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SUGESTÕES DE LEITURAS

Uma importante análise sobre o neoliberalismo como dou-
trina pode ser encontrada em PAULANI, Leda. O projeto neo-
liberal para a sociedade brasileira: sua dinâmica e seus impasses.
In: LIMA, Julio & NEVES, Lucia (Orgs.). Fundamentos da Educa-
ção Escolar no Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: EPSJV; Fio-
cruz, 2006. A autora demonstra que o economista Friedrich
Hayek, evocado como o representante mundial do pensamento
neoliberal, destruiu, ele mesmo, metodologicamente, a teoria
neoclássica, que seria o paradigma desse modelo. Por isso, quan-
do o ‘liberalismo’ é recriado, só se pode fazê-lo como doutrina.

A análise histórico-dialética de fenômenos sociais remete-nos
ao método da reconstrução histórica, como uma metodologia
de investigação de um objeto de estudo em que se parte das
determinações mais gerais do objeto indo à singularidade dos
fatos empíricos e, destes, se volta ao geral, apreendendo-os nas
suas mediações específicas e na sua particularidade histórica:
duração, espaço e movimento da realidade sob a ação cotidiana
dos homens. Para melhor conhecimento dessa perspectiva teó-
rico-metodológica, pode-se recorrer a CIAVATTA, Maria. A
Relação Trabalho e Educação: uma análise histórica. Rio de Janeiro:
PUC, 1988.

Sobre o conceito de Estado, os estudos clássicos de Antonio
Gramsci são nossa principal sugestão, a ser obtido na organiza-
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ção de Os Cadernos do Cárcere, por Carlos Nelson Coutinho. Um
texto onde este autor, com base no pensamento de Gramsci, ex-
plica os conceitos de ‘modernização conservadora’, ‘via prussia-
na’, ‘revolução passiva’ e ‘transformismo’ é COUTINHO, Carlos
Nelson. O Estado brasileiro: gênese, crise, alternativas. In: LIMA,
Julio & NEVES, Lucia (Orgs.). Fundamentos da Educação Escolar no
Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: EPSJV; Fiocruz, 2006.

Os principais estudos sobre a história do ensino técnico no
Brasil foram desenvolvidos por Luiz Antonio Cunha. De for-
ma específica, recomendamos a leitura de CUNHA, Luiz Anto-
nio. Política Educacional no Brasil: a profissionalização no Ensino Médio.
2. ed. Rio de Janeiro: Eldorado, 1977. Outras contribuições im-
portantes são: MACHADO, Lucília R. de. Educação e Divisão So-
cial do Trabalho. São Paulo: Cortez, 1989 e RAMOS, Marise N.
Do ensino técnico à educação tecnológica (a)-historicidade das políticas públi-
cas dos anos 90, 1995. Dissertação de Mestrado, Niterói: Faculda-
de de Educação, Universidade Federal Fluminense.

Uma abordagem sintética sobre a história do Ensino Médio
a partir da década de 1930 pode ser encontrada também em
RAMOS, Marise N. O Ensino Médio ao longo do século XX:
um projeto inacabado. In: STEPHANOU, Maria & BASTOS,
Maria Helena Camara (Orgs.). Histórias e Memórias da Educação no
Brasil. Petrópolis: Vozes, 2005. v. III. Destacamos, ainda, que
uma das obras mais completas sobre a história da educação
brasileira está em ROMANELLI, Otaísa. História da Educação no
Brasil. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 1997.

A história da educação profissional em saúde à luz da orga-
nização do Sistema Único de Saúde pode ser conhecida com
maior aprofundamento em PEREIRA, Isabel Brasil. A formação
profissional em serviço no cenário do Sistema Único de Saúde, 2002. Tese
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de Doutorado, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica/SP.
O trabalho na saúde e seus desdobramentos na qualificação

dos profissionais do Programa da Saúde da Família e do Pro-
grama de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) podem ser
aprofundados em CORBO, Anamaria & MOROSINI, Márcia
Valéria. Saúde da Família: história recente da reorganização da
atenção à saúde In: ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE
JOAQUIM VENÂNCIO (Org.). Textos de Apoio em Políticas de
Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005 e em SILVA, J. A. & DAL-
MASO, A. S. W. Agente Comunitário de Saúde: o ser, o saber, o fazer.
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002

Reflexões sobre a educação das qualidades sensíveis dos tra-
balhadores da saúde podem ser encontradas no texto de PE-
REIRA, Isabel Brasil & STAUFFER, Anakeila. A Formação das
Qualidades Sensíveis do Trabalhador como Conteúdo do Ensino Médio.
Temas de Ensino Médio: Formação. Rio de Janeiro: EPSJV, 2006.

A discussão sobre o currículo integrado é algo ainda em cons-
trução e com certas controvérsias. Por exemplo, nós analisamos
desafios e possibilidades de construção e de um currículo inte-
grado, com base no método histórico-dialético. A discussão so-
bre o currículo integrado na saúde não apresenta uma referência
epistemológica clara, o que o torna suscetível a críticas e a influ-
ências contemporâneas, tais como a pedagogia das competênci-
as. Um maior aprofundamento sobre esses limites estão em
RAMOS, Marise. Possibilidades e desafios na organização do
currículo integrado. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA,
Maria & RAMOS, Marise N. (Orgs.). Ensino Médio Integrado: con-
cepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

Sobre as críticas à Lei n. 5.692/71, as lutas por uma nova
LDB na década de 1980 e, mais recentemente, pela revogação
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do Decreto n. 2.208/97 e as controvérsias relativas à edição do
Decreto n. 5.154/2004, recomendamos a leitura de RAMOS,
Marise N.; FRIGOTTO, Gaudêncio & CIAVATTA, Maria. A
gênese do Decreto n. 5.154/2004: um debate controverso da
democracia restrita. In: RAMOS, Marise N.; FRIGOTTO, Gau-
dêncio & CIAVATTA, Maria. (Orgs.). Ensino Médio Integrado: con-
cepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. v. 1. Sobre as contra-
dições da política de educação profissional no governo Lula,
recomendamos: RAMOS, Marise; FRIGOTTO, Gaudêncio &
CIAVATTA, Maria. A política de educação profissional no go-
verno Lula: um percurso histórico controvertido. Educação &
Sociedade, 26: 1087-1113, 2005.

Sobre o conceito de politecnia, recomendamos a leitura dos
seguintes textos: SAVIANI, Demerval. A Nova Lei da Educação.
LDB, limite, trajetória e perspectivas. São Paulo: Autores Associa-
dos, 2003 e SAVIANI, Demerval. O choque teórico da politec-
nia. Trabalho, Educação e Saúde, 1(1): 131-152, 2003.

Sobre a relação entre as esferas pública e privada na condu-
ção da política econômica e social, à luz de modelos de Estado
e da relação entre governo e sociedade civil, recomendamos a
leitura dos seguintes textos: BARRETO, Maria Inês. As organi-
zações sociais na reforma do Estado brasileiro. In: PEREIRA,
Bresser L. C. & GRAU, Nuria C. C. (Orgs.). O Público Não-estatal
na Reforma do Estado. Rio de Janeiro: FGV, 1999; DI PIERRO,
Maria Clara. Descentralização, focalização e parceria: uma análi-
se das tendências nas políticas públicas de educação de jovens e
adultos. Educação e Pesquisa, 27(2): 321-337, jul./dez. 2001; FON-
TES, Virgínia. Sociedade civil no Brasil contemporâneo: lutas
sociais e luta teórica na década de 1980. In: LIMA, Julio &
NEVES, Lucia (Orgs.). Fundamentos da Educação Escolar no Brasil
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Contemporâneo. Rio de Janeiro: EPSJV; Fiocruz, 2006; MONTA-
NO, Carlos. Terceiro Setor e a Questão Social: crítica ao padrão emergen-
te de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002; RAMOS, Marise
N.. O público e o privado na educação profissional: as políticas
do MEC. In: ADRIÃO, Tereza & PERONI, Vera (Orgs.). O
Público e o Privado na Educação: interfaces entre Estado e sociedade. São
Paulo: Xamã, 2005.

Um importante texto a ser estudado sobre os fundamen-
tos ético-políticos da educação brasileira é SEVERINO, An-
tonio. Fundamentos ético-políticos da educação no Brasil de
hoje. In: LIMA, Julio & NEVES, Lucia (Orgs). Fundamentos da
Educação Escolar no Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: EPSJV;
Fiocruz, 2006.

Estudo aprofundado sobre a pedagogia das competências a
ser considerado por aqueles que se interessam pelo tema: RA-
MOS, Marise. Pedagogia das Competências: autonomia ou adaptação.
São Paulo: Cortez, 2001. Uma obra clássica sobre competência
no mundo do trabalho é de ZARIFIAN, Phillippe. Objectif  Com-
pétence. Paris: Liaisons, 1999. Outra traduzida no Brasil e que tam-
bém recomendamos é TANGUY, Lucie. Saberes e Competências: o
uso de tais noções na escola e na empresa. São Paulo: Papirus, 1997.

Sobre as políticas de educação de trabalhadores da saúde em
Portugal, recomendamos a obra organizada por CANÁRIO,
Rui. Formação e Situações de Trabalho. Lisboa: Porto Editora, 2003,
onde também se pode encontrar uma elaborada crítica sobre as
idéias de ‘aprendizagem por toda a vida’, atualmente difundida
pelos organismos internacionais.

Aqueles que se interessam pela relação entre trabalho, ciência,
técnica e tecnologia e as implicações para a política educacional
brasileira devem estudar o texto de FRIGOTTO, Gaudêncio.
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Fundamentos científicos e tecnológicos da relação trabalho e
educação no Brasil de hoje. In: LIMA, Julio & NEVES, Lucia
(Orgs.). Fundamentos da Educação Escolar no Brasil Contemporâneo.
Rio de Janeiro: EPSJV; Fiocruz, 2006. Também é deste autor o
texto que discute a crise de aprofundamento teórico na educa-
ção: FRIGOTTO, Gaudêncio. Trabalho, educação e tecnologia:
treinamento polivalente ou formação politécnica? In: SILVA,
Tomaz Tadeu (Org.). Trabalho, Educação e Prática Social. Porto
Alegre: Artes Médicas Sul, 1991.




