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1. Visão sistêmica da educação

A expansão da educação básica no Brasil está, historicamente, condicionada a 
duas opções: em termos de financiamento, à convivência entre o público e o pri-
vado; em relação às responsabilidades governamentais de gestão, à forma descen-
tralizada de oferta pública. Estas características elevam o grau de complexidade 
para a universalização deste nível, com qualidade, em suas etapas e modalidades. 
Por isso, cada vez mais, ganha relevância o objetivo de consolidar uma visão sis-
têmica, articulada e complementar capaz de assegurar, de um lado, o direito social 
e, de outro, a responsabilidade do Estado como gestor ou fiador (no caso das ins-
tituições privadas) da educação escolarizada.

A Constituição Federal e a LDB explicitam os encargos obrigatórios e comparti-
lhados dos estados e dos municípios: cabe ao primeiro o ensino médio, ao segundo, 
a educação infantil e a ambos o ensino fundamental. A educação profissional, como 
modalidade da educação básica está, assim, predominantemente afeta aos estados 
enquanto a de nível superior compete à União. Ao mesmo tempo, a qualificação 
profissional baseada em relações pragmáticas com os setores econômicos se orga-
niza, no Brasil, através do chamado “Sistema S” (SESC, SENAI, SENAC, SESI , SE-
NAR ). Neste caso, o financiamento e a gestão mesclam responsabilidades públicas 
e privadas, interesses gerais e específicos. E o conceito de “sistema” está vinculado 
a atividades do mundo do trabalho, não à organicidade da educação nacional.

Embora não seja o tema do painel, esta introdução é importante porque esta-
belece um cenário sobre o qual as reflexões ganham sentido e relevância. De fato, 
é contraproducente pensar em soluções setorizadas para a educação brasileira se, 
na formulação de políticas ou propostas, o conjunto não está presente. É a partir 
de tal compreensão que se pode destacar a educação profissional e suas especifi-
cidades. Dentre elas, está a de abranger os dois níveis, sendo que, no superior, é 
inerente à formação e à certificação, isto é, à própria escolaridade. No básico, pode 
ocorrer integrada, paralela ou complementarmente e, ainda, independentemente 
da escolaridade. Essas características, de um lado, aumentam as possibilidades da 
escola e, de outro, extrapolam seus limites.

Os vínculos com o mundo do trabalho trazem à tona os elementos conceituais, 
os políticos e os econômicos. Assim, pode-se compeender as soluções pensadas 
nas LDBs de 61 e de 71, para ficar num período histórico mais recente. O cenário 
dos anos 60 era, ainda, de forte presença da população na zona rural, portanto, 
de acentuada dependência do setor primário; a indústria, incrementada pela pro-
dução automobilística, tinha um alto grau de fixação - pelo formato de plantas 
- em determinados centros urbanos; o setor terciário exigia um preparo bastante 
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específico para cada atividade ou ramo. Deste modo, a formação comportava, de 
um lado, as escolas técnicas focadas nos setores e, de outro, os cursos médios (se-
cundários) divididos entre clássico, científico, magistério, contabilidade etc. , isto 
é, os que encaminhavam para a universidade e os que já se constituíam em cursos 
profissionalizantes.

A chamada reforma de 71 já encontrou o país em outra situação demográfica 
com o deslocamento de grandes contingentes populacionais para as cidades, de-
mandando, com urgência, vagas e escolas. Como hoje se comprova, essa expan-
são foi quantitativa, sem que se estabelecessem condições para a qualidade da 
educação. O mundo do trabalho começou a sofrer alterações substanciais, como a 
substituição do fordismo e pelo toyotismo, a abertura de outros campos de conhe-
cimento, o incremento científico e tecnológico. No Brasil, o regime militar pregava 
o “milagre” econômico e adaptava a educação às necessidades desse projeto. Por 
tais razões, houve a fusão do curso primário e do secundário, diminuindo, em 
um ano, a escolarização fundamental. É verdade que já na quarta série se podia 
prestar o exame de admissão mas, na prática, o primário durava cinco anos. A 
LDB aprovada instituiu os cursos técnicos e os de auxiliares como, por exemplo, 
técnico em forragens e rações. Além dos alunos saírem da escola sem conhecer 
feno ou alfafa, o curso não propiciava empregabilidade que era, em resumo, o 
caráter imediatista da proposta.

Nos anos 80, sob a pressão neoliberal, a educação passou por provas ainda mais 
duras: municipalização, descentralização de responsabilidades, sucateamento da in-
fraestrutura, desvalorização profissional dos educadores. O financiamento, nos anos 
90, focado no ensino fundamental, não deu conta da realidade. A educação profis-
sional chegou ao cúmulo de ser prescrita como responsabilidade pública, através 
do Decreto 2.2008/96, recentemente revogado. Os CEFETs entraram no ritmo das 
antigas escolas técnicas e só sobreviveram pela determinada disposição dos movi-
mentos sociais, especialmente os vinculados ao serviço público e à educação. Aos 
desafios da globalização - tanto a de orientação eminentemente capitalista quanto 
a decorrente do desenvolvimento das ciências da comunicação, da informática e da 
robótica - somaram-se a criação e a reorganização de cadeias produtivas.

Enfim, chegamos a este momento histórico com a responsabilidade de encon-
trar novas mediações entre a escola (e a universidade) e o mundo do trabalho. 
Tais relações dependem da visão de país e de sociedade, do grau de compromisso 
com a inclusão social e da capacidade governamental e da sociedade em traduzi-
las. Em resumo, dependem de esforço político e de elevado protagonismo social. 
Precisam de recursos, especialmente financeiros, e exigem processos e dinâmicas 
que remetem à visão sistêmica antes referida.
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2. Desafios da realidade

Numa sociedade desigual, como a brasileira, inúmeros são os problemas a en-
frentar. Dois deles, diretamente vinculados ao nosso debate, deveriam fazer parte 
da agenda dos próximos anos: educação e acesso ao mundo do trabalho. Eles es-
tabelecem conexões entre valores imateriais - como o conhecimento e a cultura - e 
condições materiais e objetivas de vida . Ao mesmo tempo, a relação entre ambos 
não é linear, nem de subordinação. A educação é um direito a ser ampliado em 
qualidade e em temporalidade. Em outras palavras, o conceito de direito não pode 
ser o mesmo do passado e a aprendizagem não pode circunscrever-se a períodos 
escolares mas acontecer ao longo da vida. Quanto ao trabalho, traduzido ou não 
em emprego, depende de muitas variáveis não automaticamente ligadas à educa-
ção ou à escolaridade. Entretanto, há um elo capaz de buscar a complementarie-
dade desses dois direitos: a formação profissional e tecnológica.

Como vimos, o Brasil já teve muitas experiências, algumas na contramão dos 
interesses das classes populares. Por isso, é fundamental buscar alternativas que 
respondam às expectativas gerais da sociedade mas, especialmente, às dos que 
demandam pela mediação do Estado, através de políticas públicas. Uma das me-
didas importantes é recuperar a capacidade de formulação e de oferta de educação 
profissional, através do fortalecimento de instituições como os CEFETs e as escolas 
técnicas federais, bem como apoio aos estados no cumprimento de suas responsa-
bilidades. Outra, é a atualização do debate sobre os Centros Públicos de Educação 
Profissional com vistas ao atendimento simultâneo de alunos e de trabalhadores 
num ambiente propício à investigação, à aprendizagem e às atividades de exten-
são. Também é fundamental o financiamento adequado e progressivo, assegurado 
por fontes permanentes, onde programas sejam complementares e não os princi-
pais garantidores de custeio.

Cresce, entre educadores e gestores, a compreensão de que a educação integra-
da é a que melhor responde aos objetivos da formação. De fato, a visão humanista, 
o domínio de referenciais teóricos dos vários campos do saber, a iniciação cientí-
fica e o desenvolvimento de habilidades para o trabalho propiciam bases sólidas 
para a vivência cidadã e o exercício profissional. A rapidez e a profundidade das 
mudanças no mundo do trabalho, as alterações das bases materiais de produção, 
a criação de novos setores de serviços, provocam instabilidade e insegurança. Por 
isso, uma sólida formação permite a compreensão dos fenômenos e a capacidade 
da pessoa situar-se nesses contextos. Evidentemente, mantém-se a necessidade de 
oferta de formação específica, tanto pela situação de grande número de trabalha-
dores, cuja escolaridade não corresponde ou cuja experiência converte-se em ca-
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pacidade de acumulação técnica ou tecnológica, quanto pela vocação de algumas 
instituições de ensino.

Independente das formas de oferta, é indispensável o acompanhamento e 
controle social sobre a educação profissional e tecnológica, assim como de toda a 
educação. O que acrescenta exigências é o fato de que esta modalidade envolve di-
versos ministérios, órgãos estaduais e municipais, organizações de trabalhadores e 
empregadores e da sociedade civil, iniciativa pública e privada. Também as fontes 
de financiamento podem ser permanentes ou transitórias. Não só a gestão deve 
ser acompanhada, mas os processos de formulação de políticas e de articulação 
sistêmica. Os conteúdos - no sentido amplo da palavra - precisam ser debatidos à 
luz das políticas nacionais mas, também, com um olhar sobre as realidades locais 
e regionais.

Em termos de conteúdo, é fundamental o estabelecimento de pontes entre o 
trabalho e a escola, no caso da educação básica. A escola não pode estar desvincu-
lada do mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, não deve subordinar seu projeto 
político-pedagógico aos mecanismos do mercado e, até, de economias locais. Por 
exemplo, uma zona de produção de fumo precisa, gradativamente, superar essa 
monocultura, ainda que seja a principal geradora de emprego. De igual modo, os 
processos de automação na área de serviços demandam novas habilidades funcio-
nais e, ao mesmo tempo, contêm a oferta de postos de trabalho. Por isso, a escola 
precisa de várias mediações, entre as quais uma é fundamental: a da universida-
de. Ela é capaz de refletir sobre a realidade e, ao mesmo tempo, sobre a formação 
dos educadores, produzindo novos conhecimentos, utilizando novos processos e 
metodologias como a educação à distância - e abrindo perspectivas de inserção 
através de resultados de pesquisas, investigações e atividades de extensão.

3. Os trabalhadores em educação e a educação profissional

O Brasil possui em torno de dois milhões e meio de trabalhadores em educação 
vinculados às redes públicas da educação básica. Pesquisas da CNTE e dados de 
outras investigações, mostram, com pequenas variações, a seguinte realidade:

  predomínio de mulheres (83%), acentuado na educação infantil e início do 
ensino fundamental;

  faixa etária predominante - entre 40 e 59 anos, seguida da faixa entre 25 e 
39 anos de idade;



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

209

  situação de saúde - 30% de incidência de doenças físicas, psíquicas e men-
tais; 43% de trabalhadores submetidos/as a algum procedimento cirúrgico, 
gerando 22% de afastamentos por licença; 30% acometidos por burnout ( 
média superior a 30% de presença dos componentes - despersonalização, 
exaustão emocional e perda de envolvimento pessoal com o trabalho - em 
intensidadades baixa, moderada ou alta);

 salário médio entre R$ 500,00 e R$ 700,00 associado a uma jornada predomi-
nante de 40 horas semanais;

  escolaridade compatível com a etapa de atuação, considerando a habilitação 
magistério para a educação infantil e anos iniciais do fundamental; existên-
cia de trabalhadores leigos, especialmente em municípios; baixa escolarida-
de de funcionários de escola;

  jornadas duplas conjugadas com trabalho doméstico ;

  50% sem acesso a computador e internet;

  principal opção de lazer - televisão.

Um dos custos da expansão acelerada da oferta da educação obrigatória no 
Brasil foi, certamente, o rebaixamento salarial dos educadores e o aumento de 
alunos por sala de aula, especialmente nas zonas urbanas. Essa situação agravou-
se com a adoção de políticas neoliberais que deterioram a situação funcional, o 
vínculo empregatício, as formas de admissão e as condições gerais de trabalho. A 
falta de valorização salarial foi determinante para a multiplicação de jornadas e 
pelo afastamento da juventude dos cursos de formação de magistério. Hoje, além 
do problema do “envelhecimento” da categoria, há um passivo previdenciário 
não planejado, com antecedência, pelos gestores públicos. Sistematicamente, fal-
tam professores de diversos componentes curriculares, sendo mais notórios os 
casos de carência em física, química, biologia e matemática no ensino médio. A 
combinação de baixos salários e múltiplas jornadas, além de provocar problemas 
de saúde laboral, dificultam o exercício profissional. Pouco ou nenhum tempo 
para leitura, para atualização, para fruição, para trabalho coletivo prejudicam o 
desempenho dos educadores e a qualidade da educação.

Embora essa situação seja muito grave, pesquisa realizada pelo MEC por oca-
sião do debate sobre certificação de professores, em 2003, revelou, como principal 
preocupação dos educadores, a formação permanente. Além das razões éticas e 
profissionais, representadas pelo compromisso com o trabalho, há o desafio de 
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dar respostas às novas gerações que estão na escola. Décadas de neoliberalismo 
em combinação com a sociedade do consumo minaram referências sociopolíticas, 
ideológicas e culturais da infância e da juventude. Portanto, estas gerações pre-
cisam ser desafiadas a superar a competitividade, a fragmentação, a banalização 
da violência. Precisam recuperar o sentido de limites democráticos, de vida em 
grupo, de identidades individuais e coletivas.

Ao lado destas questões, existem outras, relativas aos processos cognitivos. 
As inteligências tornaram-se mais interativas em face dos estímulos audiovisuais, 
das ciências da computação e da informática. Por isso, o modo de aprender, certa-
mente, não ocorre através dos mesmos processos mentais e com o uso das mesmas 
metodologias. Deve-se atentar para o fato de que o aluno, mesmo submetido a 
uma avalanche desordenada de informações, geralmente está mais atualizado que 
o professor e o funcionário de escola, submetidos a rotinas que não deixam inter-
valo para olhar o mundo desde outras perspectivas: música, cinema, atualidades, 
tendências etc. Portanto, o educador, que no passado era fonte privilegiada de in-
formação, deixou de sê-lo. Esse fator perde importância se a escola e o profissional 
da educação desenvolverem uma capacidade seletiva, destacando e organizando 
informações relevantes. Ademais, o papel da instituição não se resume a isso. Ela, 
prioritariamente, é espaço de formação, que agrega valores, além de saberes.

Um terceiro aspecto é a dificuldade de estabelecer nexos entre o currículo esco-
lar e a expectativa profissional dos jovens e adolescentes. Eles conhecem , muitas 
vezes pela experiência familiar, a dificuldade de acesso a postos de trabalho bem 
remunerados, socialmente valorizados e/ou pelos quais sentem aptidão. Podem, 
inclusive, deduzir que a escola não funciona como fator de mobilidade social. 
Mas, ao mesmo tempo, dela dependem para construir perspectivas de inclusão 
no mundo do trabalho. As dificuldades da escola para dar as respostas esperadas 
diminui sua capacidade de atração e interfere no trabalho dos educadores que, 
mais uma vez, recorrem à formação em busca de ferramentas e de alternativas.

Recentemente, apresentamos ao Presidente da República a idéia do ano sabá-
tico, que consiste no retorno dos professores aos bancos da universidade a cada 
6 anos. Na oportunidade, reconhecemos alguns passos que foram dados nesta 
gestão: o Profuncionário, com 17 estados envolvidos na profissionalização de 22 
mil funcionários de escolas, o Proformação, o Pró-Infantil e o Pró-licenciatura, que 
atingem 40 000 professores, o Pró-letramento, que consiste na formação continua-
da de português e matemática e conta com 115 mil inscritos. Os números, todavia, 
são irrelevantes para este país continental. O que é positivo são os símbolos: de 
responsabilização da União, inclusive com a alteração da LDB, e de reconhecimen-
to de que a formação é dever público, não somente individual.
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Evidentemente, a formação inicial permanece sendo um desafio. A se cumprir 
o dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases, em 2007 os professores deverão buscar a 
licenciatura e não apenas a formação de magistério, hoje suficiente para o exercício 
na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental. Onde buscá-la também é 
um problema, já que o acesso às universidades públicas é dificultado para a gran-
de maioria, tanto pela localização, quanto pelo número de vagas. É sabido que os 
cursos de licenciatura, por serem mais baratos e exigirem menos estrutura acaba-
ram proliferando em instituições privadas não universitárias, trazendo um duplo 
desafio: desarticulação com a pesquisa e distribuição irregular de oferta (regiões 
com excesso de formados em letras e escassez de formados em história e assim 
por diante). Portanto, é necessário um investimento nas universidades públicas, 
inclusive em cursos noturnos para quem já trabalha.

Tratando-se de educação profissional e tecnológica, a exigência com a formação 
dos educadores não muda de patamar qualitativo mas acresce elementos impor-
tantes. Ao lado dos referenciais teóricos e da abrangência do conteúdo científico, 
o profissional precisa desenvolver habilidades de pesquisa, de experimentação 
e de utilização de ferramentas da informática e da robótica. Necessita, também, 
compreender as relações e os nexos entre os processos econômicos e sociais que 
ocorrem no mundo, no país e na localidade. Não pode sucumbir às simplificações 
e aos determinismos que engessam as possibilidades criativas. Por isso, precisa 
ser um bom leitor: de livros, de etnias, de histórias, de geografias, de artes, de 
estética, de ética. Assim como a formação tem componentes individuais e coleti-
vos, a educação exige esforços coordenados dos vários atores envolvidos no pro-
cesso. Neste caso, é importante mencionar que a CNTE formulou o conceito de 
técnico em multimeios didáticos como uma das habilitações de funcionários de 
escola, conceito acolhido pelo MEC e transformado na Habilitação 21 pelo CNE 
(Conselho Nacional de Educação). Caberiam outros exemplos, mas este parece 
ser bastante elucidativo da busca de outras possibilidades para atingir novos - e 
antigos - objetivos.

Priorizar a qualidade da educação significa aportar recursos para elevar o cus-
to-aluno e remunerar dignamente os educadores. Depois de muitos anos, foram 
recuperadas condições para a conquista do PSPN (Piso Salarial Profissional Na-
cional), pois as bases materiais podem ser dadas pelo Fundo de Educação Básica, 
o FUNDEB, em tramitação no Congresso Nacional. O Piso, combinado com Dire-
trizes Nacionais de Carreira, poderá estimular a juventude a assumir a profissão, 
além de corrigir uma injustiça histórica. Com salários compatíveis com a dignida-
de da função, os trabalhadores em educação poderão dedicar-se exclusivamente 
à profissão, atualizar-se, contribuir para qualificar o projeto político-pedagógico, 
corresponder melhor às expectativas e necessidades dos alunos.
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Outra dimensão do papel do educador é seu compromisso ético, político e so-
cial. Sobre o primeiro, a Internacional da Educação - IE - aprovou em Congresso 
e, agora, está aperfeiçoando, um Código de Ética. Ele reflete sobre as relações que 
devem ser construídas no ambiente escolar, como étnicas, raciais, de respeito a 
diferenças, a crenças e culturas, de combate às discriminações, de apreço pelos va-
lores da solidariedade e do companheirismo. Esta também é uma forma de resistir 
aos modelos individualizantes que se traduzem em propostas de avaliação de re-
sultados, de meritocracia, de competição, não em práticas cotidianas de aperfeiço-
amento profissional e crescimento humano. Sobre o compromisso político e social, 
é importante lembrar que a educação é, fundamentalmente, um ato político, como 
nos ensinou Paulo Freire. Se queremos que a educação, no caso, a profissional e 
tecnológica cumpra seus objetivos, temos que pensar para que projeto de socie-
dade estamos olhando: para a que acentua as desigualdades ou para a que busca 
a inclusão, para a que se orienta para o mercado ou a que identifica as tendências 
mas não deixa de refletir e, se possível, incidir sobre elas. Somos sujeitos forma-
dores de opinião. Não deixemos essa responsabilidade somente para os meios de 
comunicação e para outros agentes sociais e políticos. Eles, afinal, chegaram onde 
estão, passando por nós.
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“Gostaria de comentar alguns aspectos que considero 
relevantes relacionados às questões tratadas nesta 
Conferência, formação e a valorização dos professores, 
no que se refere à especificidade de docentes do ensino 
profissional e tecnológico.

Sabemos que a formação dos professores da educação 
profissional e tecnológica, de educadores e gestores permanece como problema 
central não resolvido. A leitura dos relatórios das Conferências Estaduais explicita 
a ênfase dada a essa questão e sua relação com outras, que deveriam garantir as 
condições e a qualidade do trabalho docente, do ensino profissional.

Nessa direção, lembro que, historicamente, no país, a formação dos professores 
de ensino profissional foi organizada no estado de São Paulo, em 1933, por meio do 
Código da Educação, na gestão de Fernando de Azevedo e, depois, de Lourenço 
Filho, no Serviço de Instrução Pública do Estado, quando o ensino profissional é 
elevado ao nível de ensino médio, com extensão complementar de dois anos para a 
formação do professor do ensino profissional técnico (uma espécie de curso normal 
técnico). Em seguida, nas Leis Orgânicas do Ensino Técnico, com Gustavo Capane-
ma no Ministério da Educação e Saúde do governo Vargas, em 1942, que promove a 
elevação do ensino técnico a ensino médio no plano nacional, e onde estava prevista 
a formação de professores através de curso complementar especial.

Mas, essas duas propostas nasceram em projetos de organização do ensino mé-
dio marcados pela dualidade estrutural - administrativa e pedagógica, de um lado 
o ensino secundário, de formação geral, propedêutica, de outro, o ensino técnico, 
praticamente terminal, sem guardar continuidade com o ensino superior.

Hoje, como conquista dos movimentos sociais – de educadores e popular – 
conseguiu-se construir o consenso de que a universidade deve formar, nos cursos 
de licenciatura, os profissionais para as diferentes áreas de conhecimento da es-
cola básica (conforme LDB, 1996). No entanto, em que pese a importância política 
dessa proposição/ medida, a proposta de formação dos professores do ensino 
profissional e tecnológico permanece ainda indefinida no que se refere às áreas 
específicas. Se a universidade deve encarregar-se da formação de professores das 
áreas de formação geral (ciências humanas, exatas e biológicas), a formação para 
as áreas específicas (mecânica, eletrotécnica/ elétrica) não é dada na Universida-
de. É preciso então providenciar a criação de Licenciaturas para capacitar esse tipo 
de profissional. O que implica, em primeiro lugar, a definição e regulamentação 
legal desses cursos, com a viabilidade administrativa e financeira de os CEFETs 
e FATECs virem a formar esses professores por meio dessas licenciaturas. Há, na 
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verdade, três problemas a resolver: definir os perfis dos profissionais, como formá-
los e quem forma.

Cabe aqui, também, uma advertência: se os CEFETS e FATECs criarem licen-
ciaturas em todas as áreas de conhecimento, inclusive naquelas que são atribuição 
da Universidade, estariam contribuindo para reafirmar a dualidade entre forma-
ção geral e formação profissional. É claro que o poder público e as universidades 
públicas devem ser conclamados a aumentar a oferta de cursos de licenciatura 
para a formação de professores habilitados, a criar áreas de formação que incluam 
a educação profissional técnica e tecnológica como objeto de análise, pesquisa e 
intervenção. É fato conhecido que, na maioria das instituições de ensino superior, 
o ensino profissional, o ensino técnico, continua a não ser valorizado na sua de-
vida importância social, política e econômica. E isso, por diversos motivos – por 
preconceito, por ser considerado um tipo de ensino voltado para as aplicações 
práticas, desprovido dos objetivos da reflexão teórica, da produção do conheci-
mento, objetivos nobres atribuídos ao ensino tecnológico. Isto é, a técnica é vista 
em posição subalterna à ciência e à tecnologia, tal como o fazia Augusto Comte no 
século XIX. Ou, ainda, por um segundo pré-conceito – o de a escola profissional 
técnica ser vista como espaço de denegação, de relegação, de formação/sujeição 
dos trabalhadores aos interesses do capital, ou seja, de qualificação do trabalha-
dor para o trabalho alienado. Tais concepções esquecem que a escola é apenas um 
momento no processo de produção da qualificação, e que a qualificação se define, 
se realiza na empresa, no âmbito da relação trabalho e capital. E mais, tal concep-
ção reduz todo o conhecimento a ideologia, esquecendo a importância do saber 
na divisão social do trabalho. A educação profissional e tecnológica, incluindo a 
formação profissional inicial e continuada, tem sido, nas últimas décadas, objeto 
de economistas, principalmente daqueles que subordinam a escola aos interesses 
do mercado. São os economistas defensores da visão economicista da educação, 
os que vêem a educação/formação como técnica social propulsora da capacidade 
de trabalho, alavanca da produtividade. Tal visão, própria das abordagens eco-
nômicas marginalistas, como a Teoria do Capital Humano, foi desenvolvida nos 
anos 1940, entre outros, pelo norte- americano T.H. Schultz, da Escola de Chicago, 
tornando-se hegemônica com Milton Friedman a partir da década de 1960, com-
pondo uma das vertentes do atual pensamento neoliberal.

Somente um parêntesis: o tratamento dado ao ensino técnico pelo decreto 
2208/1997, no governo FHC, desescolarizando-o, assim como as dificuldades de 
se concretizar o ensino médio integrado hoje, depois da extinção do decreto 2208 
pelo decreto 5154/2004, a resistência das escolas técnicas públicas estaduais e fe-
derais, e sua insistência em criar o ensino tecnológico em detrimento do técnico, 
não poderia ser atribuído a essa visão desqualificadora do técnico colocado em 
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oposição ao tecnológico de nível superior, como ensino desprovido dos objeti-
vos da reflexão teórica e da produção de conhecimentos, atribuições exclusivas 
do tecnológico? Não estaríamos frente ao velho dualismo teoria e prática, ao re-
baixamento do ensino técnico? Lembremos que a noção moderna de tecnologia 
surge com a produção manufatureira, com a incorporação da ciência como força 
produtiva do capital. Se a técnica refere-se ao trabalhador e suas ferramentas, a 
tecnologia refere-se às máquinas e seus operadores, como coloca bem o professor 
Ruy Gama (1986). Dessa maneira, é preciso lembrar os compromissos que estão 
na raiz da tecnologia moderna, seus vínculos históricos com a práxis produtiva. 
Isto coloca a questão da dupla racionalidade tecnológica – a racionalidade instru-
mental dos meios e a racionalidade dos fins, a racionalidade social, cuja interação 
é uma questão política.

A discussão da formação dos professores do ensino profissional e da natureza 
de suas atividades leva a outro tema, à necessidade de se formalizar a organização 
de um Sistema Nacional de Educação, para a integração efetiva de todos os níveis 
e modalidades de ensino, portadores de objetivos e meios comuns, e não mera 
justaposição administrativa de sistemas de ensino municipal, estadual e federal, 
como propõe a atual LDB, o que aliás constitui mais um motivo, entre outros, 
para a elaboração de uma nova LDB em consonância com o projeto político e 
pedagógico que se defende no governo atual (assim como a revisão imediata dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino médio e técnico). A constituição do 
Sistema Nacional de Educação pressupõe a superação da dualidade de sistemas 
e a integração do ensino profissional e tecnológico, assim como a integração da 
educação profissional inicial à escola básica.

Para concluir este ponto, a formação do professor tanto em termos de gradua-
ção, de pós-graduação como em termos de formação continuada, da capacitação 
em serviço, exige medidas legais, a regulamentação do poder público para que 
sejam criadas as condições de sua realização na rede pública e na rede privada. 
A questão da formação continuada dos docentes é imprescindível. Vejamos, hoje, 
as necessidades criadas com o desenvolvimento de programas relevantes como o 
PROEJA, programa integrado de educação profissional na modalidade EJA com a 
formação profissional inicial, nos CEFETs e ETEs, destinado aos 68 milhões de tra-
balhadores portadores de baixa escolaridade e qualificação profissional, criando 
canais para que realizem o ensino técnico de nível médio. É preciso, em primeiro 
lugar, que haja garantia de condições de ensino e da realização simultânea de pro-
gramas para a capacitação docente, para a formação de professores que possam 
assumir o desafio de responder às novas necessidades de aprendizagem desse 
aluno trabalhador, jovem e adulto, de perfil tão diferenciado em relação aos alunos 
tradicionais das escolas técnicas (de faixa etária e segmentos sociais diferentes). É 
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preciso formar o professor para o desenvolvimento de metodologias adequadas 
ao ensino desses trabalhadores, portadores de um tipo de conhecimento adquirido 
na vida e no trabalho, que deve ser considerado e valorizado, e do qual é necessá-
rio partir para propiciar o desenvolvimento de outros patamares de conhecimento 
coletivo, do conhecimento teórico, científico. A contratação de novos professores, 
além das questões de cunho legal, administrativo, leva-nos à discussão primeira, 
a dos recursos para a ampliação dos quadros docentes, para a sua capacitação, e 
melhoria das condições de infra-estrutura do ensino, dos laboratórios e oficinas.

A questão dos recursos e infra-estrutura suscita, como problema, as atribui-
ções do Sistema ‘S’, uma instituição financiada com recursos públicos e de gestão 
privada (5 bilhões de reais por ano, aproximadamente). Torna-se indispensável 
providenciar a gestão pública dessa instituição (participação paritária de traba-
lhadores), assim como a gestão pública de todos os fundos públicos destinados 
à educação profissional, e imediata abertura de suas agências para que os alunos 
das escolas públicas possam usufruir de seus laboratórios, maquinários, oficinas 
etc., enquanto alunos das escolas públicas. Cabe retomar agora a proposta de or-
ganização dos Centros Públicos de Educação e Formação Profissional, que nasceu 
no movimento popular e nos sindicatos de trabalhadores, sendo defendida pela 
CUT em suas resoluções de Congresso.

Outro parêntesis: não há dicotomia/diferença entre políticas sociais e políticas 
econômicas. É preciso resgatar as políticas sociais como políticas essencialmente 
econômicas, mas que como tal devem ser regidas não pela lógica do crescimento 
do setor produtivo da economia, mas pelas políticas de inserção ditadas pelos pa-
râmetros dos direitos universais. É preciso desconstruir a idéia, que ainda persiste, 
de que políticas sociais são gastos, e gastos residuais, incompatíveis com a política 
econômica, isto é, com a estabilidade da economia (Cohn, 2004).

A questão da valorização do magistério também implica a regulamentação/de-
finição da carreira dos professores da educação profissional e tecnológica na rede 
pública e privada de ensino, e na participação desses professores nos diferentes 
conselhos, instâncias de deliberação – internos, nas instituições de ensino, e no 
nível dos sistemas de ensino, nos conselhos municipais, estaduais de educação. E 
nos conselhos relacionados aos fundos /recursos públicos para a educação profis-
sional – o Fundeb, o Fundep etc quando vierem a ser criados e regulamentados, 
etc. A participação e a intervenção no social, na elaboração, avaliação e fiscalização 
das políticas públicas faz parte do processo pedagógico de formação dos educado-
res, de sua educação política.
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São estes os três aspectos que me dispus a enfatizar e que atualmente cons-
tituem questões cuja definição política é de urgência intransferível. O professor 
de escola pública tem, hoje, grande responsabilidade e atribuição social, nesse 
momento em que a educação profissional se transformou em uma espécie de 
braço longo da empresa. O IPEA lançou recentemente um livro, no qual um dos 
capítulos realiza análise diagnóstica do quadro educacional brasileiro, e foi - em 
uma opção no mínimo estranha - redigido por Cláudio Moura e Castro, a grande 
eminência parda das reformas da educação de FHC e “mago” do SENAI. O texto 
propõe que não se deve ampliar a universidade pública, e que a oferta de forma-
ção profissional continuada, da qualificação profissional, a grande quantidade de 
cursos desenvolvidos pelas empresas, ongs e outras instituições, “longe de ser 
uma massa caótica”, constituem na verdade uma área que vai muito bem, obri-
gado, “um sistema regulado pelo mercado”. Afirma, também, que a certificação 
profissional baseada em competências desenvolvida pelas empresas, “a certifica-
ção de pessoas”, constitui exigência introduzida pelos ISOS 9000, 14000 etc. para 
garantir a qualidade da mão de obra, a competitividade, e deve abarcar rapida-
mente grande número de empresas, de todos os setores.

Imaginem o que essa regulação do mercado promove, sobre o que o autor silen-
cia: uma maior segmentação e hierarquização do mercado de trabalho, reprodução 
e ampliação das desigualdades e da exclusão sociais. Imaginem, também, a im-
portância da atuação do Estado na regulamentação da formação e da certificação 
profissional, o que começou a ser organizado a partir da ação integrada de alguns 
Ministérios, sobretudo, pelo MTE e MEC, por meio da construção negociada com 
os diferentes segmentos sociais representativos. E, nesse processo, as escolas pú-
blicas de educação profissional e tecnológica têm muito a contribuir.

Portanto, se temos o aluno como sujeito e objetivo do processo de ensino, a for-
mação do cidadão (que inclui, sobretudo, a formação do profissional, do trabalha-
dor, e não o atendimento exclusivo do mercado, da empresa), é preciso defender a 
universalização da educação básica, pública, gratuita, de qualidade, como direito 
de cidadania, obrigação do Estado. É preciso que o professor seja o agente na efeti-
vação republicana dos direitos, que problematize, critique, reivindique, pressione 
o Estado e resista à ofensiva do capital, do mercado, no campo educacional. Para 
isso, para atuar na defesa dos seus próprios interesses, da escola pública, de seus 
alunos e da população brasileira, ele tem de estar preparado teórica e politicamen-
te por meio de uma formação consistente, além do direito às condições de ensino 
e trabalho adequadas.”
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A Formação de professores para a Educação Profissional 
e Tecnológica: perspectiva histórica e desafios 

contemporâneos3

Introdução

A formação de professores tem uma tradição de estudos baseados no indiví-
duo, na pessoa do professor ou no profissional da educação. “Nunca olhamos 
para uma só coisa de cada vez; estamos sempre a ver a relação entre as coisas e nós 
próprios”. Assim, o sociólogo J.Berger (1987) explicita a forma como o ser humano 
existe e produz sua existência no mundo mas, geralmente, não se reconhece como 
tal, imbuído que está das ideologias individualistas e competitivas de vários fun-
damentalismos (religioso, filosófico, econômico, político).

É esse olhar em relação com o outro, na profissão professor, que queremos de-
senvolver aqui. E tanto mais na educação profissional e tecnológica.Um olhar re-
lacionado ao mundo e, principalmente, aos alunos, aos educandos que justificam 
nossa inserção social como professores. A hegemonia do capital, no campo da 
economia e da cultura, tem um apelo enraizado na produção material e na circu-
lação de bens para a sobrevivência. Estamos imersos no mundo da técnica , das 
tecnologias para a satisfação das necessidades básicas ou para o consumismo que 
alimenta o individualismo e a competição entre os seres humanos. Pensar por si, 
defender seus próprios interesses.

O mundo de hoje perdeu a simplicidade da compreensão pelo aparente. Vive-
mos cercados de objetos complexos, desde o outrora simples rádio de ondas curtas 
e longas, até celulares, máquinas digitais, televisores, computadores, ipods, web 
2.0 etc. Nossos alunos chegam à escola não tendo livros, mas conhecendo mais as 
novas tecnologias que muitos de nós, professores.

O ensino médio, no Brasil, tributário de uma sociedade de classes, de herança 
escravista e preconceituosa contra o trabalho manual, é solicitado a preparar a 
todos para os exames de acesso à universidade. Por sinal, único caminho de mobi-
lidade social para os que pertencem aos setores desfavorecidos e sonham “chegar 

3  Este texto foi preparado para “Educação Superior em Debate – Simpósio Formação de Professores para Educação 
Profissional e Tecnológica”, MEC/SETEC, Brasília, 26 a 28 de setembro de 2006, e serviu de base à apresentação no 
Painel “Formação e Valorização dos Profissionais de Educação Profissional e Tecnológica” durante a 1ª. Conferência 
Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, MEC/SETEP, Brasília, 5 a 8 de novembro de 2006.
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lá”4. Os meios televisivos aperfeiçoam-se em vender a ilusão da identidade supe-
rior pautada no consumo.

Qual o papel dos professores diante de uma população onde predominam os 
analfabetos funcionais, os trabalhadores de baixa escolaridade, a ânsia de ter um 
título de educação superior a qualquer preço?

Queremos mudar o ângulo de visão e ter como ponto de partida o professor 
não apenas como ser humano individual, mas como um ser social, como um ser 
em relação, que produz seus meios de vida junto com os demais, que se benefi-
cia do conhecimento secularmente acumulado pela humanidade. Consciente ou 
não desse lado de si mesmo, o professor se forma no ato de ver e de ser visto, de 
conhecer e ser conhecido, de reconhecer e ser reconhecido, no ato de viver e de 
educar-se para educar outros seres humanos.

Essa questão parece óbvia, trivial. Mas não é se a confrontarmos com a cultura 
de nosso tempo. A cultura filosófica, religiosa e econômica onde nos movemos no 
mundo ocidental é a cultura do indivíduo e do individualismo, Também não é 
óbvia nem trivial, se entendermos a formação como produto da sociabilidade que 
desenvolvemos no ato de educar. Essa mudança de ângulo de visão nos obriga 
a pensar em quem são nossos alunos, como eles aprendem ou não aprendem, 
rejeitam o que ensinamos, qual é o contexto de vida dos alunos e de nossas vidas, 
de nossas escolas, do sistema educacional onde atuamos. O fato de nosso tema de 
reflexão ser a formação de professores para a educação profissional e tecnológica 
não elide essas considerações, apenas exige que estejamos atentos à especificidade 
dessa formação. O fato de ser uma questão que compreende a perspectiva histó-
rica e os desafios contemporâneos fortalece a exigência de pensar o contexto onde 
essa formação se realiza.

Dividimos nossa breve exposição em três tópicos: considerando que o profes-
sor se faz professor na relação com o aluno, o primeiro tema que responde a esse 
vir-a-ser profissional são os fins da educação do aluno cujas necessidades deve 
pautar a nossa formação. Segundo, como professores, somos vinculados a institui-
ções, devemos pois pensar nas bases e diretrizes da educação na sua historicidade 
que é o nosso espaço de trabalho. Em terceiro lugar, devemos pensar nos desafios 
dessa educação que se refere ao mundo do trabalho e de suas contradições. São 
desafios que se expressam nos conteúdos, nas novas tecnologias, nas formas de 
tratar a realidade desses conteúdos, de conviver com as novas tecnologias e na for-
ma de organizar e conduzir os processos de ensino e aprendizagem, o que faremos 

4  Expressão corrente no tempo do “milagre econômico”, durante a Ditadura dos anos 1960 e 1970.
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neste texto através da proposta de formação integrada entre a educação geral e a 
formação específica.5

1. Fins da educação profissional e tecnológica

Não tratamos aqui dos fins da educação definidos formalmente, como nos 
antigos manuais pedagógicos. Queremos pensar sobre os fins da educação em 
função daqueles a quem a educação se destina. Neste sentido, cabe perguntar, 
quem são nossos alunos em potencial? São os jovens e, também, adultos com 
escolaridade incompleta ou em busca de formação para o trabalho. Dados do 
INEP/MEC nos dizem que menos da metade dos jovens brasileiros de 15 a 17 
anos está cursando o ensino médio, apenas cerca de 50% chega a concluí-lo e 
60% estão em cursos noturnos, o que indica que estão fora da idade prevista 
para a escolaridade média diurna ou trabalham durante o dia. No campo, a si-
tuação é ainda mais crítica, pouco mais de um quinto dos jovens na faixa de 15 a 
17 anos está freqüentando o ensino médio, além das diferenças entre as regiões 
(apud Movimento, 2006, p. 1).

Esses são dados graves sobre o contexto da educação no país. Devemos edu-
car toda a população ou concentrar-nos nos mais capazes? Se, democraticamente, 
optarmos por educar toda população jovem que tipo de educação lhes devemos 
dar? Tratando-se de educação profissional e tecnológica, ela deve ser articulada ao 
ensino médio, que daria os fundamentos científico-tecnológicos e histórico-sociais 
das profissões e das tecnologias, ou deve ser operacional para atender às deman-
das do mercado de trabalho?

Se optarmos por atender às chamadas demandas do mercado de trabalho, em 
grande parte, estaremos elidindo o fato gritante do desemprego. O Atlas da ex-
clusão social no Brasil (Pochmann e Amorim, 2003) informa que é diminuta a par-
ticipação de assalariados em ocupações formais no total da população em idade 
ativa, em 36,1% das cidades do Brasil, e apenas 10,3% dos municípios contam com 
uma estrutura ocupacional de base assalariada formal (p. 24).

5  Este tema tem por base o trabalho que resultou do estágio de pesquisa em institutos técnicos da Regione Emilia-
Romagna, Itália, no período maio e junho de 2006 (Ciavatta, 2006) e é parte do Projeto de Pesquisa “Memória e tempo-
ralidades da formação do cidadão produtivo emancipado: Do ensino médio técnico à educação integrada profissional e 
tecnológica”, desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. (Bolsa 
de Produtividade CNPq FAPERJ). Agradecemos a oportunidade de discussão de muitas destas idéias com professores, 
coordenadores e gestores do MEC, dos Cefets e de escolas técnicas estaduais em diferentes oportunidades, do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, assim como em seminários com os colegas professores, graduandos e 
pós-graduandos dos Projetos de Pesquisa Integrados UERJ, UFF e EPSJV-Fiocruz no decorrer de 2006 e 2007.
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A crise econômica deflagrada nos anos 1970 só foi melhor compreendida nos 
países em desenvolvimento, nos anos 1980. As tentativas de encaminhamento de 
solução para essa crise de acumulação foram alimentadas pela ideologia neolibe-
ral e ganharam visibilidade através das transformações ocorridas no mundo da 
produção. Expressaram-se na reestruturação produtiva, na introdução de novas 
tecnologias, nas novas formas de organização do trabalho, na redução de custos, 
no acirramento da competição entre as empresas, principalmente as grandes mul-
tinacionais, na política guiada pelos organismos internacionais de redução do pa-
pel do Estado, no desemprego estrutural e no empobrecimento de grandes massas 
da população em todo mundo. A formação de mão-de-obra adequada às novas 
necessidades empresariais fez-se sentir nas mudanças ocorridas nos sistemas de 
formação profissional em todos os países (Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005).

O que estão fazendo os países ricos do núcleo do capitalismo central (Arrighi, 
1998) diante das rápidas transformações da esfera produtiva e do mercado de 
trabalho? Primeiro, elevando a escolaridade obrigatória de nível médio até os 18 
anos. Segundo, dando a essa educação elementos de formação científico-tecnoló-
gica que capacite jovens e adultos desempregados a inserir-se ou reinserir-se em 
um mundo que visualiza como futuro a sociedade do conhecimento.

O que faz um pais periférico, dependente dos países centrais como o Brasil, 
onde setores de alta tecnologia e pessoal altamente preparado convivem com se-
tores tradicionais e populações semi-analfabetas? Somos um país onde cerca de 
metade da população economicamente ativa tem menos de oito anos de escolari-
dade, onde perto de 60% está no mercado informal profundamente heterogêneo, 
onde predominam os mais pobres e desamparados de qualquer proteção social.

Se os fins da educação não são aforismos abstratos, mas imposições de formar 
para a sobrevivência e a luta para a defesa dos direitos de cidadania, a formação 
dos professores de educação profissional e tecnológica reveste-se de uma impor-
tância crucial para o desenvolvimento social e cultural do país que inclua toda a 
população. Significa, em termos breves, que os tipos de formação restrita, fun-
cional a postos de trabalho – que desaparecem – ou funcional a atividades que 
beneficiam apenas a produção econômica, são igualmente incompatíveis com as 
necessidades de nossos alunos, em potencial, toda a população jovem e adulta 
carente de escolaridade.

Em uma sociedade como a brasileira, que se formou, inicialmente, pelo traba-
lho colonizado, subalterno, depois, pelo trabalho escravo e, ainda no século XXI, 
mantém ambas as condições em bolsões de miséria, é preciso reverter a regulação 
da sociedade pelo mercado, pelo consumismo. Significa que preservar os valores 
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da vida humana e de sua dignidade, contextualizada nas dificuldades do pre-
sente, deve se constituir nos fins da educação para a qual devem ser formados os 
professores.

2.  Bases e diretrizes para a formação de professores de educação 
profissional e tecnológica

Da antiga tradição livresca do país herdamos as diretrizes que freqüentemente 
se sobrepõem às bases, não para instituir os fins da educação, identificar necessi-
dades e buscar as bases humanas e materiais, mas desenvolver um ideário educa-
cional que não tem condições práticas de realização. Talvez o maior exemplo dessa 
ideologização frustrante de uma diretriz normativa tenha sido a profissionaliza-
ção obrigatória (Lei n. 5.692.71), que em grande parte das instituições públicas de 
ensino não se viabilizou na prática por falta de instalações e equipamentos – ficou 
um “faz-de-conta”. Omitir as bases significa também estabelecer lacunas sobre o 
que determina dialeticamente o mundo em que vivemos, a superexploração do 
trabalho e a sociedade com grandes desigualdades sociais que somos.

Com isso queremos afirmar que a formação de professores de educação profis-
sional e tecnológica, assim como dos alunos, passa pela compreensão dos limites 
socioeconômicos do país, mas não prescinde da disponibilidade de recursos ma-
teriais e humanos que permitam realizar os fins da educação. Regulamentação do 
trabalho, garantia dos direitos, salários compatíveis com as exigências da profis-
são e da vida pessoal, tempo remunerado para estudo e renovação das atividades 
didáticas, laboratórios e oficinas.

Uma questão crítica para a escola, hoje, é a velocidade das mudanças tecnoló-
gicas no mundo do trabalho. É tarefa impossível para as escolas renovarem seus 
equipamentos à semelhança das empresas. As instituições escolares não repro-
duzem seus recursos através da força de trabalho e não acumulam capital para 
novos investimentos produtivos, como fazem as empresas de produção e de ser-
viços. Por isso, contrariando a lógica da educação e confundindo-a com a lógica 
da produção (Ciavatta, 2006), alguns argumentam que a escola deve somente dar 
formação geral.

Como essa opção contraria toda a tradição da formação profissional de base 
escolar, oferece-se aos jovens estudantes uma formação aligeirada, cursos incon-
sistentes do ponto de vista profissional e tecnológico porque não fundamentam as 
operações práticas com uma visão social e uma base científica adequadas. Neste 
ponto coloca-se uma questão de método, a relação parte e todo, a relação entre o 
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objeto singular e o conceito geral que lhe dá significado na particularidade históri-
ca que o caracteriza; os conhecimentos e técnicas básicos e os complementares ou 
variáveis no tempo e no espaço da própria construção do conhecimento.

No sentido de alargar a expressão do que entendemos por diretrizes, além da 
legislação pertinente e das bases materiais e humanas adequadas, queremos trazer 
uma reflexão sobre a questão curricular e das competências, questões que são, 
basicamente, interpretadas segundo a formação e os vieses técnico-profissionais 
dos professores.

Dentro de uma visão simplificada, a organização curricular foi, durante muito 
tempo, uma questão de distribuição de carga horária de disciplinas. Isso não quer 
dizer que a educação organizada segundo essa concepção curricular se reduzis-
se a esse aspecto operacional. A questão epistemológica sempre esteve presente, 
mas obscurecida pelos objetivos práticos da organização escolar. No entanto, nas 
últimas décadas, ficaram mais agudas as interrogações sobre o significado do cur-
rículo, sobre o que ensinar e como ensinar, sobre o papel das disciplinas, sobre o 
que se convencionou de chamar de currículo oculto.

É consenso hoje que conteúdo e forma são aspectos indissociáveis, que é preciso 
compreender as disciplinas no processo histórico da construção e da apropriação 
dos conhecimentos no contexto dos países e de seu estágio no desenvolvimento 
dos sistemas de ensino. Tomemos, por exemplo, hoje, a introdução da informática 
e do inglês que, em geral, é curso de formação profissional nas escolas públicas em 
nosso país, mas é disciplina curricular em países desenvolvidos, como a Itália. Sig-
nifica que, do ponto de vista dos fins da educação, esses conhecimentos ocupam 
lugares diferentes no conjunto das disciplinas, de acordo com a concepção do que 
é educar hoje e de acordo com os recursos disponíveis.

Na última década vimos ampliarem-se os estudos sobre o que aconte-
cia no interior das escolas e sobre o significado dos conteúdos, carga horária, 
metodologias das diferentes disciplinas e seus diferentes impactos na educação. 
Em outros estudos emergiu a questão política do currículo, vista como “o exer-
cício da dominação” coerente com a lógica do mercado do mundo capitalista e a 
“educação como um empreendimento ético, de resistência e luta” (Apple, 2005; 
Garcia, 2005, p. 13).

Consideramos o currículo como um problema de fins e de objetivos da educa-
ção. O Brasil que é, historicamente, uma sociedade dual, com marcantes diferenças 
entre as classes trabalhadoras subalternas e as elites dirigentes, organizou seus 
sistemas de ensino estabelecendo divisão e hierarquia entre as disciplinas e téc-
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nicas que preparam para o trabalho e as que formam segundo a cultura geral das 
humanidades, da filosofia e das letras.

O predomínio da ideologia dos valores de mercado da produção capitalista 
na educação introduziu uma nova divisão, separando as humanidades das ciên-
cias e das tecnologias, hierarquizando as últimas, ora como alto desenvolvimento 
científico e tecnológico, ora como necessidade estrita de operação nas empresas 
de indústria e serviços. Essa concepção enviesada pelos interesses produtivos con-
duziu, freqüentemente, os professores ao exercício do pragmatismo onde educar é 
preparar para o trabalho segundo as necessidades do mercado de trabalho, supon-
do-se que haveria empregos para todos. O mito da empregabilidade, a “promessa 
emancipadora” da sociedade moderna industrial, há mais de uma década, está 
sendo desmentido pela introdução de alta tecnologia com base na informática, na 
microeletrônica e pela nova organização do trabalho.

Aos professores, tradicionalmente privados de autonomia, saturados de tare-
fas e oprimidos pelos horários, destituídos de reconhecimento, de condições de 
trabalho e de remuneração adequadas ao exercício da profissão, oferecem-se “os 
limites de um currículo dualista e fragmentado em disciplinas, desenvolvido por 
meio de uma prática pedagógica baseada na transmissão de conteúdos”. A estas 
prescrições veio somar-se, na última década, a pedagogia das competências, em 
contexto bastante autoritário pelo caráter impositivo de sua utilização (Ramos, 
2005, p. 107).

Não vamos nos deter nas matrizes das competências, que trouxeram uma difi-
culdade adicional à compreensão e à organização curricular nas escolas. Destaca-
mos apenas que elas têm por base modelos epistemológicos, formas de construir 
a verdade sobre o que é e o que deve ser a vida humana e a qualificação para o 
trabalho. Sua referência é o modo de produção capitalista e suas ideologias, que 
em termos de currículo tem produzido, periodicamente, novas matrizes de orga-
nização do conhecimento: a matriz condutivista-behaviorista, a matriz funciona-
lista, a matriz construtivista (Ramos 2001).

Com o sentido de resistência à educação adaptativa, a matriz crítico-emanci-
patória tem seus fundamentos no pensamento crítico e dialético e “pretende não 
só ressignificar a noção de competência, atribuindo-lhe um sentido que atenda 
aos interesses dos trabalhadores, mas apontar princípios orientadores para a 
investigação dos processos de trabalho, para a organização do currículo e para 
uma proposta de educação profissional ampliada” (Deluiz, 2001, apud Ramos, 
2003, p. 95).
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Esta concepção de competências e de currículo, que está em processo de dis-
cussão e disputa na educação brasileira, defende que a organização curricular 
deve ter em conta que (i) a realidade é uma totalidade onde estão presentes os 
aspectos econômicos, políticos, históricos, culturais, científicos, técnico-opera-
cionais, ambientais; (ii) que o ser humano atua sobre a natureza e sobre a so-
ciedade a que pertence em situação social e não apenas individual; (iii) é nesse 
processo que ocorre a objetivação de bens, produtos e serviços e a subjetivação 
do próprio produtor; (iv) que a aprendizagem significativa supõe que os conte-
údos devem ser contextualizados, e a realidade deve ser pensada criticamente 
além do senso comum; (v) que a simples opção metodológica não dá conta de 
todas as implicações históricas e epistemológicas do conhecimento secularmente 
acumulado pela humanidade; (vi) que na educação ocorre um processo contí-
nuo de apropriação, objetivação e subjetivação dos conteúdos disciplinares em 
relação íntima com os métodos e processos utilizados.6 Em síntese, trata-se de 
alcançar uma outra qualidade da educação, que se inicia pela formação e adesão 
do professor.

3. Perspectiva histórica e desafios contemporâneos

A formação profissional no Brasil nasceu primeiro de uma visão moralista do 
trabalho e assistencialista da educação de órfãos e desamparados no início do 
século XX com o Decreto n. 7.566/1909 do Presidente Nilo Peçanha, que criou as 
Escolas de Aprendizes Artífices nos estados da Federação.7 O segundo momento, 
que marca seu caráter de ensino industrial, foi a criação do SENAI, dirigido pela 
Confederação Nacional da Indústria, através do Decreto-lei n. 4.048 de 22 de ja-
neiro de 1942; e a Lei Orgânica do Ensino Industrial, Decreto-lei n. 4.073 de 30 de 
janeiro de 1942, que veio unificar a organização do ensino profissional em todo 
o país, definir suas bases pedagógicas e as normas gerais de funcionamento das 
escolas (Fonseca, 1986, 2º. Vol., p. 9).

Todo este segundo momento foi precedido pelo trabalho de engenheiros li-
gados às estradas de ferro, a exemplo de José Joaquim da Silva Freire, Roberto 
Mange, Ítalo Bologna, que “organizaram os trabalhos de formação de artífices 
para os serviços ferroviários”, desde 1906 na Estrada de Ferro Central do Brasil 

6  Esta tentativa de caracterização do que seria uma proposta de educação básica e profissional ampliada teve por base 
Ramos, 2003, p. 96.

7  “Considerando: que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes proletárias os meios 
de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência; que para isso se torna necessário, não só habilitar 
os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos 
de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola do vício e do crime (...)”(Fonseca, op. cit., 1º. Vol., p. 177).
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e, no decorrer dos anos 1920-1930, em um movimento que se espalhou pelas es-
tradas de ferro de todo o país e teve um importante centro de formação em São 
Paulo, com a Escola de Aprendizes Artífices da Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, posteriormente Centro de Ensino e Seleção Profissional (Fonseca, op. 
cit., 2º. Vol., p. 213-238).

Do ponto de vista da formação profissional e tecnológica como uma totalidade 
social, que aqui queremos discutir, além do reconhecimento do trabalho pioneiro 
desses engenheiros da indústria, importa reconhecer que essa formação teve sua 
inspiração e sua orientação político-pedagógica nas necessidades da indústria. 
Nos anos subseqüentes, até a atualidade, pela especificidade técnica dessa forma-
ção, pelo caráter hegemônico da presença dos industriais (Rodrigues, 1998) e pela 
ausência de um projeto educacional que articulasse a cultura da escola com a cul-
tura do trabalho, prevalecem na educação profissional e tecnológica os objetivos 
operacionais de preparação para o mercado de trabalho.

O exemplo mais recentes desse processo é a separação entre o ensino médio 
e a educação profissional através do Decreto n. 2.208/97 e sua vinculação à pe-
dagogia das competências apropriada pelo pragmatismo da lógica do mercado, 
fragmentada em função das necessidades empresariais, restringindo-se à for-
mação para o trabalho simples, ao adestramento ou à conformação disciplinar 
para o trabalho flexível, a cooperação, a aceitação agradecida do “welfare em-
presarial” expresso em cafés da manhã com as chefias, confidenciamento das 
práticas do trabalho, subsídios para a educação dos filhos, planos de saúde, o 
distanciamento da organização sindical, confinamento ideológico às necessida-
des e valores do mercado expressos em “vestir a camisa da empresa”, pertencer 
à “família da fábrica”.

A formação do cidadão produtivo emancipado – Esse quadro legal e insti-
tucional, que reduz a educação a uma parte apenas do que deve ser a formação 
humana, representa um desafio à formação dos professores da educação profis-
sional e tecnológica, habituados por formação e por prática docente aos valores de 
mercado. A alternativa legal de reversão desse quadro é o Decreto n. 5.154/2004, 
cuja aplicação depende de uma decisão das instituições, através de seus gestores 
e professores, que podem optar por articular o ensino médio e a educação profis-
sional, técnica e tecnológica, em moldes diferentes do que existia tradicionalmente 
nos CEFETs. Nosso objetivo aqui é refletir sobre o potencial dessa abertura da lei e 
sobre o duplo caráter da formação, a produtividade e a emancipação.8

8  Para uma exposição aprofundada do tema, ver Frigotto e Ciavatta, 2006.
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A luta da classe trabalhadora e de seus intelectuais ao longo de dois séculos 
do capitalismo foi buscar, sistematicamente, não só desmascarar o falseamento 
das noções de produtividade e de trabalhador produtivo, mas lograr conquistas 
importantes em termos de regulamentação do capital e de frear a superexploração 
do trabalho. A regulamentação da jornada de trabalho é, sem dúvida, uma de suas 
conquistas fundamentais.

É compreensível que, no contexto da desregulamentação do capital, na nova 
(des)ordem mundial sob a égide da ideologia neoliberal, a vulgata da produtivi-
dade, das competências, volte com grande peso. Cabe um sistemático embate para 
explicitar o significado deste novo senso comum. No sentido absoluto de produ-
ção de bens, valores de uso ou de serviços, tanto no plano material como imaterial, 
toda atividade humana produz algo e, neste sentido, é produtiva. Vemos também 
que, variando os meios utilizados, a tecnologia etc., qualquer atividade pode ter 
maior ou menor produtividade. A maior produtividade decorre de obter, em um 
menor ou igual tempo e espaço de trabalho, mais produtos e de melhor qualidade. 
Improdutivo, seria, então, aquele que vive do ócio e não faz coisa alguma. Ou que, 
em relação aos produtivos, produz menos.

Mas, no contexto da superexploração do trabalho (jornada extensa, baixos salá-
rios etc.), a produtividade se define por padrões sempre mais exigentes de aumen-
to quantitativo da produção com menos custos, o que resulta em uma margem 
sempre maior do valor da produção apropriado pelo dono do capital. No senso 
comum e dentro da vulgata neoliberal, hoje, trabalho e trabalhador produtivos 
estão profundamente permeados pela idéia de que é aquele que faz, produz mais 
rapidamente, aquele que tem qualidade ou que é mais competente.

Nesse contexto, o que significa formar um cidadão produtivo emancipado? 
Entendemos que a educação deve ser, obrigatoriamente, emancipatória. Um cur-
rículo crítico-emancipatório deve proporcionar aos jovens estudantes uma leitura 
ampliada do mundo e uma preparação intelectual e profissional para atuar e obter 
meios de vida, mesmo em um mundo onde crescem o desemprego, a desregula-
mentação das relações de trabalho, o empobrecimento generalizado de grandes 
massas da população.

O sentido etimológico do termo latino emancipare tem o mesmo sentido em 
português. Não há ambigüidade em seu sentido estrito: emancipar é tornar livre, 
libertar ou libertar-se, tornar ou tornar-se independente, dar liberdade ou libertar-
se do jugo, da escravidão, da tutela de outro ou do pátrio poder. A ambigüidade 
está no sentido político ou histórico em que a libertação ocorre, nas condições da 
liberdade a que tem direito. Um exemplo recorrente é a libertação dos escravos no 
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Brasil, que foi jurídica, nos termos da lei e, na prática, historicamente, foi o aban-
dono dos escravos à sua própria condição, no geral, de iletrados e desprovidos 
dos recursos materiais e de cultura política e educacional para assumir a própria 
liberdade. A evidência histórica é que eles, dificilmente, foram sujeitos protagonis-
tas de sua liberdade e, sim, foram sujeitados a novas opressões. A emancipação, 
nesse sentido, supõe que o ser humano seja sujeito “artífice de seu próprio agir”.

A educadora Graziela Frigerio (2006), falando a professores sobre as adversi-
dades educacionais deixadas pelas políticas neoliberais em seu país, refere-se a 
emancipação e conhecimento no sentido de que “Emancipar-se também implica 
um modo de conhecer. Conhecer com outros”. Construir um mundo onde seja 
possível pensar como sujeitos, resistir às políticas de exclusão. Tornar-se um cida-
dão de direitos e lutar por eles.

No pensamento marxiano, o conceito de cidadania tem uma complexidade 
maior e está ligado ao coletivo ao qual o homem pertence: “Somente quando o 
homem individual real recupera em si o cidadão abstrato e se converte, como 
homem individual, em ser genérico, em seu trabalho individual e em suas rela-
ções individuais; somente quando o homem tenha reconhecido e organizado suas 
“próprias forças” como forças sociais e quando, portanto, já não separa de si a força 
social sob a forma de força política, somente então se processa a emancipação hu-
mana (Marx, 1991, p:52, grifos do autor).

A integração possível entre o ensino médio e a educação profissional - O 
ponto de vista teórico-metodológico dos processos educacionais, a área trabalho 
e educação tem como eixo teórico norteador a crítica à economia política que con-
duz a uma visão histórica da relação entre o mundo do trabalho e os fenômenos 
educacionais, buscando-se compreender e reconstruir ao nível do discurso as di-
ferentes mediações sociais constitutivas dessa relação.

Tanto o trabalho quanto a educação ocorrem em uma dupla perspectiva. O 
trabalho tem um sentido ontológico, de atividade criativa e fundamental da vida 
humana; e tem formas históricas, socialmente produzidas, particularmente, no 
espaço das relações capitalistas (Lukács, 1978). A educação tem seu sentido fun-
damental como formação humana e humanizadora, com base em valores e em 
práticas ética e culturalmente elevados; e também ocorre em formas pragmáticas 
a serviço de interesses e valores do mercado, da produção capitalista, nem sempre 
convergentes com o seu sentido fundamental (Frigotto e Ciavatta, 2001).

No contexto da discussão e da implementação do ensino médio e da educa-
ção profissional no Brasil, essa distinção do trabalho como princípio educativo é 
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fundamental para tentar superar o dualismo tanto nas relações docentes, como 
na organização curricular e nas relações com as empresas. É com esta perspectiva 
teórica que apresentaremos a experiência de formação integrada, não como objeto 
de cópia, mas de reflexão.

Antes de iniciarmos o relato da experiência, que observamos na Região Emilia-
Romagna, na Itália, no início do ano que findou, cabe situar alguns aspectos dos 
estudos comparados9 para que ela não se apresente como mais um modelo a ser 
seguido, mas como um elemento de reflexão para atuar sobre nossa realidade. O 
primeiro deles é a questão conceitual e metodológica dos trabalhos comparativos 
onde comparar não é copiar.

Os estudos comparados em educação, no Brasil e na América Latina, têm uma 
tradição de grandes surveys quantitativos, buscando a comparação pelo destaque 
às descrições quantitativas permitida pela homogeneização operada nos dados 
estatísticos. Esse tratamento é útil para se avaliar a qualidade, o significado da 
quantidade, mas não responde tendo em vista o contexto, nem dá as razões do 
comportamento dos fenômenos.

Em trabalho anterior sobre estudos comparados, chamamos atenção para o 
significado da comparação nos processos de conhecimento dos indivíduos e das 
sociedades: “Fazer analogias, comparar são processos inerentes à consciência e 
à vida humana. Da mesma forma, procurar conhecer as diferentes soluções que 
outros países e outros povos dão aos seus problemas, às suas instituições, como 
na caso da educação, sempre foi um meio de desenvolvimento e de enriqueci-
mento. Mas, para fazer comparações, além da dificuldade de entender as dife-
rentes línguas e seus complexos significados, há o problema do conhecimento e 
da interpretação de sua história e de sua cultura. No mundo atual, pelos recursos 
dos meios de comunicação e pelos problemas postos, primeiro, pela internaciona-
lização e, depois, pela globalização da economia, pelas relações desiguais entre os 
países, pelo aumento da pobreza e a necessidade de imigrar, de encontrar trabalho 
e meios de vida em alguma parte, a questão do outro e das relações interculturais 
passam a ter um lugar central nas ciências sociais, nos projetos de solidariedade e 
cooperação. Sob estas relações estão sempre as situações de analogia e de compa-
ração” (Ciavatta, 2000, p.198).

O segundo aspecto a destacar são as diferenças socioeconômicas e educacio-
nais entre o Brasil e a Itália. Diferente do Brasil, apesar das dificuldades que o 
país atravessa hoje, a Itália é um país do centro hegemônico do capital, com uma 

9  Parte desta seção consta de Ciavatta, 2006.
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tradição secular nas humanidades, ciências e tecnologias. No campo educacional, 
é um país que universalizou a educação fundamental e média pública, gratuita e 
de qualidade, obrigatória para toda a população. A obrigatoriedade escolar vai até 
os 18 anos, término do ensino médio. Para se integrar na União Européia como 
“sociedade do conhecimento” é necessário melhorar a qualidade da educação, 
torná-la mais viva e motivadora para os jovens de hoje, reduzindo e prevenindo 
o abandono escolar. Um problema adicional são os jovens imigrantes, que têm di-
reito à escolaridade regular mas têm lacunas na língua, na cultura local e, muitas 
vezes, necessidade de trabalhar.

Um terceiro elemento nessa comparação é a relação cultura escolar versus cul-
tura do trabalho. O movimento da formação integrada tem o argumento de que 
a escola média italiana – os liceus – é uma escola abstrata, literária, com ênfase 
nas humanidades, alheia à prática e às exigências do mundo do trabalho. Neste 
caso, é possível dizer que nós perseguimos o caminho quase inverso, isto é, fazer 
a educação profissional ser permeada da cultura geral, dos fundamentos cientí-
fico-tecnológicos e histórico-sociais presentes no ensino médio que prepara para 
o ensino superior. Na verdade, não estamos alheios à necessidade da inclusão da 
prática na cultura geral que fundamenta o ensino médio, mas a lacuna maior de 
nossa educação e a carência de educação básica (fundamental e média) para todos 
os jovens e a sociedade dual que se reproduz também na dualidade, formação 
geral/formação para o trabalho, nos sistemas de ensino.

“Conhecer para saber fazer” - Não apenas conhecer por conhecer, ou fazer 
por fazer, é a palavra de ordem dessa experiência que inicia o seu quarto ano de 
existência, tendo sido um dedicado à preparação (2003) e três dedicados à im-
plantação do projeto e avaliação dos resultados (2004/2005 e 2005/2006, sendo 
o último em processo, 2006/2007). Na Conferência de Abertura de um seminário 
de apresentação da avaliação dos percursos integrados no período 2005/200610, 
a Secretária de Educação de Região Emilia-Romagna, na época, Dra. Maringela 
Bastico, falou sobre “A inovação dos processos de aprendizagem e dos sistemas de edu-
cação e de formação profissional como idéia e prática de uma reforma ‘a partir de baixo’”. 
Diferente de reformas anteriores, realizadas a partir de uma lei, do poder central, 
esta reforma buscou envolver as escolas e os professores interessados na alterna-
tiva da formação integrada.

O projeto visa à formação dos jovens como pessoas e o desenvolvimento do 
gosto pelo ato de aprender, para aumentar a escolarização e prevenir o abandono 

10  Seminário “Conoscere per saper fare. La valutazione degli apprendimenti nell’integrazione tra istruzione e formazione. 
Bologna, 11 maggio 2006.
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escolar. Responsável principal por essa iniciativa, enfatizou a transformação dos 
procedimentos didáticos e metodológicos no sentido da integração entre cultura 
escolar e cultura do trabalho, das disciplinas teóricas e práticas, dos docentes de 
educação geral e de formação profissional em co-presença nas aulas e de outros 
aspectos definidos em nível nacional, como a escolaridade obrigatória, e outros 
em nível regional ou provincial, como os cursos de formação profissional, técnica 
e tecnológica de acordo com as especificidades da produção econômica local.

Os materiais a que tivemos acesso são muito singelos no que concerne à teo-
rização sobre currículo, não se detêm sobre esse tema. No entanto, seu desenvol-
vimento nas escolas é apresentado com alto grau de sofisticação no processo de 
ensino e aprendizagem das diversas disciplinas de formação geral e de formação 
específica presentes na organização curricular.

Quanto às competências, estas são parte do discurso educacional convergente 
com uma concepção crítico-emancipatória de currículo, não perdendo de vista 
as necessidades de inserção cidadã e no mercado de trabalho. Os documentos 
não explicitam a matriz teórica desse conceito. No entanto, no tratamento dos 
percursos de formação integrada, há uma ênfase na importância do conhecimento 
teórico e, também, do saber prático nos estudos e no trabalho.

Diferente do que ocorre no Brasil, onde o tema foi apropriado pelo pragmatis-
mo da lógica do mercado e introduziu notável ruído na discussão sobre a quali-
ficação dos trabalhadores, na Itália o tema é traduzido para o amplo espectro de 
capacidades e habilidades gerais e específicas para as quais deve-se preparar o 
educando.

Como vimos, no Brasil, a história da educação profissional evidencia marcante 
presença dos empresários na definição das políticas e dos métodos de ensino com 
ênfase na técnica, no domínio de tecnologias tendo em vista a preparação para o 
trabalho, principalmente, na indústria e no comércio. O Sistema S, é um exemplo 
poderoso dessa concepção, e a rede dos CEFETs e das escolas técnicas federais têm 
essa questão como basilar, embora com os conteúdos da educação geral científico-
tecnológica. A implantação do Decreto n. 2.208/97 radicalizou essa ambigüidade, 
separando o ensino médio geral da educação profissional, segmentando o currículo 
anterior, orientando-o para a aquisição de competências funcionais ao mercado.

Objetivos de aprendizagem dos percursos integrados - Pirazzini (2006), se-
guindo a concepção de Jacques Delors para a União Européia, ao escrever sobre 
os percursos de formação integrada destaca o século XXI como o século do co-
nhecimento. A educação deve ser “um bem irrenunciável, bem imaterial do qual 



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

233

nenhuma nação pode abrir mão”. A educação que deve se prolongar durante toda 
a vida. Para isso, é necessário que se adquiram “competências alfabéticas” que 
dêem a cada um a capacidade de auto-aprendizagem. E a escola deve abrir mão 
do ensino prevalentemente teórico, abstrato, impessoal e ser capaz de inovar para 
alcançar uma outra qualidade na educação (p. 7-15)11.

Detalhe importante para nossa reflexão é a presença no currículo do ensino mé-
dio de Economia, Direito e Trabalho. Seus conteúdos são de uma análise socioeco-
nômica e política do país e dos direitos do trabalho. Consideramos que a inclusão 
desta disciplina, que tem um recorte interdisciplinar, preencheria uma lacuna na 
educação brasileira, que é a formação para os direitos de cidadania.

Uma das primeiras iniciativas tomadas por algumas províncias do norte do 
país foi “identificar modelos de inovação didática, metodológica e organizativa, 
envolvendo educação regular e formação profissional, respeitando e valorizando 
o papel das instituições escolares autônomas e o papel das estruturas formativas 
credenciadas (os centros de formação profissional)” (ibid., p. 30).12

 O objetivo mais geral dos percursos integrados é “melhorar, conjuntamen-
te, a qualidade da escola regular e da formação profissional na Região, renovando 
a relação entre formação geral e cultura do trabalho”. Para tanto, “deve-se utilizar 
a potencialidade dos dois sistemas: o lógico-sistemático, mais próprio da escola 
e o empírico-problemático, que caracteriza mais a formação profissional”, o que 
requer

“um sistema didático-pedagógico onde conhecimento, ações e comportamentos 
sejam utilizados para promover o desenvolvimento das capacidades intelectuais 
dos jovens que se tornam protagonistas da construção de sua própria aprendiza-
gem, inclusive pela valorização de características próprias à experiência: empatia, 
comunicação, envolvimento, operatividade” (Regione, 2004, p. 2).

A integração deve se voltar para a luta contra as desigualdades sociais e valo-
rização das diferenças, coerente com os interesses específicos de cada um e per-
mitindo a passagem entre as diferentes modalidades, inclusive da escola regular 
à formação profissional e vice-versa. Deve, assim, superar a segmentação social, 

11  Pirazzini (op. cit.) observa que na Região Emilia-Romagna, no período 2004-2005, nos institutos profissionais e técnicos, 
6/7 alunos sobre 10 inscritos foram reprovados, ou promovidos com matérias dependentes ou abandonaram os cursos 
nos dois primeiros anos de estudos (p. 15 e 22).

12  Diferente do Brasil, no sistema educacional italiano, a formação profissional ocorre com a participação de associações, 
ongs, entidades diversas da sociedade ciivil, dentro dos institutos técnicos do Estado quando se trata do ensino técnico. 
O ensino tecnológico é dado em instituições de nível superior.
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institucional e disciplinar, remetendo a educação para o crescimento cultural das 
pessoas e o exercício fundamental de seus direitos de cidadania. Não se trata 
de uma simples ação de recuperação, mas de potenciamento da capacidade de 
crescimento através de ações sistemáticas de orientação, entre as quais a tutoria, 
considerando as diversas formas de inteligência e de estilos cognitivos e através 
de processos de ensino e aprendizagem reconhecidos e susceptíveis de avaliação 
(op. cit.).

As escolas e os professores que optaram pelos percursos de formação integrada 
têm um papel fundamental no projeto, porque todo processo supõe a formação 
docente para a autonomia escolar. Esta se exerce pela responsabilidade individual 
e coletiva dos gestores e professores envolvidos em implantar um determinado 
percurso de formação integrada. Mas se exerce também em referência ao cum-
primento da lei, às deliberações da Junta Regional13, ao conselho formado pelos 
professores da turma e ao conselho formado pelos professores de toda a escola. Ao 
nível das autoridades regionais, há um Comitê Científico formado por professores 
da Região e de universidades que acompanham e avaliam o projeto e discutem os 
resultados obtidos com os docentes que trabalham com a formação integrada.

Considerações finais

Não há conclusões definitivas. Os percursos de formação integrada são um 
processo em curso. Do acompanhamento e da avaliação dos percursos de for-
mação integrada na Província de Bologna, no período considerado, extraímos as 
seguintes conclusões;

(i) a motivação e competência dos professores;

(ii)  a confirmação da autonomia escolar que é pesquisa, experimentação, 
desenvolvimento, responsabilidade no debate do currículo, coesão na 
ótica do sistema local, do instituto e do território;

(iii)  a incorporação da dimensão formativa nos modelos de desenvolvimento 
do território;

(iv) a dilatação do espaço e do tempo da avaliação;

13  Lei n. 12 (Legge Regionali 30 giugno 2003 – Regione, 2004ª) e deliberação regional (Deliberazione della Giunta Re-
gionale 14 febbraio 2005, n. 259 –. Repubblica, 2005).
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(v) a autonomia profissional;

(vi) a inovação didática;

(vii) a integração escola-trabalho através do estágio;

(viii)  a co-docência, dois professores trabalhando em sala de aula, 
compartilhando o tema a partir de sua disciplina (Sacchi, 2006).

No Brasil, uma experiência dessa natureza será sempre um projeto ousado no 
sentido de buscar superar o dualismo interno à instituição escolar, reflexo da or-
ganização dual da sociedade. Destacamos alguns pontos principais desenvolvidos 
ao longo do texto, como pontos de apoio para a formação integrada:

a)  a vontade política de gestores e professores de se prepararem para 
implantar a formação integrada entre o ensino médio e a educação 
tecnológica;

b)  a reversão da orientação do mercado para a educação nos processos 
formativos;

c)  o apoio institucional e do poder público na forma de recursos materiais e 
humanos;

d)  a democracia como método, como conteúdo e como processo, através de 
formas participativas e critérios coletivos;

e)  o trabalho de preparação, acompanhamento e avaliação das experiências;

f)  a socialização das experiências para a renovação da mentalidade sobre os 
fins da educação.
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