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A construção de um projeto de educação profissional con-
tra-hegemônico exige refundar uma nova compreensão so-
bre o papel da educação profissional, radicalmente diferente
da que predominou até então. Uma nova concepção deve
tomar a educação profissional como importante mediação
no processo de construção de conhecimento científico-tec-
nológico na esfera nacional e da formação humana dos tra-
balhadores, na perspectiva de se tornarem dirigentes. Uma
política fundada nesses termos deve ser elaborada no senti-
do estratégico de fortalecer os setores públicos comprome-
tidos com a produção nacional e com a capacidade de traba-
lho qualificado dos cidadãos brasileiros. Deve ser guiado por
valores ético-políticos e não individualistas ou corporativos.
Postura oposta a esta delimita a política de educação profis-
sional pelas necessidades do mercado de trabalho e pelos
interesses do empresariado internacional.

Que tais concepções continuarão em confronto e definirão
o sentido da relação ‘público-privado’ na educação profissional,
não temos dúvidas. Porém, as intenções manifestas pública e
oficialmente pelos novos dirigentes nacionais devem nortear as
decisões e serem firmes o suficiente para resistir às tendências de
se manter tudo como está. Nesse sentido, a sociedade civil, me-
nos como parceira e mais como parte constituinte do Estado,
tem a responsabilidade de exigir compromisso e coerência com
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o projeto que busca construir para e com esta sociedade hori-
zontes distintos dos que se acenaram até o momento.

A qualidade da formação de técnicos no Brasil em institui-
ções conceituadas foi além dos próprios limites colocados pelas
demandas da produção definidas pela divisão social e técnica
do trabalho, posto que se desenvolveu tendo as ciências básicas
como fundamento. Isto configurou a capacidade dos técnicos
para o trabalho complexo e para a produção de conhecimen-
tos, ainda que sua atuação formal estivesse definida para as fun-
ções de execução e de supervisão.

Em que aspecto esteve nossa crítica a este tipo de formação?
Esteve na ‘rarefação’ dos conhecimentos das ciências humanas,
sociais e das linguagens, dificultando, assim, uma formação inte-
gral do sujeito. As dimensões históricas e contraditórias do tra-
balho, da ciência e da cultura pouco estiveram presentes em sua
concepção político-pedagógica, ainda que a relação com o mun-
do produtivo concreto lhes colocasse esses desafios. Hoje, da-
das as possibilidades legais e institucionais, bem como o acúmu-
lo de conhecimentos sobre a formação integrada e politécnica,
essas instituições estariam em condições de realizar esse projeto
no nível médio como nunca estiveram antes na história, poden-
do constituí-lo como base para a formação em nível superior
comprometida com um outro projeto de nação que não o da
dependência.

Nesse sentido, a identidade das instituições de educação pro-
fissional não pode se configurar com base nos argumentos
apresentados pela política oficial – aqui compreendida pelos
documentos regulamentadores, mas também pelos discursos
de dirigentes institucionais – de que a educação profissional e
tecnológica se distingue da acadêmica por se voltar mais às
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atividades de execução do que de concepção; mais à aplicação
da ciência do que ao seu desenvolvimento; mais ao ensino do
que à pesquisa; entre outros. Nesses argumentos, está presente,
de forma explícita ou dissimulada, a defesa de um projeto que
reitera e institucionaliza a dualidade educacional, agora estendi-
da também ao Ensino Superior. Reiteram-se, ainda, os precei-
tos de que a relação entre ciência e tecnologia no Brasil se ca-
racteriza pela adaptação e não pelo desenvolvimento de co-
nhecimentos. Um projeto com tais características se assenta no
princípio da naturalização da divisão do trabalho e das classes
sociais, face à suposta inexorabilidade do modo de produção
capitalista.

Parece-nos fazer sentido, então, discutir quais devem ser, efe-
tivamente, as características e finalidades dessas instituições face
ao atual estágio de desenvolvimento do conhecimento científico
e tecnológico. Um projeto contra-hegemônico de desenvolvi-
mento econômico-social implica intensificar a produção de ci-
ência e tecnologia na esfera pública. Condição sine qua non para
isso é a existência de espaços institucionais dessa natureza, sus-
tentados pelo fundo público, cujas prioridades se orientem tam-
bém pelos interesses públicos.

Perguntamos, então, se essa não pode ser a identidade das
instituições de educação profissional e tecnológica, ou seja, sua
peculiaridade de potencializar a conversão da pesquisa científica
em tecnologia. Essas instituições estariam inseridas na cadeia da
pesquisa e da produção científicas com o diferencial dado pela
proximidade com os processos diretamente produtivos. Isto as
levaria a captar necessidades e potenciais tecnológicos, dinami-
zando, com maior intensidade e velocidade, a relação entre ciên-
cia, tecnologia e produção na esfera pública.
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Essa perspectiva se difere frontalmente daquela em que as
instituições de educação profissional são consideradas como
espaços de produção mercantil de tecnologia, com propósi-
tos, custos e ritmos adequados ao mercado. Ao contrário, a
identidade dessas instituições se fortaleceria por meio de um
projeto público que unificaria organicamente a formação de
trabalhadores de nível médio e superior para a C&T, tendo
como base uma formação integrada e politécnica. A produ-
ção de ciência e tecnologia nessas instituições não se resumi-
ria aos processos de adaptação de tecnologias produzidas
em países centrais do capitalismo, nem a formação profissi-
onal de nível médio e superior teria o propósito de formar
pessoas para o trabalho simples, características próprias de
países de capitalismo dependente. O projeto que estaria em
jogo, de fato, seria um projeto de nação, cujo desenvolvi-
mento econômico e social se volta não para o mercado, mas
contra ele em benefício da sociedade.

Insistimos na politecnia como uma utopia sempre em cons-
trução, como uma concepção que compreende o trabalhador
como sujeito de realizações, de conhecimentos e de cultura, ca-
paz de transformar a realidade dada em realidade para si. O
avanço dessa construção pressupõe o rompimento com as anti-
gas vertentes tecnicistas e condutivistas da educação, mas tam-
bém com aquelas mais contemporâneas, sustentadas pela apo-
logia ao novo, as quais, entretanto, somente rejuvenescem for-
mas arcaicas de educação e de trabalho. Pressupõe, ainda, que os
educadores se disponham a ‘desconfiar’ das novidades e a res-
gatar preocupações que as tendências neoconservadoras nos
quiseram fazer esquecer, quais sejam, os fundamentos da for-
mação omnilateral do ser humano.
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Especificamente em relação à educação profissional em saú-
de, é importante compreender que a lógica da integração ensi-
no-serviço apresenta limites enquanto estiver circunscrita aos as-
pectos metodológicos e não avançar para a construção de refe-
renciais políticos e epistemológicos da educação profissional em
saúde. Além disso, insistimos que, visto pelo prisma ontológico,
a atenção em saúde pode ser compreendida como a ação hu-
mana destinada ao cuidado do/com o outro. Por esse sentido, o
trabalho não é uma mercadoria, o trabalhador não é um recurso
e a educação não se reduz ao método. O trabalho em saúde é
uma mediação na produção da existência humana – degradada
ou digna – seja para quem o realiza, seja para quem o recebe. O
trabalho voltado para a produção de vidas dignas de serem hu-
manas exige a transformação radical não somente das práticas de
atenção, mas das próprias relações sociais de produção. Portanto,
a formação do trabalhador em saúde, muito além de ser orienta-
da pelo e para os serviços de saúde, estando a eles integrada, deve
ser orientada pela e para a emancipação humana, devendo se inte-
grar à totalidade contraditória da realidade social.




