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A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada na pauta da sociedade brasileira como universal. O não entendimento da abrangência da educação profissional na ótica do direito à educação e ao trabalho, associando unicamente à “formação de mão-de-obra”, tem reproduzido o dualismo existente na sociedade brasileira entre as “elites condutoras” e a maioria da população, levando, inclusive, a se considerar o ensino normal e  a educação superior como não tendo nenhuma relação com educação profissional.
A formação profissional , desde as suas origens, sempre foi reservada às classes menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida distinção entre aqueles que detinham o saber e os que executavam tarefas manuais( ensino profissional).Ao trabalho, freqüentemente associado ao esforço manual e físico, acabou se agregando ainda a idéia de sofrimento.Aliás, etimologicamente o termo trabalho tem sua origem associada ao “tripalium”, instrumento usado para tortura. A concepção do trabalho associado a esforço físico e sofrimento inspira-se, ainda, na idéia mítica do “paraíso perdido”.
A herança colonial escravista influenciou preconceituosamente as relações sociais e a visão da sociedade sobre a educação e a formação profissional. O desenvolvimento intelectual, proporcionado pela educação escolar acadêmica, era visto como desnecessário para a maior parcela da população e para a formação de “mão-de-obra”. Não se reconhecia vínculo entre educação escolar e trabalho, pois a atividade econômica predominante não requeria educação formal ou profissional.
O saber, transmitido de forma sistemática através da escola, e sua universalização, só foi incorporado aos direitos sociais dos cidadãos bem recentemente, já no século XX, quando se passou a considerar como condições básicas para o exercício da cidadania a educação, a saúde, o bem-estar econômico e a profissionalização.
A contribuição da educação escolar em todos os níveis e modalidades para o processo de universalização dos direitos básicos da cidadania é valorizada pela sociedade brasileira cujos representantes aprovaram a LDB.A educação profissional, particularmente, situa-se na conjunção do direito à educação e do direito ao trabalho.Se for eficaz para aumentar a laborabilidade contribui para a inserção bem-sucedida no mercado de trabalho, ainda que não tenha poder, por si só,para gerar emprego.
Entre todos os direitos humanos, a educação profissional está assim convocada a contribuir na Universalização talvez mais importante: aquele cujo exercício permite às pessoas ganhar sua própria subsistência e com isso alcançar dignidade, auto-respeito e reconhecimento social como seres produtivos.O direito de todos à educação para o trabalho é por esta razão o principal eixo da política da igualdade como princípio orientador da educação profissional.
Para não ser apenas formal,esse direito deve concretizar-se em situações e meios de aprendizagem eficientes, que assegurem a todos a constituição de competências laboriais relevantes, num mundo do trabalho cada vez mais competitivo e em permanente mutação. Isso requer que a educação profissional incorpore o princípio da diversidade na sua organização pedagógica e curricular.
A qualidade da preparação para o trabalho dependerá cada vez mais do reconhecimento e acolhimento de diferentes capacidades e necessidades de aprendizagem; de interesses, trajetos e projetos de vida diferenciados, entre outros fatores, por sexo, idade, herança étnica e cultural, situação familiar e econômica e pertinência a ambientes sócio-regionais próprios de um país muito diverso.
O histórico do ensino profissionalizante oferecido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá – Mato Grosso tem início em 13 de junho de 1939 quando o então ministro da agricultura, Fernando Costa solicita a  seus assessores que preparem um expediente sobre a construção de um aprendizado Agrícola em Mato Grosso. O aprendizado deveria ser localizado no Município de Santo Antônio do Rio Abaixo, em terras que seriam doadas pelo estado de Mato Grosso.
As terras foram doadas pelo interventor Federal Júlio Muller que enviou ao ministro Fernando Costa o traslado de escritura pública de doação, feita pelo estado de Mato Grosso, de uma área de cinco mil hectares. Em 04 de junho de 1939 Getúlio Vargas, autorizou a construção do Aprendizado Agrícola e três anos mais tarde, em 22 de janeiro de 1947, através do Decreto Nº 22.506, Eurico Gaspar Dutra, então Presidente da República, transforma o Aprendizado Agrícola em Escola de Iniciação Agrícola, já no ano de 1956 o Presidente Juscelino Kubitschek, através do Decreto N° 40.268, altera novamente  a denominação do estabelecimento para Escola Agrícola “Gustavo Dutra” e vindo no ano de 1964  denominar-se Colégio Agrícola “Gustavo Dutra”. Através do professor J.Torquato Jardim, do Departamento de Ensino Médio do Mec,foi autorizado o funcionamento do curso Técnico em Agropecuária através da portaria Nº 21, de 21 de março de 1978. Em 1979 o presidente João Figueiredo transforma, através do Decreto N° 83.935, o Ginásio Agrícola em Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá – MT e em 16 de  agosto de 2002, o então, Presidente Fernando Henrique Cardoso, através de Decreto, transforma a Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá-MT em Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá que proporciona, hoje, à sociedade Mato-Grossense  o ensino médio concomitante com o ensino profissionalizante de nível técnico na área de Técnico Agrícola com habilitações em Agricultura, Agroindústria, Zootecnia e Informática; o curso Técnico em Agropecuária de forma integrado com o ensino médio, e oferece, também, curso de graduação nas áreas de Tecnologia sendo: Tecnologia de Alimentos, Tecnologia em Zootecnia e Tecnologia em Agricultura Sustentável atendendo, assim, alunos oriundos dos mais diferentes municípios de Mato Grosso e de Estados vizinhos e é dentro desse contexto que procurarei desempenhar o trabalho de pesquisa que será desenvolvido no Mestrado em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação com o objetivo de identificar o espaço profissional alcançado por jovens negros,egressos, do Ensino Médio/Técnico nas área de Agroindústria, Agricultura e Zootecnia do CEFET-Cuiabá, uma vez que podemos observar nos  dados do IPEA(2002) que a taxa de participação no mercado de trabalho é similar entre branco e negro.A taxa de desemprego mostra uma leve variação por cor ou raça: em 2201, enquanto um indivíduo branco economicamente ativo tem probabilidade de 6% de estar procurando emprego sem achá-lo, para um negro a probabilidade é de 7%.Contudo, enquanto 41% dos brancos têm empregos formais (empregados com carteira ou funcionário público), este é o caso  apenas para 33% dos negros.Dentre os brancos, 12% estão empregados sem carteira, ao passo que, para os negros, esse percentual é de 17%.
É possível que essas inserções desfavoráveis no mundo do trabalho - desemprego e informalidade - não estejam refletindo uma discriminação racial promovida no âmbito do mercado de trabalho, e sim diferenças oriundas de outras esferas, como a da educação.Para tanto, Soares et Alii(2002) estimaram para o ano de 1999, modelos com controles por idade, nível educacional, sexo e região de residência, tentando deixar apenas o efeito que não seria devido a nenhum desses fatores.Esse efeito pode ser denominado de “discriminação racial na inserção no mercado de trabalho.”Isso porque, em tese, os controles permitiram dizer que as distâncias encontradas não decorrem das diferenças de idade, sexo, nível educacional e região, restando as diferenças geradas no próprio mercado de trabalho.Assim, os resultados desse estudo mostram que, mesmo controlando um conjunto de outras variáveis, os negros continuam em situação de desvantagem aos brancos. O pressuposto, então, que vem orientar o estudo será : a questão do preconceito como impedimento à aceitação desses egressos no mercado de trabalho, uma vez que a cor, segundo Hasenbalg, das pessoas é um determinante importante das chances de vida, e a discriminação racial parece estar presente em todas as fases do ciclo de vida individual (Hasenbalg e Silva,1992,p.113). A partir desse pressuposto, pretende-se entrevistar egressos do período de 1994 a 2004( na segunda metade da década de 1990 é que temos importantes avanços no tratamento da temática racial por parte do Estado brasileiro) com o intuito de verificar sua trajetória no mercado de trabalho, após a conclusão do curso no CEFET-Cuiabá e também valer da  pesquisa documental, buscando dados no IBGE que, por exemplo, em 1980 de uma forma inédita publicou um estudo que nos permite visualizar as desigualdades entre brancos e negros no mercado de trabalho e também valer do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, particularmente no que diz respeito à produção de diagnósticos inéditos sobre a magnitude das desigualdades raciais no Brasil onde segundo depreende Jaccoud e Beghin que parte significativa das desigualdades raciais entre brancos e negros no país está diretamente vinculada à discriminação racial vigente tanto na escola como no mercado de trabalho. Nesse momento estão sendo cumpridos os créditos referentes ao programa de Pós- Graduação em Educação da UFMT e iniciando a revisão bibliográfica sobre as seguintes questões: Conceito de Cor/Raça, Ensino Profissionalizante e Mercado de Trabalho e Jovens Negros e Mercado de Trabalho. O prazo previsto para a conclusão da pesquisa será até março de 2007.
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