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TECNOLOGIAS Ε A EDUCAÇÃO 

DO TRABALHADOR EM SAÚDE 

Júlio César França Lima 

As discussões sobre a qualificação dos trabalhadores em geral e, em particular, 

do setor saúde sempre foram marcadas, principalmente a partir da década de 60, 

por uma perspectiva imediatista, fragmentária e utilitarista. Ao mesmo tempo em 

que se evocava a necessidade de formação de técnicos competentes de nível médio 

para um suposto mercado de trabalho, que se expandia com a acelerada modernização 

excludente da sociedade brasileira, exacerbava-se uma tendência de esvaziamento e 

simplificação do conteúdo do trabalho de base manual e intensificava-se a incorpo

ração de tecnologias poupadoras de mão-de-obra. Sendo assim, qualquer saber vul

gar do povo era suficiente para um trabalho reduzido a tarefas eminentemente 

práticas, repetitivas e vazias de conteúdo. Nesse processo, a educação também foi 

reduzida a tecnologia educacional. 

Essas questões, que estão articuladas ao modelo de desenvolvimento econômi

co implantado em nosso País no pós-64 e, particularmente, ao modelo de assistên

cia à saúde, que propiciou a capitalização da medicina, precisam hoje passar por 

uma profunda revisão e por questionamentos. 

A busca de qualidade na assistência, a compreensão dos graves problemas de 
saúde pública que afetam a população, o compromisso e a responsabilidade do tra
balhador, a capacidade de adaptação e criatividade no posto de trabalho estão na 
pauta de discussões e passam pelo resgate do caráter dinâmico, histórico e transfor
mador do trabalho socialmente produzido. 

Essa busca é ainda mais premente se considerarmos o atual quadro de incerte
zas quanto ao futuro da humanidade, no qual o saber está sendo revolucionado, co
locando à disposição dos homens poderosas forças produtivas e revolucionando as 
bases técnicas de produção e os padrões de uso do trabalho. 

Este artigo tem por objetivo fazer uma síntese de determinada concepção edu
cacional, a teoria do capital humano, hegemônica a partir da segunda metade da 
década de 60, apontando em direção a outra perspectiva de articulação entre essas 



duas práticas sociais - trabalho e educação - no processo de qualificação de traba

lhadores de nível médio em saúde. 

Ε a saúde do capital humano, como vai? 

A qualificação de trabalhadores de nível médio sempre foi apontada como um 

elemento importante e mesmo fundamental para o desenvolvimento socioeconômi¬ 

co. Essa qualificação para o setor saúde foi permitida legalmente a partir da Lei 

4.024/61. 1 Até então, o ensino técnico estava organizado com base nas Leis Orgâni

cas do Ensino, promulgadas, durante o Estado Novo, pelo ministro da Educação e 

Saúde, Gustavo Capanema. Estas tratavam, porém, especif icamente, da forma

ção de quadros profissionais para a indústria, o comércio, a agricultura e a for

mação de professores. 

É nessa época, mais precisamente a partir do final da década de 50, que começa a 

predominar no discurso de estudiosos e técnicos de instituições internacionais uma con

cepção de desenvolvimento na qual a questão social e, por extensão, a questão da saú

de e educação, eram a ponta-de-lança. A concepção inspirada na teoria do capital 

humano de Schultz, que abordaremos mais adiante, reorienta a estratégia da Cepal (Co

missão Econômica para a América Latina) em relação ao desenvolvimento. 

Se, durante a década de 50, a Cepal enfatizava o planejamento econômico 

como instrumento de superação do subdesenvolvimento, a partir da década de 60 

passa a preconizar o desenvolvimento integrado, a partir do planejamento econômi¬ 

co-social. O s estudos sobre Economia da Educação e Economia da Saúde, de matriz 

neoclássica, ofereceram o suporte conceituai e analítico necessário ao desenvolvi

mento da concepção de que os gastos com os setores sociais não se limitavam a des

pesas com consumo, mas eram investimentos rentáveis, que o Estado deveria 

assumir como meio de promoção do desenvolvimento econômico. O s dispêndios 

em programas de saúde e na melhoria da organização sanitária significavam a pro

moção da saúde e, conseqüentemente, o aumento da produtividade do trabalho. 

Por outro lado, o investimento em educação, por ser esta produtora de capacidade 

de trabalho, significava, potencialmente, o aumento da renda e a posse de um capi

tal (Teixeira, 1982; Frigotto, 1986). 2 

1 Lei 4.024/61, artº 47: " O ensino técnico de grau médio abrange os seguintes cursos: a) industrial; b) 
agrícola; c) comercial. Parágrafo Único: Os cursos técnicos não especificados nesta Lei serão regula
mentados nos diferentes sistemas de ensino". Por esta Lei, a estrutura do ensino era organizada em 
ensino pré-primário, ensino primário (com duração de quatro anos), ensino médio (dividido em ciclo 
ginasial, com a duração de quatro anos, e ciclo colegial, com três anos) e ensino superior. O ciclo co
legial do ensino médio compreendia o ensino secundário e o ensino técnico (ramos industrial, agríco
la, comercial e de formação de professores primários e pré-primários). 

2 Essa concepção é adotada na Carta de Punta del Este em 1961, que conteve o Primeiro Plano Dece¬ 
nal de Saúde para as Américas. É ratificada na 4 a Conferência Nacional de Saúde (1967) e está pre
sente no Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social (1967-1976). Ver Teixeira, 1982; 4 3 

Conferência Nacional de Saúde, 1967. Recursos humanos para as atividades de saúde. Rio de Janeiro; 
e Freitag, B., 1986. Escola, Estado e sociedade. São Paulo, Moraes. 



No bojo dessa discussão, emerge a noção de recursos humanos em saúde, na 

lógica do capital humano, para designar a mão-de-obra engajada no setor. Desen

volve-se uma série de estudos quantitativos e qualitativos com aplicação de correla

ções estatísticas entre o tipo de pessoal existente, sua distribuição geográfica, 

relações com estatísticas vitais etc. Não só os agentes de trabalho em saúde se tor

nam objeto de estudos, como também as formas de atenção médico-sanitárias, as 

técnicas empregadas e os meios de trabalho. Dentro dessa visão, o planejamento 

emerge como instrumento fundamental, a partir do qual os serviços de saúde deve

riam ser reorganizados. 3 

Além de uma teoria do desenvolvimento, a teoria do capital humano constitui, 

ao mesmo tempo, uma teoria da educação, com o esgotamento do escolanovismo 

enquanto concepção dominante da educação. Essa concepção, que tem em Dewey 

seu principal teórico, chega ao Brasil na década de 20, vindo a influenciar também 

os movimentos higienista e médico-sanitário. Inspira-se principalmente nas contri

buições da Biologia e Psicologia, elaborando uma nova visão sobre a criança, ao pri

vilegiar os aspectos de autonomia, iniciativa e criatividade, e ao procurar 

desenvolver e aperfeiçoar as individualidades. 4 

Essa nova concepção educacional, a pedagogia tecnicista, materializou-se de 

forma acabada a partir da década de 70, com a Lei nº 5.692/71. Essa Lei reformulou 

o ensino de primeiro e segundo graus no País, implantando compulsoriamente a ter-

minalidade profissional atrelada a este último grau de ensino. 5 

A principal justificativa dos que defendiam a generalização da formação profis
sional a esse nível de ensino eram as necessidades de um suposto mercado de traba
lho dos técnicos de nível médio, surgidas em decorrência do crescimento 
econômico acelerado no tempo do milagre (1968-1974). 6 

A década de 70 foi marcada pela apologia à tecnologia, reduzida aqui ao com

ponente mecânico, microeletrônico ou "ao conjunto dos instrumentos materiais de 

3 Para uma abordagem sobre planejamento em saúde, ver Rivera, F. J. U. Aspectos históricos do plane
jamento de saúde na América Latina. Saúde em Debate, 14: 45-49, Cebes, 1982. 

4 Para uma abordagem sobre a Escola Nova, consultar Saviani, D. Escola e democracia. São Paulo, Cor-
tez Autores Associados, 1987. As experiências de inovação inspiradas no ideário escolanovista foram 
dirigidas basicamente ao ramo secundário do nível médio. Sobre isto, ver Warde, M. J . & Ribeiro, M. 
L. S. O contexto histórico da inovação educacional no Brasil. In: Garcia, W. E. (coord). Inovação edu
cacional no Brasil: problemas e perspectivas. São Paulo, Cortez Autores Associados, 1980. Sobre sua 
influência na saúde pública, consultar: Melo, J. A. C. de. Educação sanitária: uma visão crítica. Cader
nos do Cedes, (4):28-43; e Oshiro,). H. Educação para a saúde nas instituições de saúde pública. Tese 
de Mestrado, São Paulo, PUC/SP, 1988. 

5 O ensino de primeiro e segundo graus ficou assim organizado: o primeiro ciclo ginasial do ensino mé
dio foi incorporado ao ensino primário obrigatório, estendendo-se de quatro para oito anos (primeiro 
grau). Assim, reduziu-se de sete para três ou quatro anos o ensino de nível médio (segundo grau), an
tigo ciclo colegial, e, a partir daí, compulsoriamente profissionalizante. Essa compulsoriedade será 
abolida com o Parecer 76/75, que dilui a profissionalização na educação geral, enfatizando a conti
nuidade dos estudos em nível superior. Ver Warde, M. J. Educação e estrutura social: a profissionaliza
ção em questão. São Paulo, Moraes, 1983. 

6 Consultar Brum, A. J. O desenvolvimento econômico brasileiro. Petropólis, Vozes-Fidene, 1991; e Sin
ger, P. A crise do "milagre". Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989. 



trabalho" (Gonçalves, 1986:1). Em seu nome, dizia-se necessário qualificar os traba
lhadores para que satisfizessem as necessidades de modernização da sociedade. 

Tendo como base e horizonte o fetiche e a mistificação do mercado de traba

lho, essa concepção reaparece, paradoxalmente, numa fase do desenvolvimento ca

pitalista que tende ao aprofundamento da desqualificação e do desemprego. O 

modelo de desenvolvimento econômico implantado em nosso país no pós-64, parti

cularmente o modelo de assistência à saúde que propiciou a capitalização da medi

c ina 7 e a reorganização do processo de trabalho, dispensava e dispensou 

mão-de-obra qualificada, tanto no setor saúde, como em outros setores da econo

mia, demonstrando aquela falácia. 

A emergência e a hegemonia do capitalismo monopolista a partir da década de 

50, no quadro de uma industrialização acelerada pela execução do Plano de Metas 

do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), atraídas pela abundância de maté

rias-primas e mão-de-obra barata, determinam opções econômicas comprometidas 

com a inovação tecnológica, com a produção em larga escala e com a competitivi

dade dos produtos no mercado externo. 

Na base da desqualificação dos trabalhadores, produto da simplificação e do 

esvaziamento do conteúdo do processo de trabalho, está o esforço histórico, ineren

te ao desenvolvimento capitalista, em objetivar o trabalho subjetivo na lógica do lu

cro, seja substituindo o trabalho vivo por trabalho morto - por meio de máquinas - , 

seja pela taylorização, tentando produzir o homem-máquina (trabalho vivo objetiva

do) , 8 paradigma que se encontra em crise com o que se convencionou chamar de 

Terceira Revolução Industrial. 

A industrialização da agricultura acelerou o processo de expulsão do trabalha

dor rural e baixou a capacidade de absorção de mão-de-obra, em geral, e de técni

cos de nível médio, em particular. A industrialização desloca grande quantidade de 

trabalhadores rurais, que, em busca de alguma ocupação, vão engrossar os bolsões 

de pobreza na periferia dos grandes centros urbanos. Com precária ou nenhuma 

qualificação, esses trabalhadores são incorporados basicamente pelo mercado infor

mal. 

Estimulado a desenvolver a indústria de ponta, por meio da utilização de tec
nologia intensiva de capital, o setor secundário passa por um processo, ao mesmo 
tempo, de simplificação e de esvaziamento do conteúdo do trabalho, exigindo, cada 

7 Refiro-me aqui à ampliação do processo de integração entre o Estado, as empresas de serviços médi

cos e as empresas industriais em saúde, que corresponderá a uma avançada organização capitalista 

no setor. O Estado, por meio dos recursos previdenciários, assegura ampla predominância da empre

sa privada na prestação de serviços de saúde, levando à constituição de empresas capitalistas no se

tor, à maior tecnificação do ato médico e ao assalariamento em larga escala de seus profissionais. A 

articulação da medicina com o mundo da produção se aprofunda. As mercadorias produzidas pela 

indústria farmacêutica efetivam aí o seu consumo. Para maiores detalhes, ver Donnangelo, M. C F. & 

Pereira, L. Saúde e sociedade. São Paulo, Duas Cidades, pp.15-47, 1976; Braga, J . C . de & Paula, S. 

C . de. Saúde e previdência: estudos de política social. São Paulo, Cebes-Huci tec, cap. 3, 1981; Pos

sas, C . de A. Saúde e trabalho: a crise da previdência social. Rio de Janeiro, Graal, 1981. 

8 Para uma discussão sobre o desenvolvimento das forças produtivas, ver Moraes Neto, B. R. de. Marx, 

Taylor, Ford: as forças produtivas em discussão. São Paulo, Brasiliense, 1991. 



vez menos, mão-de-obra qualificada, além de se caracterizar por apresentar baixos 

índices de aproveitamento da força de trabalho. 

Por sua vez, o setor terciário, embora tenha como principal característica a ab

sorção residual de mão-de-obra, não consegue incorporar a oferta excedente, muito 

superior à demanda. Kuenzer (1987) destaca que, dos três setores, este absorve 

maior número de profissionais de nível médio. Isso ocorre em função das necessida

des burocráticas das organizações privadas e estatais, que exigem o domínio de cer

tas habilidades de leitura, escrita, compreensão, cálculo e desenho, proporcionadas 

pela escolarização. 

O s serviços de saúde, particularmente, foram um importante pólo de absor

ção de empregos no período do milagre econômico. Isso está diretamente asso

c iado ao modelo de saúde adotado no pós-64, de ampliação em larga escala da 

produção de serviços médicos hospitalares. Porém, esse aproveitamento se deu 

às custas de duas categorias polares: o grande contingente de mão-de-obra des

qualif icada - os atendentes de enfermagem - e os profissionais de nível superior 

- o s médicos (Médici, 1987). 

A consolidação do capitalismo monopolista exigia 

a presença de um setor de atenção à saúde que não só fosse eficiente no 

tratamento dos agravos à saúde - da força de trabalho e dos próprios capi

talistas e trabalhadores improdutivos - como também que reproduzisse, 

no interior deste próprio setor, o processo de produção e reprodução de 

capital. (Braga & Paula, 1981:150) 9 

Aprofunda-se, no seu interior, a realização da "mais-valia produzida em dife

rentes setores industriais" (Donnangelo & Pereira, 1976:38). 

De fato, a partir da década de 60, o setor saúde experimenta profundas trans

formações em conseqüência do avanço científico e tecnológico de então. Se este, 

por um lado, elevava o custo da assistência médica, por outro, modificava o próprio 

ato médico, seu saber e sua prática. 

Essas transformações têm como base a crescente incorporação de sofisticadas 
tecnologias, traduzida na maior utilização de medicamentos; no uso mais intensivo 
de equipamentos médicos; na difusão do uso de serviços diagnósticos e na automa
ção de testes laboratoriais; e na aplicação de análises de sistemas e pesquisa opera
cional (difundindo o uso de computadores para administração e controle de 
hospitais, de programas nacionais de assistência e programas de pesquisa). Ε como 
se, tardiamente, a atenção à saúde vivesse a sua Revolução Industrial, dirão Braga & 
Paula (1981) ou o momento em que a racionalidade da produção se impõe à racio
nalidade do conhecimento (Possas, 1981). 

O hospital assume a posição central na prestação de serviços de saúde, defi
nindo-se como o locus de encontro do trabalhador coletivo de saúde e como o de
tentor da infra-estrutura e dos equipamentos necessários à prestação de serviços de 

9 Sobre a emergência do capitalismo monopolista no Brasil e sua lógica, consultar Singer, P. O capitalis
mo: sua evolução, sua lógica e sua dinâmica. São Paulo, Moderna, 1987; e Frigotto, 1986. 



assistência à população. No seu interior, diversificam-se as especialidades e dife

rencia-se a mão-de-obra empregada, aprofundando a divisão técnica do traba

lho. A prática médica deixa de ser artesanal ou manufatureira - prestada pelo 

médico isolado e por serviços bastante simplificados - e passa a assumir caracte

rísticas de grande indústria - papel desempenhado pelo hospital moderno (Braga 

& Paula, 1981). 

O s serviços de saúde, que encontram na utilização do conhecimento científi

co uma de suas raízes mais importantes para cumprir sua função soc ia l , 1 0 não esca

param, entretanto, dessa tendência histórica de esvaziamento do conteúdo do 

trabalho, seja pela introdução de trabalho morto, seja pela objetivação do trabalho 

vivo em si mesmo. 

No primeiro caso, no conjunto da força de trabalho em saúde, há sinalizações 

da baixa absorção de técnicos de laboratórios e operadores de raios X , em função 

da mudança da base técnica do processo de trabalho. Este deixa de ser essencial

mente manual com a introdução da automação dos testes laboratoriais. Por outro 

lado, por ser um trabalho que, predominantemente, depende da habilidade e des

treza do trabalhador, isto é, do trabalho vivo, a fórmula encontrada para esvaziar o 

trabalho de base manual foi a proposta taylorista. 1 1 Por meio do estudo dos tempos 

e movimentos, exacerba o processo de hiperespecialização das ferramentas do tra

balhador manual, simplificando e esvaziando o conteúdo do trabalho por meio de 

uma crescente parcialização e especialização. 

A predominância de trabalhadores desqualificados nos serviços de saúde ex

pressa essa tendência histórica. Nesse sentido, a escolarização dos técnicos de enfer

magem, por exemplo, não determinou seu ingresso no mercado de trabalho - , 

mesmo para aqueles que o conseguem, não está garantida a ocupação do cargo. 

A pesquisa real izada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen, ci ta
do por Nakamae, 1987 :92) , em 1985 , sobre o exercíc io de enfermagem nas 
instituições de saúde no Brasil, entre 1982-1983, constatou que "somente 22,8% 
dos técnicos de enfermagem ocupam o cargo para o qual efetivamente foram pre
parados. Mais da metade deles (50,8%) ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem e 
21,5%, o de atendente de enfermagem". 

10 Para aprofundar esse tema, consultar Donnangelo, 1976; e Gonçalves, R. Β. M. Tecnologia e organi
zação social das práticas de saúde: características tecnológicas do processo de trabalho na rede esta
dual de centros de saúde de São Paulo. Tese de Doutoramento, São Paulo, Universidade de São Pau
lo, 1986. 

11 Esse é um momento de exacerbação dessa tendência, que já está presente no processo de trabalho 
em saúde desde o início deste século. Ver Labra, Μ. Ε. O movimento sanitarista nos anos 20: da co
nexão sanitária internacional à especialização em saúde pública no Brasil. Tese de Mestrado, Rio de Ja
neiro, Fundação Getúlio Vargas, 1985; e Almeida, M. C. P. de. O saber da enfermagem e sua dimen
são prática. São Paulo, Cortez, 1986. Ver também o depoimento de Leônidas Deanne, que partici
pou da campanha de erradicação do Anopheles gambiae (transmissor da malária) no vale do Jaguari¬ 
be, Ceará, entre 1938 e 1940, sob o patrocínio da benemérita Fundação Rockefeller, que nos dá um 
exemplo de como o processo de trabalho laboratorial foi organizado sob os moldes tayloristas. Cader
nos de Saúde Pública, (1) 1:71 -111, 1985. 



Dessa forma, as contradições entre a proposta legal - Lei nº 5.692/71 - e as 
condições concretas do desenvolvimento capitalista no Brasil f izeram cair por 
terra o fetiche de engajamento automático de trabalhadores de nível médio no 
mercado de trabalho. Essas contradições acabam por inviabilizar completamente 
a proposta de articulação entre educação e trabalho nos moldes da teoria do capital 
humano (Kuenzer, 1987). 

Como revela Salm (1980), a escola não constitui um entrave ao capital no seu 

processo de valorização. Pelo contrário, este cria seus próprios "métodos capitalistas 

de ensino", com a finalidade de baratear a formação profissional e, conseqüente

mente, reduzir o valor da força de trabalho. A grande contribuição pedagógica do 

capitalismo se baseia no crescente esvaziamento do conteúdo do trabalho e no seu 

caráter eminentemente prático. 

Na realidade, porém, as contradições são internas ao capital. É parte da crise 

do capitalismo em sua fase monopolista e, ao mesmo tempo, da necessidade de re

composição do sistema. Assim, nessa etapa, a teoria do capital humano irá assumir 

um papel político, ideológico e econômico específicos. 1 2 

No plano político-ideológico, passa a idéia de que o subdesenvolvimento 

nada tem a ver com relações de poder e dominação. É apenas uma questão de 

modernização de alguns fatores, onde os recursos humanos qualif icados - capital 

humano - constituem o elemento fundamental. Por outro lado, passa a idéia de 

que o antagonismo capital-trabalho pode ser superado mediante um processo 

meritocrático - pelo trabalho, especialmente pelo trabalho potenciado como 

educação, treinamento etc. 

No plano econômico, o conceito de capital humano estabelece, de um lado, o 

nivelamento entre capital constante e capital variável (força de trabalho) na produ

ção de valor; coloca o trabalhador assalariado como um duplo proprietário: da força 

de trabalho, adquirida pelo capitalista, e de um capital - quantidade de educação 

ou de capital humano - adquirido por ele. Por outro lado, reduz a concepção de 

educação e, por extensão, a qualificação profissional e as práticas educativas - na 

escola ou fora dela - a mero fator técnico da produção. 

A educação, de prática social, histórica, política e técnica, atém-se somente 

à sua função técnica de formar recursos humanos para o mercado. 

Como elemento de uma função de produção, o educacional entra sen
do definido pelos critérios de mercado (...). Neste contexto o ato educati
vo, definido como uma prática eminentemente política e social, fica redu
zido a uma tecnologia educacional. (Frigotto, 1986:66) 

Essa concepção, atualmente em crise, perpassa ainda a política de qualificação 
técnica em nível de segundo grau. Nem a crítica realizada pela abordagem crítico¬ 

12 A idéia de capital humano não é essencialmente nova. Em Adam Smith, já está presente. Para maiores 
detalhes sobre essa teoria na fase monopolista do capital, consultar Frigotto, 1986, cap. II, p. 69-131. 



reprodutivista da educação, que podemos denominar concepção economicista da 

educação, conseguiu superar os limites da pedagogia tecnicista.1 3 

Ε não poderia ser de outro modo. Se, de um lado, essa abordagem repre

sentou um avanço ao desmistificar o caráter messiânico atribuído à educação de 

transformar por si só as relações sociais, sobrepondo-a aos fatores estruturais, indi

cando seu caráter determinado, por outro lado, acabou por enfatizar, a partir dessa 

determinação, o seu caráter funcional para o capital. 

Salm (1980:28), que é pioneiro por trazer para o debate suas críticas a essa 

abordagem, diz que esta 

não consegue ir além (...) porque no fundo diz exatamente a mesma coisa 

que o pensamento neoclássico1 4 - a escola, como se fosse um departa

mento produtor de mão-de-obra qualificada, incorpora valor a seu produ

to, que, como qualquer outra mercadoria, irá tentar realizá-lo no mercado. 

Se conseguir, será porque sua maior produtividade permitirá o 'crescimen

to do excedente'. (...) Ε se não consegue realizar o valor incorporado, será 

devido a anarquia da produção capitalista ou, e isto é geral entre os críti

cos, devido a função da escola de provedora do exército industrial de re

serva de qualificados. Em resumo, a escola capitalista prepara o trabalho 

que alentará o capital. 

O u , em outras palavras, a escola seria fonte de "mais-valia relativa". 

Ao contrário, analisando a relação entre tecnologia e qualificação, o autor mos

tra que o desenvolvimento do processo capitalista vai-se libertando, cada vez mais, 

do trabalhador qualificado. Isto sim, um verdadeiro entrave para a produção, por

que o processo de trabalho que depende, para sua execução, de tarefas complexas 

mostra-se sempre pouco adequado à acumulação de capital. Além disso, "o traba

lhador qualificado, aquele que domina um ofício, não se subordina facilmente aos 

objetivos da valorização e pode, eventualmente, resistir ao próprio assalariamento" 

(Idem, p.75). 

Ao refletir sobre a relação entre tecnologia e emprego, mostra que a adequação 
da mão-de-obra é um produto natural do próprio processo de trabalho, que é, ao mes
mo tempo, processo de formação do trabalhador. A empresa resolve, por meio de trei
namentos especiais ou de aprendizado durante o próprio trabalho, a questão da 
disponibilidade de mão-de-obra adequada, inclusive emulando a ambição pessoal 
nesse processo, com a possibilidade de ascensão funcional e de promoções. 

13 O marco para a difusão das teorias crítico-reprodutivislas da educação no Brasil foi a tradução, na dé

cada de 70, dos trabalhos de Bourdieu, P. & Passeron , J. C . A reprodução: elementos para uma teoria 

do sistema de ensino. Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1975; Athures, L. Ideologia e aparelhos 

ideológicos do Estado. Lisboa, Presença, 1974; e Baudelot, C . & Establet, R. l'école capilaliste en 

France. Paris, Francois Maspero, 1971. Para maiores detalhes, ver Saviani, 1987. 

14 A teoria do capital humano é um desdobramento da teoria neoclássica do desenvolvimento econômi

co, que tem como pressupostos a visão harmônica da sociedade e a crença no funcionamento linear 

dos mecanismos de mercado. Frigotto (1986) alerta, porém, que, embora os neoclássicos e a aborda

gem crítico-reprodutivista não apreendam o processo produtivo como um processo que prescinde? 

cada vez mais do trabalho qualificado, as óticas de classe de um e de outro são antagônicas. 



Trabalho, educação, ciência e tecnologia 

É nesse movimento que, a partir da década de 80, as discussões acerca das ar

ticulações entre essas duas práticas sociais - trabalho e educação - são recolocadas 

em novo patamar, com a ampliação do referencial teórico e do campo de análise 

das relações entre a economia e a educação. Buscam, sobretudo, resgatar a dimen

são contraditória do fenômeno educativo, seu caráter mediador e sua especificidade 

no processo de transformação da realidade. 1 5 

A relação entre a escola e o mundo do trabalho existe sim, porém não de uma 
forma direta e imediata - idéia-força da teoria do capital humano - , mas indireta e 
mediata. 

Essas mediações se manifestam por meio do fornecimento de um saber geral que 

se articula ao saber específico e prático no interior do processo de trabalho; na dotação 

de traços ideológicos necessários ao capital; na formação de trabalhadores especializa

dos, de diversos níveis, que irão atuar como trabalhadores improdutivos, porém neces

sários ao capital, nas funções de organização, planejamento, gerência, controle e 

supervisão da produção; na desqualificação da escola para os filhos dos trabalhadores; 

e, enfim, por meio da indústria do ensino, que realiza no interior da escola a mais-valia 

produzida em diferentes esferas produtivas (Frigotto, 1986), aspecto idêntico, apontado 

por Donnangelo & Pereira (1976), com relação ao setor saúde. 

Entretanto, se a escola tende a mediar os interesses do capital, não é da sua 

natureza ser capitalista. Nesse sentido, abre no seu interior a possibilidade e necessi

dade de construir outras mediações que articulem a escola com os interesses dos 

trabalhadores, no processo de sua qualificação. Mediações essas que resgatem o sa

ber objetivo, produzido historicamente pelos homens e que passa pelas exigências 

de competência técnica. 

O pressuposto fundamental dos estudos e pesquisas que embasaram a constru

ção da área trabalho-educação 1 6 é que o homem se educa, se faz homem, na pro

dução e nas relações sociais que ela engendra. Sendo assim, o saber não é 

produzido na escola, mas no interior das relações sociais de produção, elevando o 

trabalho à categoria central do processo de produção de conhecimento. O trabalho 

concreto, ou seja, os homens em sua atividade prática, é o ponto de partida para o 

processo de elaboração do conhecimento (Frigotto, 1986; Kuenzer, 1988). 

A produção da ciência e da tecnologia, nesse sentido, é entendida não como 
fatos naturais, como frutos de mera contemplação. A conquista do homem sobre a 

15 Consultar Cury, C . R. J . Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica do 

fenômeno educativo. São Paulo, Cortez Autores Associados, 1987. Frigotto, C , 1986; Kuenzer, A. Z . 

Pedagogia da fábrica: as relações de produção e a educação do trabalhador. São Paulo, Cortez Autores 

Associados, 1985; Saviani, D. Pedagogia hislórico-crítíca: primeiras aproximações. São Paulo, Cortez 

Autores Associados, Coleção Polêmicas do Nosso Tempo, v. 40, 1991. 

16 A área trabalho-educação foi organizada na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação, na década de 80. Para consultar as principais contribuições nessa área, ver Kuenzer, A. Z . 

Educação e trabalho no Brasil: o estado da questão. Brasília, Inep, 1987; e Kuenzer, 1988. 



natureza e a produção de tecnologias - material e imaterial - foram fruto de muito 
trabalho de observação e experimentação, motivado pelas necessidades humanas. 1 7 

A dimensão transformadora e dinâmica do trabalho como produtor da realida

de humana, o resgate da dimensão intelectual da prática e do esforço físico presente 

em toda atividade intelectual, a importância da dimensão subjetiva presente na tec

nologia, o caráter de totalidade do processo de trabalho e sua organização são ele

mentos fundamentais a serem recuperados, em contraposição ao trabalho alienado 

e destituído de historicidade. Essas dicotomias - teoria-prática, reflexão-ação, traba

lho intelectual-trabalho manual - não se resolvem no interior da escola, pois estão 

inscritas no seio da sociedade. No entanto, a esta cabe a função específica de de

mocratizar o acesso ao saber científico e tecnológico, criando mediações que permi

tam ao trabalhador dominar a ciência sobre o trabalho. 

Mas a qualificação para o trabalho não se reduz aos conteúdos que formem 

exclusivamente para o trabalho. A tecnologia, nesse sentido, também tem que ser 

vista em outra dimensão. Não na dimensão usual do termo, que a identifica com a 

técnica em si, mas a tecnologia como estudo teórico-prático das técnicas, como elo 

de ligação entre as ciências naturais e as ciências humanas e sociais. 

No senso comum, 

a tecnologia é vista como algo que se atém apenas às ciências da natureza, 

mas na verdade não é isso. A tecnologia expressa mais, expressa a relação 

do homem com a natureza e a sua produção, enquanto um ser que se re

laciona com os seus instrumentos, com suas ferramentas, com outros seres 

humanos na relação de trabalho. (Machado, 1991:55) 

O u , como diz Nosella (1993:181), 

a tecnologia, de fato, não apenas apresenta as marcas da subjetividade hu

mana, individual e coletiva; ela própria nada mais é que filha de um ho

mem historicamente determinado. A tecnologia é a 'cara do homem'. 

Aliás, ela é o próprio homem que se dilata, se multiplica, se 'industrializa' 

ao produzir sua existência. 

Kuenzer (1988:36-37), nessa direção, também chama atenção para a questão 
da relação entre saber teórico e saber prático. Para ela, por sua própria natureza, 
não existem conteúdos que sejam exclusivamente gerais, voltados para a "aquisição 
da cultura", e conteúdos que formem para o trabalho. "Se toda forma de ação do 
homem sobre a natureza para transformá-la é trabalho, então todas as formas de 
educação se constituem em educação para o trabalho, e têm, ao mesmo tempo, 
uma dimensão teórica e uma dimensão prática". A leitura, a escrita, o cálculo, a 

17 Para uma reflexão sobre as relações entre ciência, tecnologia e relações sociais, consultar Delaporte, 
F. Historia de Ia fiebre amarilla: nacimiento de Ia medicina tropical. México, Cemca/IIH-Unam, 1989. 
Ver também Frigotto, C . Tecnologia, relações sociais e educação. Rev. IB, 105: 131-48, 1991. Para 
uma discussão sobre a tecnologia como saber, consultar Gonçalves, R. Β. M., 1986; e Lima, J. C. F. 
trabalhadores de saúde: uma contribuição para sua história (1900-W20). Tese de Mestrado, Rio de 
Janeiro: lesae/FGV, 1994. 



geografia, a história, a física, a química, a biologia desempenham, assim, duas funções: 
são instrumentos de compreensão das relações sociais concretas e preparação para 
o trabalho. 

O domínio, pelo trabalhador, dos princípios teóricos e metodológicos básicos 

que estão na raiz da ciência e da tecnologia contemporâneas e a compreensão de 

seu significado histórico, de modo a obter a visão de totalidade do trabalho, permi

tem ampliar sua base de conhecimento e de atuação, e resultam em maior poder de 

generalização. 

Contraditoriamente, aliás, a busca por capacidades abstratas, a criatividade, o espí

rito de iniciativa, a autonomia e a flexibilidade estão no centro dos debates atuais sobre 

os rumos da política educacional. O operário sem qualidades moldado pelo paradigma 

taylorista/fordista já não interessa mais, diante da profunda reestruturação que está ocor

rendo no mundo do trabalho com a introdução de novas tecnologias. 

Essa reestruturação pós-fordista, que visa, antes de mais nada, a eliminar ou re

duzir a vulnerabilidade do processo produtivo e elevar o grau de utilização das for

ças produtivas, diferencia-se das anteriores pelo predomínio da informação sobre a 

energia; pelos métodos de gestão da produção, visando à redução do tempo e dos 

custos de produção e circulação (métodos JIT - Just in time - e Kan ban); pelas for

mas de utilização da força de trabalho e pelos modos de regulação estatal. 1 8 

A introdução de novas tecnologias - microeletrônicas (robótica, informática 

etc.), microbiológicas (biotecnologia, engenharia genética, produção de matérias-pri

mas) e energéticas (engenharia nuclear) - representa, assim, não só a reinvenção da 

capacidade de produzir sob outras bases técnicas, como também tem colocado no

vos padrões de uso do trabalho: reintegração da execução e concepção, polivalên¬ 

cia dos trabalhadores e desenvolvimento de maior conhecimento e domínio sobre o 

conjunto do processo produtivo. 

A ciência está-se tornando cada vez mais uma força produtiva direta, uma ma

téria-prima. Sementes são sintetizadas em laboratório, resistentes a pragas e ao meio 

ambiente adverso; o código genético humano está sendo mapeado, e a terapia ge

nética surge como potência para a prática médica preventiva. Estamos saindo da era 

dos micróbios para entrar na era dos genes , 1 9 com a liberação de organismos geneti

camente engenheirados que a nova biotecnologia, representada pelo conjunto de 

técnicas que utilizam o D N A recombinante e a fusão celular, está colocando à dis

posição do homem. Paradoxalmente, essa última tem início, a partir do momento -

18 Sobre o esgotamento e a crise do modelo fordista e descrição dos elementos da restruturação pós-for
dista, consultar Castro, R. P.; Salerno, Μ. S. Reestruturação industrial e novos padrões de produção: 
tecnologia, organização e trabalho, s/d., 1993. (mimeo); e Neves, M. de A. Mudanças tecnológicas e 
organizacionais e os impactos sobre o trabalho e a qualificação profissional. In: Machado, L. et al. tra
balho e educação. São Paulo, Papirus, 1992. Para uma discussão sobre os métodos de gestão da pro
dução, consultar Hirata, H. transferência de tecnologias de gestão: o caso dos sistemas participativos. 
s/d, p. 135-48. 

19 Termo emprestado de Varella, D. A era dos genes. Reflexões para o futuro. Veja. Edição comemorati
va dos 25 anos, p. 197-205, 1993. 



década de 60 - em que os micróbios se tornaram acessíveis à análise genética, pri

meiro com os mofos e leveduras e, logo depois, com as bactérias. 

Potencialmente, as novas tecnologias têm muitos aspectos positivos: pode

mos eliminar a fome, melhorar a qualidade de v ida, aumentar o seu tempo, re

duzir a fadiga e contribuir na luta contra as doenças congênitas e transmissíveis. 

Entretanto, se as conquistas da ciência e da tecnologia representam o domínio 

do homem sobre a natureza, imprimindo nelas a sua subjetividade, por outro, 

são marcadas por relações sociais. Daí que esse avanço, necessariamente, não 

significa que seu uso social seja pautado pela ética e pela preocupação com o 

devir humano, o que indica a necessidade de estabelecer medidas sociais profilá¬ 

ticas que se oponham a conseqüências sociais negativas. A história demonstra 

que a incorporação de tecnologias à saúde, à agricultura ou à educação não sig

nificou uma equivalente melhoria na saúde da população, não resolveu o proble

ma da fome e não contribuiu para eliminar o analfabetismo. 

Porém, parece haver consenso em torno de duas questões: os países do Ter

ceiro Mundo e a América Latina, em particular, não escaparão dessas tecnologias re

volucionárias, com todos os riscos que representam em termos de aprofundamento 

da dependência tecnológica; e ampliam-se as exigências cognitivas da população, 

tanto para seu domínio, como para enfrentar conseqüências sociais negativas, como 

o desemprego. 2 0 

Sob o aspecto educacional, 

não parece exagerado falar de um deslocamento do centro gravitacional 

do conhecimento e do saber-fazer para o processo de aprendizagem, o 

que aumenta a importância dos sistemas de ensino e dos processos de 

'apreender a apreender' e a 'verbalizar o que se sabe fazer'. As mudanças 

na natureza do trabalho e nas formas de apreender não podem ser pensa

das (e representadas) num esquema simples de oposição entre o 'físico' e 

o 'mental'. Elas nos desafiam a reflexionar sobre todo o processo de produ

ção e distribuição de conhecimentos. (Castro, 1993:11) 

Como um setor importante da economia, o campo de ciência e tecnologia em 
saúde, que tem sua produção voltada para a inovação do diagnóstico, prevenção e 
cura de enfermidades, controle de qualidade de produtos e serviços (I C N C T S ) , não 
deixará de sofrer os impactos dessas novas tecnologias. O uso da biotecnologia e da 
informática difunde-se rapidamente na saúde pública, na indústria farmacêutica, na 
indústria de alimentos e na área de química fina. 

Diante disso, uma questão central se coloca na discussão sobre a qualificação 
de trabalhadores de nível médio, particularmente para esse campo: qual a estrutura 

20 Para uma discussão mais detalhada, consultar NEP/Fiocruz. Os nexos vitais em biotecnologia. Série 
Política de Saúde, n° 7, 1989. Consultar também Schaff, A. A sociedade informática. São Paulo, 
Unesp/Brasiliense, 1990. Um excelente resumo sobre as conseqüências da atual revolução industrial 
encontra-se em Paiva, V. Produção e qualificação para o trabalho: uma revisão da bibliografia interna
cional. Rio de Janeiro, UFRJ/IEI, 1989. 



de formação mais apropriada hoje para um técnico de biotecnologia, envolvido no 

desafio dos novos conhecimentos? 2 1 

Parece-nos que a busca da criatividade, a capacidade de abstração, a constru

ção do espírito coletivo e de responsabilidade, a flexibilidade no posto de trabalho 

passam por uma compreensão do caráter processual, relativo, dinâmico e histórico 

do conhecimento; pela compreensão de que o conhecimento tem no processo de 

trabalho o locus fundamental de sua produção, que cabe à escola sistematizar e 

transmitir; e pelo estímulo ao desenvolvimento artístico do educando, aliando 

arte e técnica. 

O currículo escolar é um instrumento de trabalho privilegiado para dar expres

são prática a esses pressupostos, do ponto de vista tanto das ciências da sociedade e 

da natureza, como do artístico e do desenvolvimento das técnicas. 

O desafio posto no nosso horizonte está em aliar trabalho-educação. Nesse ho

rizonte, a qualificação para o trabalho tem como eixo comum, como unidade, a ca

tegoria trabalho/processo de trabalho. Tem, como diferença, os diversos campos de 

domínio do conhecimento, que devem ter seus conteúdos repensados, com o obje

tivo de avançar nesse projeto pedagógico voltado para os trabalhadores de saúde. 

Conclusão 

A tecnologia, usualmente, é vista apenas pelo seu aspecto fenomênico, ou seja, 

como funciona, o que faz e como faz. Entretanto, seja ela material - seu paradigma 

é o autômato - , ou imaterial - o progressivo conhecimento acerca da biologia dos 

micróbios, por exemplo - , é expressão e síntese de conhecimentos histórica e social

mente produzidos pelos homens, por meio do seu trabalho. 

O processo de trabalho como ponto de partida e de chegada do processo de 

conhecimento que cabe à escola transmitir significa reconhecer nele os elementos 

objetivos que permitiram aos homens, na sua relação com a natureza e com os ou

tros homens, a sua materialização em tecnologia. Esse pressuposto incorpora tam

bém a dimensão do uso social do saber e as formas de (re)organização do processo 

de trabalho conseqüente à incorporação de tecnologias. 

Isso aponta para uma direção que se afasta do reducionismo profissionalizante 
da teoria do capital humano e se aproxima de uma concepção mais ampla de for
mação dos trabalhadores. Nesta, a articulação entre a qualificação geral (conteúdos, 
o desenvolvimento de atitudes fundamentais e habilidades como a crítica, a criativi
dade, a cooperação etc.) e a qualificação técnica (capacidade de operacionalização, 
adaptação a novas situações etc.) tem seu eixo fundamental na categoria traba
lho/processo de trabalho em saúde. 

21 Habilitação aprovada pelo Parecer 1.126 de 02.12.87 do CFE-MEC. Esse parecer destaca o perfil po¬ 
livalente desse trabalhador, que atua no apoio à pesquisa, nos processos de produção industrial de 
biotecnologia e no controle de qualidade dos produtos obtidos. 



Como diz Kuenzer (1988), a escola não deve ignorar as necessidades do trabalha

dor com relação ao seu ingresso no mercado de trabalho, porém desde que o faça na 

perspectiva de permitir o acesso ao saber científico e tecnológico, o domínio da ciência 

que o trabalho incorpora, recusando, assim, o imediatismo desse mercado. 

Essa questão faz parte de uma agenda mais ampla de discussões, qual seja a de 

pensar um projeto de desenvolvimento para o País que supere a cadeia de subde

senvolvimento e dependência tecnológica. A política de formação de quadros para 

enfrentar os desafios deste final de século deve estar associada à definição de uma 

política industrial e ao fortalecimento científico e tecnológico do País. 

A tendência objetiva das transformações em curso, no mundo do trabalho, 

aponta para a redefinição dos perfis dos trabalhadores, na direção da fusão das es

pecialidades, de construção de perfis mais amplos. 

No setor saúde em geral e no campo da ciência e tecnologia em saúde em par

ticular algumas questões precisam ser amadurecidas, para avançarmos em propostas 

sobre a qualificação de seus trabalhadores. Entre elas, estão: a investigação do pro

cesso de trabalho em saúde na dimensão dos serviços, da pesquisa e da produção; a 

incorporação de tecnologias, entendida de forma ampliada, que não a reduz a tec

nologias materiais e a seu impacto sobre o processo de trabalho em saúde; o acom

panhamento das tendências de determinadas áreas do saber em saúde, que 

apontam para a ampliação do seu campo de abrangência, como, por exemplo, a 

área de vigilâncias em saúde. 

Esse processo deve-nos conduzir a uma (re)avaliação crítica das atuais habi

litações profissionalizantes de saúde. É necessário historicizar as bases de suas 

formulações/criação, no esteio da Lei nº 5.692/71, considerando alguns aspec

tos, entre os quais: sua relevância atual para a formação dos trabalhadores em 

saúde; o vínculo dessas habilitações com as doenças; o conceito ampliado de 

saúde que norteia a reforma sanitária; a possibilidade de ampliação da base de 

qualif icação profissional e redução do grau de especial ização, sem que isso signi

fique negar o aprofundamento em determinados estudos. 

A ciência, como produto histórico-social dos homens, o trabalho, como cate
goria fundamental da produção do conhecimento e como produtor da realidade hu
mana, a disseminação de atitudes científicas, a predisposição para conhecer de 
forma inteligente, o desenvolvimento de hábitos de pensamento claro, crítico, cons
trutivo e independente, a capacidade de reflexão e o domínio dos princípios cientí
ficos que norteiam o trabalho dos homens - esta parece ser a direção adequada de 
qualificação dos trabalhadores de saúde em seus diversos campos de ação. 
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