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“Bom dia a todos os colegas presentes, delegados, companheiros 
da mesa, a quem saúdo em nome do professor Dilvo Ristoff.

Antes de começar a falar propriamente da proposta 
pedagógica para a educação profissional e tecnológica, é 
necessário ratificar algo que já foi colocado de diversas 

maneiras ao longo desta conferência. Estamos em um momento fundamental, 
em um momento histórico muito importante para a educação brasileira, 
de uma maneira geral, e para a educação profissional e tecnológica, mais 
especificamente. Nesta conferência, discutimos uma questão fundamental: um 
projeto de sociedade. Que projeto nós queremos construir para a sociedade 
brasileira no campo da educação em geral e, particularmente, no campo da 
educação profissional e tecnológica?

Temos basicamente dois projetos em disputa na sociedade: o projeto vigente 
de uma sociedade neoliberal, totalmente desregulada e onde imperam apenas 
as leis de mercado e outro, centrado nos interesses do ser humano e nas suas 
relações com o meio ambiente.

No primeiro caso, o mercado assume as rédeas das relações sociais, de modo 
que os direitos viram mercadoria, ou seja, quem pode pagar a eles tem acesso, 
numa flagrante inversão da lógica.

No segundo, tem-se um projeto de sociedade em que, ao invés de o mercado 
ser o centro regulador de tudo, os interesses voltados para o ser humano a 
ele se sobrepõem. É, pois, um projeto centrado no homem, nas suas relações 
com a natureza e no meio ambiente. Esse tipo de sociedade é possível, porque 
a sociedade que temos hoje foi construída historicamente por nós, seres 
humanos, cujos direitos precisam ser encarados, senão todos, pelo menos os 
direitos básicos, dentre os quais incluímos, efetivamente, a educação, a saúde, a 
moradia e a segurança, numa perspectiva diferente da atual. Hoje, esses direitos 
consagrados do ponto de vista formal, efetivamente, não alcançam a prática para 
a maioria dos seres humanos da nossa sociedade.

Fiz essa colocação inicial exatamente para me posicionar diante desses dois 
projetos societários e dizer que toda a lógica da nossa apresentação está na 
perspectiva de contribuir para a consolidação do que nós chamamos modelo 2, 
no qual o ser humano é o foco central e não o mercado. Na verdade, não se pode 
negar a existência do mercado, mas pode-se e deve-se limitar a sua lógica única 
e imperativa. O mercado tem uma dimensão importante no mundo capitalista, 
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mas, nem assim pode ser hegemônica, marginalizando os que a ela se opõem ou 
a criticam, considerados retrógrados pela ordem vigente.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, vamos abordar o tema a partir do 
documento base desta Conferência, ou seja, o que diz com relação a uma 
proposta pedagógica para a educação profissional e tecnológica. Segundo seus 
parâmetros, a construção de uma nova educação tecnológica, mais ampla e 
afinada com uma proposta de cidadania ativa e crítica, precisa contemplar a 
organização de cursos de forma não fragmentária. Então, exatamente a partir da 
idéia de não-fragmentação é que organizamos a nossa fala.

No nosso ponto de vista, alguns pressupostos devem permear todos os 
currículos da educação profissional e tecnológica, ou melhor, da educação de 
uma maneira geral. Quando falamos de educação geral, com toda a amplitude 
e profundidade que carrega essa expressão, estamos tratando de formação 
humana integral, isto é, a que não pode ser puramente “academicista”, 
tampouco ser aquela formação centrada apenas no saber fazer, nas habilidades 
manuais, mas sim, uma formação integral que contemple o ser humano real 
como ele o é: integral, na prática e na teoria. Essa integração tem o propósito 
de aproximar teoria e prática, por meio de uma educação geral básica, sólida, 
profissional, técnica, sem se distanciar do humanismo. Esse tipo de formação 
precisa ter algumas categorias irrenunciáveis, entre os quais o trabalho, a 
cultura, a ciência e a tecnologia. Nessa concepção, a tecnologia não é apenas 
um meio de construir aparatos e de produzir bens de consumo para aqueles 
que podem consumi-los. Trata-se, pois, de uma concepção mais ampla, que vê 
a tecnologia como o caminho mais curto para fomentar a produção, aplicação e 
apropriação de práticas, saberes e conhecimentos. Assim, a educação profissional 
e tecnológica deve partir da perspectiva da formação do ser humano integral, 
comprometido eticamente com a sociedade em que vive e a tecnologia precisa 
buscar um significado de existir em função das necessidades dos seres humanos 
de uma maneira em geral, com foco exatamente nas necessidades sociais e 
coletivas e não apenas a parte dela que interessa aos mercados.

Por que esses pressupostos devem ser centrais nos currículos de educação 
profissional e tecnológica? Primeiro, porque eles contribuem para que o 
trabalhador volte a ter o domínio e o conhecimento sobre o que produz.

O trabalhador, na perspectiva das classes populares, hoje, tem um trabalho 
totalmente alienado. Ele não conhece o que está produzindo. Isso é fruto, dentre 
outros aspectos, do processo da revolução industrial que tirou do artesão o 
domínio sobre o que produzia. O artesão, até então, dominava, desde a matéria-
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prima que colhia, até o processo de produção e comercialização do produto. 
Com o advento da revolução industrial, da concentração humana em grandes 
cidades e do trabalho nas unidades fabris, este deixa de ser individual e passa 
a ser coletivo. No trabalho coletivo, o domínio está nas mãos do capital. O 
trabalhador, ao invés de conhecer o todo, passa a fazer apenas uma pequena 
parte desse trabalho, perdendo, inclusive, o domínio sobre a mensuração do 
seu valor. Se antes ele tinha o domínio sobre o todo passa a fazer agora uma 
pequena parte do trabalho, por exemplo, a gola de uma camisa, uma peça 
de automóvel, ou simplesmente o encaixe dela. Esse é o trabalho simples 
predominante nas classes populares, em que o trabalhador, que antes até 
comercializava o seu produto, agora comercializa o que o capital chama de 
mão-de-obra ou força de trabalho, sem ter o o mínimo poder sobre essa relação, 
nem mesmo o de pleitear uma melhor situação para o seu próprio trabalho. Isso 
ocorre porque o trabalhador não conhece as bases científicas e tecnológicas dos 
meios de produção. Por tudo isso, é fundamental que a educação profissional e 
tecnológica, em todos os seus níveis, desde a formação inicial e continuada até a 
pós-graduação, aponte para a perspectiva de resgate da compreensão não só dos 
meios de produção contemporâneos de cada momento histórico, como também 
das relações sociais e das relações políticas que se estabelecem na sociedade e, 
particularmente, no mundo do trabalho, de modo que o trabalhador volte a ter 
domínio sobre o seu trabalho, deixe de ser um alienado e passe a conhecer a 
base tecnológica da produção e a quem interessa aquele trabalho, para quem vai 
contribuir, a quem não interessa e, finalmente, a quem se destina.

São essas, na nossa visão, as bases que devem orientar qualquer proposta 
da educação profissional e tecnológica. Como temos, dentro do contexto da 
educação profissional e tecnológica, vários ofertas educacionais e não teremos 
tempo de abordar todas elas, vamos fazer um recorte e focar a que julgamos a 
base de todas as possibilidades e a que mais corresponde à visão e à concepção 
sobre as quais discorremos anteriormente, resumidas na perspectiva do Ensino 
Médio integrado à educação profissional técnica de nível médio.

Como ponto de partida, apontamos a necessária construção de uma 
identidade para esse ensino médio integrado, missão da qual estamos imbuídos. 
Na verdade, o ensino técnico de nível médio pode ocorrer, conforme o Decreto 
5.154/2004, a partir de três tipos de oferta: a integrada, a concomitante e a 
subseqüente. O primeiro tipo é, ao nosso ver, a melhor forma de se construir 
uma formação humana integral; o segundo, que consiste em possibilitar ao 
estudante cursar, concomitantemente ao Ensino Médio, o curso de natureza 
técnica, deixa a desejar, porquanto está submetido a dois currículos distintos, 
muitas vezes desenvolvidos em instituições diferentes; o terceiro, destinado a 
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quem já concluiu o Ensino Médio, apresenta também fragilidades, sobretudo 
pelo fato de ter que conviver com a solução de continuidade.

É claro que a nossa realidade rebelde, como denominam o professor Saviani, 
o professor Gaudêncio Frigotto e outros intelectuais brasileiros, exige-nos outras 
possibilidades, em um curto prazo e médio prazo. Considere-se que estamos 
realizando a 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica 
em quinhentos e seis anos de existência. E não podemos garantir que, dentro de 
pouco tempo, teremos outra oportunidade como esta, razão por que precisamos 
olhar para o futuro. O foco no passado dará condições de se projetar o futuro, e 
a partir da responsabilidade que temos com a sociedade brasileira, precisamos 
definir qual o horizonte a atingir no campo da formação humana integral. O 
Ensino Médio brasileiro hoje carece de significado, conforme expuseram outros 
que nos antecederam nesta Conferência. Na verdade, esse nível de ensino, 
quando muito consegue, funciona apenas como uma ponte entre o Ensino 
Fundamental e a educação superior, isto é, não tem sentido em si próprio. Hoje, 
o cidadão brasileiro que apenas conclui o Ensino Médio propedêutico não está 
preparado para a vida. Não me refiro apenas aos sistemas públicos estaduais 
e municipais, porquanto também no âmbito federal, ainda em que menor 
escala, têm-se as escolas técnicas, as agrotécnicas federais, os centros federais 
de educação tecnológica, o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, os quais, em 
alguma medida, trabalham na perspectiva de integração entre os conteúdos 
da educação básica e a formação profissional. Voltando à questão do Ensino 
Médio, convém ressaltar que também as instituições privadas cometem um 
equívoco de concepção fundamental, que é o de substituir a visão global da 
formação humana integral tão só pela preparação para o vestibular. É como se a 
vida do estudante durante o Ensino Médio parasse. É como se ele não estivesse 
vivendo, mas apenas se preparando para o vestibular; é como se sua vida futura 
se resumisse à aprovação do mencionado exame. Essa é a lógica de mercado, 
instaurada na esfera educacional: atender ao cliente (os pais dos estudantes e os 
próprios alunos), cuja expectativa é ser aprovado nos cursos mais concorridos 
das melhores universidades públicas.

É nessa expectativa que surgem as escolas privadas de primeira marca, 
de primeira categoria, privativa a bolsos de primeira categoria, destinadas 
àqueles que pleiteiam vagas nas melhores universidades públicas; há ainda 
um segundo tipo, voltado àqueles cujo bolso não pode exigir tanto. Isso vai 
baixando numa escala hierárquica de bolso e de pretensão, até chegar ao limite 
da classe trabalhadora, das classes populares que vão para a escola pública. 
Essa, infelizmente, salvo algumas exceções, não dá um ensino de excelência. 
Assim, as pessoas que a procuram não conseguem nem uma coisa nem outra 
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(nem a formação academicista da escola privada nem a formação profissional). 
É necessário reiterar que existem excelentes experiências de escolas públicas, 
no Brasil. Entretanto, os milhões de brasileiros que estão no Ensino Médio, dos 
quais 90% na escola pública, não estão recebendo uma formação de qualidade.

Olhando um pouco mais a história - vamos ser breves porque o tempo é 
curto e, além disso, o professor Luís Antônio Cunha fez ontem uma excelente 
fala sobre isso - vamos tomar como marco os anos 30 do século passado, 
considerando que, grosso modo, principalmente até o século XIX a dualidade 
entre as elites e as classes populares se dava de uma maneira mais simplória. 
Ao contrário das classes populares, as elites tinham acesso ao ensino acadêmico, 
isto é, à educação primária acadêmica, cujo objetivo era assegurar a entrada 
na Universidade, formando assim as elites dirigentes, ou melhor, a classe 
dominante.

A partir dos anos 30, surge, efetivamente, a idéia de uma política nacional 
da educação, quando é criado o primeiro ministério no âmbito educacional, 
o Ministério da Educação e Saúde. Nessa época, a educação era organizada 
de modo que, desde o ensino primário, já se verificava a separação entre os 
que podiam prosseguir nos estudos e sonhar com o Ensino Superior e aqueles 
direcionados para a educação profissional, o que se consolidava no ginasial: 
carreiras profissionais e carreiras propedêuticas. As leis orgânicas do ensino 
de 1942 começam a estabelecer uma primeira alternativa de conexão entre 
as carreiras acadêmicas e as de formação profissional, fazendo despontar a 
possibilidade da adaptação. Isso significa que, quem seguisse uma carreira 
técnica, de formação profissional, ao acabar essa carreira, poderia, mediante uma 
adaptação de um ano ou dois, retomar a trajetória da educação propedêutica.

Isso se deu, principalmente, no campo da formalidade; na realidade, as 
pessoas que tinham optado ou que tinham precisado optar por esse caminho da 
formação profissional já o tinham feito porque precisaram ingressar no mundo 
de trabalho de uma maneira mais rápida. Tornava-se, então, muito difícil para 
essas pessoas cumprir esses dois anos de adaptação, ou mesmo um, para, em 
seguida, retomar a trajetória propedêutica. A Lei 4.024/1961 foi o instrumento 
que efetivamente promoveu essa equivalência, o que não saiu da teoria. 
A dicotomia continuou, sobretudo do ponto de vista curricular, porquanto havia 
um currículo propedêutico centrado nas ciências, nas letras e nas artes, que 
preparava efetivamente para o ingresso no Ensino Superior, e outro das carreiras 
profissionalizantes, bastante resumido com relação aos conteúdos da educação 
básica e pleno dos conteúdos de uma formação para o mundo do trabalho. Na 
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verdade, o currículo do profissionalizante não permitia que o estudante tivesse 
acesso aos conhecimentos exigidos para o ingresso dele no Ensino Superior.

A Lei 5.692/1971, que institui a profissionalização obrigatória do segundo 
grau pela via da redução dos conteúdos da educação básica, não é aceita pela 
sociedade, principalmente, pelas elites e pela classe média. Tanto isso é real 
que a iniciativa privada nunca chegou efetivamente a fazer um currículo 
profissionalizante do segundo grau. Assim, as pressões das elites e da classe 
média fizeram com que, gradativamente, essa profissionalização obrigatória 
fosse se esgotando. Em 1997, por meio do Decreto 2.208, faz-se precisamente o 
contrário do que se fez em 1971. Estabelece-se a obrigatoriedade da separação 
entre a última etapa da educação básica, o Ensino Médio e a formação 
profissional. Na prática, foi uma tentativa de desmanche da educação profissional 
e tecnológica brasileira, experimentada ao longo dos anos 90, na perspectiva 
de uma formação técnica descolada da educação básica, voltada para a 
instrumentalidade e para o mundo do trabalho, ao invés de focar a formação 
integral. E já no atual governo, em 2004, veio o Decreto 5.154, que traz de volta 
a possibilidade da integração entre a educação básica e a formação profissional 
e entre o Ensino Médio e os cursos técnicos de nível médio. Sem fazer juízo de 
valor, é preciso observar que a falta de continuidade das políticas educacionais 
brasileiras faz com que seja praticamente impossível se definir uma direção, 
um projeto, uma política educacional. Se tomarmos a Lei 5.692/1971, o Decreto 
2.208/1997 e o Decreto 5.154/2004, veremos que tudo isso ocorreu num intervalo 
de 34 anos. Nesse período, saiu-se de uma profissionalização obrigatória 
reducionista para a obrigatória separação entre o Ensino Médio e a formação 
profissional; em seguida, volta-se para a possibilidade de integrar novamente 
Ensino Médio e educação profissional, só que em bases bastante distintas.O que 
é importante destacar é a descontinuidade das políticas públicas educacionais no 
Brasil.

Quando falei em bases distintas, fiz alusão ao fato de que, agora, o Ensino 
Médio integrado proposto pelo Decreto 5.154/2004 garante a integralidade 
dos conteúdos da educação básica, o que é muito positivo. Certo é que 
qualquer perspectiva de profissionalização deve vir de maneira integrada à 
garantia de todos os conteúdos da educação básica. É isso que vai permitir 
ao trabalhador voltar a ter domínio sobre o conteúdo do seu trabalho, sobre 
o que ele produz e a estar numa posição melhor na relação entre capital e 
trabalho. A essa educação básica integrada à formação profissional e voltada 
à formação integral do cidadão é destinada tanto aos adolescentes, que estão 
saindo do Ensino Fundamental, como ao público de jovens e adultos, alunos do 
PROEJA, programa que tem a pretensão de transformar-se em política pública 
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educacional. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque as instituições 
que estão oferecendo o Ensino Médio Integrado aos adolescentes que saem do 
Ensino Fundamental, em geral, serão as mesmas que farão a oferta educacional 
para o público de jovens e adultos, (EJA). Não é possível trabalhar a oferta 
do PROEJA na perspectiva compensatória. Esta oferta deve contemplar a 
qualidade, de modo que esses cidadãos e cidadãs, expulsos da escola por suas 
condições de vida ou por uma inadequação da escola às suas reais necessidades 
e especificidades, recebam a formação de que precisam. É necessário que a volta 
à escola seja o primeiro passo rumo à conclusão da educação básica integrada 
a uma formação básica de qualidade. Se as escolas que vão oferecer esse ensino 
não o fizerem de forma comprometida com os direitos desses cidadãos, estarão 
reeditando a seleção, excluindo-os mais uma vez, ou seja, atuando contra os 
interesses dos grupos destinatários, ao invés de atuar numa perspectiva de 
resgate de um direito que não foi atendido no seu momento próprio.

Uma finalidade também importante do Ensino Médio integrado 
é universalizar e tornar unitária a formação básica do cidadão, 
independentemente de sua origem socioeconômica, por meio de uma educação 
pública, gratuita e laica de qualidade para toda a sociedade brasileira, ou seja, 
para os filhos das elites, da classe média alta, da classe média intermediária 
ou das classes populares. Essa é a perspectiva e esse é o projeto de sociedade 
que apontamos como ideal. Resultados positivos imediatos não teremos, mas 
as sementes plantadas agora vão gerar bons frutos num futuro próximo, no 
momento em que a sociedade brasileira tiver um nível de justiça social que livre 
os adolescentes, quase crianças, de 14, 15 ou 16 anos, de estarem no mundo 
do trabalho com essa idade. Essa profissionalização deve ocorrer somente a 
partir dos 21 anos. Nesse momento, a educação integrada pode, inclusive, não 
ter a perspectiva de uma profissionalização imediata e voltada exclusivamente 
para o mundo do trabalho, mas sim uma perspectiva de educação tecnológica 
de caráter politécnico, que dê ao cidadão condições de dominar os meios de 
produção, os conhecimentos básicos e as tecnologias básicas de todas as áreas do 
conhecimento: microeletrônica, microbiologia, telemática etc. Este é um projeto 
para o futuro, entretanto precisa começar a ser construído agora e o Ensino 
Médio integrado à educação profissional e técnica de nível médio é a semente.

Finalmente, busca-se superar essa dicotomia histórica entre cultura geral e 
cultura técnica, que consiste basicamente em oferecer formação instrumental 
para o trabalho aos filhos dos operários e formação propedêutica academicista 
aos filhos dos ricos e da classe média alta. Essa nova perspectiva pressupõe 
princípios fundamentais que devem estruturar esse Ensino Médio integrado, 
partindo da convicção de que homens e mulheres são seres históricos sociais, 
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portanto capazes de transformar a realidade. Dito de outra forma: a realidade 
é construída. Assim, se a sociedade atual, da forma que é, foi construída 
historicamente por nós seres humanos, cabe a eles mesmos transformar essa 
sociedade.O Ensino Médio integrado tem exatamente essa perspectiva e deve 
ter como um de seus pilares a realidade histórico-social, pronta para sofrer os 
ajustes de que precisamos para romper com o modelo educacional excludente, 
tanto tempo adotado no Brasil.

O trabalho como princípio educativo é outro pilar irrenunciável, porquanto 
permite a compreensão do significado social, econômico, histórico, político e 
cultural das ciências e das artes. É uma perspectiva que vai além do trabalho, 
apoiada no princípio pedagógico do aprender fazendo e do fazer aprendendo. A 
questão central é a perspectiva ontológica do ser humano que se faz, se produz, 
se constrói, se reconstrói, pelo trabalho e através do trabalho. É preciso entender 
claramente o trabalho como um direito de todos, que não é alcançado por todos, 
e também como uma obrigação de todos no sentido de que todos precisam 
contribuir para a sociedade como um todo. Então, o trabalho é, ao mesmo 
tempo, direito e dever. Não é justo, pois, que muitos não tenham trabalho 
enquanto outro segmento acumula riquezas com o trabalho de terceiros ou com 
a falta de trabalho dos demais. Na verdade, aqueles que não trabalham cumprem 
um papel importante na acumulação daqueles que detém o capital. Na lógica 
da sociedade, deve haver uma quantidade de incluídos e outra de excluídos. 
Esses excluídos, na lógica hegemônica, são importantes para a manutenção 
do modelo capitalista, porquanto são eles que, ao exercer pressão sobre os 
incluídos, evitam uma pressão em sentido oposto, ou seja, dos incluídos sobre o 
capital. Foi nessa lógica que, ao longo dos anos 90, se deu o enfraquecimento de 
importantes organizações vinculadas às classes trabalhadoras. A luta dos anos 
80 por melhores condições de trabalho foi transformada, nos anos 90 e até hoje, 
na luta pela manutenção do emprego. Isso não aconteceu ao acaso, mas sim, 
faz parte de uma lógica, de um planejamento adrede construído para acontecer 
nessa direção.

A pesquisa como princípio educativo é outra questão fundamental. Contribui 
para a construção da autonomia intelectual e precisa ser trabalhada, não na 
perspectiva apenas de ser ação restrita aos cursos de mestrado e doutorado, de 
que não podemos ter pesquisa no Ensino Médio e no Fundamental. Podemos 
sim. A semente da mudança é a inquietude com relação à realidade. O sentido 
de investigá-la repousa na não aceitação da realidade como um pacote fechado. 
Portanto, a pesquisa deve ser estimulada desde os níveis mais elementares da 
educação, porque, se não estamos aceitando a realidade, precisamos conhecê-la 
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bem para, em seguida, fazer desencadear a construção da autonomia intelectual 
dos sujeitos em processo de formação.

A realidade concreta como uma totalidade, uma síntese das múltiplas 
relações, é um outro princípio fundamental. As coisas não acontecem 
isoladamente. O que acontece na educação não está separado do que está 
acontecendo no restante da sociedade. Portanto, a educação sozinha não dá 
conta de transformar essa realidade, embora tenha um papel importante nesse 
mister. Então, é fantasioso se apoiar na teoria do capital humano para dizer 
que o problema do Brasil é unicamente da educação, ou seja, que as pessoas 
têm baixa escolaridade e, por isso é baixo o nível de empregabilidade. Isso 
não é verdade. Primeiro, porque se está transferindo para um indivíduo uma 
responsabilidade que não é só dele, mas também da sociedade. O Estado tem 
responsabilidade e precisa assumi-la, bem como os empresários. Então, se nos 
apoiamos nessa teoria, estamos sempre jogando a responsabilidade para o 
indivíduo.

Como reflexão, pergunto: qual é a responsabilidade de uma criança que 
nasceu ou que está nascendo hoje numa favela, sem as mínimas condições, sem 
acesso a uma escola digna, sem uma estrutura familiar que lhe dê o suporte para 
estudar? Daqui a 20 anos, esse jovem não vai ter condições de empregabilidade. 
Qual será a sua responsabilidade sobre isso? A sociedade que lhe nega esse 
direito é a mesma sociedade que depois diz: você não tem emprego porque são 
baixas suas condições de empregabilidade.

Sobre a interdisciplinariedade e a contextualização, em função do tempo 
que se esgota, eu não vou fazer comentários, embora deseje apontá-las como 
princípios irrenunciáveis no currículo integrado.

Quanto às possibilidades de organização curricular que existem no Ensino 
Médio/Técnico Integrado, reconhecemos serem várias e isso vai depender 
efetivamente de cada coletivo, de cada escola, de cada sistema de ensino, de cada 
instituição, mediante sua realidade concreta, verificar qual é a possibilidade mais 
adequada.

E agora, já passando para a fase final de nossa fala, discutiremos alguns 
elementos relacionados com relação à proposta pedagógica, ou melhor, com 
o processo de construção do projeto político-pedagógico de instituições de 
educação profissional e tecnológica que adotem a perspectiva delineada ao longo 
da explanação. Então, a partir das bases discutidas, como construir um projeto 
político-pedagógico de uma determinada instituição que corresponda a essas 
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concepções e a esses princípios? Três dentre outros elementos são fundamentais 
e irrenunciáveis: o primeiro deles á a construção coletiva do projeto político-
pedagógico (PPP), que não deve ser domínio de um grupo de especialistas, mas 
construído coletivamente por cada instituição, o que vai permitir, embora não 
garanta, a existência de um posterior engajamento e envolvimento de todos na 
sua execução. Se as pessoas não participam, não discutem e não se envolvem 
na construção do projeto, recebendo-o como um pacote pronto, muitas vezes 
feito por consultores, dificilmente vão com ele se envolver. O envolvimento no 
processo de construção garante o envolvimento na execução.

Outro pressuposto básico é o diálogo com o projeto vigente na instituição. 
Sabendo-se que não se vai reinventar a roda, é necessário dialogar com os 
projetos anteriores e com o projeto vigente, de modo que a (re)construção do 
PPP seja também um espaço de formação continuada dos docentes, da equipe 
dirigente e do pessoal técnico-administrativo. Igualmente importante é a 
participação dos estudantes. Este espaço não pode ser apenas de professores e 
de pedagogos. Nele cabe também o pessoal técnico-administrativo e a equipe 
dirigente, ou melhor, todos os interessados no projeto.

A partir desses três princípios básicos e de outros assumidos por cada 
coletivo, é possível (re)construir o PPP institucional contemplando a concepção 
de EPT discutida anteriormente.

Mais uma vez, é necessário fazer um recorte para discutir a especificidade 
do Ensino Médio Integrado no item organização curricular no âmbito da 
EPT. Assim, para que haja realmente a integração entre o Ensino Médio e a 
educação profissional técnica de nível médio, é necessário definir claramente 
as metodologias de integração. Da mesma forma, é fundamental fazer 
o planejamento das atividades teóricas e práticas inerentes a essa oferta 
educacional e definir sistemática de implementação, acompanhamento e 
avaliação.

Agora, caminhando para a parte final de nossa fala, precisamos tratar 
das condições necessárias para que o Ensino Médio Integrado saia do plano 
das idéias para o plano material, ou seja, para que ele efetivamente ocorra. A 
primeira medida é a garantia de financiamento público. Se não há financiamento 
público, não há como isso acontecer. Nesse sentido, a criação do FUNDEP é 
um passo fundamental. Mas, apesar de sua importância, o FUNDEP não é 
elemento redentor e não vai garantir uma abundância de financiamento, razão 
por que é necessário perseguir sempre a ampliação das fontes públicas de 
financiamento para a educação pública, gratuita e de qualidade. O envolvimento 
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e articulação entre as distintas esferas de governo é outro aspecto central. Por 
exemplo, em princípio, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e 
Emprego e o Ministério da Ciência e Tecnologia não podem estar trabalhando 
de forma desarticulada na perspectiva da construção da educação profissional e 
tecnológica. Pelo menos, esses três órgãos precisam estar muito bem articulados. 
Dentro do próprio Ministério da Educação é fundamental que haja uma melhor 
coordenação das atividades e uma maior articulação das atividades entre a 
SETEC, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e a SEB, Secretaria 
da Educação Básica. A relação entre essas duas secretarias é algo que precisa 
ser aprofundado. É necessário averiguar se é proveitoso ter a SEB e a SETEC 
separadas. Se assim o é, como fica a articulação entre elas, considerando que o 
Ensino Médio Integrado envolve educação básica e educação profissional?

Ressalte-se que essa separação se reflete no restante do país, nas secretarias de 
educação, onde se tem, por um lado, órgãos que tratam da educação profissional 
e por outro lado, os que lidam com o Ensino Médio.

Outro aspecto a considerar na implantação do Ensino Médio Integrado é 
que os cursos sejam coerentes com a realidade local. Considerar a realidade do 
ponto de vista econômico, o que se convencionou chamar de arranjos produtivos 
locais, é muito importante, mas não inclui toda a realidade. Por isso, é necessário 
ampliá-la para incluir o ponto de vista social e o cultural. Temos que pensar 
que esses arranjos produtivos acontecem num lugar onde existe um grupo de 
pessoas, um grupo social que tem suas características específicas, que tem a sua 
cultura e, evidentemente, seus interesses e necessidades.

Da mesma forma, é necessário pensar em uma organização curricular 
específica para oferta noturna, principalmente no caso do PROEJA. Insistimos 
nesse ponto porque, apesar de a concepção ser a mesma, apesar de lutarmos 
para que o cidadão formado via PROEJA tenha a mesma formação dos 
adolescentes que fazem o Ensino Médio Integrado logo após concluir o ensino 
fundamental, o público do PROEJA tem ritmo de aprendizagem distinto, 
vida distinta, razão por que os cursos demandam uma organização curricular 
específica, com tempos e espaços específicos para o público destinatário.

Além das condições anteriores, é fundamental um quadro docente específico 
para a educação profissional e tecnológica. Nessa mesma linha de raciocínio, 
outra dimensão importante é a existência de um plano de capacitação 
permanente do pessoal docente, técnico-administrativo e da equipe de gestão. 
Encerramos aqui nossas palavras e nos colocamos à disposição para aprofundar 
a discussão durante o debate. Muito obrigado”.
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“Antes de mais nada, cumprimento todos os colegas da mesa. 
Agradeço o convite para estar aqui participando desse 
grande evento, conversando sobre assuntos tão relevantes, 
apesar de este imenso auditório me inibir um pouco. Fico 
inibida diante da impossibilidade de estar pertinho, olhando 

no olho e conversando diretamente com cada um. Tenho essa dificuldade, não 
obstante os meus 40 anos de experiência.

Vou tentar refletir um pouco sobre a temática em pauta, mas acho que não 
vou trazer muita coisa nova além do que o colega Dante já disse, mesmo porque 
existe, e todos vocês vão ver na minha fala, uma afinidade do meu pensamento 
com o dele, no que concerne ao projeto político-pedagógico e à concepção de 
sociedade. Quem conhece um pouco a história do meu trabalho e da minha 
trajetória profissional sabe que eu sempre defendi essas idéias. Como já disse, 
não vou trazer grandes novidades. Na verdade, vou tentar fazer uma conversa 
sobre alguns conceitos, mania de professor universitário, que nos levam a fazer 
algumas reflexões importantes sobre o porquê da existência de dois projetos 
de sociedades diferentes, como Dante já falou, o que se reflete diretamente nos 
projetos e propostas político-pedagógicos e na metodologia.

Vejo uma ligação entre a metodologia, os projetos e as propostas de 
formação integral a que o Dante se referiu. Quase sempre as pessoas separam 
metodologias simplesmente como procedimentos técnicos, ligados à prática 
didático-pedagógica que envolve como ensinar, como desenvolver determinados 
comportamentos e conceitos, esquecendo que a concepção de metodologia 
de qualquer projeto político-pedagógico, ou melhor, de qualquer proposta 
metodológica traz embutida uma concepção de ser humano, de sociedade, de 
educação, de como se processa e se dá o conhecimento científico e de como se 
constrói o conhecimento. Essas questões metodológicas estão por trás do nosso 
fazer pedagógico e, muitas vezes, não paramos para pensar nisso.

Proponho-me a fazer uma reflexão a partir da preocupação que tenho com 
a integração do currículo. Por que não se fala em currículo por competência 
e sim em currículo integrado? Enfim, eu vou propor algumas reflexões, fruto 
de nossas experiências, minhas em especial. Desenvolvo, há algum tempo, 
pesquisa em sindicatos e em salas de educação de adultos, enfim, sou seguidora 
da pedagogia freiriana. Participo, desde mil novecentos e tal, dos movimentos 
de educação popular de bandeira ‘Paulo Freiriana’ e isso me dá uma marca que 
eu assumo publicamente. Começo, fazendo uma breve distinção, ainda que 
meio simplista, entre trabalho, profissão e ocupação e posso explicar por que 
eu acho importante fazer essa distinção. Sobre o trabalho, acho que o Dante já 
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falou bastante e o resumiu como uma atividade social que faz parte da história 
da humanidade. Atividades são relações que o homem mantém com a natureza 
para transformá-la e, nesse processo de produção e transformação de bens 
materiais e não-materiais, criam-se meios, técnicas e tecnologias. Portanto, o 
trabalho, nas perspectivas ontológica e sociológica, é uma atividade de natureza 
eminentemente social.

Historicamente, vemos que vários tipos de trabalho vão se estruturando, 
dependendo da organização da sociedade, da organização da produção e da 
divisão do trabalho individual, coletivo, assalariado, associado e artesanal. 
Poderíamos ir trabalhando uma dessas manifestações ou formas típicas de 
trabalho de cada momento histórico das sociedades humanas, para dizer que a 
profissão está inserida no modelo de organização de trabalho e de divisão social 
deste. Queiramos ou não, teremos de ter essa premissa como uma referência 
histórico-social fundamental. A profissão aparece num determinado momento 
histórico, como especialização do trabalho humano, decorrente da divisão 
social do trabalho. Cada vez mais, ela se modifica, amplia-se, diversifica-se e 
complexifica-se, em função do avanço da história do trabalho e da organização 
da sociedade, como ocorre no momento que estamos vivendo. Fico, às vezes, 
imaginando a minha dificuldade pessoal de orientar o meu filho para fazer 
uma escolha profissional. Neste momento, não sabemos mais que tipo de 
carreira seguir, que tipo de escolha fazer. Optar por um itinerário formativo 
profissional é difícil, dada a complexidade e, às vezes, a incerteza do momento 
socioeconômico que atravessamos, isto é, existe a profissão e o trabalho, ambos 
presos a um grande referencial: o mundo.

Alguns teóricos falam em mundos do trabalho, diferentes entre si. Apesar 
do avanço da organização e das bases técnicas do trabalho, ainda coexistem 
dentro da sociedade várias modalidades de trabalho. O artesanal coexiste 
com o assalariado e com o de alto nível de especialização, de tecnologias as 
mais complexas. Na verdade, assim como são diferentes os tipos de trabalho, 
também o são as suas especificidades. As profissões diferem também quanto ao 
percurso formativo de profissionalização, uns mais longos, outros mais curtos. 
Todas essas peculiaridades devem ser consideradas pelas propostas político-
pedagógicas. Trata-se de uma premissa sobre a qual temos de nos debruçar.

A profissão, no meu modo de entender, além da dimensão socioeconômica 
e política, tem que ser compreendida pelo seu aspecto histórico. O percurso 
de construção de um profissional passa pela escola, mas não se resume a ela. 
No meu caso, em especial, como professora universitária, segui um percurso 
de formação profissional nos bancos escolares. Devo dizer, entretanto, que 
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a escola não é tudo e, se fizermos uma análise de várias profissões e dos 
percursos profissionais, veremos que os trabalhadores, homens e mulheres 
foram construindo, gradativamente, a ‘profissionalidade’, o que não ocorreu na 
escola. Não estou negando a sua importância, mas há outros espaços e outros 
momentos em que essa ‘profissionalidade’ é construída. Acho que se cada 
um de nós pensar um pouco na própria história, vai recuperar a construção 
da sua própria ‘profissionalidade’. São diferentes os percursos de construção 
da ‘profissionalidade’, o que começa muito antes de se escolher a carreira 
profissional. A formação profissional segue um percurso que ultrapassa a 
dimensão da temporalidade. Além da diversidade de percursos individuais, 
além da dimensão social, também se deve pensar nas diferenças individuais, no 
tempo de cada um.

Quando penso numa proposta voltada ao Ensino Médio e à educação 
profissional e tecnológica, no caso especifico, tenho por certo que devemos 
contemplar várias dimensões que vão compor o chamado currículo integrado. 
A dimensão social dos diversos tipos de trabalho a que eu me referi abrange os 
contextos em que esses profissionais vão trabalhar; a dimensão cultural refere-
se à história do trabalho e das profissões, à organização social do trabalho, 
às relações laborais, ao direito ao trabalho e aos direitos previdenciários. As 
profissões também se estruturam a partir de bases técnicas e técnico-científica 
que se somam à formação geral, à cultural e a conceitos ético-políticos. Convém, 
pois, analisar a formação profissional a partir de suas várias dimensões, 
incluindo a construção da ‘profissionalidade’. Essa formação segue itinerários 
afirmativos que se interligam, se articulam e se combinam, não se podendo 
concebê-los como estanques e desarticulados. Quando nós falamos em formação 
continuada, em educação ao longo da vida, já estamos com esta preocupação e 
olhando para o futuro. Os blocos do nosso sistema educacional, Ensino Médio e 
Ensino Superior, aparentemente estanques, podem perfeitamente se articular, o 
que começa pela adoção de uma proposta curricular inovadora.

Como é que podemos pensar na reogarnização do currículo e numa proposta 
metodológica que leve em conta a dimensão processual da ‘profissionalidade’? 
Convém, em primeiro lugar, considerar os mecanismos de entrada e saída 
da escola e o retorno a ela, que não é o único espaço de construção da 
‘profissionalidade’, principalmente num país como o nosso. Há uma outra 
coisa importante: a organização curricular numa perspectiva integrada a que o 
Dante se referiu. Estamos muito acostumados a pensar nas coisas em caixinha. 
Eu ia tomar o exemplo da cozinheira para chegar à nutricionista. Na área 
de trabalhadores domésticos, a formação da cozinheira comporta algumas 
reflexões. :
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- Não seria bom que, além de saber cozinhar os pratos mais deliciosos, 
fosse possível também conhecer um pouco das técnicas de congelamento, as 
propriedades dos alimentos e suas peculiaridades nutricionais e até mesmo um 
pouco da história, vez que essa atividade tem ligações com fatores étnicos?

Se alguém aprende a fazer vários tipos de comida, deve aprender também a 
história de cada uma delas, ou seja, como, onde e por que surgiu. Para tanto, há 
que se trabalhar essas dimensões nas situações práticas e concretas de trabalho. 
Acho que isso é possível, desde que se trace como meta esse aprofundamento.

O exemplo da cozinha, pode ser aplicado a outros saberes teóricos e a 
diferentes áreas da ciência: História, Biologia, Física, Informática, Matemática 
etc. Então, é possível, sem grandes dilemas, construir uma organização 
curricular que enfoque os saberes do trabalho e para o trabalho e que, ao mesmo 
tempo, articule estes saberes, unindo o saber popular com o saber científico, em 
várias áreas. Penso que isso é possível e acho que há muita gente aqui tentando 
executar essa idéia: um currículo que permita a todo momento uma relação 
entre teoria e prática. Quando falo em teoria e prática, não penso em coisas 
sofisticadas e abstratas. Penso sim na possibilidade de se prever, dentro do 
currículo, uma oficina que traga aquela senhora do bairro que sabe fazer muito 
bem o melhor vatapá, para trocar experiência com outra pessoa que também 
domine um outro prato de sua especialidade. O currículo deve contemplar essa 
integração; a escola será então um espaço de sociabilidade, de troca, de vida.

É nessa perspectiva que concebo o currículo integrado como uma proposta 
de integração. Acho que o sentido da integração é essa possibilidade de 
reconstrução de caminhos de formação que contemple, primeiro, as várias 
dimensões do trabalho e do percurso profissional, a partir de um embasamento 
multidisciplinar, abrangente, ligando a formação do saber prático, o saber 
popular a uma formação técnico-científica social e política.

Penso que a organização curricular por competências, de certa forma, 
foi-nos imposta. Sei que muitos dos presentes foram obrigados a fazer toda 
uma reorganização curricular a partir do modelo de competência mesmo 
sem estar muito de acordo com ela. Devo dizer que esse modelo de currículo 
não contempla minhas preocupações e minha visão de homem, de formação 
humana, de processo e de profissionalidade. Isso porque está muito calcado 
na trilogia ‘saber’, ‘saber fazer’ e ‘saber ser’, classificação que considero 
abominável, porquanto centrada na formação para a ocupação, para o posto e 
para o cargo. É uma proposta pedagógica e metodológica que compartimenta. 
É reducionista e não trabalha todas as dimensões atrás mencionadas. Posiciono-



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

173

me contra esse modelo porque o considero limitado do ponto de vista 
epistemológico e na sua concepção de formação humana.

Acho que temos muitas outras possibilidades e, como ‘Paulo-freiriana’ 
convicta, estou certa de que podemos organizar, a partir de temas geradores, 
núcleos temáticos que somem todos os outros itens aqui colocados. Agora, a 
quem quiser mudar o modelo de organização curricular para o outro, apresento 
minha experiência própria de trabalhar e construir uma proposta e um modelo 
curricular, fazendo uma pesquisa na comunidade, conversando com as pessoas 
interessadas, empresários, gente da população, jovens e adultos. Como nós 
fazíamos? Levantando o universo vocabular na época dos anos 60 e 70 e, com 
o envolvimento de alunos docentes nesse processo de busca, procuramos fazer 
um diagnóstico da realidade. Acho que isso resulta num aprendizado enorme 
para nós como educador, como profissional. O ideal é trabalhar com eixos, com 
núcleos, com áreas, cabendo a cada escola definir sua estratégia.

Tenho em minha trajetória profissional uma grande marca. A época em que 
eu mais aprendi sobre integração e metodologia integrada foi quando trabalhei 
numa equipe em que havia biólogo, matemático, geógrafo, historiador, físico. 
Quando tentávamos montar um currículo e definir o material pedagógico, o 
diálogo de diferentes gerou diferentes contribuições de diferentes áreas da 
ciência. Ao contrário, quando vem tudo pronto para se preencher módulo, ler 
papel e seguir regras e instruções, a aprendizagem tende a ser sofrível. Se um 
grupo de profissionais de uma escola organizar a sua própria proposta, ainda 
que seja mais difícil, demorado e, às vezes, mais conflitante do ponto de vista 
de crescimento profissional, posso-lhes garantir que faz uma bela diferença. 
Entre outros benefícios, destaca-se o fato de os docentes passarem a ter mais 
tempo para construir oficinas e laboratórios, integrar todas essas atividades na 
organização curricular e pode também significar outras vantagens, dentre as 
quais, a proveitosa relação de trabalho dentro da escola.

Quero dizer da importância de fazermos coletivamente um esforço de 
transformar a escola num espaço de vida, num espaço de sociabilidade, num 
espaço em que jovens, adolescentes e adultos queiram estar e para ele possam 
voltar quando puderem. Acho que a nossa escola está muito carente dessa 
vida, por isso repito algumas palavras do Paulo Freire que eu gosto muito de 
citar: ‘Fazer da escola um espaço não só de humanização, mas de gentificação.’ 
Obrigada pela atenção.”
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“Bom dia a todos. Agradeço o convite para participar desta mesa 
e o prazer de estar aqui com os colegas. Depois da brilhante 
exposição do professor Dante e da professora Silvia, estava 
aqui pensando que aspectos eu deveria abordar com relação 
à educação profissional. Só podemos falar sobre o que de fato 

conhecemos. Por isso, falo sobre minha experiência nos últimos vinte anos 
numa instituição que, há 60 anos, faz educação profissional no Brasil. A partir 
dos pontos aqui discutidos, gostaria de reforçar alguns levantados pelo Dante 
e também pela Silvia, fazendo uma abordagem um pouco diferente, baseada na 
experiência do SENAC.

Começo pelo projeto político-pedagógico. No SENAC, temos a convicção de 
que o projeto político-pedagógico é o resultado de um processo democrático 
e dinâmico que necessariamente precisa contar com a participação de toda a 
comunidade escolar, especialmente dos docentes, e deve ser considerado um 
instrumento diário de trabalho, com foco nos resultados dos alunos. Articulando 
intenções, prioridades e caminhos educacionais escolhidos pela escola para 
realizar o seu papel social, temos tentado trabalhar em prol do desenvolvimento 
da sua proposta pedagógica.

Partimos da concepção de educação profissional como um espaço de inclusão 
social e de novas oportunidades àqueles que buscam uma inserção no mercado 
de trabalho, tenham eles uma escolaridade ampla ou sejam semi-anafabetos ou 
analfabetos funcionais, realidade com a qual convivemos numa instituição de 
nível nacional. Então, quando pensamos num projeto político-pedagógico, temos 
que voltar o nosso olhar não só para o Ensino Médio e para o ensino técnico, 
mas, principalmente, para a formação inicial e continuada de trabalhadores, 
atividade que a realidade educacional brasileira hoje registra. Num universo de 
setecentos mil alunos por ano matriculados em cursos de educação profissional, 
90% deles não têm nem acesso ao Ensino Médio. Desse modo, quero reiterar o 
que disse ontem o Almerico Biondi, sobre a necessidade de se voltar o olhar para 
a formação inicial e continuada, deixando um pouco de lado a discussão sobre 
o ensino técnico, aqui bastante abordado pelo professor Dante e pela professora 
Silvia. Proponho um olhar especial para essa formação inicial e continuada do 
trabalhador brasileiro, clientela principal da minha instituição, o SENAC.

Quando olhamos a clientela que nos procura a cada ano, mais de seiscentas 
mil pessoas, temos consciência de que, para atendê-las, é preciso que o trabalho 
seja considerado o ponto central da nossa ação. Nesse aspecto, concordamos 
com um posicionamento aqui apresentado, segundo o qual uma proposta 
pedagógica de formação destinada à uma clientela que tem baixa escolaridade 
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e baixa condição socioeconômica precisa tratar não apenas do saber, que não é 
absolutamente suficiente, mas precisa ter consciência de que esse público tem de 
ter uma visão do mundo do trabalho, dos seus direitos e deveres, das relações 
de produção e das diversas formas de inserção no mundo do trabalho, seja como 
assalariado, seja como autônomo, seja como prestador de serviço e até mesmo 
como um trabalhador informal. Os conteúdos trabalhados não serão suficientes 
se não forem na compensação de uma escola fundamental que não deu a essas 
pessoas as condições de um domínio da própria língua, da comunicação oral e 
escrita e dos conhecimentos matemáticos que lhes permitissem, minimamente, 
exercer uma ocupação. Esse grupo deve ter a consciência de que está sendo 
inserido numa área profissional que não se limita a uma ocupação, porquanto 
é muito mais ampla e tem muitas outras interligações que ultrapassam a mera 
ocupação para a qual está sendo preparado.

São muitos os desafios da formação inicial e continuada, dentre os 
quais destacam-se a precariedade da formação básica do ensino regular e a 
necessidade de uma articulação permanente entre teoria e prática. O mais 
correto seria dar mais a quem tem menos, pois quem tem menos precisa de 
mais. Normalmente, esses cursos têm curta duração e os docentes, que são 
profissionais de mercado, têm muito pouca preparação pedagógica para lidar 
com um público com características tão especiais e que necessita de uma atenção 
metodológica e pedagógica muito maior. Assim, quando uma instituição 
tenta fazer seu projeto pedagógico voltado para características e públicos 
tão diversificados, começando pela oferta de formação inicial, passando pelo 
ensino técnico de nível médio e chegando à educação tecnológica, são muitos 
os desafios com que se depara. Ainda assim, não deve capitular às dificuldades, 
mas, a todo custo, criar e desenvolver um projeto pedagógico que abrigue do 
semi-alfabetizado àquele que, no itinerário formativo, busca a capacitação 
tecnológica.

Esse é um primeiro desafio que o SENAC enfrenta ao montar a sua 
proposta pedagógica. A ele se soma outro bastante relevante que é a questão 
metodológica, fundamental para se trabalhar com a educação profissional, haja 
vista que vai determinar a concepção de trabalho e a concepção de homem 
que você quer formar. O que temos percebido, ao longo desses anos, é que as 
metodologias que permitem essa sincronicidade entre teoria e prática e que 
têm o trabalho como categoria e valor centrais, permitem uma abordagem mais 
ativa, quer dizer, possibilita à clientela um aprendizado profissional do qual ela 
participa desde a concepção e elaboração dos projetos. A articulação entre teoria 
e prática é uma questão tão relevante numa proposta pedagógica de educação 
profissional quanto os ambientes pedagógicos. Quer dizer: não se pode fazer 
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educação profissional numa sala de aula convencional. Precisa-se de ambientes 
necessários em que os alunos possam estar, ao mesmo tempo, trabalhando a 
teoria e as bases tecnológicas que embasam a sua ocupação e exercitando, desde 
o primeiro momento, a prática daquela profissão.

Dessa forma, destaco como de grande importância para a educação 
profissional ambientes pedagógicos adequados. Quanto aos docentes, convém 
que tenham uma capacitação pedagógica e que, principalmente, sejam muito 
bem capacitados tecnicamente naquilo que estão ensinando. Outra questão 
que me parece também extremamente importante trazer aqui para o debate é a 
vivência que pode ser o estágio no caso da educação de nível médio e de nível 
técnico e, no caso específico da formação inicial e continuada, a articulação 
empresa-instituição de educação profissional. Essa articulação permite que os 
alunos tenham estações de vivência em empresas que, muitas vezes, mudam 
completamente o olhar do jovem sobre a sua ocupação e sobre o mundo do 
trabalho, além de permitir também que os próprios empresários enxerguem 
esses jovens com uma perspectiva de aproveitamento. Tanto na aprendizagem 
quanto nos programas de educação para o trabalho com jovens de baixa renda e 
baixa escolaridade, as estações de vivência são fundamentais. Insisto nisso como 
uma contribuição para um projeto pedagógico de educação profissional.

Esses ambientes pedagógicos são praticados pelo SENAC, que desenvolve 
uma metodologia, há muitos anos, chamada empresa-pedagógica. Na verdade, 
é uma forma de ter num salão de beleza-escola ou num restaurante-escola 
a possibilidade da formação teórico-prática e a vivência em situação real de 
trabalho, metodologia bastante interessante dentro da educação profissional. 
Quero retomar o ponto da fala do Dante que tratou da educação integrada, 
melhor dizendo, do Ensino Médio integrado à educação profissional. Acho 
muito importante que se tenha de novo a possibilidade de ampliar a oferta 
do ensino técnico no Brasil. A educação integrada vem preencher uma lacuna 
importante que foi cerceada pelo decreto anterior ao de nº 5.154, instrumento 
legal extremamente democrático que traz uma grande flexibilidade e permite 
uma atuação ampla com relação ao ensino técnico. Exemplo disso é a nossa 
própria realidade de educação profissional no SENAC.

Pouco antes de vir para cá, sabendo da importância da discussão sobre 
a integração do Ensino Médio ao ensino técnico de nível médio, procurei 
pesquisar. Nos últimos anos, temos uma média de cento e sessenta mil alunos 
de ensino técnico por ano no SENAC. A pesquisa sobre a origem desses 
alunos, qual era a formação deles, o curso que estavam freqüentando, se eram 
concomitantes ou não, para a minha surpresa, revelou que 85% das pessoas 
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que estavam no SENAC no ano de 2005, fazendo educação profissional de nível 
técnico, já tinham completado o Ensino Médio e, o mais interessante, há muito 
tempo. Grande parte delas há muito tempo. Eram pessoas que tendo completado 
o Ensino Médio em alguma altura da vida precisam trabalhar. Algumas até 
fizeram o terceiro grau (Ensino Superior) e, dadas as dificuldades de inserção 
no mercado ou a perda de emprego voltam à escola em busca de uma formação 
técnica utilizando, muitas vezes, experiências já trazidas do mundo do 
trabalho e da própria vida. A lei permite uma inserção imediata no mundo do 
trabalho como acontece, por exemplo, na área de saúde. Os cursos técnicos de 
Enfermagem, Ótica e Prótese dão condições de exercício profissional imediato, 
igualmente aos cursos de Contabilidade e Transações Imobiliárias.

Concluímos que a integração é muito importante para o jovem, lembrando 
também a existência de uma demanda por cursos técnicos, que não pode ser 
desprezada. São pessoas com Ensino Médio completo que voltam buscando 
novas profissões, buscando a reentrada no mercado de trabalho via educação 
técnica. Um dos debatedores que me antecedeu asseverou ser ideal que para 
cada tecnólogo houvesse, pelo menos, cinco técnicos, proporção que, no Brasil, 
é inversa. A falsa necessidade de Ensino Superior e o fetiche que o diploma de 
Ensino Superior exerce sobre nós precisam dar lugar à valorização do diploma 
de nível técnico, porta de entrada a muitos no mercado de trabalho. Tenho por 
certo que precisamos discutir e aumentar a oferta de ensino técnico. Acho que a 
Lei 5.154 tem a grande vantagem de proporcionar essa flexibilidade das ofertas, 
as mais variadas com relação à Educação profissional. Esses foram pontos que 
trouxe para reflexão. Muito obrigada”.
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“Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite para 
participar desta mesa e cumprimentar os seus membros. 
Na minha curta intervenção, pretendo refletir sobre o que o 
professor Dante afirmou a respeito especificamente da educação 
profissional de jovens e adultos. Atualmente, sou Diretor de 

Educação de jovens e adultos na SECAD, Secretaria de Educação Continuada 
de Alfabetização e Diversidade. Acho importante colocar a discussão sobre 
educação profissional no contexto de alguns conceitos abrangentes a ser 
considerados em qualquer processo educativo. Começo pelo conceito de 
educação como um direito de todos e um processo que dura a vida toda e 
não tem prazo de vencimento. Existe a possibilidade de todos continuarem 
aprendendo durante toda a vida. Na perspectiva da SECAD e do Ministério 
da Educação, a educação, especificamente a de jovens e adultos, deve ter por 
objetivo primordial a inclusão social. Valorizar e respeitar as diferenças dos 
sujeitos que a buscam é o primeiro estágio do processo.

Acho que todos sabem muito bem que o público da educação de jovens 
e adultos é formado, na maioria, por pessoas privadas não só do direito à 
educação, mas também à saúde, à alimentação, à habitação, ao saneamento 
básico etc. Por isso, estou de acordo com o professor Dante quando destaca 
a importância do Ensino Médio e estendo essa importância ao Ensino 
Fundamental, momento ideal para incidir a integração entre educação 
profissional e escolarização. A nossa realidade mostra que, atualmente, temos 
dezesseis milhões de jovens e adultos acima de 15 anos que não sabem ler e 
escrever; mais de trinta milhões não concluíram o primeiro segmento de Ensino 
Fundamental e sessenta e cinco milhões não terminaram o Ensino Fundamental. 
Em outras palavras, temos uma demanda potencial para Ensino Fundamental 
na modalidade de jovens e adultos maior que todos os alunos matriculados na 
educação básica regular. Está posto aos educadores o desafio importantíssimo 
de começar a pensar na educação profissional de formação inicial e continuada. 
Concordo plenamente com a professora Léa, que defende essa premissa com 
veemência.

A realidade tem que ser enfrentada na perspectiva desse público que exige 
não só a oportunidade de elevar a sua escolaridade como também de ter acesso 
a uma formação inicial ou continuada. Esse público tende a aumentar porque 
não estamos conseguindo dar conta de ofertar educação para os jovens e adultos. 
Atualmente, no Ensino Fundamental, em torno de três milhões e trezentos mil 
jovens e adultos estão matriculados. Entendo que a integração pressupõe a 
elevação de escolaridade e a formação inicial, desafio que vem sendo enfrentado 
faz muito tempo.
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Temos exemplos de movimentos operários nos séculos XIX e XX na Europa 
e no Brasil, no começo do século XX. Parece-me que ao invés de avançar nas 
conquistas, estamos presos ao passado e tentando partir de novo para discussões 
sobre como integrar melhor e de forma real os conteúdos. Acredito que ainda 
tratamos processo de educação de jovens e adultos como um tutelado. Temos 
medo de ouvir o que o próprio aluno quer e o que o próprio aluno já possui em 
termos de conhecimentos. Ao invés de partir do que já existe, tentamos impor 
um currículo que, freqüentemente, é pobre e acelerado, visto como correção de 
fluxo ou como compensatório de uma escola feita para crianças. Não podemos 
pensar num currículo de Ensino Fundamental ou Médio na perspectiva da 
integração com a educação profissional como simplesmente uma tradução do 
que é feito na escola regular. Esse currículo deve considerar sobretudo o que 
adulto e jovem já têm e quais são os conceitos e os conhecimentos importantes 
para a sua vida como trabalhador, como cidadão e como participante da 
democracia.

Reitero, pois, a importância de se construir um projeto político-pedagógico 
de uma forma coletiva, envolvendo todos os profissionais de educação e, 
principalmente, o próprio sujeito do processo que sabe melhor do que nós 
o que é o que ele quer. Quero enumerar também alguns elementos que acho 
que devam ser incluídos em qualquer proposta que situe a integração entre a 
elevação da escolaridade e a formação da educação inicial e continuada. De um 
lado, acho essencial que se leve em conta o espaço cultural. A escola e o processo 
educativo não devem se distanciar das perspectivas culturais. Não podemos 
fazer do espaço escolar um espaço instrumental. O trabalhador jovem e adulto já 
foi privado do direito de freqüentar a escola na idade tida como própria. Agora, 
não podemos privá-lo novamente de uma educação completa que contemple 
tanto elementos técnico-tecnológicos como as peculiaridades da sua herança 
cultural. Por isso, acho que a dimensão cultural de qualquer proposta nesse 
sentido é absolutamente fundamental.

Considero também que o tema meio ambiente não deva ser opcional, mas 
sim, obrigatório, razão por que não pode estar condenado a ser uma disciplina 
tratada de uma forma pouco marginalizada. Em terceiro lugar, destaco a leitura 
como um pilar essencial do processo, ao qual qualquer proposta que envolva 
jovens e adultos também deva dar uma atenção especial. Não adianta achar que 
o aluno vai naturalmente ler, sem uma motivação. Precisamos ter a prática da 
leitura como uma preocupação, caso contrário, o processo vai avançar de uma 
forma muito capenga. Não somos uma nação de leitores. Os nossos professores 
não são leitores. Então, urge que essa prática seja desenvolvida. A busca de 
jovens e adultos pela educação seja dentro do Ministério da Educação, seja junto 
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a outros ministérios ou, dentro dos ministérios, ou com outras secretarias é uma 
realidade. Por tudo isso, é inadiável a criação de programas que ofertem uma 
educação comprometida com a elevação do nível de escolaridade e a formação 
continuada a sujeitos específicos, ou seja, os que têm mais dificuldade de acessar 
o sistema de educação.

O Dante destacou o PROEJA como um programa da maior importância 
que esteve, no início, voltado ao Ensino Médio e que vai incluir, pelo menos, 
o segundo seguimento de Ensino Fundamental. Precisamos lembrar outras 
tentativas, outras experiências importantes como o ProJovem que também 
busca a integração do segundo segmento do Ensino Fundamental com formação 
inicial e com a ação comunitária; o programa Saberes da Terra que busca 
metodologias adequadas para os jovens do campo, baseadas na pedagogia de 
alternância e na integração entre escolaridade e formação inicial e continuada. 
Essas tentativas nos desafiam, tanto do ponto de vista da metodologia como 
do ponto de vista da própria gestão, a lidar com programas que, por natureza, 
perpassem as fronteiras de secretarias ou de ministérios diferentes. Por último, 
para ser disciplinado, quero frisar a questão da formação como um desafio para 
outra instância, o Ensino Superior. No meu modo de ver, cabe às universidades 
definir metodologias adequadas para este processo de integração, bem como 
os materiais didáticos a ele necessários. Trata-se de um desafio enorme para 
um professor que não teve nenhuma formação voltada à interdisciplinaridade 
ou à estratégias que permitam a integração da escolaridade com a formação. 
São desafios que a universidade em geral vai ter que enfrentar. Foram essas as 
considerações que considerei importante fazer. Obrigado.”




