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APRESENTAÇÃO

As idéias que apresentamos aqui representam sistematiza-
ções de estudos que as autoras vêm desenvolvendo há algum
tempo no âmbito da área ‘trabalho e educação’ e as relações
com a saúde. Isabel Brasil Pereira, desde 1995, na Escola Poli-
técnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), vem aprofundan-
do suas reflexões na área ‘trabalho, educação e saúde’ e suas
inflexões na formação de alunos e docentes do ensino técnico
em saúde. Nos seus estudos, estão sempre presentes a percep-
ção de que o processo educativo do trabalhador é engendrado
nas relações sociais que ele estabelece com o mundo e, de modo
mais amplo, o entendimento da sociedade como um lugar de
criação do homem. Podemos ainda ressaltar a cumplicidade
desses estudos com outros que olhem o trabalhador como su-
jeito produzido pelo capital, mas capaz simultaneamente de vir
a ser crítico e utópico, construindo formas qualificadas de pen-
sar e planejar ações nas áreas da saúde.

Marise Nogueira Ramos, por sua vez, sendo professora de
Química da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e da
Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, confron-
tou as diferentes perspectivas que orientavam cada um desses
projetos, a partir de 1993, quando decidiu cursar o mestrado
tentando compreender a história e as contradições das políticas
de educação técnica dos trabalhadores brasileiros, com base no
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pensamento dialético. Aprofundando suas pesquisas nessa área,
incorporou contribuições da sociologia do trabalho e dos estu-
dos sobre currículo para penetrar a fundo na chamada ‘pedagogia
das competências’, perspectiva esta seguida pelo setor saúde na
apropriação de referenciais para a educação de seus trabalha-
dores. Seus estudos, então, passaram a incorporar, desde 2002, a
particularidade da educação profissional em saúde.

Sendo um trabalho-síntese, aqui se encontrarão reflexões já
expostas em outros trabalhos das autoras. Porém, a autoria com-
partilhada amplia suas análises específicas para uma esfera de
totalidade, o que, nos parece, fará com que esta publicação se
torne de interesse de um grande contingente de educadores da
saúde e, quiçá, poderá contribuir para a construção de um pro-
jeto orgânico de educação profissional em saúde.

O tema deste livro apresenta-se como um problema, de fato,
em dois sentidos muito marcados. Primeiro, como uma questão
de método, por tratar-se de um campo de pesquisa ainda insu-
ficientemente analisado e traduzido na linguagem articulada de
um estudo crítico. Segundo, pela escassez de publicações cientí-
ficas acerca da formação profissional dos trabalhadores de nível
médio e fundamental na área da saúde em nosso país. Por vários
motivos, sendo alguns abordados ao longo do livro, há lacunas
profundas nessa área, relegando esses trabalhadores a um apren-
dizado subalterno em relação à formação qualificada de outras
áreas da saúde.

Com isso, a formação tem sido insuficiente, nas dimensões
qualitativa e quantitativa, e freqüentemente calcada na reprodu-
ção técnica e mecânica dos procedimentos aprendidos no coti-
diano de trabalho. Desse modo, perde-se o potencial que uma
formação ampla e qualificada teria de influir de maneira cons-
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trutiva nas relações de trabalho e no atendimento à população,
assim como na capacidade de pensar o cotidiano mais imediato,
mas também o próprio sistema de saúde e o país no qual existe
e trabalha.

Não é estranho a esse problema um componente que pode
ser pensado a partir da posição de classe desses trabalhadores,
oriundos em sua ampla maioria das camadas populares ou de
estratos da pequena classe média urbana, aos quais a estrutura
excludente, ou de inclusão social forçada, da sociedade brasileira
destina, no máximo, uma qualificação técnica baseada nos ter-
mos de simultânea desvalorização – do trabalho e do trabalhador.
Para uns, a maioria, a mera inserção subalterna no sistema social
e no mundo do trabalho. Para outros, por certo uma minoria, o
prestígio conferido por títulos e diplomas, por uma formação
mais qualificada, resultando em vantagens práticas e simbólicas,
materiais e imaginárias.

Nesta obra, esses problemas são pensados no cenário histó-
rico e social do capitalismo tardio. Como se lerá nas páginas
seguintes, um cenário contraditório e complexo, em que se con-
frontam as posições progressistas, defendendo a saúde como
um direito universal, extensivo a todos os cidadãos do país, sem
distinções, e a realidade da formação recente do capitalismo em
nosso país, fazendo da saúde uma mercadoria, um privilégio
daqueles capazes de pagar por planos e seguros de saúde ou
então, minoria da minoria, daqueles capazes de pagar direta-
mente pelo bom atendimento médico nos melhores centros do
Brasil. No vértice, uma contradição forte, pondo em tensão o
público e o privado, o direito e o privilégio, a inclusão e a exclu-
são social, o corpo humano e a saúde como um valor humano
a ser protegido versus a redução do corpo e da saúde a meras



 12 ]

mercadorias num sistema baseado em valores de troca, abstra-
tos e impessoais.

A seguir, estão tentativas de reflexão sobre a história e as
concepções que engendram a educação profissional em saúde,
chamando a atenção para marcos – projetos e instituições –
significativos a favor de um projeto contra-hegemônico de for-
mação dos trabalhadores da saúde, com ênfase nas particulari-
dades das relações entre trabalho e educação na conformação
do Estado brasileiro. O propósito desta análise é situar histori-
camente as políticas de educação profissional no Brasil, à luz da
constituição e do desenvolvimento do modo de produção ca-
pitalista neste país.




