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“Boa tarde. Iniciamos mais uma jornada nesse intenso trabalho, 
nessa ebulição que é uma conferência de tal envergadura. 
Reafirmo a alegria do Ministério da Educação pela proposição e 
organização desta conferência, junto com o Fórum de Gestores 
Estaduais de EPT, com os Conselhos de Dirigentes dos CEFETs, 

das Escolas Agrotécnicas Federais e das Escolas Vinculadas às Universidades 
e com representantes do Sistema ‘S’. Uma conferência que reafirma a educação 
pública, gratuita e de qualidade como marco e reafirma o lugar da educação 
profissional técnica e tecnológica para o desenvolvimento do País.

Faço votos de boas-vindas à primeira mesa desta conferência que tem a 
participação de mulheres, para não parecer que só os homens fazem educação 
profissional no Brasil. Somos três mulheres gestoras, professoras e pesquisadoras 
da educação pública no país.

Para introduzir o debate deste importante eixo organizador da Conferência 
aponto a relevância de trabalharmos a relação entre educação básica e 
profissionalização, fraturada pelo decreto 2.208/98 e recomposta pelo decreto 
5.154/04, na perspectiva de uma educação integral que permita aos homens e 
mulheres deste país compreenderem o mundo, compreender-se no mundo e 
inserir-se social e laboralmente de forma plena. Na carta aos participantes da 
Conferência afirmamos que a relação entre escolarização e profissionalização é 
um imperativo do contexto atual da sociedade brasileira, considerando tanto 
jovens que cursam o ensino médio na continuidade da educação fundamental 
quanto jovens como adultos que não concluíram a educação básica. Falamos de 
mais de sessenta milhões de pessoas. Assumimos o dever do Estado em garantir 
um capital cultural que permita ao conjunto de cidadãos e cidadãs deste país 
construir sua vida com dignidade. Consideramos que a ciência, a tecnologia, 
o trabalho e a cultura são dimensões formativas indissociáveis. Falamos de 
educação integral e de educação integrada. Portanto, propomos processos 
educativos que, ao mesmo tempo, qualificam para o exercício de uma atividade 
profissional e formam para o exercício da cidadania e da solidariedade.

Tais princípios demandam um novo paradigma epistemológico e pedagógico 
que supere a mera sobreposição entre campos de conhecimento e campos de 
profissionalização, tendo em vista sua efetiva articulação como modo próprio de 
concepção do projeto educativo. Sendo assim, caberá às políticas voltadas para a 
educação básica e para a educação profissional e tecnológica assegurarem essas 
dimensões de modo imperativo.
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Seguramente, o debate realizado no âmbito deste eixo temático ajudará a 
alargar nossa compreensão e a estabelecer referências para as deliberações desta 
Conferência, que serão decisivas para a condução das políticas públicas de EPT 
no Brasil, nos próximos anos.”
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A Relação da Educação Profissional e Tecnológica 
com a Universalização da Educação Básica

Gaudêncio Frigotto1

É uma honra e, ao mesmo tempo, um imenso desafio participar desta impor-
tante Conferência Nacional sobre Educação Tecnológica e Profissional, tão longa-
mente construída nos Estados e, finalmente, nestes dias aqui consubstanciada. Há 
quase quatro anos, muitos de nós participamos em eventos similares: Seminário 
de Ensino Médio e depois Seminário de Educação Profissional. Quatro anos é um 
tempo bem largo para se aprenderem muitas coisas. Podemos ver no que avança-
mos, em que ponto estagnamos ou erramos e o tamanho do desafio a enfrentar.

O acompanhamento das Conferências Estaduais, preparatórias à Nacional, os 
temas debatidos e a composição dos delegados me fazem partir do pressuposto 
de que aqui neste auditório ninguém está inocente. Por trás de cada conceito de 
conteúdo ou de organização e financiamento da educação profissional e tecnológi-
ca aninha-se um longo embate histórico de caráter político. O pressuposto básico, 
então, é que estamos numa Conferência eminentemente política, eivada de inte-
resses e, portanto, de relações de poder. Quem pensar o contrário se engana. Não 
podemos, então, jogar essa questão debaixo da cadeira, mas enfrentá-la em termos 
políticos. Aliás, um dos problemas da herança da ditadura civil-militar e, agora, da 
doutrina neoliberal, é fazer a maioria crer que a política é para especialistas ou que 
o Banco Central deve ficar longe da política. Nada mais nefasto e antidemocrático. 
O debate sobre os termos integrar ou articular, a questão da gestão pública e do 
financiamento, debatidos nas Conferências Estaduais, evidenciam os interesses 
que estão em jogo e, portanto, o caráter político de sua discussão.

Com efeito, um dos equívocos mais freqüentes e recorrentes nas análises da 
educação no Brasil, em todos os seus níveis e modalidades, tem sido o de tratá-la 
em si mesma e não como constituída e constituinte de um projeto dentro de uma 
sociedade cindida em classes, frações de classes e grupos sociais desiguais e com 
marcas históricas específicas.

Esse equívoco se explicita tanto nas visões iluministas, quanto nas economicis-
tas e reprodutivistas. No primeiro caso, a educação é concebida como o elemento 
libertador da ignorância e constitutivo da cidadania. No segundo, sob os auspícios 
do economicismo, a educação é propalada como capital humano e produtora de 

1 Doutor em Ciências Humanas (Educação). Professor efetivo na Universidade Estadual de Janeiro.
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competências, uma espécie de galinha dos ovos de ouro, capaz de nos tirar do atraso 
e nos colocar entre os países desenvolvidos e de facultar mobilidade social. Por 
fim, nas visões reprodutivistas a educação se reduz a uma força unidimensional 
do capital.

Por certo, a educação tem mediações com todas as dimensões acima, porém a 
natureza dessas mediações se define pelas relações de poder existentes no plano 
estrutural e conjuntural da sociedade. Vale dizer, a educação básica, a educação 
superior e a educação profissional se definem no embate hegemônico e contra-
hegemônico que se dá em todas as esferas da sociedade e, por isso, não pode ser 
tomada como um “fator” isolado, mas como parte de uma totalidade histórica 
complexa e contraditória.

Esta conferência é um exemplo singular que explicita, desde a organização nos 
Estados com a definição dos delegados e os debates sobre a concepção e finan-
ciamento do ensino médio e do ensino médio integrado e a sua relação com a 
formação profissional, o embate de interesses conflitantes. Não por acaso o Siste-
ma ‘S’ esteve tão organicamente presente em todas as conferências nos Estados e 
elegeu o número de delegados que se fazem presentes na Conferência Nacional 
e se comportam, como vimos sempre, em bloco e com larga preparação prévia, 
tendo como retaguarda as federações, que estão atentas, antes, durante e depois, 
para pressionar o Governo em torno de seus interesses. Isso ocorre mesmo que 
grande parte dos trabalhadores do Sistema ‘S’ pense diverso de seus dirigentes, 
estes organicamente vinculados e indicados pelas federações.

Trata-se, pois, de uma conferência de embate político e assim deve ser encara-
da. Cabe perguntar por que não se quer mexer na caixa, nem mais tanto preta, do 
Sistema ‘S’, que movimenta mais de 10 a 12 bilhões de reais anualmente, sendo 
que desses mais da metade é de fundo público compulsório e a outra parte dis-
putada por meio de projetos de fundo público, de venda de serviços a empresas e 
de cobrança de mensalidades? Onde está a função social do Sistema, se especial-
mente o SENAI, mas não só, em lugar de centros de aprendizagem denomina suas 
unidades de unidades de negócio? Por que um lobby no Congresso Nacional, certa-
mente pouco democrático e patriótico, coloca como intocável o dinheiro público 
que alimenta o Sistema ‘S’ na constituição do Fundo para a Educação Profissional 
e Tecnológica? Também cabe perguntar: que significa a defesa arraigada para que 
a formação profissional seja apenas articulada e não integrada à educação básica, 
reiterando, em outros termos, o debate na Constituinte e na LDB, que podia ser 
polivalente mas não politécnica?
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Neste breve artigo sobre a relação entre a educação profissional e tecnológica 
e a universalização da educação básica, discutirei, ainda que de forma breve, três 
pontos articulados2.

No primeiro ponto tratarei da reiteração de determinações estruturais que nos 
ajudam entender o elevado grau de analfabetismo adulto, a não universalização 
da educação básica, na perspectiva da escola unitária (politécnica e/ou tecnoló-
gica) e a concepção da formação profissional na perspectiva estrita de adaptação 
aos objetivos do mercado e não aos direitos dos trabalhadores e objetivos sociais 
mais amplos. Sob essa definição de projeto societário imposto pela burguesia bra-
sileira, no segundo ponto discutirei a natureza da educação básica (fundamental e 
média) e as relações dessa com a educação tecnológica e profissional. Por fim, no 
terceiro ponto tratarei dos desafios políticos na direção de traçar elementos que 
possam construir um consenso mínimo entre as forças que se opõem ao projeto 
e doutrina neoliberal da fração hegemônica da burguesia brasileira associada ao 
grande capital, a qual mantém a nação brasileira subordinada e dependente de 
seus interesses.

1.  A desigualdade como Produto e Condição 
do Projeto Dominante de Sociedade Brasileira

Ao longo do processo eleitoral que acaba de ser concluído, a fração mais con-
servadora da burguesia brasileira, vinculada a partidos de direita ou centro-direi-
ta, na grande imprensa, que é dominantemente de sua propriedade, insistiu na 
tese de que o Brasil estava sendo dividido perigosamente e confrontado num con-
flito de classes. Uma colocação que revela, ao mesmo tempo, miopia e ignorância. 
Mesmo que se trate de uma burguesia desprovida de conhecimento da literatura 
clássica sobre nossa formação histórica, a desigualdade de classe é vista a olho nu, 
na magnitude das favelas; no contraste entre latifúndio e 20 milhões de sem-terra; 
na população carcerária (pobre, jovem e negra) e numa das maiores desigualdades 
de distribuição de renda do mundo etc.

Para se entender a natureza da nossa dívida com a educação básica e a edu-
cação profissional e tecnológica, nas suas dimensões quantitativa e qualitativa e 
nas relações entre elas, impõe-se que se tenha disposição para perceber o tipo de 
estrutura social que foi se conformando a partir de um país-colônia e escravocrata 

2  O texto aqui apresentado como subsídio para a Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica é, em 
grande parte, uma síntese de estudos realizados e publicados nos últimos anos. A análise que vinca esta discussão 
se encontra especialmente em Frigotto, G. (2006), Frigotto, G., Ciavatta, M. e Ramos, M. (2005 e 2005a) e em Frigotto, 
G. e Ciavatta, M. (2006).
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durante séculos e a hegemonia, na década de 90, sob os auspícios da doutrina 
neoliberal, de um projeto de capitalismo associado e dependente3.

Os clássicos do pensamento social, político e econômico brasileiro permitem-
nos apreender as forças que disputaram os projetos societários e entender o que 
nos trouxe até aqui e suas determinações. Permitem-nos entender, por outro lado, 
por que o projeto da classe burguesa brasileira não necessita da universalização da 
escola básica e reproduz, por diferentes mecanismos, a escola dual e uma educa-
ção profissional e tecnológica restrita (que adestra as mãos e aguça os olhos) para 
formar o “cidadão produtivo”, submisso e adaptado às necessidades do capital e 
do mercado. Por outro lado, permite também entender por que combatem aqueles 
que postulam uma escola unitária, universal, gratuita, laica e politécnica.

Com efeito, com ênfases diferentes, vários autores contemporâneos traçam os 
(des)caminhos que nos conduziram até o presente. Caio Prado (1966) destaca três 
problemas que convivem e se reforçam na nossa formação social desigual e que 
impedem mudanças estruturais. O primeiro é o mimetismo na análise de nossa re-
alidade histórica, que se caracteriza por uma colonização intelectual, hoje das teses 
dos organismos internacionais e de seus intelectuais e técnicos. Os protagonistas 
dos projetos econômicos e das propostas de reformas educacionais surgidas a par-
tir da década de 90 se formaram em universidades estrangeiras ícones do pensa-
mento desses organismos e/ou trabalharam nos mesmos. O segundo problema 
é o crescente endividamento externo e a forma de efetivá-lo. E, por fim, o último 
constitui-se pela abismal assimetria entre o poder do capital e do trabalho.

Celso Furtado, o autor que mais publicou sobre a formação econômico-social 
brasileira e a especificidade do nosso desenvolvimento, sintetiza sua visão crítica 
dos rumos das opções que o Brasil reiteradamente tem pautado dentro do seguinte 
dilema: a construção de uma sociedade ou de uma nação onde os seres humanos 
possam produzir dignamente a sua existência, ou a permanência em um projeto 
de sociedade que aprofunda sua dependência subordinada aos grandes interesses 
dos centros hegemônicos do capitalismo mundial.4

Dois autores contemporâneos, de modo mais incisivo, nos permitem apreen-
der a especificidade do tipo de sociedade capitalista em que nos constituímos e 
quais as nossas (im)possibilidades e desafios. Contrariando não só o pensamento 
conservador, mas também grande parte do pensamento da esquerda brasileira, 

3 Para uma análise de nossa formação histórica sobre a qual se assentam as disputas de projetos societários, mormente 
no século XX, ver Nelson Werneck Sodré (2004).

4 Ver, deste autor, especialmente, Furtado, (1982, 2000)
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Florestan Fernandes (1975 e 1981) e Francisco de Oliveira (2003) rechaçam a tese 
dual que atribui os impasses do nosso desenvolvimento à existência de um país 
cindido entre o tradicional, o atrasado, o subdesenvolvido e o moderno e desen-
volvido, sendo as características primeiras impeditivas do avanço das segundas. 
Pelo contrário, mostram-nos esses autores a relação dialética entre o arcaico, atra-
sado, tradicional, subdesenvolvido, e o moderno e o desenvolvido na especifici-
dade ou particularidade de nossa formação social capitalista.

O que se reitera para Fernandes, no plano estrutural, é que as crises entre as 
frações da classe dominante acabam sendo superadas mediante processos de re-
articulação do poder da classe burguesa, numa estratégia de conciliação de inte-
resses entre o denominado arcaico e o moderno. Trata-se, para Fernandes, de um 
processo que reitera, ao longo de nossa história, a “modernização do arcaico” e 
não a ruptura de estruturas de profunda desigualdade econômica, social, cultural 
e educacional.

Na mesma direção de Fernandes e embasado numa análise que sistematiza 
há mais de quarenta anos, Francisco de Oliveira (2003) nos evidencia que é jus-
tamente a imbricação do atraso, do tradicional e do arcaico com o moderno e 
desenvolvido que potencializa a nossa forma específica de sociedade capitalista 
dependente e de nossa inserção subalterna na divisão internacional do trabalho. 
Mais incisivamente, os setores denominados atrasados, improdutivos e informais 
constituem-se em condição essencial para a modernização do núcleo integrado ao 
capitalismo orgânico mundial.

Dito de outra forma, os setores modernos e integrados da economia capitalista 
(interna e externa) alimentam-se e crescem apoiados e em simbiose com os setores 
atrasados. Assim, a persistência da economia de sobrevivência nas cidades, uma 
ampliação ou inchaço do setor terciário ou da “altíssima informalidade” com alta 
exploração de mão-de-obra de baixo custo foram funcionais à elevada acumulação 
capitalista, ao patrimonialismo e à concentração de propriedade e de renda.

Quase quarenta anos depois de publicar Crítica à razão dualista Oliveira (2003) 
atualiza a sua análise com o adendo de um novo capítulo, cujo titulo é: O orni-
torrinco (2003). Para Oliveira a imagem do ornitorrinco faz a síntese emblemática 
das mediações do tecido estrutural de nosso subdesenvolvimento e a associação 
subordinada aos centros hegemônicos do capitalismo e dos impasses a que fomos 
sendo conduzidos no presente.

A metáfora do ornitorrinco nos traz, então, uma particularidade estrutural de 
nossa formação econômica, social, política e cultural, que nos transforma num 
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monstrengo em que a “exceção” se constitui em regra, como forma de manter o 
privilégio de minorias. As relações de poder e de classe que foram sendo cons-
truídas no Brasil, observa Oliveira, permitiram apenas parcial e precariamente 
a vigência do modo de regulação fordista, tanto no plano tecnológico quanto no 
plano social. Da mesma forma, a atual mudança científico-técnica de natureza 
digital-molecular, que imprime uma grande velocidade à competição e à obso-
lescência dos conhecimentos, torna nossa tradição de dependência e cópia ainda 
mais inútil.

O mostrengo configura o presente de forma emblemática por uma sociedade 
que se mantém entre as 15 de maior PIB do mundo, onde um dos setores que mais 
contribui para a meta de superávit primário de mais de 5% em novembro de 2005, 
garantia para os bancos credores, venha do agronegócio e, ao mesmo tempo, es-
tamos um século atrasados na efetivação da reforma agrária e convivendo com 4 
milhões de famílias, aproximadamente 20 milhões de pessoas, nos acampamentos 
dos sem-terra. Mais elucidativo e contraditório é que o programa social de maior 
impacto no início do governo Luiz Inácio da Silva (Lula) foi o Fome Zero, cujo ob-
jetivo tem sido a possibilidade de que dezenas de milhões de pessoas tenham as 
refeições básicas todos os dias.

A transição inconclusa da década de 80 e a adesão subordinada ao Consenso de 
Washington a partir do governo Collor, mas realizada sobretudo nos oito anos de 
governo Fernando H. Cardoso, aprofundaram o fosso de uma sociedade que se 
ergueu pela desigualdade e se alimenta dela. Define-se, na denominada “era Cardoso”, 
o embate de forças que atravessaram o século XX e que se explicitam na metáfo-
ra do pêndulo, utilizada por Otávio Ianni (1966): as forças que se alinhavam na 
perspectiva de uma sociedade capitalista associada e dependente aos centros he-
gemônicos do capital-mundo e as que postulavam um desenvolvimento nacional 
autônomo e com relações sem declinar da soberania. No plano ideológico, nessa 
segunda alternativa, se encontravam e encontram forças que têm como projeto 
societário a construção do socialismo.5

A questão que se coloca hoje é: em que medida os quatro anos de governo Luiz 
Inácio Lula da Silva mantiveram ou alteraram essa tradição histórica e que signi-
ficado pode assumir o novo mandato? Um balanço das análises do pensamento 
crítico de esquerda nos mostra que não há uma avaliação consensual. Três aspec-
tos podem ser destacados, nos quais há relativa concordância:

5  Ver, a esse respeito, Fiori (2002)
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a -  negativamente evidencia-se a continuidade da política econômica dentro 
da ótica monetarista e do ajuste fiscal, cuja lógica é incompatível com as 
reformas estruturais sem as quais a desigualdade social prosseguirá e não 
haverá recursos substantivos para investir em educação, ciência e tecnolo-
gia, cultura, saúde etc. Mesmo sabendo de condições objetivas herdadas 
de um longo passado, a falta de ousadia e de sinais de uma nova direção 
acabaram acomodando os interesses que sempre impediram as mudanças 
estruturais.

b -  prisioneiro da opção acima, o grande esforço do governo se concentrou nas 
políticas “distributivas” e de assistência focalizadas, cujo eixo básico é a bolsa-
família e as políticas de microcrédito e de emprego dentro da prioridade de 
elevação da renda mínima. Paralelamente, mediante medidas de efeito con-
traditório, com as parcerias público-privado, desenvolveu outras políticas de 
inclusão: Escola de Fábrica, ProUni, entre as mais controversas.

c -  a suspensão das privatizações e a política externa brasileira de diminuir a 
dependência econômica com os Estados Unidos e ampliação substantiva 
para outras regiões do mundo são aspectos positivos do atual governo.

O voto do segundo mandato está claramente vinculado às políticas de assis-
tência focalizadas e seu sinal é contraditório. Positivo no sentido em que inclui, 
num nível de dignidade humana mínima, milhões de brasileiros antes mantidos 
na miséria absoluta. Isso foi o suficiente para destroçar a dominação histórica de 
velhas oligarquias, como é o caso exemplar da Bahia. A negatividade persistirá se 
não se der um salto qualitativo. Aí reside o ovo da serpente. Trata-se de produzir 
uma inclusão que efetivamente promova a distribuição de renda, emancipatória, 
a qual demandará um desenvolvimento que gere empregos de valor agregado e 
uma efetiva universalização da educação básica, com acesso efetivo ao conheci-
mento – com base e articulada a essa a educação profissional. E isso, sem dúvida, 
implicará abandonar a política econômica monetarista e rentista e encarar as refor-
mas estruturais proteladas por séculos. É nessa encruzilhada que o novo mandato 
se aninha numa espécie de esfinge: ou decifra-me ou te devoro6.

No próximo item, buscaremos analisar as indicações históricas que nos levam a 
concluir que, para o projeto societário historicamente até aqui dominante, mesmo 
em termos restritos de uma sociedade capitalista, não há necessidade da univer-
salização da educação básica de efetiva qualidade, mormente o ensino médio e, 

6 A curta, mas densa e eloqüente análise de Francisco de Oliveira no artigo Voto condicional em Luiz Inácio (Jornal 
Folha de São Paulo, 30.110.2006) expõe, sem meias palavras, a natureza da esfinge e as conseqüências do não-
deciframento.
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como conseqüência, a ênfase na formação técnico-profissional e “tecnológica”7 é 
de caráter restrito e de alcance limitado.

2.  A Universalização ausente e a relação fraca entre a Educação Básica e a 
Formação Técnico-profissional

Que projetos de educação escolar básica e de formação profissional e tecnoló-
gica se colocam como necessários para uma sociedade que moderniza o arcaico 
e na qual o atraso de determinados setores, a hipertrofia do trabalho informal 
e a precarização do trabalho formal, o analfabetismo etc. não são obstáculos ou 
impeditivos ao tipo de desenvolvimento que se ergueu pela desigualdade e se 
alimenta dela?

Diferentes elementos históricos podem sustentar que, definitivamente, a edu-
cação escolar básica (fundamental e média) pública, laica, universal, unitária e 
tecnológica, que desenvolva as bases científicas para o domínio e a transformação 
racional da natureza, a consciência dos direitos políticos, sociais, culturais e a ca-
pacidade de organização para atingi-los, nunca se colocou como necessidade e, 
sim, como algo a conter para a classe dominante brasileira. Mais que isso, nunca 
se colocou de fato a necessidade de uma escolaridade e uma formação técnico-
profissional para a maioria dos trabalhadores, que os preparasse para o trabalho 
complexo e os tornasse, enquanto classe detentora do capital, em condições de 
concorrer com o capitalismo central8.

Um breve retrospecto histórico nos mostra uma seqüência de interrupções, 
por ditaduras e golpes, dos projetos societários que postulavam as reformas es-
truturais e os investimentos em educação, ciência e tecnologia como condições 
necessárias à constituição efetiva de uma nação soberana. Os movimentos que 
configuraram a Semana da Arte Moderna foram abortados ou cooptados, dentro 
de um processo de transformismo pela aliança conservadora da “Revolução de 
1930” e, em seguida, pela ditadura Vargas. Afirma Antônio Cândido (1984) não ter 
sido uma efetiva revolução, reiterando que as reformas educacionais subseqüentes 
não resolveram o problema da educação.

7  Como mostra Saviani (2003), a denominação de Educação Tecnológica em nossa tradição tem assumido equivocada-
mente o sentido restrito de formação técnico-profissional. Por uma razão pedagógica e política manteremos neste texto 
a denominação de Educação Tecnológica ou Politécnica no sentido e contexto que Saviani (2006) propõe.

8  Os pontos abordados até o fim deste item são uma síntese de trabalhos recentemente publicados. Fundamentalmente 
nos apropriamos das idéias básicas do texto Fundamentos científicos e técnicos da relação trabalho e educação no 
Brasil hoje. (Frigotto, 2006)
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Após a ditadura, do fim da década de 40 até o golpe civil-militar de 1964, nova-
mente a sociedade brasileira retomou seu projeto de nação e na pauta estavam as 
reformas estruturais e a universalização do que denominamos hoje educação básica. 
A resposta truculenta foi a imposição, pela violência física e política, de um projeto 
econômico concentrador e espoliador da classe trabalhadora. Ampliou-se, durante 
20 anos, o fosso entre ricos e pobres e evidenciou-se, a olho nu, o desenvolvimento 
do Brasil “gigante com pés de barro”, como o caracterizou Florestan Fernandes.

O campo da educação teve um ciclo de reformas completo para adaptar-se ao 
projeto do golpe civil-militar. Sob a égide do economicismo e do pragmatismo 
adotou-se a ideologia do capital humano, reiterando nossa vocação para a cópia 
e o mimetismo. A Pedagogia do Oprimido, ícone de uma concepção de educação 
emancipadora de jovens e adultos, foi substituída pelo Movimento de Alfabeti-
zação de Adultos (MOBRAL), sob a pedagogia do mercado. A profissionalização 
compulsória do ensino médio e a formação técnico-profissional se consolidaram 
dentro de uma perspectiva de adestrar e ensinar o que serve ao mercado. A pe-
dagogia do Sistema ‘S’, em especial a do SENAI, como pedagogia do capital, foi 
incorporada como política dos governos militares para o campo da educação.

A ditadura é um indicador de falta de hegemonia. Vale dizer, é a imposição 
pela força de um determinado projeto e, por isso, as disputas não são anuladas, 
mas cerceadas. Após 20 anos de ditadura, novamente o Brasil, muito embora num 
contexto histórico marcado já pela ideologia neoliberal e da globalização, inicia 
uma longa transição para a democratização da sociedade. O processo constituinte 
afirma a democracia política com a promulgação da constituição de 1988. Nele, de 
forma contraditória e ambígua, estão proclamados os horizontes para avançar na 
democracia social. Todavia as forças conservadoras, uma vez mais, abandonam a 
Constituição e a transformam, por decretos, medidas provisórias e artifícios jurí-
dicos, em letra morta.

Com o governo Collor inicia-se a cega adesão à doutrina neoliberal. O debate 
político e econômico é substituído pelo discurso técnico-gerencial e pelo ideário 
do ajuste, descentralização, flexibilização e privatização. Esse ideário foi tornado 
conseqüência prática nos oito anos do Governo Fernando H. Cardoso, de forma 
competente, segundo os ditames do que foi conhecido como o Consenso de Wa-
shington ou a cartilha de ajuste dos países dependentes para se adequarem aos 
objetivos dos centros hegemônicos do sistema capitalista mundial.

O campo educacional, como assinalamos na abertura deste texto, ganha com-
preensão no embate de forças mais amplo que se dá no âmbito político e econômi-
co. A longa experiência e detalhadas análises levaram Florestan Fernandes a pre-
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conizar o que iria ocorrer com a educação pelo desfecho que teve na constituição 
de 1988. A educação nunca foi algo de fundamental no Brasil, e muitos esperavam que 
isso mudasse com a convocação da Assembléia Nacional Constituinte. Mas a Constituição 
promulgada em 1988, confirmando que a educação é tida como assunto menor, não alterou 
a situação (Fernandes, 1992).

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (1996) e do Plano Nacional de Edu-
cação, em ambos os casos derrotando as forças vinculadas a um projeto nacional 
popular que postulava mudanças estruturais na sociedade e na educação, veio 
confirmar, ao longo da década de 90, as conclusões acima assinaladas, de Antônio 
Candido e Florestan Fernandes, em relação aos últimos setenta anos, situação que 
permanece inalterada.

Do ciclo de reformas educativas do golpe civil-militar, centrado na ideologia 
do capital humano, transitamos para um ciclo de reformas sob a ditadura do capi-
tal. A travessia efetivou-se, perversamente, pela profunda regressão das relações 
sociais e com um aprofundamento da mercantilização da educação, no seu plano 
institucional e no seu plano pedagógico. (Frigotto, 2002) No âmbito do pensamen-
to pedagógico, o discurso em defesa da educação é predominantemente retórico 
ou colocado de forma inversa, tanto na ideologia do capital humano (conjuntura 
das décadas de 60 a 80), quanto nas teses, igualmente ideológicas, da sociedade 
do conhecimento, da pedagogia das competências (Ramos 2001) e da empregabi-
lidade (décadas de 80 e 90).

No primeiro caso, a noção de capital humano mantinha, no horizonte da classe 
dominante, a idéia da educação como forma de integração, ascensão e mobilidade 
social. No segundo caso, com a crescente incorporação de capital morto à ciência 
e tecnologia, como forças produtivas diretas, e a ampliação do desemprego estru-
tural e de um contingente de trabalhadores supérfluos, as noções de sociedade do 
conhecimento, qualidade total, cidadão produtivo, competências e empregabili-
dade indicam que não há lugar para todos e o direito social e coletivo se reduz ao 
direito individual.

Essas noções, todavia, têm um poder ideológico letal e apresentam a realidade 
de forma duplamente invertida: o nosso desenvolvimento está barrado porque 
temos baixos níveis de escolaridade e os trabalhadores não têm emprego porque 
não investiram em sua empregabilidade, isto é, o quantum de educação básica e de 
formação técnico-profissional que os constituam reconhecidos pelo mercado como 
“cidadãos produtivos” (Frigotto e Ciavatta, 2006) e desejáveis pelo mercado.
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O que se oculta é a opção da classe dominante brasileira por sua inserção con-
sentida e subordinada ao grande capital e nosso papel subalterno na divisão inter-
nacional do trabalho, com a hipertrofia da formação para o trabalho simples e as 
relações de classe no plano mundial e interno, ou seja, a sociedade que se produz 
na desigualdade e se alimenta dela não só não precisa da efetiva universalização 
da educação básica, mas também a mantém diferenciada e dual. Aqui se situa o 
sentido do debate sobre a questão da articulação e não a integração da formação 
profissional à educação básica defendida pelo Sistema ‘S’.

Assim é que as políticas educacionais, sob o ideário neoliberal da década de 
90, sob um avanço quantitativo no ensino fundamental e uma mudança discursiva 
aparentemente progressista no ensino médio e na “educação profissional e tec-
nológica”, aprofunda a segmentação, o dualismo e perpetuam uma relação débil 
entre ambas.

A quase universalização do ensino fundamental se efetiva dentro de uma pro-
funda desigualdade intra e entre regiões e na relação cidade/campo. A diferen-
ciação e a dualidade aqui se dão pelo não-acesso efetivo e democrático ao conhe-
cimento. A escola pública dos pobres e/ou dos filhos dos trabalhadores, como 
demonstra histórica e empiricamente a tese de Eveline Algebaile (2004), é uma 
escola que “cresce para menos”.

É no ensino médio, definido na constituição de 1988 e na nova Lei de Diretrizes 
e Bases de 1996, que podemos melhor perceber o quanto a sua universalização e 
democratização é desnecessária ao projeto de sociedade até o presente dominan-
te. O Decreto 2.208/97 restabeleceu o dualismo entre educação geral e específica, 
humanista e técnica, destroçando, de forma autoritária, o pouco ensino médio in-
tegrado existente, mormente da rede CEFET. Inviabilizaram-se, justamente e não 
por acaso, os espaços, como sinaliza Saviani (2003), onde existiam as bases mate-
riais de desenvolvimento da educação politécnica ou tecnológica; ou seja, aquela 
que oferece os fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção 
e das diferentes dimensões da vida humana.

Mesmo sob essas condições de dualidade, o ensino médio se constitui uma au-
sência socialmente construída, na sua quantidade e qualidade e como o indicador 
mais claro da opção da formação para o trabalho simples e da não-preocupação 
com as bases da ampliação da produção científica, técnica e tecnológica e o direito 
de cidadania efetiva em nosso país.

Apenas aproximadamente 46% dos jovens têm acesso ao ensino médio, sendo 
que mais da metade destes o fazem no turno noturno e, grande parte, na mo-
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dalidade de supletivo. Quando analisamos por região, a desigualdade aumenta. 
No campo, por exemplo, apenas 12% freqüentam o ensino médio na idade/série 
correspondente, também com enormes desigualdades regionais.

Recente relatório sobre o Ensino Médio no campo mostra que poucas escolas 
públicas das áreas de Reforma Agrária ofertam o ensino médio e mais da meta-
de delas são extensões de escolas da cidade. Com efeito, a Pesquisa Nacional da 
Educação na Reforma Agrária (PNERA, 2004), feita pelo INEP em parceria com 
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), apontou que, 
entre as 8.679 escolas existentes em assentamentos, apenas 373 delas oferecem o 
ensino médio9.

O alarmante é que não só o INEP avalia que há um déficit de 250 mil professo-
res para o ensino médio, mas também dados recentes revelam que em 48% dos 
municípios brasileiros o número de matriculados no ensino médio diminuiu. O 
Censo escolar de 2006 indica, por outro lado, que houve uma diminuição de 94 
mil matrículas no ensino médio regular em relação a 2005 e um aumento de 114 
mil no mesmo nível na educação de jovens e adultos (antigo ensino supletivo). 
A hipótese é que grande parte desses 94 mil tenha migrado para o nível médio 
supletivo.10 Esse é também um resultado da visão de aumentar as estatísticas pelo 
atalho. O Conselho Nacional de Educação diminuiu a idade mínima de 18 para 16 
e de 21 para 18, respectivamente, para o ensino fundamental e o médio supletivo, 
adotando um movimento inverso ao dos países do capitalismo central, onde, nas 
últimas décadas, a tendência tem sido ampliar os anos de escolaridade regular.

  No âmbito da Educação Profissional e Tecnológica o governo, na década 
de 90, valeu-se, como mostra LOBO NETO (2006), do discurso da tecnologia e da 
“tecnologia” dos discursos para organizar um sistema paralelo e dissimular sua 
efetiva natureza tecnicista. Na verdade, como nos mostra esse autor, a nomencla-
tura de “educação profissional” esconde seu contrário – uma política de formação 
profissional estreita e desvinculada de uma concepção de educação omnilateral 
do ser humano historicamente situado. (Lobo Neto, 2006:170). O Decreto 2.208/97 
também induziu a maioria dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CE-
FETs) a um direcionamento que reduziu o tecnológico a um upgrade da formação 
técnico-profissional. Um caminho inverso, portanto, ao sentido mesmo de educa-
ção tecnológica enquanto base ou fundamento científico das diferentes técnicas e 
de formação humana no campo social, político e cultural.

9  Ver Documento Final do 1º Seminário nacional sobre Educação Básica de Nível Médio nas áreas de Reforma Agrária. 
Luziânia, Goiás, 2006 (relatório final).

10  Ver Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2006, Caderno País, p. 17
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Em outro patamar criou-se o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador 
(PLANFOR)11, cujo fundo é disputado pelo Sistema ‘S’, ONGs, sindicatos e es-
critórios de organização de cursos, cujo escopo é a condenação de milhares de 
jovens e adultos trabalhadores, com escolaridade média de quatro anos, a cursos 
profissionalizantes, na sua maioria, desprovidos de uma base científica, técnica e 
de cultura humana mais geral. Isso faz com que não estejam preparados nem para 
as exigências profissionais nem para o exercício autônomo da cidadania.

Cabe registrar que o Sistema ‘S’, que na década de 80 tinha como item de sua 
agenda, forçado pela sociedade, repensar sua função social, na década de 90 come-
çou a denominar, especialmente o SENAI, como já assinalamos acima, vários de 
seus departamentos regionais de “unidades de negócio”, em uma mal-disfarçada 
privatização de fundo público.

Todos os indicadores nos conduzem a perceber que o pêndulo não se movi-
mentou na direção das forças que lutam por um projeto nacional popular e de-
mocrático de massa e das conseqüentes reformas estruturais, o que implicaria um 
projeto de educação escolar e de formação técnico-profissional dos trabalhadores 
para o trabalho complexo, condição para uma inserção ampla na forma que assu-
me o processo de produção industrial moderno, com base científica digital-mole-
cular. O projeto de um capitalismo associado e dependente não tem necessidade 
da universalização do ensino médio de qualidade. Os quadros necessários para 
os empregos formais de valor agregado ou vêm dos grupos internacionais que 
compraram as estatais brasileiras ou são formados nos CEFETs, no Sistema ‘S’ e 
nos cursos superiores. Dados recentes mostram que, dos poucos egressos do ensi-
no médio, muitos se negam a assumir empregos de baixíssimo nível e de salários 
irrisórios; preferem migrar para países onde se remuneram os mesmos serviços a 
valores quatro ou cinco vezes maiores.

A questão que cabe nos marcos desta Conferência Nacional de Educação Pro-
fissional e Tecnológica e dentro do tema que dá o título a este texto-base para 
debate é: o que mudou no plano estrutural, no projeto societário e educacional no 
primeiro mandato do governo Lula?

A análise de Pochmann (2004) nos fornece a resposta à indagação acima. Para 
Pochmann acentuou-se o empobrecimento e esvaziamento da classe média e am-
pliou-se a polarização de lados opostos da pirâmide social, com a elevação da 
concentração de renda e de capital e o aumento significativo dos inseridos preca-

11  Céa (2002) efetiva uma densa análise sobre o PLANFOR, definindo-o não primeiramente como política de formação 
e qualificação, mas sobretudo como política social focalizada e precária na agenda da reforma do Estado e da rees-
truturação produtiva.
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riamente na base da pirâmide. Isso resulta, para Pochmann, da política monetaris-
ta e fiscal que de um lado dá garantias aos ganhos do capital, mormente o capital 
financeiro, e de outro sustenta programas de renda mínima para os grandes con-
tingentes, como estratégia de diminuição da indigência e da pobreza absoluta.

No âmbito educacional, não só pelas razões da ortodoxia da política econômi-
ca, mas condicionados por ela, os avanços estruturais não podiam ocorrer.

Uma das cobranças imediatas da área de educação, mediada por suas orga-
nizações científicas, culturais e sindicais, presente na proposta de governo, era 
a revogação do Decreto 2.208/97, uma espécie de símbolo da desastrada polí-
tica educacional da era Cardoso. A demora de mais de dois anos para que isso 
ocorresse é sintomática. Isso somente ocorreu em 2004, com a promulgação do 
Decreto 5.154/04. Na sua gênese, dentro das contradições da travessia, tratava-
se de resgatar a perspectiva do ensino médio na direção da educação politécnica 
ou tecnológica, concepção refutada e abertamente combatida pelas forças con-
servadoras do governo FHC. Daí, contrariamente à perspectiva de aligeiramento 
da profissionalização compulsória da Lei 5.692/71 e do dualismo imposto pelo 
Decreto 2.208/97, o ensino médio integrado amplia de 3 para 4 anos esse nível 
de ensino, para permitir ao jovem uma formação que articule ciência, cultura e 
trabalho. Uma perspectiva, portanto, que supere tanto o academicismo quanto a 
visão de profissionalização adestradora. Tratava-se de avançar, tendo como parâ-
metro as condições materiais dos CEFETs, na concepção da educação politécnica 
ou tecnológica no sentido trabalhado por Saviani (2003 e 2006).

Essa proposta não avançou, tanto por falta de decisiva vontade política e de 
recursos do governo federal e por resistência ativa de grande parte dos governos 
estaduais, responsáveis pela implementação da política de ensino médio, quanto 
por uma acomodação das instituições educacionais e da sociedade em geral.12 Na 
verdade, a não ser a partir de 2006, com a atual gestão da SETEC, o governo se-
quer atuava com uma definição política até mesmo na rede CEFET diretamente a 
ele ligada. Mais que isso, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu diretrizes 
que acabam enquadrando o novo Decreto predominantemente dentro do espírito 
da tradição estreita da formação técnico-profssional, anulando, em grande parte, 
a revogação do decreto 2.208/97.

Em relação às políticas de qualificação, o PLANFOR foi transformado em Plano 
Nacional de Qualificação (PNQ), com direcionamento mais incisivo para a política 

12  Aos que se interessam em aprofundar o debate em relação à gênese, concepção e contradições do decreto 5.154/04, 
ver : Frigotto, G.; Ciavatta, M. e Ramos Marise. (2004) e Frigotto, G.; Ciavatta, M. e Ramos, M. (2005).
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de emprego e renda mínima para desempregados, subempregados e força de tra-
balho supérflua. Paralelamente situam-se também programas de primeiro empre-
go para jovens trabalhadores que buscam emprego e não conseguem. No Brasil, 
os dados das pesquisas de Pochmann (1998 e 1999) indicam um desemprego de 
inserção de 42,3% dos jovens. Nessa perspectiva, ganharam grande ênfase política 
ultimamente, no governo Lula, o PROJOVEM, a controvertida Escola de Fábrica e 
o PROEJA. Em relação ao Sistema ‘S’ não houve mudança significativa, a não ser 
induzi-lo a disputar fundos para atuar nesses programas citados e na perspectiva 
dos programas de renda mínima para os grandes contingentes de jovens e adultos 
como estratégia de diminuição da indigência e pobreza absoluta.

Do que sintetizamos nesta breve análise podemos inferir 
os seguintes pontos:

1.  O projeto societário que se definiu, mormente na década de 90, por um capi-
talismo monetarista e rentista, associado de forma subordinada e dependen-
te aos centros hegemônicos do sistema capital, demanda dominantemente, 
na divisão internacional do trabalho, o trabalho simples e de baixo valor 
agregado. Conseqüentemente, para esse projeto de sociedade, não há neces-
sidade da universalização nem da democratização da qualidade da educação 
básica, especialmente a de nível médio.

2.  Dessa opção decorre a reiteração do dualismo entre educação geral e espe-
cífica, humanista e técnica e, portanto, a frágil relação entre educação básica 
e formação técnico-profissional em uma perspectiva unidimensional da pe-
dagogia do capital e do mercado. Trata-se de formar o trabalhador cidadão 
produtivo adaptado à corrida sem fim para adquirir as “competências” de 
mãos adestradas ou olhos aguçados e de coração e mente submissos. Essa 
lógica perversa penetrou no imaginário popular e o conduz a demandar esse 
tipo de formação.

3.  Os quatro anos de governo Lula efetivaram avanços significativos nas po-
líticas distributivas e compensatórias, incluindo milhões de brasileiros na 
renda e cidadania mínimas, mas não conseguiram alterar as determinações 
estruturais que geram a profunda desigualdade social. As forças conserva-
doras buscarão, de todas as formas, impedir que as mudanças estruturais 
ocorram neste segundo mandato. Como mostra Oliveira (2006), essa mudan-
ça só ocorrerá mediante pressão das forças de esquerda e dos movimentos 
populares.
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3 -  Desafios na opção do Projeto de Sociedade 
e da Relação Educação Básica e Técnico-Profissional

A disputa, sobretudo presidencial, do segundo turno recolocou na agenda do 
debate a questão sobre que projeto de sociedade o Brasil quer construir. O resul-
tado do segundo turno manteve os votos que se mostraram inalterados ao longo 
de todo o processo e que representam, em sua maioria, a leitura dos que fizeram 
parte das políticas sociais distributivas e compensatórias. O diferencial para cima 
compõe-se de votos de forças muito diversas, mas cuja avaliação foi de que a can-
didatura Alckmin representava o retorno das políticas aberta e doutrinariamente 
neoliberais.

A tese básica da necessidade de acelerar o desenvolvimento, apresentada pelo 
atual governo, como plataforma para os próximos quatro anos do segundo turno, 
precisa ser qualificada no plano teórico e nas definições políticas. A dificuldade 
desta qualificação e o risco de não sair do lugar se explicitou nas tensões internas 
dentro do governo, quando alguns setores externaram a convicção de que a era 
Palocci acabara. Vale dizer: a política econômica monetarista e “rentista”, centrada 
no ajuste fiscal para gerar superávit de 4,5% ou 5% do PIB, condição sine qua a 
tese do desenvolvimento será pura retórica.

O sinal preocupante é de que essa tensão foi rapidamente silenciada em nome 
da unidade de discurso, certamente para não “assustar o mercado”, os investido-
res etc. Neste particular, a advertência de Francisco de Oliveira (2006) tem, em sua 
dramática “dialeticidade”, além de um posicionamento teórico, um apelo ético-
político. As esquerdas precisam aprender com o “pequeno grande sardo Gramsci: a luta 
política no capitalismo é uma permanente ‘guerra de posições’, e a pregação falsa de uni-
dade acima de tudo somente serve para deixar os flancos abertos para forças contrárias à 
transformação social. Assim, em certas conjunturas, a palavra de ordem pode ser ‘dividir 
para lutar melhor’.

A relação de forças certamente não permite rupturas abruptas, mas não se faz 
omelete, quebram-se ovos, ou seja, a mudança de direção certamente vai contra-
riar interesses de grupos poderosos da burguesia brasileira associada ao grande 
capital. A questão não é apenas desenvolver de forma sustentável, mas também 
saber qual o sentido e a quem servem esse desenvolvimento e essa sustentabi-
lidade. Nem o termo desenvolvimento nem o termo sustentável definem, por si, a 
sua própria natureza. A história recente do capitalismo mundial e do Brasil tem 
mostrado que é possível crescer muito – mediante um desenvolvimento desigual 
e combinado – aumentando a concentração de renda e capital, sem gerar um nú-
mero significativo de empregos que engendrem efetivo valor agregado para os 
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trabalhadores. Nesse contexto, sustentabilidade significa políticas de ajuste fiscal, 
privatizações, flexibilização e perda de direitos dos trabalhadores.

É neste particular que reside a esfinge, que clama por ser decifrada ou o sal-
to de qualidade dos próximos quatro anos não se dará. Voltam à tona os quatro 
aspectos apontados por Perry Anderson para que o governo Lula pudesse, já no 
primeiro mandato, significar um efetivo avanço na sociedade brasileira e não cair 
na armadilha da grande maioria dos governos de centro-esquerda e esquerda que 
se elegeram após a década de 80 e que acabaram completando as reformas da 
direita. Este avanço, para Anderson, implica: não confundir os votos ganhos com 
o poder; ter um projeto alternativo claro de sociedade e um grupo coeso na busca 
de sua concretização; vincular este projeto aos movimentos sociais organizados e 
identificar o inimigo, sem subestimá-lo13.

A tarefa de decifrar a esfinge não é de pequena monta, pois um projeto de 
desenvolvimento sustentável, que se afaste do consenso neoliberal, como sublinha 
o historiador Eric Hobsbawm, não pode funcionar por meio do mercado, mas operar 
contra ele (grifos meus) (1992, p.266). Por isso, para esse historiador, a coordena-
ção deste processo não pode ser sustentada nem por ONGs, nem pela igreja, mas 
pelo Estado, ainda que não este Estado. Certamente as parcerias público-privado 
que acalentam vários programas do atual governo estão na contramão desse hori-
zonte apontado pelo octogenário historiador.

Esse salto de qualidade tem como exigência encarar frontalmente e decidida-
mente as reformas estruturais, historicamente proteladas: a reforma agrária e a 
taxação das grandes fortunas, com o intuito de acabar com o latifúndio e a altíssi-
ma concentração da propriedade da terra; a reforma tributária, com o objetivo de 
inverter a lógica regressiva dos impostos, em que os assalariados e os mais pobres 
pagam mais, corrigindo assim a enorme desigualdade de renda; a reforma social, 
instituindo uma esfera pública de garantia dos direitos sociais e subjetivos. Isto 
pressupõe, também, renegociar a dívida interna e externa noutros termos.

Ao incluir as reformas estruturais efetivamente na agenda política para valer, 
o governo ampliará o apoio dos movimentos sociais e populares e do campo da 
esquerda. As políticas distributivas e de assistência imediata para milhões de bra-
sileiros que estão em estado de miséria absoluta ou relativa ganharão mais força e 
poderão ter um controle social público para não se transformarem em clientelismo 
e paternalismo (traços fortes de nossa cultura política). Por isso a necessidade 

13  Para uma melhor contextualização da análise de Anderson, ver Frigotto (2004)
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inadiável de reformas estruturais para possibilitar políticas emancipatórias que 
garantam emprego e renda.

Esse projeto de sociedade e de desenvolvimento demandará um gigantesco in-
vestimento em ciência e tecnologia e, como condição necessária, a efetiva univer-
salização democrática da educação básica. Não basta a democratização do acesso, 
há necessidade de qualificar as condições objetivas de vida das famílias e das 
pessoas e aparelhar o sistema educacional com infra-estrutura de laboratórios, 
professores qualificados, com salários dignos, trabalhando numa única escola etc. 
Para isso não é suficiente a aprovação do FUNDEB. No contexto do que estamos 
aqui sinalizando, os fundos se pautam na lógica da “eqüidade mínima” e não na 
da qualidade necessária. Esta implica previsão de recursos constitucionais que, a 
médio prazo, dilatem para três ou quatro vezes os investimentos atuais em edu-
cação básica e superior.

O estabelecimento de um vínculo orgânico entre a universalização da educação 
básica e a formação técnico-profissional implica resgatar a educação básica (fun-
damental e média) pública, gratuita, laica e universal na sua concepção unitária 
e politécnica ou tecnológica. Portanto, uma educação não-dualista, que articule 
cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e condição 
da cidadania e democracia efetivas. Saviani, sem dúvida, é o educador brasileiro 
que efetivou a elaboração mais consistente sobre as relações entre escola básica e 
mundo do trabalho na perspectiva da educação politécnica ou tecnológica.

Para esse autor, se no ensino fundamental a relação é implícita e indireta, no ensi-
no médio a relação entre educação e trabalho, entre o conhecimento e a atividade prática 
deverá ser tratada de maneira explícita e direta. O saber tem uma autonomia relativa em 
relação ao processo de trabalho do qual se origina. O papel fundamental da escola de nível 
médio será, então, o de recuperar essa relação entre o conhecimento e a prática do trabalho. 
(Saviani, 2006:14)

Como mostra ainda Saviani, esta é uma concepção radicalmente diferente da que 
propõe um ensino médio profissionalizante, caso em que a profissionalização é entendida 
como um adestramento em uma determinada habilidade sem o conhecimento dos funda-
mentos dessa habilidade e, menos ainda, da articulação dessa habilidade com o conjunto do 
processo produtivo. (SAVIANI, 2006:15)

A proposta do ensino médio integrado se fundamenta nessa concepção e se 
constitui, sem dúvida, o grande desafio do atual governo de efetivamente imple-
mentá-las dentro dessa concepção. A visão de articulação e não de integração da 
formação profissional à educação básica, defendida por grande parte dos repre-
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sentantes dos dirigentes do Sistema ‘S’, delegados das Conferências Estaduais e 
agora delegados na Conferência Nacional, não é trivial: representa a perspectiva 
do dualismo e adestramento.

Há aqui pelo menos dois obstáculos a serem enfrentados pela sociedade e pelo 
governo. Primeiramente, modificar as diretrizes promulgadas pelo Conselho Fe-
deral de Educação, que induzem a compreensão do Ensino Médio a simples arran-
jos do Decreto 2.208/97, na perspectiva de articular e não de integrar e, em última 
instância, ao retorno do ensino profissionalizante pela reforma da Lei 5.692/71, 
um adestramento rápido com vistas ao mercado de trabalho. Em segundo lugar, 
quebrar a barreira de resistência das políticas estaduais, as quais detêm a prerro-
gativa da oferta do ensino médio.

Foram publicados, recentemente, os resultados do ENEM, os quais nos reve-
laram aspectos importantes. A imprensa propalou o sucesso das escolas médias 
públicas federais e de algumas escolas confessionais. O melhor desempenho foi 
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - uma escola de ensino médio 
vinculada à Fundação Oswaldo Cruz. Trata-se de uma escola que atende jovens de 
camadas populares e de classe média , um público muito diverso do das escolas 
privadas de elite. Por que todas as escolas públicas de ensino médio não têm o 
mesmo desempenho?

Quem responde a essa indagação, de forma correta, política e cientificamente, é 
o Diretor da Escola Politécnica, professor André Malhão, nas diversas entrevistas 
que lhe fizeram para que explicasse tal sucesso de desempenho dos alunos.

Primeiramente, André Malhão adverte que qualquer comparação com as de-
mais escolas da rede pública é inadequada porque as mesmas estão longe de ter 
as condições minimamente comparativas em termos de professores qualificados (a 
maioria com mestrado e doutorado), grupos de pesquisa, laboratórios atualizados, 
biblioteca, espaço físico.

Em segundo lugar, afirma Malhão, o diferencial está na proposta política e 
pedagógica da escola, centrada no debate e concepção da escola unitária e politéc-
nica; uma escola comprometida em formar jovens que articulem ciência, cultura e 
trabalho e lhes dê possibilidade de serem cidadãos autônomos, que possam optar 
por prosseguir seus estudos ou por ingressar na vida profissional, dependendo 
dos seus objetivos.

Como tive oportunidade de expressar ao atual presidente, por ocasião da inau-
guração do novo prédio da escola, no dia em que o Brasil universalizar esse tipo 
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de ensino médio, ele se constituirá efetivamente em uma nação. Trata-se de uma 
escola de ensino médio integrado. Mas isso significa que a sociedade brasileira 
terá de ter consciência de que o custo dessa educação é, pelo menos, 8 a 10 vezes 
maior do que o proposto pelo FUNDEB. O ensino médio, em países do capitalis-
mo central, não custa menos que quatro mil e quinhentos dólares aluno/ano. Isto 
equivale ao que uma família de classe média das grandes capitais brasileiras paga 
em escolas particulares laicas ou confessionais .

Pela importância estratégica, também, da rede de Centros Federais de Educa-
ção Tecnológica e das redes estaduais e municipais de escolas técnicas de nível mé-
dio, é fundamental que as mesmas tenham a possibilidade de restauração plena 
do nível médio de ensino na perspectiva da educação politécnica ou tecnológica 
e se constituam em uma referência efetiva por suas condições físicas, materiais, 
de formação de professores e de condições do trabalho docente. Não se trata de 
negar-lhes a prerrogativa do ensino superior, mas de garantir o ensino médio in-
tegrado como uma das suas prioridades. Também há que se aprofundar a nature-
za do ensino superior e das universidades tecnológicas. Aqui se trata de superar 
o viés em que se situa a educação tecnológica, como upgrade do ensino técnico, 
numa perspectiva reducionista e estreita.

Um desafio estratégico do governo federal é encontrar formas de uma relação 
orgânica com a rede de educação profissional e tecnológica dos estados, fruto de 
políticas pouco orgânicas e continuadas por se atrelarem ao foco dos governos 
em exercício e não como uma política pública de Estado. As conferências pre-
paratórias a esta Conferência Nacional mostraram o potencial aí existente. Isso, 
certamente, será mais democrático e efetivo para as populações pobres do que a 
tendência de transferir recursos a uma multiplicidade de experiências e projetos 
ligados a instituições privadas ou ONGs (que também são privadas). 14

Tendo como pressuposto da educação básica que se pode criar um sistema ou 
subsistema nacional de formação/qualificação profissional, integrando as múl-
tiplas redes existentes e vinculando-as à política de criação de emprego e renda 
e, no contexto em que ainda nos encontramos, à política pública de educação de 
jovens e adultos.

14  Cabe aqui registrar que há alguns projetos que vêm sendo desenvolvidos por grupos ou ONGs de larga tradição no 
trabalho com as classes populares. Estas experiências merecem todo apoio e continuidade. O IIPE (Intercâmbio, 
Informações, estudos e Pesquisas) que assessorou esta Conferência Nacional nas sínteses dos trabalhos de grupo, 
saberá indicar ao MEC o que “é trigo e o que é joio”. Uma indicação fecunda nesta direção é deslocar o subsídio 
direto ou indireto ao Projeto ou Programa Escola de Fábrica, nesta direção. A fábrica – o mercado – tem sua lógica 
no negócio e não no direito.
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Cabe, certamente, conceber esse sistema ou subsistema como política pública 
estratégica e de Estado, com a tarefa de gerir as várias redes mantidas pelo setor 
público nas diferentes esferas e no setor privado, dentro de uma perspectiva que 
Melenchon (2001:5) denomina de resposta a um duplo imperativo do progresso: o acom-
panhamento da rápida evolução tecnológica e garantia social do trabalhador.

Neste particular, pela especificidade do sistema “S”, que tem contribuição de 
fundo público compulsório, o Estado tem a obrigação de discutir uma tendência 
crescente (com ênfase diversa institucionalmente) de se transformar as unidades 
do Sistema em empresas de serviços com múltiplas “unidades de negócio”. Trata-
se de retomar os debates dos anos 80, quando se discutia, interna e externamente, 
a função social desse sistema e a criação dos Centros Públicos de Formação Profis-
sional e de democratizar efetivamente o Sistema ‘S’.

Certamente, na direção que assinalou o Ministro Fernando Haddad na abertu-
ra da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, a sociedade 
e o governo devem colocar em sua agenda que os recursos públicos arrecadados 
pelo Sistema ‘S’ tenham um fim e um controle claramente público. Por isso, a so-
ciedade tem que cobrar bem mais que os 30% de recursos em vagas de alunos do 
sistema público. Há que se cobrar também o debate sobre a natureza da formação 
profissional e sobre quem a define. Os tempos que vivemos não permitem que a 
mesma seja efetivada na perspectiva unidimensional de adestrar as mãos e aguçar o 
olho, como se referia Gramsci nos anos de 30 em relação à educação que interessa-
va ao capital e ao mercado15.

Cobrar que o Sistema ‘S’ volte a oferecer cursos gratuitos em tempo integral 
– como fez referência em seu pronunciamento nesta Conferência Nacional, re-
latando o seu próprio caso, o Senador Paulo Paim – parece-nos uma exigência 
mínima. Há milhões de jovens que necessitam disso nas periferias das pequenas, 
médias e sobretudo grandes cidades e no campo. A ausência de formação profis-
sional nos assentamentos da Reforma Agrária é gritante. O que não é eticamente 
insustentável é transferir esse fundo público para formação de profissionais, até 
em nível superior, a multinacionais ou a empreendimentos com a ótica mercantil 
de unidades de negócio. Nesse particular, a questão ética, política e jurídica é a 
seguinte: se o sistema “S” ou parte dele quer ser empresa (unidade de negócio), 
até para que não haja concorrência desleal no mercado, é preciso que renuncie ao 
fundo público compulsório, devolva o patrimônio construído ao longo de mais de 
50 anos e pague pela marca ou mude de nome. Em outros termos, ou o Sistema ‘S’ 
utiliza o fundo público que recebe para políticas públicas orientadas pelo Estado 

15  Ver a esse respeito o texto: Fazendo pelas mãos a cabeça do trabalhador.(Frigotto, 1982/1983).
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ou o Estado tem o dever político, social, econômico e ético de rever a legislação 
que criou o Sistema ‘S’.

Em termos mais amplos, cabe postular que a política pública de formação pro-
fissional afirme como prerrogativa do Estado, ou de instituições por ele creden-
ciadas, a diplomação e certificação. Ao Ministério da Educação cabe a coorde-
nação do Sistema Nacional de Formação/Qualificação. Também se pressupõe a 
existência permanente de um fundo garantido na Constituição para esse fim, que 
inclua, mas também vá além do FUNDEP (Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Profissional e de Qualificação do Trabalhador). Vá além, pois os fundos (FUNDEB 
e FUNDEP) lidam predominantemente com a questão da eqüidade.

Há, por fim, de haver em todas as redes, por um princípio de democracia subs-
tantiva, uma gestão com participação efetiva do Estado, dos trabalhadores e do 
setor produtivo. Um aspecto central desta política de certificação como prerroga-
tiva do Estado é evitar a perspectiva do negócio sobre um tema que é um direi-
to, malversando, inclusive, o fundo público e, também, de cursos sem nenhuma 
qualidade técnica e ético-política. Cursos que funcionam como um engodo, numa 
situação de fragilidade imensa da classe trabalhadora.

Se efetivamente se garante, no médio prazo, a educação básica politécnica ou 
tecnológica universal e de qualidade efetiva, a formação profissional terá outra 
qualidade e significará uma possibilidade de avanço nas forças produtivas e no 
processo de emancipação da classe trabalhadora. Neste percurso julgamos im-
portante que a política pública de formação profissional se vincule às políticas 
de emprego e renda. Isso, por sua vez, implica, como mostramos ao longo deste 
breve texto, que se politize o debate em todas as esferas, mormente a econômica, 
rompendo com a doutrina dos técnicos e gestores neutros. Cabe à classe trabalha-
dora lutar em suas organizações e movimentos para construir uma nação contra 
aqueles que historicamente moldaram um capitalismo dependente, associado e 
subordinado ao capital mundial.
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“Inicialmente, em nome do professor Francisco das Chagas, Secretário 
de Educação Básica e de toda a equipe técnica da SEB, cumprimento 
o secretário Eliezer Pacheco, da Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica; os dirigentes e toda a equipe técnica da SETEC; os 
delegados que aqui representam a nossa rede federal de educação 

tecnológica; os da rede de educação profissional vinculada aos sistemas 
estaduais e demais convidados. Tenho certeza de que o professor Eliezer Pacheco 
está escrevendo uma importante página na história da educação brasileira com 
a realização desta Conferência. Estou certa de que, com este evento, estaremos 
buscando diretrizes muito fecundas não só para a educação profissional, mas 
também para todo o sistema educacional do nosso País.

Penso que essa não é uma tarefa fácil. Depois de ouvir a apresentação do 
professor Gaudêncio e as intervenções dos meus colegas de mesa, vou sair deste 
evento refletindo sobre o que deixei de comentar, porque foi muito rica a sua 
exposição e temos aqui um tempo circunscrito a essa tarefa.

Darei destaque a uma das primeiras colocações do professor Gaudêncio 
quando ele problematiza: ‘Por que não universalizamos a Educação Básica 
no Brasil?’ Porque isso, do meu ponto de vista, tem uma relação direta com 
a enorme tarefa e o desafio que está posto para dirigentes, professores e para 
qualquer cidadão deste País e, quando se pensa numa proposta de educação, 
esta tem de estar vinculada necessariamente a um projeto de nação, a um 
projeto de sociedade. Chegamos a quatro séculos de história, 2000; século 
XXI; 2006. Nunca é demais ter presentes esses dados, porque é uma realidade 
extremamente danosa.

Em termos nacionais, a taxa de escolarização no ensino médio está muito 
aquém do ideal de universalização. Apenas 44% da população brasileira de 15 
a 17 anos estão na escola. Em comparação com os 18,2% do início da década 
de 1990, evoluímos muito; no entanto, estamos longe da universalização já 
alcançada no ensino fundamental. Das quase oito milhões de matrículas em 
2005 na escola pública, apenas 4% pertenciam à educação profissional de 
nível médio. Quatro por cento! Isso mostra essa fragmentação em termos de 
educação. Dividindo, desconhecendo uma dimensão que é vital para assegurar a 
sobrevivência numa sociedade como a nossa. Não universalizamos e não iremos 
universalizar enquanto persistir esse modelo de sociedade. Enquanto for esse o 
projeto de nação.

Faço este destaque porque nós temos que discutir uma proposta da educação 
aliada a um projeto de sociedade. Não nos tem faltado iniciativa no campo da 
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reforma educacional, desde o início da nossa história. Do Brasil-colônia ao século 
XXI são inúmeras as iniciativas, mas não conseguimos superar a fragilidade do 
sistema, do ponto de vista da sonegação de um direito.

Temos proclamado desde a primeira Constituição imperial, em 1824, a 
educação como direito de todos. Mas, enquanto se prega esse modelo; sonega-
se. Eu diria, professor Gaudêncio Frigotto, que há uma relação determinista 
entre a educação e a forma como a sociedade se organiza do ponto de vista da 
produção, mas certamente há uma relação intrínseca. É disto que nós estamos 
falando. É dessa realidade que estamos falando e do desafio que está posto para 
todos nós, quando pensamos numa sociedade diferente da que nós vivemos 
hoje e que seja mais justa, mais equânime, na qual de fato a justiça social tenha 
concretude do ponto de vista material e é neste contexto que estamos discutindo 
a política. O nosso governo discute, propõe e formula uma política para a 
educação. Nessa formulação, há de se considerar a especificidade da sociedade 
atual onde a ciência, o desenvolvimento científico e o desenvolvimento 
tecnológico estão impregnando os diferentes setores. Desconhecer essa realidade, 
do ponto de vista da educação formal, da educação escolar, também é sonegar o 
direito. Avançar, do ponto de vista conceitual, é um desafio. Avançar, no sentido 
da preservação do direito à educação, é um outro desafio.

Então, professor Gaudêncio Frigotto, penso que, quando falamos em 
universalização, em buscar a universalização da educação básica, não falamos de 
uma educação qualquer, mas de uma educação que assegure condições efetivas 
para a inserção na vida social e afirmo que nós temos uma proposta em curso. 
Mais que uma proposta, um fato. Isso já é uma realidade: ensino médio integrado 
à educação profissional, técnico de nível médio. Aqui, caros delegados, sempre 
há uma controvérsia. Jaqueline usou a expressão: ‘A educação técnica de nível 
médio integrada ao Ensino Médio.’ Literalmente aqui a ordem dos fatores não 
altera o produto. Estamos falando de um tipo de educação que rompa com essa 
fragmentação histórica, com essa dualidade que coloca de um lado a ciência e a 
técnica e do outro o conhecimento geral, o conhecimento específico, a formação 
geral. Convém romper com o que está assentado na nossa cultura escolar e 
também no pensamento da sociedade como um todo: são realidades, são aspectos 
formativos que dificilmente se realizariam num mesmo itinerário educacional.

Temos tido o privilégio de responder por uma coordenação da construção 
dessa nova modalidade de ensino médio e de educação profissional. Os fatos, 
na forma em que foram apresentados no Decreto 5.154/2004, como uma das 
modalidades de educação profissional preservando as que já estavam sendo 
oferecidas. Esse caráter de livre adesão para as escolas do sistema elimina a 
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obrigatoriedade, a compulsoriedade. Cabe a cada sistema buscar o seu caminho 
para oferecer e tomar a decisão em relação a essa nova modalidade. E digo hoje: 
em 2005, um ano depois do decreto promulgado em julho de 2004, que apenas no 
primeiro ano de implantação o ensino médio integrado à educação profissional 
já é oferecido por quinze unidades da federação; para 2006 temos previsão de 
matrícula em dezenove estados. É importante trazer essas informações para 
mostrar que os sistemas de ensino já estão respondendo e procurando caminhos 
para a oferta de um ensino médio que possa assegurar condições de inclusão, de 
cidadania, no qual a dimensão trabalho é um dos elementos centrais na articulação 
do currículo. Para 2006 nós temos projetado noventa mil matrículas nessa nova 
modalidade. Devo dizer que tem sido um duro aprendizado. Estamos inventando 
essa organização curricular e temos que radicalizar a mudança em relação à forma 
que estava sendo oferecida, especialmente ao ensino médio convencional. Temos 
que nos debruçar sobre cada um dos componentes até a exaustão, considerando 
o papel que eles têm para assegurar tanto o desenvolvimento dos conhecimentos 
gerais como a adequada formação para o trabalho.

Um fato recente mostra a importância de se construir essa modalidade com 
vistas a assegurar a inclusão. Busca de cidadania foi o que constatei em uma 
demanda trazida por comunidades escolares indígenas de três diferentes regiões 
do país. Buscaram o Ministério da Educação, buscaram a FUNAI e eis que 
disseram: - Na semana passada, no Pará, no Mato Grosso e já está apontado para o Alto 
Solimões, Diretora; nós precisamos assegurar condições para que os nossos jovens, os 
índios, não continuem a deixar a aldeia em busca de outro ambiente social no qual têm 
sofrido graves problemas de inserção, gerando a exclusão. Acentuando mais o caráter 
de exclusão desse segmento da sociedade nacional, disse o seguinte: - Precisamos 
preparar os nossos jovens para que tenham condições de assegurar o controle, manejo 
ambiental, formar professores para as nossas escolas e também qualificação na área de 
saúde, áreas que se revelam de grave densidade do ponto de vista social e das relações.

Eu espero ter dito alguma coisa proveitosa a propósito dessa temática. Serão 
necessários muitos eventos, muito debate interno, para assegurar o espaço de 
interlocução com os sistemas de ensino e com a rede de educação profissional e 
tecnológica, que tem nos dado apoio substantivo nesse trabalho de assistência 
aos Estados, na construção dessa nova modalidade de ensino médio integrado à 
educação profissional. Aqui falo da rede de Educação Profissional e Tecnológica, 
indistintamente: a federal e as dos diferentes sistemas de ensino, bem como dos 
especialistas, dos nossos professores e das nossas universidades, que muito têm 
contribuído para se buscar a pavimentação de um caminho seguro para a oferta 
dessa modalidade de ensino, de forma que não temos mais o direito de errar 
quando se propõe iniciativa no campo da educação formal.”
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“Boa tarde a todos e a todas aqui presentes na 1ª Conferência 
Nacional De Educação Profissional e Tecnológica.

Saúdo a professora Jaqueline, Diretora de Políticas e 
Articulação Institucional da SETEC; Sr. Gaudêncio Frigotto, 
nosso amigo, meu eterno orientador; a professora Lúcia Lodi, 

Diretora de Políticas do Ensino Médio da Secretaria de Educação Básica do 
MEC; o Francisco, representante do Movimento dos Sem Terra. Agradeço o 
convite para participar como debatedora e vou me colocar neste papel, e não de 
fazer uma discussão em cima do que o professor Gaudêncio falou. Não ousaria 
tanto. Ressalto que estou aqui como gestora estadual de educação profissional 
do Paraná, almejando que esta Conferência seja bastante produtiva para todos 
nós, porque temos que sair daqui com um norte do entendimento que temos em 
relação à construção da política pública para a educação profissional e tecnológica 
do nosso País. Também gostaria de ressaltar a importância desta conferência e, 
principalmente, de todas as conferências estaduais preparatórias a esta.

Nós, que somos gestores da educação profissional nos estados, fomos os 
responsáveis pelas Conferências estaduais, porque tivemos entendimento de 
que era de suma importância que a Conferência Nacional fosse realizada e que 
pudéssemos participar democraticamente da construção de uma política pública 
para a educação profissional e tecnológica. Então, todos os gestores estaduais 
estão de parabéns pelo trabalho que fizeram para que as Conferências estaduais 
acontecessem. Convém dizer que muitas delas se realizaram em parceria: com a 
rede federal, com escolas privadas e com o Sistema ‘S’, quer dizer, todos aqueles 
que trabalham com a educação profissional em nosso país. Daí a importância 
dessas conferências para que esse movimento acontecesse. Precisávamos ter 
nos nossos estados a possibilidade de movimentar a discussão da educação 
profissional. Foram discussões bastante acaloradas, que resultaram, então, no 
trabalho que está sendo apresentado aqui, através das propostas que todos nós 
discutimos nos nossos estados e trouxemos aqui para o debate. Propostas essas 
que definirão a política pública para a educação profissional e tecnológica do 
nosso País.

Também não poderia deixar de ressaltar e falar, como uma gestora estadual, 
do trabalho que as redes estaduais de educação profissional vêm realizando 
em todos os estados e no Distrito Federal. Muito se fala quando tratamos da 
educação profissional da rede federal, do Sistema ‘S’, da rede privada. Mas 
é preciso lembrar que as redes estaduais têm escolas técnicas e que, apesar 
de políticas e políticas, existem há mais de sessenta anos escolas técnicas nas 
redes estaduais do nosso País. Não somos novos nem somos inexperientes 
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nessa construção e gostaríamos de ressaltar isso. As redes estaduais existem e 
queremos que elas sejam reconhecidas, como vêm sendo reconhecidas neste 
governo, pelo Ministério da Educação e também por esta Conferência. Nós 
existimos, fazemos educação profissional e queremos continuar fazendo-a e 
expandindo.

A professora Edna, Presidente do Fórum de Gestores Estaduais de Educação 
Profissional, na abertura, levantou alguns dados que demonstram o que 
poucos sabem das redes estaduais: que, além de existirmos, temos escolas 
que representam um número significativo de instituições de atendimento, por 
meio da escola do trabalho de jovens e adultos trabalhadores. Num rápido 
levantamento que fiz hoje, na hora do almoço, verifiquei que temos, nas redes 
estaduais, cerca de seiscentas e oitenta escolas profissionalizantes, número que 
pode ser pouco significativo quando pensamos no número de escolas técnicas de 
ensino Médio que temos no nosso país. Mas se trata de um número significativo 
em relação à própria rede federal, que também é uma rede espalhada por todo o 
Brasil, mas também não dá conta desse atendimento, assim como nós não damos 
conta de atender a todos os jovens e adultos trabalhadores.

Sinalizamos que temos, sim, de realizar um diagnóstico real, de forma 
consistente, para que saibamos quem somos, quantos somos e onde estamos 
neste país, seja na rede federal, na municipal, na rede comunitária e na privada, 
ou seja, em todos os segmentos. Não temos esse diagnóstico real. Existem dados, 
mas não representam a realidade. Então, nós temos que trabalhar junto ao MEC 
para que esses dados possam ser consistentes. Temos de ressaltar também que o 
caminho para democratização da educação profissional passa pela expansão das 
redes estaduais, estou convencida disso. Passa pela definição de políticas públicas 
e não pelo estabelecimento de programas pontuais, muitas vezes desarticulados 
e sobrepostos. Temos que trabalhar com políticas e não com programas. Se 
queremos realmente que a educação profissional neste país seja uma realidade 
na escola pública, não podemos mais continuar trabalhando da forma como 
historicamente vem sendo tratada a educação profissional e tecnológica.

Passa também pelo financiamento público para as instituições públicas. 
Passa pela formação de professores e de profissionais não-docentes para a 
educação profissional. Esses são os nossos principais desafios. Temos que ter 
financiamento e essa questão de ter, como o professor Gaudêncio colocou, 
não apenas a criação de um fundo, mas muito mais do que isso. Temos de 
ter professores formados para essa modalidade de ensino. Nós não temos no 
nosso país professores preparados para atuar na educação profissional. Quanto 
às questões que o professor Gaudêncio coloca, eu gostaria de ressaltar que a 
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educação profissional não pode ser entendida, principalmente, como redentora 
da pátria, porque ela não vai resolver os problemas da universalização da 
educação básica. Não passa por aí. Acho que isso é importante ressaltar: que a 
educação profissional, como nos diz o Ministro Fernando Haddad, tem papel 
importante na objetivação do Ensino Médio e tem o desafio de conseguir que 
a profissionalização seja um fator para a permanência dos jovens que estão se 
deslocando, que vêm saindo das nossas escolas de Ensino Médio regular para 
adentrarem a educação de jovens e adultos.

Não queremos e não podemos defender uma escola em que a formação 
profissional seja mera adaptação estrita ao mercado de trabalho. Mas, como 
aponta o professor Gaudêncio Frigotto, nós queremos formar não indivíduos, 
mas sim sujeitos sociais históricos. Buscamos uma formação integral dos jovens 
trabalhadores, seja na forma concomitante, subseqüente ou integrada, seja 
na formação inicial e continuada ou na tecnológica: uma formação integral. 
Queremos, como aponta também o professor Gaudêncio, uma educação 
profissional integrada à educação integral básica e não articulada à educação 
básica como direito subjetivo do trabalhador e às necessidades do sistema 
produtivo. É obvio que temos que dialogar com o sistema produtivo. Quando 
dizemos que a demanda não pode ser direta, imediata ou ser apenas adaptada 
ao mercado de trabalho, não estamos querendo dizer que não temos de dialogar 
com esse setor produtivo. É óbvio que temos que fazê-lo. Mas temos que 
pensar na formação desse homem, desse sujeito, pois queremos que os nossos 
jovens tenham a possibilidade e a condição de adentrarem e permanecerem 
na escola pública, democrática, gratuita e de muita, mas muita qualidade. No 
caso do Paraná, optamos já no início do governo pelo ensino médio integrado à 
educação profissional. Não que outras formas não aconteçam: trabalhamos tanto 
com o ensino médio integrado como com o subseqüente.

Temos hoje no Paraná cerca de trinta e dois mil alunos no ensino médio 
integrado à educação profissional e em torno de trinta e um mil alunos em 
cursos da modalidade subseqüente. Para essa decisão, partimos da concepção de 
que ensino e currículo partem das dimensões de que trabalho, cultura, ciência e 
tecnologia constituem os fundamentos sobre os quais os conhecimentos escolares 
devem ser trabalhados e assegurados, na perspectiva de uma escola unitária e 
de uma educação politécnica ou tecnológica. A professora Lúcia Lodi vai ter a 
oportunidade de dialogar um pouco mais sobre a questão da integração.

Finalizo dizendo que nós queremos uma educação integrada e não uma 
educação articulada à educação profissional. Esse tem de ser o nosso horizonte, 
essa articulação mesma que está posta hoje no Decreto 5.154. O nosso esforço 
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resulta de que acreditamos em educação profissional e não queremos uma 
educação profissional de treinamento, mas queremos formar pessoas, sujeitos. 
Temos que avançar nessa perspectiva do entendimento, da concepção de 
formação integral e do entendimento que nós temos hoje da integração do 
conhecimento básico com o conhecimento tecnológico. Esse é o nosso grande 
desafio. Nosso trabalho nas discussões aqui e no trabalho que nós vimos 
realizando em todas as redes, seja rede privada, rede federal ou rede estadual, 
é na perspectiva de trabalharmos o sentido da integração, transformando isso 
numa política pública, porque é disso que precisamos. E política pública engloba 
todas as questões que sabemos necessárias, desde o financiamento até a boa 
formação dos nossos professores e a preparação dos espaços onde os alunos vão 
ter as suas aulas teóricas e práticas. É para isso que vimos trabalhando e nos 
fortalecendo enquanto redes públicas, para que possamos fazer o que temos 
hoje: a perspectiva do Paraná. Hoje é uma realidade a educação profissional no 
Paraná e queremos que a educação profissional seja uma realidade no nosso 
País. 

Muito obrigada.”
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“Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, quero agradecer esse 
convite para participar da 1ª Conferência Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica, para expor algumas idéias que nós 
pensamos dentro do Movimento dos Sem Terra. Inicialmente, 
queria caracterizar um pouco a questão da agricultura, para 

entendermos, então, a formação dentro da agricultura no Brasil. Creio que a 
atividade agrícola pode ter sido, se não a primeira, a segunda profissão no 
mundo. Não é? Da humanidade. Creio que o homem começou primeiro fazendo 
a sua casa ou a caverna e depois começou a plantar os alimentos. Talvez tenha 
sido essa a primeira profissão da história da humanidade.

Inicialmente, queria caracterizar um pouco essa agricultura para depois 
entendermos o que nós estamos propondo do ponto de vista da formação e da 
capacitação profissional. Nós temos um país que tem desigualdades regionais 
e tem desigualdade dentro das próprias regiões. Então, podemos encontrar, 
mesmo no Centro-Sul do Brasil, digamos que vamos pegar aqui do Centro-
Oeste/Sudeste, onde o capitalismo na agricultura se desenvolveu mais. Mesmo 
dentro desses lugares onde o capitalismo mais se desenvolveu, encontramos 
relações das mais atrasadas possíveis. Então, pequenas regiões ou, às vezes, 
médias regiões onde persiste a pobreza, a miséria e o atraso em todos os 
sentidos. Vou citar algumas para entendermos esse processo como referência. 
Por exemplo, a região centro do Paraná, que é um dos estados onde a agricultura 
está mais desenvolvida neste país. Agora, pegamos uma região do estado onde 
predomina a fome e onde predomina a miséria: o ensino também segue o mesmo 
princípio de abandono, de falta de qualidade, de falta de escolas, o aumento do 
analfabetismo e assim por diante.

Podemos identificar, em todos os nossos estados, pequenas regiões cercadas 
pelo desenvolvimento econômico e regiões cercadas de pobreza e de atraso. 
Então, assim se desenvolveu o capitalismo na agricultura no Brasil. E o 
Nordeste, basicamente, esse capitalismo abandonou. Ficou restrito hoje a uma 
pequena parte da cana que ainda resta, porque a parte do cacau é uma coisa 
pequena, e mais recentemente algumas frutas: a uva, numa pequena região 
do Vale do São Francisco, e o melão e nada mais. Ao Centro-Sul, então, foi 
atribuído aquilo que, digamos, é a demanda do mercado ou, então, para dizer 
com palavras mais simples para todos nós entendermos, a demanda dos ricos. 
Essa história da demanda do mercado é para não dizer quem são essas pessoas. 
Então, muita gente diz que o mercado não tem cara. O mercado tem cara: o 
mercado é meia dúzia de ricos. Esse é o mercado! Todo o desenvolvimento 
da agricultura no Brasil a partir da década de 30 foi baseado para resolver o 
problema desse mercado; dessa meia dúzia de ricos. E hoje, ele está centrado 
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em alguns produtos, só na agricultura que forma o grosso da produção agrícola, 
que é a soja, o milho, a laranja, a cana e, recentemente, o eucalipto. Ou, então, 
vamos dizer assim: as florestas, porque não é só de eucalipto. E entra nesse rol, 
dependendo do grão, as carnes. Esse é o grande mercado brasileiro. Quer dizer, 
nada o mercado da agroindústria de meia dúzia.

A partir de 50, quando esse modelo agrícola foi implantado, a formação 
para a agricultura veio para atender a essa necessidade. A necessidade dessa 
meia dúzia. E as escolas agrícolas, os cursos de Agronomia tiveram toda uma 
filosofia daquilo que o Gaudêncio colocava sobre transferência de conhecimento 
e não de pesquisa para desenvolver a Ciência no Brasil. Essa transferência de 
conhecimentos é uma coisa, de certa forma, muito simples e torna as pessoas 
incapazes de resolver os problemas que a sociedade coloca. Apenas transfere 
conhecimento. Então, foi pesquisada. É aquilo que o Paulo Renato disse: 
Não. Nós pegamos o conhecimento dos americanos e aplicamos aqui. Não precisamos 
desenvolver nada. Está tudo resolvido. Para essa meia dúzia eu acredito que está 
mesmo tudo resolvido. Agora, para o povo brasileiro não é assim. Então, quem 
pensa para meia dúzia, pensa desse jeito. Inclusive, o estado é feito assim no 
Brasil. Quando é para resolver o problema dos ricos, de meia dúzia, ele é rápido, 
ágil e resolve os problemas imediatamente. Quando é para resolver os problemas 
do povo, então não tem lei, não tem política, não tem dinheiro. Tudo é mais 
difícil. É assim que acontece no dia-a-dia.

O público com quem nós trabalhamos, digamos que sejam os excluídos dos 
excluídos: excluídos do processo produtivo, excluídos de todas as políticas 
sociais na sociedade. Eu fui num assentamento no Ceará que tinha duzentas 
e poucas famílias; 98% dos assentados eram analfabetos. Nós temos agora, no 
Rio Grande do Norte, a maioria da coordenação do movimento é analfabeta. 
Desde quando nos organizamos como movimento, já tivemos essa preocupação 
de começar a levar para dentro dos assentamentos as escolas. Durante um bom 
período nós atribuímos isso ao Estado. Tínhamos pouca interferência nesse 
processo. Aí, percebemos que o Estado não dava conta e nos metemos a fazer, a 
buscar cooperação com as universidades para trazer o ensino para dentro dos 
assentamentos.

Como eu tenho pouco tempo, vou fazer apenas duas citações para 
tentar exemplificar aquilo que nós pensamos sobre o ensino ou sobre a 
profissionalização no campo. Nós temos que formar o nosso povo e eu não 
trato aqui de formar só as crianças ou só os jovens, mas, sim, todo mundo que 
queira. Inclusive, eu me formei no ano passado lá no assentamento de Diamona, 
no Rio Grande. Sou um desses; faço parte dessa camada que ficou fora porque 



277

o mercado não me absorveu. Os ricos não me absorveram, não me quiseram. 
Então, o ensino deve servir para libertar o povo e não servir aos interesses da 
minoria. Para nós, essa é a chave do ensino: ele deve ser capaz de, além de 
ensinar uma profissão, ensinar a técnica. Que ensine o povo a se libertar desse 
modelo que oprime. Então, essa é a nossa concepção de ensino, quando se trata 
dessa questão.

Eu vou me situar basicamente nessa questão da agricultura, que é onde 
nós atuamos. Nós temos hoje funcionando onze cursos ligados diretamente à 
agricultura. Desses, nove têm ênfase na agroecologia. Nós entendemos que o 
novo na agricultura não é reproduzir o velho ou conhecer o velho; o novo na 
agricultura é não se basear num pacote de química e de conhecimentos que 
vieram de fora, impostos ao Brasil, principalmente durante a ditadura militar. 
Nesses onze cursos, temos em torno de quinhentos e cinqüenta educandos 
hoje em salas de aula; dois cursos são de Administração Rural e nove são para 
nós irmos concebendo na prática um outro modelo de agricultura, que não 
seja baseado na agroquímica e, sim, na produção de alimentos saudáveis, que 
não contaminem o meio ambiente, que não contaminem a nossa água, que não 
escravizem o nosso povo. Porque hoje o importante para esse grande modelo é 
a renda: se for preciso escravizar o povo, envenenar tudo, não importa. O que 
importa é a renda do capital, tanto que, a cada ano que passa, temos mais e mais 
descobertas de trabalho escravo. Isso significa que o ser humano não conta nesse 
modelo; conta o que ele produz para o capital.

E vem aí, em nome de uma chamada energia limpa, um grande problema 
ambiental e social que se avizinha, principalmente nos estados de São Paulo, 
Mato Grosso e Goiás, que é a produção extensiva da monocultura da cana-de-
açúcar. Vem para atender ao grande capital dos fazendeiros, dos usineiros, diga-
se de passagem, e não para atender à geração de emprego, ao desenvolvimento 
tecnológico que ajuda a sociedade a se organizar, que ajuda a sociedade a viver 
melhor. E, se nós não nos cuidarmos, isso vai entrar em outras áreas, como a 
área da mamona, que hoje é uma novidade aparecendo principalmente para os 
estados do Nordeste, região que contém menos água e lá a cultura se adapta 
melhor.

O MST tem hoje nas escolas em torno de três mil educandos, que estão 
sendo capacitados nas mais diversas áreas. Nós chamamos de capacitação. Na 
enfermagem, na saúde comunitária, na área da educação. Temos mais quatorze 
cursos dessa natureza, como magistério e assim por diante. Nós entendemos 
que a reforma agrária precisa de uma grande capacitação desse pessoal que 
está dentro dos assentamentos e que não sejam meros produtores de alimentos, 
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ou, então, meras pessoas jogadas de lado porque estavam incomodando os 
governos. Hoje, temos nos nossos assentamentos em torno de oito mil, seiscentos 
e setenta e nove escolas de primeiro e segundo grau. Apenas trezentos e setenta e 
três de ensino médio, todas as outras são de ensino básico de 1ª a 4ª série. Temos 
em torno de quinhentos mil estudantes de 7 a 14 anos dentro dos assentamentos. 
Acima de 18 anos temos um milhão e quatrocentas mil pessoas e somente 
noventa e dois mil tem o ensino médio, mas estamos buscando aumentar. Nos 
últimos anos isso nos ajudou muito.

A cooperação com as universidades que nos ajudam a fazer essa transferência 
de conhecimento que historicamente ficou ligada a uma pequena minoria, como 
o Gaudêncio estava dizendo, da classe média e restrita ao meio urbano. Por isso, 
essa concentração hoje no meio urbano. Por quê? Porque os serviços públicos 
não chegam à agricultura, não chegam ao interior. Então, quem quiser estudar 
tem que ir para o centro urbano e nós estamos fazendo a chamada incursão, que 
é trazer a escola, devolver a escola para o meio rural, para que possamos formar 
os agricultores e para que se desenvolva aí uma agricultura diferente.

Pelo curto espaço de tempo, resumo aqui a minha pequena intervenção 
e quero agradecer muito a todo o trabalho que nós estamos tendo e todo o 
apoio que nós estamos recebendo, com a cooperação tanto do Ministério da 
Educação como das escolas, inclusive de profissionalização técnica, que estão 
espalhadas nos estados. Eu tinha relacionado aqui e por falta de tempo eu não 
vou citá-las. Nós temos alunos nossos e extensões dessas escolas dentro dos 
nossos assentamentos, para que possamos definitivamente resolver esse grande 
problema que afeta o meio agrícola.”




