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Os estudos e discussões realizados no âmbito da área ‘traba-
lho e educação’ têm contribuído significativamente para analisar
as políticas educacionais e as funções da escola numa perspecti-
va histórica, à luz das dinâmicas socioeconômicas e culturais do
modo de produção capitalista e da divisão internacional do tra-
balho. Não obstante a tantas contribuições, o professor Gau-
dêncio Frigotto (1991), alertava para o fato de que a elaboração
teórica sobre a relação trabalho e educação mostrava-se precá-
ria para responder aos desafios históricos postos pelas transfor-
mações societárias, conseqüências das crises do taylorismo-for-
dismo e do modelo de Estado de Bem-Estar-Social a partir da
segunda metade do século XX. Afirmando a existência de uma
‘crise da superficialidade teórica’, ele nos dizia que era preciso rom-
per tanto com o endosso ingênuo de políticas educacionais que se
embasam numa visão moralista, didática, economicista de traba-
lho, quanto com as propostas que se apresentam como críticas,
mas que caminham numa direção oposta ao curso da história –
umas se refugiando no passado e outras se esquivando das rela-
ções concretas historicamente vividas no presente, isolando a es-
cola das determinações que a organizam, estruturam e movem.

Ele fazia este alerta com o objetivo de evitar que o enfoque
de um estudo envolvendo a relação ‘trabalho e educação’ fosse
dirigido puramente para a escola, ou para o sistema de ensino,
descolando-os da totalidade concreta das relações sociais, sem
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considerar seu caráter mediato no processo de construção do
conhecimento e da práxis humana. Entender a escola como uma
parte mecanicamente relacionada com o todo é resgatar uma
visão estruturalista e funcionalista das práticas humanas, o que
traz o risco de considerar a educação como redentora da huma-
nidade. Ou, ainda, de deslocar para o plano da educação a
responsabilidade pelos ‘desajustes’ e atrasos da sociedade, en-
quanto as questões se colocam verdadeiramente no plano eco-
nômico e político da organização, acumulação e distribuição
do capital. Por outro lado, deslocar o olhar unicamente para o
trabalho é manter a mesma parcialidade no sentido oposto.
Neste caso, o risco que se coloca é o de pensar a educação
unicamente como processo de adaptação do trabalhador às
demandas do mercado de trabalho.

As abordagens crítico-reprodutivistas mostraram que o
‘caráter redentor’ emprestado à educação como solução dos
problemas sociais e econômicos, na verdade, metamorfoseia
a submissão das relações sociais ao capital, mantendo a hege-
monia da classe dominante pelo veio da meritocracia, da ide-
ologização e da limitação de ações críticas. No entanto, essas
teorias terminaram por enfatizar o caráter funcional da educa-
ção, revestindo-se a análise de um certo reducionismo mecani-
cista, de modo que a dimensão transformadora da escola fica
subsumida pela dimensão conservadora nas atuais condições do
desenvolvimento capitalista.

A crítica ao reprodutivismo apareceu no Brasil especialmen-
te pelas abordagens histórico-críticas que salientam a natureza
contraditória das relações entre prática educativa e prática de
produção no capitalismo, articulando-se, simultaneamente, num
processo de disputa por hegemonia aos interesses das classes
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dominante e dominada. A ampliação dessa compreensão colo-
cou em debate a concepção de formação omnilateral dos tra-
balhadores e a construção de um projeto de educação politécni-
ca, cujo palco fundamental foi o processo de elaboração da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que perdurou de
1988 a 1996.

Iniciado o século XXI, percebemos que a crise do aprofun-
damento teórico não foi superada. Ao contrário, deparamo-nos
com uma certa homogeneidade de discursos que tendem a nos
convencer sobre a inexorabilidade do modo de produção capi-
talista e da vitória das forças do mercado sobre qualquer proje-
to centrado na possibilidade da superação das classes sociais.
Uma vez que não compartilhamos da tese do pensamento úni-
co, parece-nos que as ciências sociais se vêem desafiadas a estu-
dar e a decodificar doutrinas e teorias que buscam orientar ações
e comportamentos coerentes com essa tese.

Concordamos, por exemplo, com as análises que conside-
ram o neoliberalismo uma doutrina e não uma ciência, que afir-
ma a crença no mercado e reforça a profissão de fé em suas
supostas virtudes. De acordo com essa doutrina, para se atingir
o estágio em que o mercado seria o comandante indisputado de
todas as instâncias do processo de reprodução material da soci-
edade, seria preciso: limitar o tamanho do Estado ao mínimo
necessário para garantir as regras do jogo capitalista; segurar com
mão de ferro os gastos do Estado, aumentando seu controle e
impedindo problemas inflacionários; privatizar todas as empre-
sas estatais, impedindo o Estado de desempenhar o papel de
produtor; e abrir a economia, produzindo a concorrência ne-
cessária para que os produtores internos ganhassem em eficiên-
cia e competitividade.
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Mas a ofensiva neoliberal não é somente a luta em torno da
distribuição de recursos materiais e entre visões alternativas de
sociedade. Ela é, sobretudo, uma luta para criar as próprias cate-
gorias, noções e termos através dos quais se pode nomear a
sociedade e o mundo. Portanto, a evolução do neoliberalismo é
acompanhada de um movimento filosófico-cultural de crítica à
modernidade, com suas mazelas e seus logros, configurando o
que se tem denominado de pós-modernidade.

No plano das relações de trabalho e educação, conceitos até
então expressivos dessa relação, no campo teórico e prático, dão
lugar a outros, de significação instrumental e utilitária. Exemplo
desse fenômeno é o deslocamento conceitual da qualificação
para as competências, esta última acompanhada também da
noção de empregabilidade, vazia de significação concreta. No
campo político, verifica-se uma inflexão relativa aos valores e
funções atribuídos à educação em geral e à educação profissi-
onal em particular, orientada pela suposta harmonização das
relações entre capital e trabalho, que esboça uma falsa supera-
ção das desigualdades entre as classes e o desaparecimento de
conflitos, dando lugar às negociações e aos consensos. Como
nessa perspectiva está ausente a crítica à forma assumida pelas
relações de trabalho, prevalece a ênfase de que a educação vol-
tada para o aumento da produtividade e da competitividade é
condição inevitável para a inserção da economia nacional na
economia globalizada.

Essa análise nos instiga a situar historicamente as políticas de
educação profissional no Brasil no processo de formação e de-
senvolvimento do modo de produção capitalista neste país des-
de a década de 1930 até a atualidade. É o que faremos neste
capítulo. Visamos a verificar que as políticas públicas relativas à
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formação do trabalhador são resultado da relação econômico-
corporativa entre sociedade política e sociedade civil sob a he-
gemonia das classes empresariais e, por isso, são estruturadas
sobre as necessidades do capital.

Com base no pensamento do filósofo italiano Antonio Gra-
msci, tomaremos o conceito de sociedade de tipo oriental e
ocidental. Demonstraremos como a política de educação pro-
fissional do Brasil expressa as características do Estado brasilei-
ro, em seu desenvolvimento histórico de uma formação políti-
co-social de tipo oriental até sua ocidentalização. No primeiro
caso, o Estado representa a totalidade política, enquanto a soci-
edade civil é primitiva e gelatinosa. Já em sociedades de tipo
ocidental, a relação entre Estado e sociedade civil é equilibrada.
Relacionaremos as lutas dos educadores progressistas na década
de 1980 como uma demonstração de organização da sociedade
civil, as quais, entretanto, foram vencidas pela virada neoconser-
vadora do Estado brasileiro no governo Collor, consolidada
nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso.

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

BRASILEIRA NA TRAVESSIA ORIENTE-OCIDENTE DA

SOCIEDADE

A burguesia brasileira da década de 1930, mesmo tendo pro-
tagonizado o trânsito de uma economia semicolonial para uma
economia diversificada animada pela industrialização, renunciou
a uma iniciativa revolucionária ao fazer uma aliança com as ve-
lhas classes dominantes. Com isso, enquadrou o desenvolvimen-
to capitalista nacional numa via traçada pelos interesses dessa
coalizão, resultando num tipo de industrialização que se proces-
sou, inicialmente, às custas de desemprego e de baixos salários,
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e, posteriormente, pela associação com o capital estrangeiro, es-
pecialmente o norte-americano. Capital este que ingressou no
país principalmente sob a forma de equipamentos e técnicas,
associando-se a grandes unidades de produção que pudessem
absorver uma tecnologia que, pelo fato de ser obsoleta nos Es-
tados Unidos, não deixava de ser avançada para o Brasil.

No mesmo sentido, a história brasileira demonstra que o
movimento liderado por Getúlio Vargas na transição do Brasil
para o capitalismo, especialmente pela expansão da indústria,
teria sido a forma mais emblemática de manifestação de mo-
dernização conservadora em nossa história. Ambas as análises
demonstram que a modernização tecnológica no Brasil foi de
origem estrangeira, definida por Florestan Fernandes como uma
‘modernização do arcaico’, marcada, inicialmente, pelo embate
entre um projeto de desenvolvimento autônomo e outro asso-
ciado e subordinado ao grande capital. Esse tenso equilíbrio foi
rompido e deslocado em favor do capital estrangeiro no gover-
no JK e, apesar de contratendências no curto período do gover-
no João Goulart, se consolidou a partir da ditadura civil-militar.

A formação dos trabalhadores no início dos anos 1930,
mesmo constituindo-se como uma necessidade do capitalismo
emergente, foi tratada à parte da política educacional. Por exem-
plo, na reforma educacional implementada por Francisco Cam-
pos, em 1931, cuja normatividade é consagrada pela Constitui-
ção de 1934, o governo federal comprometeu-se com o ensino
secundário, dando-lhe conteúdo e seriação própria. Porém, o
caráter enciclopédico dos currículos manteve a característica eli-
tista desse ensino, enquanto os ramos profissionais foram igno-
rados, criando-se dois sistemas independentes. Ainda que se te-
nha regulamentado o ensino profissional comercial, nenhuma
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relação entre eles foi estabelecida. No momento em que a ideo-
logia do desenvolvimento começava a ocupar espaço na vida
econômica e política do país, ainda não havia uma preocupação
consistente com o ensino técnico, científico e profissional, ofici-
alizando-se, desde esse período, o dualismo configurado por
um segmento enciclopédico e preparatório para o Ensino Su-
perior e outro profissional, independente e restrito em termos
da configuração produtiva e ocupacional.

Somente a Constituição de 1937 apresenta os indicativos de
uma organização sistematizada do ensino industrial, alegando
que o ensino pré-vocacional destinado às classes menos favore-
cidas era o primeiro dever do Estado, de modo a cumprir-lhe a
execução desse dever, fundando institutos de ensino profissio-
nal e subsidiando os de iniciativa dos estados, dos municípios e
dos indivíduos ou das associações particulares e profissionais. A
mesma constituição apregoava, ainda, ser dever das indústrias e
dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especificidade,
escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou
de seus associados. Entre as motivações econômicas que leva-
ram à organização do ensino técnico industrial, duas tiveram
diretamente a ver com a atuação do Estado. Foram os casos da
criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da Fábrica
Nacional de Motores.

O caráter intervencionista e corporativista do Estado brasi-
leiro se manteve ao longo da implementação da política econô-
mica nacional-desenvolvimentista iniciada durante o primeiro
governo Vargas. Os interesses considerados válidos eram aque-
les que se fizessem representar no interior do próprio Estado.
Não é por acaso, então, que a educação dos trabalhadores foi
formulada e executada a favor da classe empresarial, por meio
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da criação dos Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial
e Comercial e das Leis Orgânicas dos ensinos secundário, indus-
trial, comercial e normal.

Esta característica do Estado brasileiro também esteve na
base da determinação de se elaborar uma Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, advinda da Constituição de 1946.
Apesar de ter sido aprovada somente 13 anos depois (Lei n.
4.024/61), adiando-se o debate mais abrangente sobre os prin-
cipais problemas educacionais, foi esta lei que promoveu a equi-
valência entre os ensinos médio e técnico.

Ainda que no governo de Jango e mesmo, em menor medi-
da, no período de JK, a sociedade civil tenha se tornado mais
ativa, levando a um cenário de crise do populismo, o Estado
brasileiro não deixou de ser centralizador e corporativo. Ao con-
trário, o golpe civil-militar de 1964 reforçou e desenvolveu esses
traços, implementando a modernização nacional-desenvolvimen-
tista baseada na abertura da economia ao capital estrangeiro. Se
no lastro da herança de Vargas a intervenção do Estado na eco-
nomia visava a favorecer, sobretudo, o capital nacional – garan-
tindo as precondições para o seu desenvolvimento e, ao mesmo
tempo, buscando controlar e até restringir o ingresso do capital
estrangeiro –, durante a ditadura essa restrição desapareceu, cri-
ando-se em conseqüência o famoso tripé em que o Estado fun-
cionava como instrumento de acumulação a serviço tanto do
capital nacional quanto do capital internacional. Essa abertura ao
capital estrangeiro não significou uma atitude contrária aos inte-
resses do capital nacional. Na verdade, a burguesia brasileira ra-
pidamente se deu conta de que tinha muito a lucrar com a asso-
ciação ao capital internacional, ainda que como sócia menor.
Assim, a virada ‘entreguista’ representada pelo governo Jusceli-
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no não pode ser considerada uma ruptura com o modelo naci-
onal-desenvolvimentista implementado a partir de 1930, mas,
ao contrário, uma maior adequação sua aos efetivos interesses
das classes dominantes brasileiras.

A qualificação de trabalhadores também se deu de forma
associada aos interesses estrangeiros. É nesse contexto que, em
1965, é criada a Equipe de Planejamento do Ensino Médio
(Epem) no âmbito do Ministério da Educação. Sua existência é
paralela ao Programa Intensivo de Formação de Mão-de-Obra
(Pipmo), desenvolvido pelo Ministério do Trabalho. Enquanto
este último voltava-se à preparação de operários qualificados, a
Epem destinava-se a assessorar os estados na formulação de
planos para o Ensino Médio.

A organização do ensino técnico industrial contou com a
Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial (CBAI),
constituída com a colaboração de órgãos americanos como a
Usaid e a Aliança para o Progresso, no contexto do Acordo
Brasil e Estados Unidos, firmado ainda em 1946, com o objeti-
vo de fornecer equipamentos, assistência financeira e orientação
técnica às escolas técnicas brasileiras.

No Plano Estratégico de Desenvolvimento de 1967, no qual
se previa o fim da recessão, uma das linhas de ação era dar
prioridade à preparação de trabalhadores para atender aos pro-
gramas de desenvolvimento nos diversos setores, adequando o
sistema educacional às crescentes necessidades do país, princi-
palmente no que se refere à formação profissional de nível mé-
dio e ao aumento apreciável da mão-de-obra-qualificada.

Nesse contexto, o ponto de maior impacto no ensino secun-
dário foi a reforma de 1971. A Lei n. 5.692, de 11 de agosto
desse ano, colocou como compulsória a profissionalização em
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todo o ensino de 2o Grau. Essas medidas foram significativas
da prática economicista no plano político que, concebendo um
vínculo linear entre educação e produção capitalista, buscou ade-
quá-la ao tipo de opção feita por um capitalismo associado ao
grande capital. A contradição que aparece nesse quadro, porém,
é a crescente função propedêutica do ensino técnico contrapon-
do-se ao propósito contenedor de acesso ao Ensino Superior.

O ensino técnico, realmente, assumiu uma função manifesta
e outra não-manifesta. A primeira, a de formar técnicos; a se-
gunda, a de formar candidatos para os cursos superiores. Dife-
rentemente do período pré-industrial, nessa fase o projeto de
ascensão da classe média não se dava mais pelas iniciativas indi-
viduais em pequenos negócios, mas deslocou-se para a hierar-
quia das burocracias públicas ou privadas. Portanto, se numa
etapa de desenvolvimento incipiente o curso universitário signi-
ficava o coroamento de uma trajetória social de condições soci-
oeconômicas estáveis e consolidadas, na etapa de industrializa-
ção acelerada e de concentração de renda, esse curso passou a
ser condição necessária para a possibilidade de ascensão social.
A Lei n. 5.692/71 carregou em si a função de conter essa de-
manda mesmo que tal propósito não apareça claramente.

Com uma política de incentivo nacional e internacional, a
rede de Escolas Técnicas Federais se consolidou em 1959 e ocu-
pou um lugar estratégico na composição da força de trabalho
industrial brasileira, de tal modo que, em 1971, se configurou
um projeto ainda mais ousado, como a transformação de algu-
mas delas em Centros Federais de Educação Tecnológica (Ce-
fet). Também esse projeto recebeu apoio internacional, pois se
iniciou com um Contrato de Empréstimo Internacional na for-
ma do Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio (Pro-
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dem I), elaborado por comissões das quais participavam brasi-
leiros e americanos. A formação de professores brasileiros para
esse projeto ocorreu por meio de um mestrado na Universida-
de Estadual de Oklahoma, Estados Unidos.

Há de se reconhecer que o regime militar sempre esteve cla-
ramente a serviço do grande capital, nacional e internacional, e,
precisamente por isso, foi uma ditadura modernizadora – ainda
que conservadora –, que promoveu um intenso crescimento das
forças produtivas e, em conseqüência, tornou mais complexa a
ordem capitalista no Brasil. Essa complexificação multiplicou a
diversidade de interesses e gerou os pressupostos objetivos de
uma sociedade civil mais forte e articulada O processo de aber-
tura e todos os seus desdobramentos, mesmo com limites, pro-
moveu uma transição pela qual o Brasil se tornou uma socieda-
de gramscianamente ‘ocidental’. A aprovação da Constituição
Federal de 1988 foi uma expressão política dessa transição. Do
lado da sociedade civil, a comunidade educacional organizada
se mobilizou fortemente pela educação, conquistando vitórias e
enfrentando derrotas.

A FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE

FRENTE À REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA

Na história da política de saúde no Brasil, as Conferências
Nacionais de Saúde (CNS) constituíram-se em fóruns estra-
tégicos de proposição, com especial destaque à 8ª Conferên-
cia, realizada no contexto de redemocratização nacional, da
qual se desdobrou a realização das Conferências Nacionais
de Recursos Humanos de Saúde (CNRHS). O relatório da
primeira CNRHS, realizada em 1986, se manifestou sobre o
fato de o setor educacional, historicamente, não responder às
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necessidades de profissionalização para o setor saúde em fun-
ção da pequena oferta de vagas e da inadequação curricular à
realidade dos serviços.

A força desse debate levou a Constituição de 1988 a atribuir
ao Sistema Nacional de Saúde a responsabilidade pelo ordena-
mento da formação de seus trabalhadores. Se essa medida re-
presentava uma conquista, as suas contradições também se ma-
nifestaram, incluindo as disputas travadas ao longo da tramita-
ção do projeto de LDB no Congresso Nacional. Nesse contex-
to, predominava, entre os profissionais da saúde, a idéia de que
este setor avançava em seu projeto mais rapidamente que a edu-
cação, persistindo, assim, as divergências sobre a educação técni-
ca de seus trabalhadores. Além disso, reconhecia-se a existência
de situações problemáticas e heterogêneas relativas à força de
trabalho em saúde, posto que, naquele momento, quase 50%
não possuíam qualquer qualificação específica para o exercício
das atividades em que estavam inseridos. Esse quadro demons-
trava contradições internas tanto ao projeto educacional em de-
bate quanto ao próprio movimento da Reforma Sanitária que,
realizada sob os princípios da universalidade, eqüidade e inte-
gralidade das ações em saúde, exigiria a formação adequada de
todos os trabalhadores do setor.

Além disso, colocava-se a necessidade de se pensar, prospec-
tivamente, a ampliação dos quadros profissionais. Portanto, não
se tratava apenas da necessidade de se qualificar os trabalhado-
res inseridos nos serviços de saúde, mas também de formar
novas gerações de técnicos. Apesar de reconhecer a relevância
da conquista constitucional, o ordenamento da formação de tra-
balhadores da saúde ficou definido na Constituição de forma
ampla, sem especificar o papel do setor saúde na condução do
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processo de formação de seu pessoal, principalmente os de ní-
vel médio. Por outro lado, historicamente, a área da saúde vinha
preparando o pessoal auxiliar e técnico, sendo bastante limitada
a experiência no setor educação nesse campo, com resultados
pouco significativos, seja na quantidade, seja na qualidade. A idéia
corrente nesse período, que permanece até os dias de hoje, era
a de que o Ministério da Educação cumpria somente o papel
de normatizar currículos mínimos profissionalizantes, nem sem-
pre referenciados no processo de trabalho em saúde. A cria-
ção de escolas de formação de trabalhadores de saúde nas
instituições de saúde, associada à revisão dos currículos em
coerência com o quadro socioepidemiológico brasileiro, pro-
posta pela 9ª Conferência Nacional de Saúde, foi uma tentati-
va de enfrentar esses desafios.

Apesar de alguns centros de formação e algumas escolas téc-
nicas do SUS terem origem diversa desse contexto, como já
demonstramos, o que os une é o fato de serem escolas do setor
saúde, com a finalidade de melhorar a educação profissional
nessa área e promover a qualificação técnica de trabalhadores já
inseridos no sistema de saúde, a partir de um modelo de educa-
ção profissional descentralizado e em relação estreita com os
serviços de saúde. A crítica ao modelo de treinamento como
instrumento para tornar as pessoas aptas ao fazer pragmático e
imediato, por um lado, e ao ensino transmissivo de conteúdos e
descolado da realidade dos serviços, por outro, é a base para a
construção de uma nova perspectiva pedagógica adotada por
essas escolas a partir da década de 1980.

Um marco nessa história é o Projeto de Formação em Larga
Escala, que teve como objetivo a formação profissional de tra-
balhadores técnicos inseridos nos serviços de saúde. Como já
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foi mencionado, seu objetivo mais amplo era a qualificação e a
habilitação, por via supletiva, com avaliação no processo, de
trabalhadores técnicos já inseridos ou em processo de admis-
são nos serviços de saúde. Para sua execução, foi necessária a
implantação de um centro formador em cada unidade da fe-
deração, reconhecido pelo sistema de ensino, que viriam a ser
as ETSUS.

Na medida em que foi avançando e ganhando materialida-
de, esse processo de formação dos trabalhadores da saúde foi
colocando a necessidade de traçar estratégias metodológicas de
ensino que ajudassem à transmissão de conhecimento, ao mes-
mo tempo aproveitando a experiência profissional cotidiana
desses alunos trabalhadores. A transmissão pura e simples do
conhecimento não era suficiente, pois esses trabalhadores apre-
sentavam lacunas em sua formação geral.

Por outro lado, a realização da formação nos serviços se
deparava com as deformações no processo de trabalho em saú-
de. Essa realidade levou ao desenvolvimento de estratégias pe-
dagógicas que tanto facilitassem a apropriação do conhecimen-
to que se transmitia quanto possibilitassem a crítica às condições
de trabalho, ao invés de se promover a adaptação ao existente,
com seus fetiches e suas formas de alienação. Buscava-se rom-
per com práticas de treinamento que se baseavam na transmis-
são fragmentada e distorcida de informações e dos fatos. Em
síntese, um dos grandes ganhos promovidos pelas ETSUS foi o
fortalecimento da qualidade pedagógica e a preocupação com a
certificação dos trabalhadores já inseridos na área da saúde, rom-
pendo com a idéia de que os serviços por si só, mediante a troca
de experiências entre os trabalhadores, ou por meros treinamen-
tos, seriam suficientes.
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O Projeto Larga Escala optou por alternativas em que os
treinamentos não constituíam um fim em si mesmo, mas possi-
bilitavam aos participantes analisar criticamente as propostas dos
serviços de saúde e de desenvolvimento de recursos humanos
face às reais necessidades da população a que serviam, à criação
de novas tecnologias e à participação dos estudantes na constru-
ção de modelos alternativos de assistência.

Uma outra preocupação que orientou os programas de for-
mação dos trabalhadores de saúde era a sua manutenção no
processo de trabalho. Acreditava-se que para isso seria necessá-
rio que as atividades curriculares fossem organizadas de forma
integrada. Sob essa concepção elaborou-se o que os formado-
res da saúde denominam de currículo integrado, definido como
um plano pedagógico que articula dinamicamente trabalho e
ensino, prática e teoria, serviço e comunidade.

Um currículo organizado sob essas bases expressaria o prin-
cípio da integração ensino-serviço, uma vez que nesse plano pe-
dagógico os problemas e suas hipóteses de solução teriam como
pano de fundo as características socioculturais do meio em que
esse processo se desenvolve. Assim, esperava-se que a realidade
se tornasse a referência problematizadora e as ações educativas
fossem coerentes com a proposta da reforma sanitária, no sen-
tido de reorientar e qualificar a prática profissional.

A abordagem metodológica nessa perspectiva privilegiaria
conhecimentos, experiências e expectativas do aluno como ponto
de partida do processo ensino-aprendizagem. A seleção dos
conteúdos programáticos guardaria uma relação direta com os
problemas vivenciados pelo aluno, sendo a prática em situação
real também considerada como experiência de ensino e o ambi-
ente de trabalho como local preferencial da formação profissi-
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onal. Essa forma metodológica de conduzir o currículo dispen-
saria estágios convencionais. A prática supervisionada e o está-
gio seriam realizados durante todo o desenvolvimento das ativi-
dades curriculares, não se limitando ao tradicional estágio super-
visionado oferecido ao final do curso.

Essa abordagem, entretanto, voltava-se principalmente para
os trabalhadores inseridos nos serviços de saúde. Nas discus-
sões sobre os desafios da profissionalização em saúde, coloca-
va-se a necessidade de se avançar em duas direções: qualificar os
trabalhadores e formar novas gerações de técnicos para ingres-
sar no setor. Com isso, considerava-se que as escolas técnicas
deveriam buscar metodologias para profissionalizar trabalhadores
com baixa escolaridade e, ao mesmo tempo, desenvolver pro-
cessos metodológicos para os jovens oriundos da escola regu-
lar, que poderiam iniciar seu processo de profissionalização an-
tes de se integrarem à força de trabalho. Supostamente, a cada
um desses grupos seriam destinadas abordagens teórico-meto-
dológicas diferenciadas.

Outra questão que também estava presente nos debates era
se a escola profissionalizante em saúde prepararia técnicos que
cuidariam da população de baixa renda ou, na perspectiva da
universalização, prepararia profissionais orientados para um pa-
tamar de cidadania mais avançado, ou seja, voltados para todos
os brasileiros, independentemente da condição econômica e so-
cial, tendo seus direitos à saúde respeitados e atendidos. Esta
questão colocaria a formação em saúde em duas direções opos-
tas, se constituindo num desafio para a definição das políticas de
educação profissional em saúde.

No bojo dessas contradições, a EPSJV foi implantada, na
Fiocruz, em 1985, capitaneando concretamente, a concepção de
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politecnia que estava sendo debatida no âmbito da elaboração
da nova LDB. A escola que redunda dessa concepção é a escola
unitária, ou seja, aquela que se compromete com a formação
omnilateral de todos os trabalhadores, tendo o trabalho como
princípio educativo e o preceito de sua indissociabilidade da ci-
ência, tecnologia e cultura. Portanto, um projeto dessa natureza
não poderia considerar pertinente as dualidades colocadas ante-
riormente, pelas quais a formação dos trabalhadores já inseridos
nos serviços de saúde se diferenciaria daquela destinada às novas
gerações, da mesma forma que não se admitira uma saúde para
os pobres e outra para as elites. Sabe-se que o conceito de ‘unitá-
rio’ não é sinônimo de ‘único’, mas expressa a síntese do diverso.
Assim, reconhecendo a existência de diversidade nos serviços e na
formação em saúde, seria dever perseguir um projeto unitário de
formação de todos os trabalhadores como ‘dirigentes’.

Portanto, o ideário da politecnia buscava e busca romper
com a dicotomia entre educação básica e técnica, resgatando
o princípio da formação humana em sua totalidade. Em ter-
mos epistemológicos e pedagógicos, esse ideário defendia
um ensino que integrasse trabalho, ciência e cultura, visando
ao desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. Por
essa perspectiva, o objetivo profissionalizante não teria fim
em si mesmo nem se pautaria pelos interesses do mercado,
mas se constituiria numa possibilidade a mais para os estu-
dantes na construção de seus projetos de vida, socialmente
determinados, possibilitados por uma formação ampla e in-
tegral. Com isto se fazia a crítica radical ao modelo hegemô-
nico do ensino técnico de nível médio implantado sob a égide
da Lei n. 5.692/71, centrada na contração da formação geral
em benefício da formação específica.
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Em relação às pessoas que não tiveram acesso à educação
básica em idade considerada adequada, lutava-se pela universali-
zação da educação básica e pela garantia de acesso a ela pela
população jovem e adulta pouco escolarizada, superando-se a
idéia da suplência e do suprimento, mediante as quais se implan-
taram ações compensatórias, entre elas o supletivo profissionali-
zante. Este, apesar de cumprir uma função social, como vimos
ao citarmos a experiência do Projeto Larga Escala, não assegu-
rava o direito ao conhecimento sistematizado e à plena forma-
ção humana, que deveria ser perseguida pela educação básica.

Na EPSJV, buscou-se materializar o projeto de politecnia
por meio do Curso Técnico de Segundo Grau em Saúde, que se
diferenciava tanto do Larga Escala quanto dos cursos técnicos
existentes sob as determinações da Lei n. 5.692/71. Ele visava à
formação de jovens futuros trabalhadores em saúde na etapa
regular de ensino (à época, o 2o Grau), conferindo habilitação
técnica de nível médio, com currículos que se compunham, em
igual proporção, de formação geral e específica. Premissas essas
incorporadas no projeto de LDB formulado pelos setores edu-
cacionais progressistas e apresentados à Câmara dos Deputados
em 1988 pelo então deputado Otávio Elíseo.

A derrota desse projeto de LDB pelo projeto do senador
Darcy Ribeiro, aprovado em 20 de dezembro de 1996, como
Lei n. 9.394, não assegurou uma série de diretrizes fundamentais
para a consolidação de uma nova política educacional no Brasil.
Porém, no espírito dos princípios defendidos pelos educadores
progressistas organizados, a Lei apresentou pelo menos três
marcos conceituais importantes para a estrutura educacional bra-
sileira: a) o alargamento do significado da educação para além
da escola; b) uma concepção também mais ampliada de educa-
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ção básica, nela incluindo o Ensino Médio; c) como conseqüên-
cia do anterior, a caracterização do Ensino Médio como etapa
final da educação básica, responsável por consolidar e aprofun-
dar os conhecimentos adquiridos pelo educando no Ensino Fun-
damental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a inserção
no mundo do trabalho, bem como o exercício da cidadania.

O Ensino Médio foi considerado, ainda, como o responsá-
vel pelo aprimoramento do educando como pessoa humana e
pela promoção da compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos. Sendo assim, ele deve-
ria “destacar a educação tecnológica básica, a compreensão do
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico
de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa
como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania” (Lei n. 9.394/96, artigos 35 e 36).

Com algumas conquistas, o texto aprovado, na verdade, foi
de uma lei minimalista, que permitiu uma onda de reformas na
educação brasileira, entre as quais aquela realizada pelo Decreto
n. 2.208/97, que regulamentou a educação profissional e sua
relação com o Ensino Médio. O ensino técnico, passando a ter
organização curricular própria e independente do Ensino Mé-
dio, não teve mais um conjunto de habilitações previamente de-
finidas pelo Parecer n. 45/72, do CFE. Regulamentaram-se áre-
as profissionais mais abrangentes e flexíveis. Observou-se, com
este movimento, não uma ruptura com o modelo produtivista
de Ensino Médio, mas sim uma atualização de diretrizes curricu-
lares à nova divisão social e técnica do trabalho.

Cultivando a idéia de que o modelo produtivo exigiu que os
trabalhadores tivessem conhecimentos e habilidades adequados
à sua adaptação ao trabalho flexível, do ponto de vista pedagó-
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gico a reforma conferiu forte ênfase às dimensões cognitiva e
comportamentalista da educação, negligenciando-se suas dimen-
sões epistemológicas e sociopolíticas. Sob o prisma metodoló-
gico, a ênfase recaiu sobre o experimentalismo. Um debate com
tal complexidade não foi apreendido pelos educadores, posto
que isto exigiria uma incursão teórico-metodológica não empre-
endida pela política oficial, dados os limites de seus objetivos.




