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Vemos que as reformas educacionais implementadas no Brasil
a partir de 1996 ocorreram já sob um modelo de Estado, no
qual a vida econômica e o conflito de interesses de uma socieda-
de eram deixados ao livre jogo do mercado. Por meio de rela-
ções assim construídas, os grupos com recursos organizativos
obtêm resultados, enquanto os que não dispõem de tais recur-
sos são excluídos, sem condições de obter influência real. Este é
o modelo de Estado neoliberal, que vem predominando em
nosso país pelo menos desde o governo Collor.

O neoliberalismo constitui o discurso mais congruente com
a etapa capitalista que se inicia a partir da década de 1970, de
financeirização do capital, quando o modo de regulação do ca-
pitalismo baseado no uso do fundo público para as políticas
sociais e para a sustentabilidade de uma economia produtiva
pelo Estado não se adequava mais a um regime de acumulação
que passa a funcionar sob o império da valorização financeira.
Volátil por natureza e desconectado da produção efetiva de ri-
queza material da sociedade, o funcionamento do capital finan-
ceiro depende da liberdade de ir e vir e da ausência de regula-
mentos, normas e regras que limitem seus movimentos.

Nisto se baseiam os princípios que sustentaram o pacote ini-
cial de medidas desenhado pela onda neoliberal: redução do
Estado ao mínimo, inexistência de proteção ao trabalho, abertu-
ra da economia, liberdade para o funcionamento do mercado.

NEOLIBERALISMO, TRANSFORMISMO E
MUDANÇAS
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Contrariamente ao que ocorria na fase anterior, a atuação do
Estado se dá agora visando a preservar não os interesses da
sociedade como um todo (emprego, renda, proteção social etc.),
mas os interesses de uma parcela específica de agentes, cujos
negócios dependem fundamentalmente dessa atuação.

Um conjunto de transformações sobre o processo de acu-
mulação visa a conferir ao capital a flexibilidade necessária para
que aproveite as oportunidades de acumulação onde quer que
elas se encontrem (no setor produtivo, no setor financeiro, nos
negócios do Estado). Ao analisar a fase anterior, vemos que na
regulação taylorista-fordista as formas institucionais que vincula-
vam capital monetário e trabalho, capital produtivo e meios de
produção, capital mercadoria e produtos acabados eram fór-
mulas rígidas, incompatíveis com um ambiente de acumulação
em permanente ebulição. É esta a razão que leva alguns autores,
como David Harvey (1996), a afirmarem que essa fase da histó-
ria capitalista é caracterizada por um regime de acumulação fle-
xível, que é outra forma de falar do regime de acumulação sob
dominância financeira, já que flexibilidade é uma das caracterís-
ticas constitutivas do capital financeiro.

Uma condição fundamental dessa dinâmica foi o aban-
dono do pleno emprego como meta primeira da política eco-
nômica, já que níveis de atividades inferiores a esse fragilizam
os trabalhadores, obrigando-os a aceitar qualquer coisa, des-
de que se preserve o espaço para a venda de sua força de
trabalho. Assim, não é só circunstancialmente que o pleno
emprego deixa de ser atingido. A despeito das oscilações cí-
clicas naturais que a acumulação capitalista experimente, sua
busca deliberada como política de Estado é incompatível com
a atual fase do capitalismo.
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No caso da educação brasileira, o governo Fernando Hen-
rique Cardoso assumiu essas diretrizes na implementação das
políticas educacionais, valendo-se de estratégias que retira-
ram restrições legais ao seu projeto. Um dos passos significa-
tivos nesse sentido foi a Emenda Constitucional 14, que criou
o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Va-
lorização do Magistério (Fundef), regulamentado posterior-
mente pela Lei n. 9.424/96. Essa emenda modificou a reda-
ção dos incisos I e II do art. 208 da Constituição Federal,
retirando a obrigatoriedade do Ensino Fundamental para
todos aqueles que a ele não tiverem acesso na idade própria,
assim como o princípio da progressiva extensão da obriga-
toriedade do Ensino Médio.

Simultaneamente, a União teve suas obrigações diminuídas
em relação à universalização do Ensino Fundamental e à supera-
ção do analfabetismo, delegando responsabilidades diretas aos
estados e municípios e fazendo predominar sua função supleti-
va e redistributiva. O financiamento público da educação foi
voltado, primordialmente, para o Ensino Fundamental de crian-
ças em idade escolar. Isso esteve em coerência com os princípi-
os do Banco Mundial, de priorização sistemática deste ensino,
em detrimento dos demais níveis e modalidades, e de relativiza-
ção do dever do Estado para com a educação, tendo por base
o postulado de que a tarefa de assegurar a educação é de todos
os setores da sociedade.

Para dar sustentabilidade política a esses princípios, o go-
verno viu-se diante da necessidade de promover reformas em
outros níveis e modalidades de ensino. No caso do Ensino
Superior, a política de privatização foi clara e sistemática. O
outro terreno fértil para mudanças foi a educação profissional,
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principalmente porque neste caso seria possível utilizar forte-
mente os álibis relativos à reestruturação produtiva e ao de-
semprego estrutural.

No âmbito do Ministério da Educação, uma medida funda-
mental foi a desorganização do histórico ensino técnico de nível
médio promovida pelo Decreto n. 2.208/97. Além de críticas
ao custo da formação profissional de nível médio e à elitização
deste tipo de ensino, que estariam ocorrendo principalmente em
escolas federais, o Banco Mundial considerava que, num país
onde o nível de escolaridade é tão baixo, aqueles que chegam a
fazer o Ensino Médio têm expectativas e condições de prosse-
guirem os estudos ao invés de ingressarem imediatamente no
mercado de trabalho. Os recursos deveriam ser revertidos, en-
tão, para aqueles com menor expectativa social, principalmente
mediante cursos profissionalizantes básicos, que requerem pou-
ca escolaridade.

A posição descolada da educação profissional em relação ao
sistema educacional e as políticas de formação para o trabalho
passaram a ser orientadas para os programas de capacitação de
massa. As escolas técnicas deixaram de oferecer Ensino Médio
Profissionalizante para oferecer cursos técnicos concomitantes
ou seqüenciais a esses. A formação destinada a trabalhadores
com baixo nível de escolaridade passou a ser compartilhada pelos
Ministérios da Educação e do Trabalho. As ações engendradas
por ambos os ministérios, entretanto, mantiveram-se desarticu-
ladas entre si, em relação à educação básica e a políticas de gera-
ção de trabalho, emprego e renda.

A Conferência de Educação para Todos, realizada em mar-
ço de 1990, em Jontien, Tailândia, constituiu-se num marco re-
ordenador das políticas de educação básica nos países do Ter-
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ceiro Mundo. Esta conferência teve como co-patrocinador, além
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco) e do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef), o Banco Mundial, dando origem à assinatura
da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. O evento
inaugurou a política patrocinada pelo Banco, de priorização
sistemática do Ensino Fundamental, em detrimento dos demais
níveis de ensino, e de defesa da relativização do dever do Estado
para com a educação, tendo como base o postulado de que a
tarefa de assegurar a educação é de todos os setores da sociedade.

Sob este ideário, a focalização na educação escolar no Brasil
passou a incidir sobre a universalização do Ensino Fundamental
e a expansão de programas de educação profissional, na dimen-
são do trabalho simples. Deve-se notar que esta última não pela
ação direta do Estado, mas principalmente por meio das parce-
rias com entidades da sociedade civil.

Implicando o deslocamento das fronteiras entre o público e
o privado, as parcerias fizeram parte de um processo de transfe-
rência de serviços não exclusivos do Estado para o setor públi-
co não-estatal. A transferência de iniciativas no campo da educa-
ção profissional em favor das organizações civis de direito pri-
vado através das parcerias entre o público e o privado muitas
vezes converteu-se em privatização das atividades educacionais.

Essa noção de parceria está fundada em uma racionalidade
economicista-liberal, que reduz as organizações da sociedade ci-
vil à condição de prestadoras de serviços públicos, atendendo-
se a critérios de diminuição de custos desta atividade social por
parte do Estado, não pela eficiência das entidades prestadoras
dos serviços, mas pela precarização, focalização e localização
destas. Nessa perspectiva, reduz-se o cidadão à condição de mero
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consumidor, abstraindo as questões ético-políticas implicadas no
conceito de esfera pública democrática.

A focalização do gasto social sobre o Ensino Fundamental,
em detrimento da Educação Infantil, do Ensino Médio, da edu-
cação de jovens e adultos, do Ensino Superior e da educação
profissional, indicou a opção por atender às novas gerações, em
prejuízo de outros que passariam a ser atendidos pelos setores
privados ou filantrópicos. A política de municipalização do En-
sino Fundamental também visou à restrição dos gastos pela
União, transferindo-os para os municípios e deixando à primei-
ra somente a função supletiva. A privatização, por sua vez, não
se realizou prioritariamente pela transferência de serviços públi-
cos ao setor privado, mas pela constituição de um mercado de
consumo de serviços educacionais, o que ocorreu pela omissão
ou saída do Estado em diversos âmbitos educativos e pela dete-
rioração dos serviços públicos, combinadas às exigências cres-
centes de formação para o mercado de trabalho. A isto se asso-
ciou toda uma reforma legislativa que assegurou ao governo
federal o controle do sistema, particularmente mediante a fixa-
ção de diretrizes e parâmetros curriculares nacionais e o desen-
volvimento de sistema de avaliação.

Porém, mesmo transferindo a formação dos trabalhadores
para a sociedade civil, diminuindo sua responsabilidade financi-
adora, o Estado manteve consigo a coordenação dessa política,
garantindo sua intervenção através de mecanismos de estabele-
cimento de conteúdos e de medidas de avaliação, buscando pro-
duzir um consenso em torno dessas estratégias. Isto implicou no
resgate de antigos ideários ordenadores da política educacional,
como a teoria do capital humano, juntamente com a dissemina-
ção de novas noções como a de competências e de empregabi-
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lidade. Esse ideário configurou os pressupostos ético-políticos e
psicopedagógicos da submissão da escola aos interesses imedia-
tos do capital e, assim, da privatização dos espaços e das ativida-
des públicas, durante a década de 1990 e início da de 2000.

A ideologia da empregabilidade difundiu a idéia de que,
quanto mais capacitado o trabalhador, maiores as suas chances
de ingressar e/ou permanecer no mercado de trabalho. Sedu-
zida por essas ideologias, a classe trabalhadora passou a se
mobilizar pela melhoria dos seus padrões de escolarização. A
volta à escola tem sido uma das características dos últimos
anos. Como o Estado focaliza suas ações educacionais diretas
na universalização do Ensino Fundamental e na ampliação do
Ensino Médio, boa parte dos trabalhadores que busca a quali-
ficação para o trabalho complexo é obrigada a custear seus
estudos em nível superior, já que as vagas disponíveis no ensi-
no público são insuficientes para o atendimento da demanda.
Aqueles aos quais resta a formação para o trabalho simples,
que não tiveram acesso à educação básica em idade adequada,
devem buscar os cursos de habilitação ou de qualificação pro-
fissional. Se os primeiros exigem cursar ou ter concluído o
Ensino Médio, aos segundos não se vincula qualquer escolari-
dade mínima predeterminada.

Esses cursos se multiplicaram significativamente com a insti-
tuição do Plano Nacional de Formação Profissional (Planfor),
pelo Ministério do Trabalho em 1995, predominantemente de-
senvolvido por instituições da sociedade civil. Para a saúde foi
implementado o Profae. Apesar de ter se iniciado por meio de
parcerias com características mais de ordem civil-democrática,
este programa também acabou adquirindo marcas economicis-
tas ao longo de seu desenvolvimento, não necessariamente por



 90 ]

convicção de seus dirigentes, mas pelo comprometimento in-
trínseco das políticas de educação profissional com o modelo
de Estado neoliberal.

Dos cursos técnicos (que promovem a habilitação profissio-
nal), poucos se mantiveram sob a gestão direta dos poderes
públicos federal ou estaduais, Cefets e escolas técnicas federais e
estaduais. Os demais foram assumidos também pela sociedade
civil, principalmente por adesão ao Programa de Expansão da
Educação Profissional (Proep), do Ministério da Educação. De fato,
os dados do Censo de 2003 demonstram que a oferta de educação
profissional pelo setor privado superou a oferta pública.

A forma atual de expressão histórica do capitalismo, sob
predomínio do capital financeiro, conduzido de acordo com as
regras de um neoliberalismo desenfreado, num momento his-
tórico marcado por um irreversível processo de globalização
econômica e cultural, produz também um cenário existencial
onde as referências ético-políticas perdem sua força na ori-
entação do comportamento das pessoas, trazendo descrédi-
to e desqualificação para a educação. Prevalece um espírito
de niilismo axiológico, de esvaziamento de todos os valores,
de fim das utopias, de esperança de um futuro melhor, de
incapacidade de construir projetos. A eficiência e a produti-
vidade são os únicos critérios válidos.

Do ponto de vista político-pedagógico, esses valores são di-
fundidos com base na pedagogia das competências, cujo princí-
pio é a adaptabilidade individual do sujeito às mudanças socio-
econômicas do capitalismo. Por essa ótica, a construção da iden-
tidade profissional do trabalhador torna-se produto das estraté-
gias individuais que se desenvolvem em resposta aos desafios
das instabilidades internas e externas à produção, o que inclui
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também estar preparado para o desemprego, o subemprego ou
o trabalho autônomo. Essa é a nova ética que subjaz à ideologia da
empregabilidade que, em termos de desenvolvimento educacional,
significa uma mobilização autônoma do indivíduo para buscar as
oportunidades que a sociedade (ou o mercado) oferecem.

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE SOB A

ÉGIDE DO PROFAE NO BRASIL NEOLIBERAL

O Profae teve como objetivo profissionalizar trabalhadores
da saúde desprovidos da necessária qualificação e escolarização,
tendo como base o Projeto Larga Escala, porém sob uma nova
regulamentação educacional. Esses objetivos foram logrados
mediante convênios, no primeiro caso, com instituições da soci-
edade civil e, no segundo, com Secretarias Estaduais de Educa-
ção para oferta de cursos e exames supletivos – a partir de 2000,
cursos e exames supletivos destinados às pessoas que não tive-
ram acesso à escolaridade em idade considerada adequada pas-
saram a constar da política mais ampla de Educação de Jovens
e Adultos, sob princípios dispostos no Parecer n. 01/2000, da
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educa-
ção. O Profae contribuiu para a difusão de uma das principais
referências para os currículos da educação profissional afinada
com os valores e com a epistemologia da fase de acumulação
flexível do capital, qual seja, a pedagogia das competências.

O marco da introdução da noção de competência na educa-
ção profissional em saúde foi a instituição do Sistema de Certi-
ficação de Competências do Profae (SCC/Profae). Inicialmen-
te, os objetivos desse sistema seriam aferir a qualidade dos cur-
sos de qualificação profissional de nível técnico em auxiliar de
enfermagem implementados pelo projeto, por meio da avalia-
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ção da qualidade das ações realizadas pelos trabalhadores nos
vários contextos onde é desenvolvido o cuidado em enferma-
gem, e induzir um processo de implementação de currículos
baseados em competências profissionais para as diversas cate-
gorias do setor saúde, especialmente as de enfermagem.

Pela política de gestão da educação na saúde, a certificação
de competências profissionais dos auxiliares de enfermagem
egressos dos cursos implementados pelo Profae buscaria, prio-
ritariamente, reconhecer e valorizar a qualificação real do traba-
lhador, compreendida como um conjunto de competências que
vão além da dimensão cognitiva, constituindo-se mais no ‘sa-
ber-ser’ do que no ‘saber-fazer’.

Em termos conceituais, para a instituição do SCC/Profae
buscou-se (re)construir a noção de competência numa perspec-
tiva contrária àquela que tem predominado na organização de
sistemas de competências profissionais, de corte funcionalista e
condutivista. Essa noção foi, então, redefinida como a capacida-
de (das pessoas) de enfrentar – com iniciativa e responsabilida-
de, guiadas por uma inteligência prática do que está ocorrendo e
com capacidade para coordenar-se com outros atores para
mobilizar suas capacidades – situações e acontecimentos pró-
prios de um campo profissional.

Procurou-se relacionar a idéia de desenvolvimento de com-
petências com a ampliação da autonomia dos trabalhadores em
saúde para enfrentar os imprevistos dos processos de trabalho,
na sua complexidade e heterogeneidade. Sendo assim, a norma-
lização de competências – dispositivo necessário a um sistema
que pretende promover e regular o reconhecimento profissio-
nal universalmente – não poderia ser orientada por uma visão
tarefeira, operacional ou padronizadora estreita do cuidado.
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Portanto, além da competência formal, de caráter técnico-
científico, os trabalhadores de saúde deveriam desenvolver uma
competência política para a integralização da competência hu-
mana para o cuidar profissionalizado no SUS, com o intuito de
humanizar o conhecimento ao vinculá-los aos fins político-soci-
ais da profissão. De forma mais específica, a ‘competência polí-
tica’ foi compreendida como o desempenho ético, compro-
metido com a vida, com o outro (o colega, a equipe, o usu-
ário), com o trabalho humanizado que qualifica a referida
competência formal. A competência política está voltada para
os fins históricos e revela-se naquelas atitudes que vão além
do que um curso centrado estritamente nas técnicas perfeitas
e rápidas possa assegurar, sem significar de forma alguma a
negação da importância das mesmas como parte da compe-
tência formal necessária.

Além desses objetivos, uma razão que impulsionou o Ministé-
rio da Saúde a adotar a noção de competência como referência
da formação dos trabalhadores da saúde foi a mesma que levou
o setor saúde a criticar o currículo por disciplinas desde o Projeto
Larga Escala. Essa razão fica bem clara na fala de Izabel dos
Santos (2002) sobre a desarticulação da escola técnica da organi-
zação do SUS e sobre as possibilidades de superá-la mediante o
currículo por competências. Ela afirma que, entre as causas da
desarticulação escola-serviços, está o modelo de escola que traba-
lha o conhecimento sem um compromisso real com a prática
profissional. Nessa concepção de escola, segundo ela, o que existe
é a valorização do conhecimento pelo conhecimento. Esse movi-
mento de ensino por competência profissional que está se ampli-
ando é, na verdade, uma estratégia para fazer com que a escola se
comprometa também com a prática profissional.
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Questionada se a discussão relativa ao currículo por compe-
tência aproximaria aqueles que discutem a organização de servi-
ços daqueles que formam o trabalhador, Izabel dos Santos
responde que possivelmente sim. Ela considera que o serviço
deve estabelecer padrões de qualidade que, por sua vez, forne-
ceriam elementos para a definição das competências das várias
categorias que participarão do processo coletivo de trabalho, as
quais orientariam os currículos de formação profissional. Ape-
sar de afirmar sua insuficiência, por sua visão, o currículo por
competência seria uma ferramenta favorável para uma aliança
mais forte entre os setores citados.

Também Claudia Marques (2002), coordenadora do SCC/
Profae, fala das competências como uma opção pedagógica
para ajudar na aproximação entre o mundo da escola e o do
trabalho, possibilitando trazer o processo de trabalho para
dentro da formação. Sua afirmação é de que as pessoas vão
continuar aprendendo no trabalho, mas é possível trazer boa
parte dessa aprendizagem para a escola. Em última instância,
permanece a defesa de uma formação problematizadora, con-
textualizada nos ensinos.

Não obstante, em estudos que fizemos sobre a pedagogia
das competências, verificamos que esta, na verdade, acaba con-
tribuindo para a desintegração curricular, exatamente por tentar
reproduzir as situações de trabalho nos espaços formativos –
que apresentam suas próprias lógicas, finalidades e contradições.
As análises do processo de trabalho dificilmente escapam da
orientação funcionalista, resultando em listas de atividades e com-
portamentos que, ao orientarem o currículo, acabam transfor-
mando-o num aparato técnico, ‘operado’ por práticas pedagó-
gicas condutivistas.
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL
CONTEMPORÂNEO: TRANSFORMISMO NA EDUCAÇÃO?

Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em
outubro de 2002, as expectativas de mudanças estruturais na
sociedade e na educação, pautadas nos direitos inscritos na
Constituição Federal de 1988, não se realizaram. Apesar da
produção de conhecimentos sobre contradições, desafios e
possibilidades da educação profissional, produzidas especi-
almente no âmbito da área ‘trabalho e educação’, que esperá-
vamos ser apropriada pela política pública do Estado brasi-
leiro, o que se revelou foi um percurso controvertido entre as
lutas da sociedade, as propostas de governo e as ações e
omissões no exercício do poder.

O fato de a regulamentação da educação profissional for-
mulada a partir da LDB (Lei n. 9.394/96), especialmente com o
Decreto n. 2.208/97 e as diretrizes curriculares nacionais para o
ensino técnico e o Ensino Médio ter sido contestada pelas for-
ças progressistas da sociedade brasileira e assimilada pelos seg-
mentos conservadores, sempre de forma contraditória, não se
levaria a esperar que a política de democratização e de melhoria
da qualidade da educação profissional se instituísse a partir da
implementação dessas regulamentações. Ao contrário, de 1996 a
2003, lutou-se por sua revogação, apontando-se para a necessi-
dade da construção de novas regulamentações, mais coerentes
com a utopia de transformação da realidade da classe trabalha-
dora brasileira.

O tratamento à educação profissional, anunciado pelo Mi-
nistério da Educação ao início do governo Lula, seria de recons-
truí-la como política pública e de corrigir distorções de concei-



 96 ]

tos e de práticas decorrentes de medidas adotadas pelo governo
anterior, que de maneira explícita dissociaram a educação pro-
fissional da educação básica, aligeiraram a formação técnica em
módulos dissociados e estanques, dando um cunho de treina-
mento superficial à formação profissional e tecnológica de jo-
vens e adultos trabalhadores.

Não obstante essas declarações favoráveis à integração, a
política de educação profissional se processa mediante progra-
mas focais e contingentes, a exemplo dos seguintes: Escola de
Fábrica, Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e de
Inclusão de Jovens (Projovem).

Perguntamos sobre que bases o projeto de desenvolvi-
mento econômico e social do Brasil de hoje supera ou se
acomoda à lógica da divisão internacional do trabalho que,
historicamente, reduz os trabalhadores a fatores de produ-
ção e, em razão disso, sua formação torna-se investimento
em ‘capital humano’, psicofísica e socialmente adequado à
reprodução ampliada do capital. Em que medida o projeto
nacional democrático popular não se dissolveu pela inser-
ção subordinada do Brasil na economia internacional glo-
balizada e, dessa forma, se justificam as políticas de educa-
ção profissional baseada nas teses do man power aproach? Se-
riam essas políticas a comprovação do que Grasmsci cha-
mou de transformismo, no atual governo brasileiro, ou seja,
a cooptação das principais lideranças da oposição pelo blo-
co do poder?

Entre as distorções das políticas educacionais, que o go-
verno Lula pretendia corrigir, estava a revogação do Decre-
to n. 2.208/97 e o redirecionamento do Proep dos setores
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privados e comunitários para os segmentos públicos. Enquanto
se discutia o novo decreto que tomou forma no Decreto n.
5.154, em julho de 2004, e que veio permitir a integração do
Ensino Médio com a educação profissional, anuncia-se um
novo programa de educação profissional, o Programa Esco-
la de Fábrica, utilizando o modelo de parceria público-pri-
vado, iniciado com recursos do Proep e em parceria com
empresas e indústrias de todo país. Em resumo, pelo novo
decreto se restabelece a possibilidade do ensino integrado
entre educação geral e formação específica e, pelo novo pro-
grama, salvo outros rumos que possa tomar, coloca-se sob a
tutela da lógica empresarial a formação dos jovens excluídos
do mercado de trabalho e que não tiveram acesso à educa-
ção regular.

Voltado para a mesma faixa da população, também me-
diante a concessão de bolsas, o Projovem busca integrar En-
sino Fundamental, qualificação profissional e ação comunitá-
ria. O que caracteriza ambos os programas é a falta de inte-
gração com outras políticas, tais como a inserção profissio-
nal e a melhoria de renda das famílias. O que somente pode-
ria ocorrer através de um projeto de desenvolvimento eco-
nômico e social e de distribuição de renda. Há, também, um
sentido geral conservador nas mudanças pela integração da
educação básica e profissional. Acreditávamos que a transi-
toriedade do Decreto n. 5.154/2004, que revogou o Decre-
to n. 2.208/97, não seria superada somente no plano jurídi-
co, mas na luta social.

Na verdade, o governo conduz-se para o terreno das refor-
mas parciais, antes que para uma reforma integral que, neste
momento, equivaleria à reapropriação da Lei de Diretrizes e Bases



 98 ]

da Educação Nacional na perspectiva defendida na década de
1980, cujo princípio básico era o direito à educação laica, gratui-
ta, de qualidade, politécnica e de formação omnilateral. Não há
como não se perceber um paralelo entre a organização do ensi-
no nas reformas de 1942 e o Programa Escola de Fábrica, por
exemplo. Naquele momento, o ensino industrial das ‘escolas de
aprendizagem’ foi organizado pela Lei Orgânica do Ensino In-
dustrial. A preocupação do governo era engajar as indústrias na
qualificação de seu pessoal, além de obrigá-las a colaborar
com a sociedade na educação de seus membros. Esse fato
decorreu da impossibilidade de o sistema de ensino oferecer
a educação profissional de que carecia a indústria e da im-
possibilidade de o Estado alocar recursos para equipá-lo ade-
quadamente, quadro este que se mostra distinto atualmente,
inclusive devido à própria redução da necessidade de força
de trabalho no setor industrial.

Não obstante toda a expectativa em contrário, a vitória das
forças conservadoras tem feito predominar a manutenção de
princípios e práticas que orientaram as reformas no governo
Fernando Henrique Cardoso. A insistência de alguns setores po-
líticos e intelectuais em explicitar esse fenômeno tenta, pelo me-
nos, manter aceso o debate e abertos os espaços da contradição.
Não é possível, entretanto, ‘reinventar’ a realidade. Reconhecer
que o governo Lula, também nesse campo, não assumiu, se não
marginalmente, o projeto discutido com as forças progressistas
no período pré-eleitoral é uma necessidade. Buscar compreen-
der as diferentes determinações que conduziu a isso e buscar
atuar nos diferentes espaços que atuamos é um imperativo éti-
co-político, pois de uma ou de outra forma estamos implicados
neste processo.
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A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE:
O RISCO DE UM TRANSFORMISMO CONCEITUAL?

Guiados pelo propósito de promover transformações nas
práticas de saúde, o eixo da política de educação profissional
em saúde no governo Lula foi a educação permanente, cujo
objetivo é produzir novos pactos e novos acordos coletivos de
trabalho no SUS. Essa concepção, de acordo com o Ministério
da Saúde parte do pressuposto da aprendizagem significativa e
propõe que a transformação das práticas profissionais esteja
baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais de profissio-
nais reais em ação na rede de serviços. Propõe-se, portanto, que
os processos de capacitação dos trabalhadores da saúde, estru-
turados a partir da problematização do processo de trabalho,
tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e
das populações, da gestão setorial e do controle social em saú-
de, sendo a atualização técnico-científica apenas um dos aspec-
tos da formação.

Contrapondo educação permanente e educação profissio-
nal, o Ministério da Saúde define esta última pelo ensino formal
legalmente regulamentado, que, por ter como objetivo principal
conferir ao estudante o estatuto de profissional por meio da
expedição de um diploma de habilitação técnica, se voltaria a
todos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou Médio
– o Decreto n. 5.154/2004 admite que a educação profissional
técnica pode se articular com o Ensino Médio nas formas inte-
grada, quando ambas as formações se dão no mesmo currículo
e com uma única matrícula; subseqüente, quando o estudante
cursa a formação técnica posteriormente à conclusão do Ensi-
no Médio; ou concomitante, quando ambas as formações são
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feitas ao mesmo tempo, porém em currículos e matrículas dis-
tintas – e, além disso, desenvolveria um conjunto de conheci-
mentos, valores e habilidades que compõem o respectivo perfil
profissional. A educação permanente, entretanto, se voltaria às
equipes de atenção e de gestão em saúde, em qualquer esfera do
sistema, se desenvolvendo a partir da análise coletiva dos pro-
cessos de trabalho, quando se identificam os nós críticos enfren-
tados na atenção ou na gestão. Desde então, constroem-se estra-
tégias contextualizadas de educação que promovem o diálogo
entre as políticas gerais e a singularidade dos lugares e pessoas.

Ruy Canário, pesquisador português da área da educação,
faz uma contundente crítica aos limites a que foram submetidos
os ideais da educação permanente. Um desses limites refere-se a
uma concepção redutora de educação permanente, que condu-
ziu a circunscrevê-la ao período pós-escolar e/ou a públicos
adultos não-escolarizados. A Declaração de Hamburgo sobre a
educação de adultos, publicada pela Unesco em 1997, acabou
abrangendo, sob este conceito, o conjunto de idéias sugeridas
pelos conceitos de educação permanente e de educação conti-
nuada, como se pode ver a seguir. Por exemplo, este documen-
to diz que a educação de adultos engloba todo o processo de
aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas consideradas
‘adultas’ pela sociedade desenvolvem suas habilidades, enrique-
cem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas
e profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas neces-
sidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a
educação formal, a educação não-formal e o espectro da apren-
dizagem informal e incidental disponível numa sociedade multi-
cultural, onde os estudos baseados na teoria e na pratica devem
ser reconhecidos.
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Porém, a partir de 2000, a União Européia acrescenta ao
contexto mais um ideário consubstanciado no Memorando sobre a
Aprendizagem ao Longo da Vida (Canário, 2003) que, num primei-
ro momento, poderia ser compreendido como uma continui-
dade relativa ao movimento da ‘educação permanente’ que
marcou a década de 1970. Não obstante, como explica o pes-
quisador português, naquela época a justificativa da educação
permanente era de ordem eminentemente política e filosófica,
enquanto a argumentação que fundamenta a ‘aprendizagem ao
longo da vida’ é de natureza diversa, fundamentada em três gran-
des categorias de argumentos que remetem para a evolução tec-
nológica, para a eficácia produtiva e para a coesão social.

Todas essas categorias condensam o pensamento hegemôni-
co da contemporaneidade que busca instaurar o consenso em
torno do caráter incerto e fluido do trabalho e dos projetos de
vida nos dias de hoje e, dessa forma, sobre a necessidade de os
trabalhadores renovarem freqüentemente suas competências para
se inserirem na sociedade do conhecimento e atuarem sob o
lema da produtividade, competitividade e empregabilidade. A
conclusão a que chegamos, juntamente com Ruy Canário (2003),
é que essa concepção está nos antípodas de uma concepção de
educação permanente, encarada como o trabalho que cada um
realiza sobre si próprio, na construção de si, de uma visão e de
uma intervenção no mundo, o que implica admitir que o mun-
do social, como construção humana, pode ser compreendido e
objeto de uma ação transformadora.

Nossas análises sobre a política de educação permanente do
Ministério da Saúde nos indicam, até o momento, que ela tem se
aproximado de teorias sobre as organizações qualificantes, um
modelo de gestão próprio da reestruturação produtiva contem-
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porânea que se baseia no desenvolvimento e na valorização das
competências individuais dos trabalhadores e na sua capacidade
de se comprometer com os interesses da empresa/instituição.

A noção de competência é forte na teoria das organizações
qualificantes como uma referência para a gestão porque, em tese,
esse modelo de organização do trabalho passaria a exigir menos
conhecimentos e habilidades técnicas formais sobre os pro-
cedimentos e mais a competência do trabalhador. Este pas-
saria a se perguntar sobre o impacto que seus atos profissio-
nais provocariam, direta ou indiretamente, sobre a maneira
de produzir e sobre a vida dos clientes/usuários, enquanto
sua ação seria guiada pela autonomia, responsabilidade e ca-
pacidade de comunicação.

Defendemos a superação da noção de competências nos
dois âmbitos – situações de trabalho e escolares –, sem igno-
rarmos as respectivas especificidades e as peculiaridades so-
ciocognitivas de reconstrução dos saberes escolares em sabe-
res profissionais nos desafios concretos dos processos de tra-
balho. Entretanto, no limite, sabendo das sérias críticas políti-
cas a seu uso como referência da gestão, a noção de compe-
tência seria mais aceitável como referência para as aprendiza-
gens nas situações de trabalho do que nas situações escolares.
Porém, mesmo que os fundamentos da política ministerial de
educação permanente em saúde sejam convergentes com a
teoria das organizações qualificantes, não os encontramos nos
respectivos documentos, pelo menos explicitamente. Ao con-
trário, vamos encontrá-los na política curricular para as esco-
las técnicas. Por que esse paradoxo? É um assunto que mere-
ceria investigação, posto que, por ora, não dispomos de aná-
lise suficiente para considerá-lo.
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Parece-nos, porém, que todas essa políticas mantêm-se mar-
cadas por um reducionismo tecnicista, que implica separar a téc-
nica, a tecnologia e a ciência. Ainda que a ênfase numa dessas
dimensões possa configurar formas institucionais diversas, isso
não permite separar arbitrária e mecanicamente o que a realida-
de humana une dialeticamente. Na base dessa separação, situa-se
a divisão técnica do trabalho, que limita ou impede o trabalha-
dor de compreender a unidade dessas dimensões do trabalho
humano.




