortalecimento do setor. Não tenho dúvida de que oferecer oportunidade, 
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qualificação, requalificação ou atualização profissional à população, muito 
significará para os trabalhadores, especialmente se o processo se der de forma 
articulada com a escolarização regular pública.

Finalmente, reitero o que falou Almerico Biondi: a importância de estar-
se configurando, no Brasil, uma posição política central, de criação dos 
centros públicos de formação profissional na perspectiva da qualificação dos 
trabalhadores e da relação capital/trabalho, por meio de financiamento e gestão 
pública. Obrigado.”
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“Meu bom dia a todos os delegados e delegadas, participantes 
desta Conferência Nacional de Ensino Profissional e 
Tecnológico. Minhas saudações aos meus colegas de mesa: 
professor Ricardo Henriques, professor Artemis, professor 
Moisés e ao amigo e companheiro professor Almerico 

Biondi. Inicialmente, declaro minha enorme felicidade de poder estar presente 
neste espaço.

Em primeiro lugar, na condição de educador popular há muitos anos, entre 
batalhas e militâncias, sempre tive muita preocupação com a articulação entre 
a educação básica e a profissional e destas com as várias modalidades e ações 
da educação profissional e tecnológica. Então, é com enorme alegria que vemos 
esses avanços concernentes à articulação entre o Ministério da Educação, 
por meio da SETEC, e o Ministério do Trabalho, mediada sobretudo pelo 
Departamento de Qualificação. Essa necessária articulação pode ir construindo 
esse campo complexo e tão fundamental que é o da educação profissional 
e tecnológica. Minha satisfação é muito maior por ver que esse processo de 
discussão se faz num espaço tão amplo, tão plural quanto esta conferência que, 
na verdade, é um processo que se iniciou nos Estados, a partir de debates que 
têm aqui, neste momento do processo, o seu momento de aprofundamento.

Penso que a dinâmica de participação é um elemento central na construção 
das políticas públicas e se enquadra num debate mais amplo, vivido no Brasil e 
em toda América Latina, como uma necessidade de recrudescer a democracia e 
de avançar na qualidade dos nossos princípios democráticos.

Isso ocorrerá mediante a participação do povo, bem como do controle 
social, das políticas públicas, elementos fundamentais e estratégicos para o 
desenvolvimento. Cumprimento todos vocês que construíram, como sujeitos, 
a possibilidade desta conferência. Como o meu tempo é curto, quero enfatizar 
a discussão sobre o papel da sociedade civil e do Estado na construção das 
políticas públicas que deve ser intensificada, o que ficou claro na fala do 
professor Almerico Biondi e também nos documentos preparatórios da 
conferência, pelo menos em duas dimensões.

Há uma dimensão, na qual vou me deter mais profundamente nos meus 
comentários, que diz respeito à participação e ao controle social, e uma segunda, 
referente às parcerias múltiplas possíveis. Estamos falando de parcerias como 
uma construção conjunta do governo, sociedade civil e parâmetros públicos; de 
possibilidade de ações conjuntas, sem que se abra mão da responsabilidade do 
Estado, a de criar melhores condições para o desenvolvimento dessas parcerias 
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e da sociedade civil, a de apresentar as suas melhores experiências, de acordo 
com os parâmetros públicos construídos em conjunto. Dentre a dimensão das 
parcerias, destaco o que o professor Almerico Biondi disse: a enorme diversidade 
de riquezas, de experiências da sociedade civil, em particular dos movimentos 
sociais e das ONGs que, desde os anos 70, vêm construindo propostas de 
educação profissional vinculadas à diversidade cultural de ambientes de 
trabalho em nosso país, as quais só podem se transformar efetivamente em 
programas e em políticas, à medida que houver espaços criados pelo estado para 
resgate e incentivo a essas experiências.

Destaco uma modalidade que o Ministério do Trabalho criou de programas 
chamados projetos especiais de qualificação (ProEsQs). É justamente esta 
possibilidade de parceria com ONGs e com movimentos sindicais de larga 
trajetória na inovação metodológica no campo da formação profissional que 
nos anima a transformar essa experiência em propostas, material didático e 
inovações metodológicas que possam servir ao sistema de educação profissional 
e à rede de educação profissional. Penso tratar-se de uma modalidade bastante 
importante de parceria, por meio da qual se podem resgatar as melhores 
experiências desenvolvidas no campo da sociedade civil.

Respeitante à questão do controle social e da participação, acho que, em 
primeiro lugar, é importante dizer que, além da vontade política, elemento 
fundamental, cabe à sociedade e ao Governo querer exercer esse controle e se 
deixar controlar, respectivamente, de modo que a dimensão de participação 
e de controle social tenha efetividade, isto é, seja rica no seu processo, mas 
também produza resultados. Lembro, então, que, se pudéssemos desenhar o 
ciclo da participação e do controle social, veríamos que o processo se inicia com 
reivindicações que se tranformam em proposições e geram programas.

Controem-se, a partir daí, políticas voltadas a materializar antigas 
reivindicações, analisar criticamente programas e ações e transformá-los em 
políticas. Esse ciclo não pára no momento da elaboração e da definição de 
diretrizes, porquanto tem continuidade no que se refere aos mecanismos de 
execução e de implementação dessas políticas”.
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“Bom dia. Quero cumprimentar os senhores Eliezer Pacheco, 
Moisés, Almerico Biondi, Pedro Pontual e todos aqui presentes. 
Inicio parabenizando a todos pelo esforço de fazer toda 
essa mobilização em torno da conferência, trazer delegados 
e participantes muito ativos, desde ontem, o que é muito 

promissor para a agenda do Ministério e para a agenda do país como um todo. 
Quero, portanto, deixar aqui o meu reconhecimento e os meus parabéns ao meu 
colega Eliezer Pacheco, que fez desencadear esse processo, evidentemente, com 
muito êxito.

Esta mesa que discute a ‘Organização Institucional e o Papel do Governo 
e da Sociedade Civil’está diante de um tema desafiador, qual seja: a educação 
profissional como um elemento estratégico para o desenvolvimento do país. 
Quero comentar a fala do Almerico Biondi, partindo do registro que ele fez 
sobre desenvolvimento com inclusão e sobre o território como um elemento 
importante para a modelagem de desenvolvimento que se quer. Parece-me 
que é disso que trata a educação profissional e tecnológica, que deve, de forma 
explícita, lidar com os padrões de desigualdades gerados no país. Acho que 
o papel estratégico da educação profissional é assumir-se como responsável 
por uma das dimensões-chave no enfrentamento e na redução dramática das 
desigualdades mencionadas. É nesses termos que a educação profissional e 
tecnológica pode ter capacidade de alavancar e de redefir o cenário nacional, no 
que se refere ao desenvolvimento dos movimentos sociais.

Para isso, é evidente, ainda de acordo com a fala do Almerico Biondi, 
que precisamos caminhar no sentido de resolver uma certa compulsão 
‘programítica’, se é que se possa inventar essa palavra. Essa compulsão que não 
é só do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais é, 
de certa forma, legítima. Na busca de tentar enfrentar os problemas, deparamos 
com a complexidade que acaba gerando, a posteriori, um certo empilhamento, 
digo, uma certa justaposição, que reduz a capacidade de alavancagem de uma 
política pública. Esse tema da organização do desenho institucional e dos papéis 
de governos nas suas três esferas e da sociedade civil reforçaria a dimensão da 
capacidade de interseção entre os mundos da educação e os do trabalho, no que 
se refere à possibilidade de constituição de uma política pública nesses campos, 
entendo sociedade civil como o Almerico Biondi mencionou: movimentos 
sociais, setor empresarial e sistema ‘S’.

Retoricamente, isso é muito simples de ser dito e até interessante. No entanto, 
acho que parte da tentativa de buscar essa interseção, constante da agenda citada 
pelo Almerico Biondi, não necessariamente vem sendo compartilhada como 
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experiência concreta do mundo da educação profissional, no que concerne à 
capacidade de dar conta da diversidade de olhares e de conhecimentos produzidos 
pela sociedade. Pode-se, simplesmente, administrar pílulas desse processo sob a 
forma de cursos com altíssima ‘percebilidade’, mas incapazes de transformar as 
reais condições de produção e trabalho das pessoas que deles participam.

Por que eu estou destacando isso? O Almerico Biondi falou sobre currículo 
integrado, lembrando os riscos de não trabalharmos nessa interseção. O 
primeiro deles será banir a escolarização desse processo; o segundo é cair na 
superficialidade dos cursos aligeirados que não têm nenhum impacto na vida 
das pessoas. Para enfrentar esses dois riscos, acho que temos de caminhar em 
direção a outro elemento-chave da questão da inclusão, que é o da atratividade. 
A idéia de qualidade articulada ao mérito se descontextualizou e a da relevância 
e da atratividade se perdeu na discussão do mérito. Isso nós vemos em todos 
os níveis de sistema de ensino, conquanto a articulação desses conceitos me 
pareça vital para permitir a atratividade. Só é possível caminhar em direção a 
esse rumo, se nós formos capazes de articular esse conjunto de saberes, gerado 
em várias instâncias no mundo do trabalho e nas comunidades, dentro de um 
processo integrado de formação.

Como citou Almerico Biondi, temos programas que apontam para essa 
direção. O ‘Saberes da Terra’ valoriza as experiências das gerações trabalhadoras, 
em todas as regiões do país. O nosso dilema é tentar trabalhar uma situação 
em que a juventude de baixa renda, tanto do espaço urbano quanto do mundo 
do campo, não cheguem à média idade com altíssima defasagem educacional. 
Evidentemente, os cursos regulares do sistema de ensino não são percebidos 
como tendo alguma atratividade. Portanto, o retorno ao sistema é de baixíssima 
aderência. Ou somos capazes de trabalhar com a discussão em educação e o 
mundo do trabalho como produtores dessa atratividade, ou a perpetuação dessa 
idéia de duas cidadanias produzida no mundo educacional vai ser rebatida 
no mundo da educação profissional. Acaba-se desenvolvendo um cidadão de 
segunda categoria, superficialmente dotado de uma formação profissional.

Quando elevamos o grau de complexidade dos cursos, deparamos com 
diferentes realidades e com a heterogeneidade, por exemplo, a diferença entre 
o mundo dos pescadores, o das populações ribeirinhas e o dos pequenos 
agricultores. Em geral, são oferecidos cursos pré-moldados ou pacotes. Como 
ilustração, podemos citar um curso de perfuração em águas profundas dentro 
do sertão, o que tem pouca utilidade, e ainda os grandes pacotes de Informática, 
ministrados de forma indistinta, sem nenhuma análise de demanda nem do 
perfil das localidades onde serão aplicados.
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Além da questão do campo, há também outras citadas pelo Almerico 
Biondi: o caso dos catadores de lixo e o das trabalhadoras domésticas. Portanto, 
essa diversidade de mundos necessita de uma proposta de estratégia de 
desenvolvimento que seja capaz de se adequar a esse processo, com alguma 
riqueza diante dessa diversidade.

O Almerico Biondi também abordou a distância entre educação e mundo 
do trabalho. Respeitante a esse binômio, existem quatro dimensões estratégicas 
adotadas pelas políticas públicas. A primeira tem a ver com a escala; a segunda, 
com a continuidade; a terceira, com a coordenação dos atores e a quarta, com a 
sustentabilidade. Todas elas remetem ao papel dos governos e da sociedade civil.

A escala parece-me que está associada à possibilidade de garantirmos 
experiências generalizadas. O nosso maior problema de manter as boas 
experiências, tanto de governo quanto da sociedade civil, o Pedro Pontual 
falou sobre isso, é não sistematizarmos esse processo. Poucas vezes sabemos 
aquilo que vai além do idiossincrático, daquela pessoa criativa e genial, que 
consegue organizar a experiência e levar esse processo adiante. Então, para a 
questão da escala, é fundamental sistematizar o processo, saber aquilo que pode 
ser generalizado. Não há política pública que possa dispensar as experiências 
bem sucedidas anteriores. O nosso dilema maior é como retirar aquilo que tem 
conteúdo generalizável das experiências ‘exitosas’ para produzir escala nesse 
processo. Evidentemente, isso ocasiona uma discussão muito importante entre o 
local e o global : o local pode ser trabalhado numa escala global e vice-versa.

Para a questão da continuidade, é estratégico entender a relação entre os 
atores. Tendemos a fazer temporalidade de programas que são, na verdade, 
temporalidades de governos e não da política. Então, não se pode sair dos 
ciclos sem definir as responsabilidades dos vários governos, federal, estadual e 
municipal, e dos demais atores. A questão da tripartite, levantada pelo Almerico 
Biondi sugere a pergunta: como é que se discute no ambiente da tripartite e do 
mundo do trabalho a possibilidade de haver ancoragens que sejam resistentes 
aos ciclos políticos eleitorais dos governos? Do ponto de vista da coordenação, o 
maior dilema dos governos é a capacidade de definir as responsabilidades entre 
as esferas governamentais e intragovernamentais. Para tanto, deve-se sair das 
armadilhas tentadoras e evitar a fragmentação e a sobreposição.

A nossa cultura é de baixíssimo diálogo entre as esferas federal, estadual 
e municipal, razão por que são geradas sobreposições gigantescas e áreas de 
vazios enormes. Vou dar um exemplo: quando eu estava no governo do Estado 
do Rio de Janeiro, mapeamos as políticas de juventude que existiam na cidade 
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à época. O governo federal tinha 25 ou 26 políticas de juventude em andamento 
e o estadual, onde eu estava entrando, tinha mais ou menos umas 23. Não 
consegui mapear as políticas do município, mas, supondo que o governo 
municipal pudesse ser mais concentrado, calculei que fossem dez. Se isso fosse 
verdade, tínhamos na cidade do Rio de Janeiro, mais ou menos, a escala de 60 
programas para a juventude. Imagino que existam cariocas aqui, mas não precisa 
ser carioca para saber que uma coisa que não existe na cidade do Rio de Janeiro 
é uma política para a juventude e havia teoricamente mais de 60 programas em 
prática.

Por que eu estou contando isso? Porque parte desta discussão refere-se à 
capacidade de construção de uma agenda programática articulada entre esferas 
de governo, o que requer, evidentemente, alguma generosidade no campo 
da política, de modo que esteja efetiva e concretamente preocupada com a 
capacidade de transformar a qualidade de vida das pessoas e não, simplesmente, 
com o anúncio de princípios retóricos e elegantes, sem nenhuma efetividade 
sobre a vida da população. Necessitamos também, no Governo Federal, de 
uma agenda intragoverno, que permita uma maior concretude desse processo, 
maior capacidade analítica, maior capacidade de implementação, de modo a 
possibilitar a coordenação e diminuir as sobreposições.

Acho que estamos caminhando um pouco nessa direção, mas isso é um 
processo reconhecidamente difícil por ser contra a cultura da institucionalidade 
jurídica e operacional dos sistemas de gestão pública desse país. Estou falando 
somente das esferas executivas. Por isso, parece-me que essa mesa é tão 
estratégica. Evidentemente, quando mencionamos que nos interessa a relação 
com o sistema ‘S’, sabemos não ser tão fácil, dada a incapacidade de produção 
de um espaço real de negociação que favoreça a busca da efetividade das 
políticas públicas – é em torno desse denominador de efetividade que eu estou 
instruindo a minha agenda programática –, em geral, envoltas em um véu de 
não-transparência. É quase inviável construir essa agenda sem que se gerem 
sobreposição e fragmentação.

Por fim, a dimensão da sustentabilidade aciona alguns pontos-chave, como 
já foi posto aqui. Precisamos ter recursos para a sustentabilidade, embora 
não seja isso que eu quero destacar agora. Pretendo, sim, chamar a atenção 
para um ponto que o Pedro Pontual citou: não há sustentabilidade na política 
pública. Talvez isso seja o denominador comum dessa regra de negociação 
imprescindível à educação profissional no país. Precisamos ter a capacidade 
republicana de redesenhar programas e políticas. E não há possibilidade de se 
fazer isso sem o sistema de monitoramento de avaliação.
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A cultura deste país também confundiu – e isso tem a ver com os anos 
50 – processos de avaliação com processos geradores de punição. Então, os 
atores, de maneira geral, não querem ser avaliados. Os sistemas não querem 
ser avaliados por medo da punição. É legítimo ter medo da punição, mas é um 
absurdo, é um equívoco, porque, sem a capacidade de avaliar e monitorar, é 
impossível redesenhar, a não ser por esse exercício auto-iluminado de achar que, 
por se estar do lado do bem, pode-se fazer as coisas bem feitas. Isso é um outro 
equívoco de gestão pública. Parece que há poucos graus de renegociação real 
entre esferas de governo, o setor privado e a sociedade civil organizada.

Termino com uma idéia sobre a sociedade civil que me parece fundamental, 
concordando totalmente com o Pedro Pontual. Do ponto de vista da discussão 
com a sociedade civil, há uma dimensão no eixo de controle social que é 
sempre subestimada no processo. Para além dos impactos inequívocos de 
democratização do sistema com a participação da sociedade civil e com o 
controle social, existe uma outra dimensão: a participação que gera mais 
qualidade e nós subestimamos isso. Por que gera mais qualidade? Porque é 
fundamental para os governos e para o aparato do Estado que a contradição 
seja produzida. A tensão é essencial para a geração da qualidade, porquanto 
as máquinas burocráticas tendem a se ensimesmar de maneira ‘esquizóide’. 
O movimento social sem o contraditório estabelece a saída como algo 
iluminado,desconsiderando, pois, que processo de estabelecimento de 
contraditórios na gestão pública surte efeitos reconhecidamente positivos.

Em nome da melhoria da qualidade de vida da população, cria-se uma 
arena pública que pode ser palco de uma negociação efetiva, com autonomia 
e viabiliza-se a relação do governo com a sociedade civil e vice-versa, 
de modo que não seja nem a busca de uma correia de transmissão para 
a gestão governamental, nem a busca de aparelhamento do estado paga 
pela sociedade civil. Quebrar o maniqueísmo da cultura de negociação 
antidemocrática da realidade brasileira é fundamental para garantir esse 
instrumento de sustentabilidade.

Concluo dizendo que a agenda de educação tecnológica e, sobretudo, 
a profissional, deve observar os padrões de desigualdades que temos de 
enfrentar, com maior foco sobre as responsabilidades dos vários atores que 
estão em jogo, de modo que os governos, nas suas esferas executivas, o setor 
privado, a sociedade civil organizada e os movimentos sociais definam uma 
arena pública onde a negociação favoreça a interseção desses conhecimentos, 
especialmente entre a educação e o trabalho.
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Se o campo de negociação estiver focado na efetividade e se submeter à 
métrica do monitoramento e da avaliação – com a autonomia de redesenhar 
os processos –, acho que estamos caminhando no sentido de que educação 
profissional seja estratégica, seja elemento-chave, isto é, um dos elementos 
nucleadores dessa agenda de desenvolvimento que se quer renovadora dos 
arranjos sociais desse país, de forma explícita e definitivamente intolerante 
com a desigualdade. Muito obrigado”.




