
Discurso da Aluna Bianca Silva Santana – Cerimônia de inauguração simultânea
de 78 escolas da Rede Federal de Educação Profissio nal e Tecnológica

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva,

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad e
demais autoridades presentes.

Secretários, diretores, professores, técnicos, estudantes e comunidade.

Senhor Presidente,

Em nome de todos os alunos e alunas dos Institutos Federais do País, gostaria,
primeiramente, de parabenizar toda a equipe do Ministério da Educação, em particular
o Ministro Fernando Haddad, pelo excelente trabalho que vem executando para a
melhoria da Educação no Brasil.

Como estudante do curso de Transporte Ferroviário Integrado ao Ensino Médio, do
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cariacica, sou testemunha do que significa
para nós, jovens, a expansão da oferta de cursos profissionalizantes diante das
exigências que nos são feitas, hoje, pelo fenômeno da globalização.

E, permita-me, presidente Lula, utilizar uma técnica sua de discurso, realizando
algumas alusões e metáforas do significado que essa expansão da Rede Federal de
Educação Profissional tem para todos nós...

Permita-me comparar a Rede de Educação Profissional no Brasil a um trem; e cada
escola a um vagão; e os alunos e alunas aos passageiros. Esse trem, presidente Lula,
partiu de uma estação chamada “Esperança” rumo à estação “Futuro”, precisamente
em 1909, e seu primeiro maquinista foi o presidente da República Nilo Peçanha,
homem que ousou acreditar que a educação profissionalizante poderia ser um caminho
para diminuir as diferenças sociais e para contribuir com o desenvolvimento econômico
do nosso País.

Ao criar as “Escolas de Aprendizes e Artífices”, o visionário Nilo Peçanha partiu com
uma locomotiva e 18 vagões; como passageiros, centenas de crianças excluídas e
marginalizadas, com as quais caberia ao Estado contribuir na formação do caráter e da
cidadania.

Mas também ele, Nilo Peçanha, sofreu na própria pele o preconceito por sua origem
pobre e por ser mulato, filho de mãe branca e de pai negro. Contudo, da pobreza, fez-
se grande. Chegou à Presidência da República, testemunhando os “milagres” que a
educação pode operar. Depois deste início, presidente Lula, vieram outros
maquinistas... Novos vagões, novos passageiros e passageiras, novas estações...



Contudo, foram inúmeros os percalços. Alguns maus maquinistas tentaram descarrilar
os carros. Outros deixaram o trem sem combustível. Outros tentaram engatar a marcha
a ré com o intuito de desfazer o caminho conquistado. E alguns chegaram a desviar o
trem de sua linha, mas a força de união do povo brasileiro fez com que a locomotiva
voltasse ao rumo certo da democracia.

Entretanto, o que nos marca profundamente foram os milhares de jovens brasileiros
que não conseguiram embarcar por falta de vagões, ou de assentos; ou porque os
vagões passaram com suas portas fechadas, lotados ou em alta velocidade.

Hoje, presidente Lula, 100 anos após a partida do trem, é possível contabilizar as
perdas, os avanços e as conquistas dessa viagem. Em 2003, antes que o senhor
assumisse a locomotiva, esse trem contava apenas com 140 vagões, em 94 anos de
viagem.

Entretanto, em apenas sete anos, o senhor expandiu o número de vagões para 274,
quase o dobro do que havia em 2003, e prometendo um total de 380 vagões até o final
deste ano, o que elevará o nosso número de passageiros para quase 500 mil alunos,
sem contar a tripulação, como os professores e os técnicos administrativos.

Assim, após 2003, como o presidente Nilo Peçanha, também o senhor ousou acreditar
que a expansão da educação profissionalizante é um dos caminhos fundamentais para
mantermos o trem no rumo certo. Isso mostra que o verdadeiro maquinista não deixa
passageiro para trás.

E a expressão que resume tudo isto, presidente Lula, é “coragem pela educação”. A
mesma coragem que tiveram grandes mestres, como o professor Anísio Teixeira, o
professor Darcy Ribeiro, o educador Paulo Freire e tantos outros que jamais perderam a
esperança na educação como base de desenvolvimento ético, estético, social, cultural e
econômico de um povo. E quando falo de coragem, presidente Lula e ministro Haddad,
estou me referindo à ousadia deste Governo de tocar na história para desfazer algumas
práticas que insistem em dividir a educação brasileira em educação para os pobres e
educação para os ricos. E, entre essas mudanças de coragem, gostaria de citar duas
em especial:

A primeira, a expansão avassaladora da rede de educação profissional no País,
materializando as teses do que deva ser um verdadeiro governo trabalhista.

E a segunda, o estabelecimento de uma nova forma de acesso ao Ensino Superior,
buscando desmontar o caráter preparatório que o ensino médio tomou no Brasil desde
o início da República.

Contudo, nem mesmo as forças contrárias que teimam em sabotar estes avanços serão
capazes de ofuscar esses conquistas. Isto porque este Governo não está sozinho.



E essas mudanças de coragem, senhores, são atitudes impagáveis. A história lembrará
delas pelo abalo que causarão às velhas estruturas; e os jovens humildes lembrarão
delas quando transformarem essas oportunidades em melhores condições de vida para
si e para as suas famílias.

Mas, entrar em um instituto federal, presidente, não é somente ter uma perspectiva de
um futuro melhor. É uma questão de auto-estima e de amor. Só quem faz parte desta
escola, que veste o seu uniforme e que canta o seu hino, pode descrever o sentimento
agigantado que traz no peito. Com certeza, este mesmo sentimento o senhor deve ter
sentido quando entrou para o Senai aos 14 anos de idade e ao receber o seu diploma
de torneio mecânico em 1963. Muitos ex-alunos daquela época contam que era um
grande orgulho para as famílias quando seus filhos conseguiam entrar para o Senai.
Então, o senhor sabe do que estou falando, presidente Lula.

E hoje, com a inauguração de outros 78 novos campi, mais de 50 mil jovens poderão
ter o sentimento que eu e o senhor tivemos.

Mas o percurso do nosso trem está apenas no início, presidente Lula e ministro
Haddad. Há muitos trilhos ainda por rodar. Considerando que o nosso País tem pouco
mais de 500 anos e que a nossa primeira LDB surgiu a apenas 49 anos, estamos no
início desta caminhada. E não vai ser fácil recuperar tanto tempo perdido.

O tempo dos jovens que, sem uma vaga na escola, perderam-se nas armadilhas
urbanas.

O tempo dos professores que não conseguiram realizar bem o seu trabalho por falta de
condições materiais, salariais e/ou de aperfeiçoamento profissional.

O tempo das famílias nas quais, para complementar a renda, pai e mãe se ausentaram
para trabalhar, deixando suas crianças sobre a responsabilidade total da escola.

O tempo da pessoa com deficiência que, por falta de acolhimento na escola, não pode
desenvolver sua autonomia.

Mas esta luta, presidente Lula, não é apenas do seu Governo, é de todos nós
brasileiros. É um dever, sim, do Estado, mas é também um dever da família. É uma luta
que deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da criança, do jovem e do adulto.

E, da nossa parte, da parte dos jovens estudantes desse País, estaremos prontos,
como sempre estivemos, com tinta ou sem tinta no rosto.

Utilizando-me de suas palavras, presidente Lula, acho que realmente “... nunca antes
na história deste País” fez-se tanto pela educação em tão pouco tempo, e com tanta
coragem, determinação e esperança: Reuni; Prouni; Bolsa Educação; cotas; Fundeb;
pós-graduações; formação continuada para mais de 354 mil professores das redes
públicas...



Aliás, todas estas conquistas, hoje, materializam muito das esperanças dos nossos
antepassados, e “esperança” é palavra-mãe na educação brasileira, porque nos faz
relembrar um dos educadores mais amados deste País: o mestre Paulo Freire, que em
suas palavras sempre dizia que “Esperança não é esperar. É caminhando que se
caminha”.

É uma pena que o professor Freire já não esteja mais entre nós para testemunhar o
quanto este Governo tem feito pela educação do jovem e do adulto trabalhador no
Brasil. De certo, ele destacaria a “boniteza” de todo este processo de transformação e
da boa vontade para com a integridade do ser humano.

Assim, presidente, essas palavras simples reafirmam que nós, jovens brasileiros, temos
esperança, mas não queremos esperar. Não podemos esperar. Compreendemos que
muitos brasileiros esperaram e o Brasil não passou de um país do futuro. E futuro é
algo que só pode chegar para aqueles que compreenderem que futuro nada mais é do
que o presente a ser conquistado a cada dia por meio de uma caminhada sem atalhos.
E nós jovens não costumamos cortar caminhos. Temos a vontade e a perseverança de
realizar esta caminhada por inteiro, sem medo, com garra e com respeito. Respeito às
diferenças, ao nosso País, às nações e ao planeta.

Por fim, presidente Lula, gostaria de saudar ao diretor do Campus Cariacica, o
professor Lodovico Ortlieb Faria, incansável na luta pelo desenvolvimento da educação
profissionalizante no Estado do Espírito Santo. Ao nosso reitor, o professor Denio
Rebello Arantes, que tem nos guiado com sabedoria neste momento de transição de
Escola Técnica para Instituto.

E ao prefeito de Cariacica, o professor Helder Salomão, que tem conseguido grandes
vitórias em favor da educação daquele município capixaba, desfazendo ranços
históricos.
E deixo aqui uma breve frase do escritor renascentista François Rabelais para que
possamos refletir sobre este momento de responsabilidades diante da educação
brasileira: “Conheço muitos que não puderam quando queriam, porque não quiseram
quando podiam”.

Obrigada!


