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Defender as Ciências da Saúde e da Educação: superar os limites da formação 
tecnicista e garantir e formação científica e popular.

Resumo

Este trabalho discute algumas questões dentro de um esforço teórico para compreender, 
sob  a  ótica  da  formação  humana,  a  relação  entre  educação  e  formação  e  trabalho 
farmacêuticos na perspectiva da educação popular voltada para a emancipação humana. 
Ressalta alguns aspectos sobre o caráter formativo relacionado ao comprometimento com 
a práxis transformadora da realidade, sobretudo levando em conta o tipo de capitalismo 
burocrático  instalado  no  nosso  país.  Compreende  que  as  chamadas  reformas 
educacionais  anunciadas  pelas  classes  e  frações  de  classes  que  se  sucedem  no 
gerenciamento do Estado brasileiro, não passam de paliativos para a manutenção dessa 
forma de  capitalismo,  ou  seja,  um capitalismo atrasado,  de  base  semifeudal,  que  se 
exprime nas relações da produção econômica e na estrutura de dominação política, cujo 
estado nacional não passa de um arremedo cartorial burocrático dos latifundiários e da 
grande burguesia, a serviço do imperialismo. Nesse quadro, as mudanças curriculares 
que  decorrem  das  ditas  reformas  se  configuram  como  meros  ajustes  das  diferentes 
formas de organização do ensino, em todos os níveis e modalidades, à reprodução social, 
ou seja, à reafirmação da condição de um país semicolônia, subordinado aos interesses 
do  imperialismo,  como  ocorre  em  todos  os  países  dominados  onde  predomina  o 
capitalismo  burocrático.  Nesse  sentido,  o  que  aparenta  uma  superação  do  modelo 
tecnicista  no ensino,  na  essência  afirma um neo-tecnicismo voltado para  desenvolver 
habilidades e competências no plano micro-social e micro-produtivo, sem se questionar as 
estruturas macro-sociais e macro-econômicas e de dominação política e ideológica. No 
fundo, o modelo da pedagogia das competências expressa um caráter reprodutivista das 
relações sociais do modo de produção capitalista. Esse é o verdadeiro sentido político-
pedagógico  das  reformas  educacionais  desenvolvidas  sob  as  gerências  do  Estado 
brasileiro pelos senhores Fernando Collor, Fernando Henrique e Luís Inácio. Um traço 
comum nas “diretrizes” dos cursos superiores, em nome do rompimento com o tecnicismo 
pedagógico, é o esvaziamento dos conteúdos de formação científica na respectiva área 
que passam a ser substituídos por anunciados “generalistas”.  As mudanças propostas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia não estão 
fora desse sentido. Essa compreensão, todavia, não significa a defesa do modelo anterior 
de currículo estreito, fragmentado e supostamente neutro em relações às contradições da 
realidade social, mas a defesa de uma rigorosa formação científica, em todas as áreas do 
conhecimento, aplicando de modo concreto o princípio constitucional da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. A não observância desse princípio nas universidades 
públicas  pode  ser  interpretada  como  um  crime  de  responsabilidade  praticado  pelos 
gestores,  do  mesmo  modo  que  o  seu  não  cumprimento  nas  universidades  privadas 
implica em fraude contra os estudantes e a sociedade em geral que as autoridades têm o 
dever de impedir e punir os responsáveis.  
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A EDUCAÇÃO E RESISTÊNCIA POPULAR SOB O IMPERIALISMO

 O Artigo Primeiro da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LEI 9394/96, 

define que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais”.  

Com base nesse  anunciado  da  Lei  brasileira  que  regulamenta  os  sistemas de 

ensino e analisando o princípio que rege o trabalho industrial moderno baseado no uso 

crescente das ciências e da tecnologia, verifica-se que tanto a educação marcada no culto 

acadêmico,  formalista,  livresca,  dissociada  da  realidade  social,  que  predominou  nas 

formas de organização escolar e do ensino da educação formal no país, como as formas 

variadas de educação adaptativa, profissional estreita, de caráter tecnicista, voltada para 

dar respostas à necessidade de formação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, 

não correspondem aos princípios da formação humana emancipadora.

O Parágrafo Segundo do mesmo Artigo da Lei  define que “a educação escolar 

deverá  vincular-se  ao  mundo  do  trabalho  e  à  prática  social”.  Considerando  esse 

enunciado e partindo da compreensão que a educação tem por finalidade de ensinar o ser 

humano a aprender a ler o mundo, a ler-se no mundo, a posicionar-se frente às coisas e 

às contradições do mundo e a transformar o mundo do mundo, evidencia-se que o ato de 

educar  expressa  um  processo  contraditório.  É  um  ato  político,  histórico,  social,  que 

percorre  a  vida  humana  por  toda  a  sua  existência  e,  como tal,  não  se  resume aos 

conteúdos curriculares de ensino das escolas em todos os níveis do seu tempo.

Esse esclarecimento dialético da educação pode tornar-se mais claro a partir do 

anunciado por  Marx na Terceira  Tese do Feuerbach quando ele  afirma que “a teoria 

materialista que afirma que os homens são produtos das circunstâncias e da educação e 

que,  portanto,  homens  modificados  são  produtos  de  circunstâncias  diferentes  e  de 

educação modificada, esquece que as circunstâncias são modificadas precisamente pelos 

homens  e  que  o  próprio  educador  precisa  ser  educado.  (...).  A  coincidência  da 

modificação  das  circunstâncias  e  da  atividade  humana  só  pode  ser  apreendida  e 

racionalmente  compreendida  como prática  transformadora.”  Como os  educadores  são 

educados  senão  pela  atividade  vital  que  marca  as  atividades  humanas  nas  relações 

sociais e produtivas, apreendidas no âmbito da totalidade e das contradições que marcam 

o  modo  de  produção  capitalista?  Ou seja,  a  luta  de  classes  é  a  base  da  educação 

humana em geral e da educação dos educadores em especial.

Na atual fase histórica do capitalismo – imperialista – cada vez mais monopolista, 

onde pouco mais  de meia dúzia  de países imperialistas  ditam a “partilha do mundo”, 
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tornando mais aguda a contradição entre estes países dominantes e os demais países 

explorados sob a forma de colônias ou semicolônias, o controle sobre as ciências e os 

conhecimentos  científicos  torna-se  cada  vez  mais  estratégico  para  o  regime  de 

dominação. Daí decorre uma divisão das formas de socialização, difusão e de acesso aos 

conhecimentos  segundo  os  critérios  de  partilha  do  mundo,  que  algumas  tendências 

preferem trata-la pelo eufemismo da “divisão internacional do trabalho”. 

Na  lógica  dos  países  imperialistas  e  seus  aparelhos  como  o  FMI  e  o  Banco 

Mundial, os países dominados devem adaptar para tornar os seus sistemas de educação 

superior não um direito dos seus cidadãos, mas um serviço a ser mercadejado. Essa é a 

razão pela qual a educação S.A. nos níveis superiores cresce acentuadamente no Brasil. 

Trata-se  de  uma  expansão  do  ensino  superior  pela  via  privada  como  serviços  de 

mercado, ao passo que a sua qualidade do ensino cai em todos os aspectos, sendo as 

instituições públicas de ensino superior arruinadas de modo contínuo pelos gerentes do 

estado que se sucedem na tarefa de cumprir as determinações das classes opressoras e 

do imperialismo. 

Em sentido contrário a essa forma de dominação, a luta em defesa da ciência livre 

e da formação científica rigorosa e do vinculo da educação e da vida escolar  com o 

mundo do trabalho e com a prática social traduz uma definição soberana do país e da 

nação. Imprimindo uma perspectiva da libertação das classes exploradas e de todos os 

que vivem do próprio  trabalho.  Essa defesa,  no entanto,  não poderá se dá de modo 

isolado, descolada das lutas dos trabalhadores do campo e da cidade para a libertação 

das forças produtivas da opressão do capital.  Torna-se necessário aprofundar estudos 

para identificar as contradições que o capitalismo burocrático determina para a sociedade 

em geral  e  para  a  organização  da  educação,  do  ensino  e  da  pesquisa  científica.  A 

identificação da contradição principal  é importante na medida em que pode dar maior 

consistência  e conseqüência  às formas de lutas  e de ação comuns a uma frente de 

classes mais amplas contra o inimigo principal. 

É fundamental, nesse sentido, ter-se claro que não se liberta todas as ciências, das 

quais as ciências da saúde assume papel vital para a emancipação humana, se não se 

libertar o trabalho humano da lógica do capital. Do mesmo modo, o conceito ampliado de 

saúde só pode ser defendido concretamente dentro de uma perspectiva de luta contra a 

opressão do capital.

Nessa ação libertadora as ciências da educação que se dedicam a esclarecer os 

processos de formação humana precisam ser entendidas em toda a sua essência, cuja 

natureza tem por fim a defesa e a constituição da liberdade contra todos os tipos de 

opressão e de violência injustas. Os cientistas da educação precisam, para cumprir o seu 
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papel  de  defensores  dessa  finalidade,  assumirem-se  enquanto  sujeitos  intelectuais 

orgânicos  das  classes  trabalhadoras,  ou  seja,  em  defesa  de  uma  educação  popular 

defendendo para todos os níveis da educação e do ensino o rigor científico, a formação 

intelectual  profunda voltada à formação política no sentido de garantir  a compreensão 

sobre as classes sociais e o que cada uma delas representa em termos das estruturas de 

poder e da realização da liberdade, bem como uma formação para o trabalho produtivo 

que deve ser obrigatório a todos aqueles que se encontrarem apitos para fazê-lo numa 

sociedade onde ninguém explore o trabalho de ninguém.

 Essa defesa, no entanto, embora as definições da LEI 9394/96 e da Constituição 

Federal apontem para a sua realização, não está garantida em função da maneira como 

os gerentes do estado e dos sistemas de ensino se posicionam no cumprimento das 

determinações  do  imperialismo  e  seus  instrumentos,  rebaixando  a  educação  e  a 

organização das instituições do ensino para uma escala inferior e desfechando para estas 

um caráter  meramente  de  reprodução  social  dos  interesses  da  lógica  da  dominação 

existente.  O  que  sobrevive  de  avançado  em  termos  de  comprometimento  com  as 

transformações sociais e de defesa dos interesses dos trabalhadores nessas instituições 

são fruto da resistência de pequenos grupos de professores, de técnicos e de estudantes. 

O  alargamento  dos  espaços  por  esses  grupos  de  resistência  não  passa  pelas  lutas 

somente no interior das instituições de ensino e pesquisa, mas na forma como vinculam 

suas  lutas  a  partir  da  atuação  no  interior  delas  com  as  lutas  de  classes  que  se 

desenvolvem no eixo da contradição principal da luta de classes.

A concepção de educação popular pode se tornar base de realização de escolas 

populares  para  os  trabalhadores.  Para  isso  muitos  estudantes  universitários  têm 

demonstrado  grandes  interesses,  construindo  experiências  de  vivências  com diversos 

movimentos populares do campo e da cidade. O período histórico das lutas sociais que 

antecedeu ao golpe militar em 1964 foi muito rico nessas experiências. A ditadura militar 

que  assumiu  o  gerenciamento  do  estado  após  o  golpe  se  encarregou  de  reprimir, 

desmantelar e criminalizar atividades desse tipo.

O FARMACÊUTICO DO POVO: PRATICAR E DEFENDER A SAÚDE DO POVO E A 
EDUCAÇÃO POPULAR

As formulações sobre o direito á saúde e a sua implementação, assim como se 

verificou sobre a educação, são bem claras e definidas pela Constituição Federal e pela 

Lei  Orgânica  do  Sistema Único  de  Saúde,  nº  8.080/90.  O conceito,  os  princípios,  as 

diretrizes  e  os  objetivos  emanados  da  base  legal  são  igualmente  bem  definidos.  A 
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garantia da sua realização, todavia, fica limitada em função das mesmas causas pelas 

qual a educação de limita à reprodução social. Ou seja, o Sistema de Saúde é também 

voltado para a reprodução social do capital. As suas ações e serviços se tornam, de modo 

crescente,  privatizados  fazendo  expandir  de  forma  contínua  a  saúde  s.a.  que  é 

organizada a partir das regras da lei da oferta e da procura na acumulação de lucro que o 

mercado possa oferecer.

Dentro  desse  contexto,  as  reformulações  curriculares  com base  no  modelo  de 

competências contido nas propostas de Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação da área de Saúde, que sugerem a “revisão do modelo pedagógico” voltado 

para  a  formação  do  profissional  generalista,  onde  “as  ciências  médicas”  estariam 

“situadas na interface entre as ciências biológicas e as ciências humanas”.

Essa formulação é importante, todavia, em função da natureza da organização do 

ensino superior marcado por uma fragmentação departamental e de setores isolados ela 

tem se configurado em letra morta na maioria dos cursos. Os professores estão presos 

aos seus departamentos e as coordenações dos cursos batendo cabeças com as novas 

denominações das grades curriculares sem ter muito claro o que fazer.

Em  que  pese  os  obstáculos  e  as  limitações  é  possível  desenvolver  ações 

educativas na formação em nível superior voltadas para a transformação social. Isso pode 

se  dá  em todos os  cursos,  desde que  a  sua perspectiva  não se  perda  em limitar  a 

formação vinculada ao mercado de trabalho. Esse processo depende, sobretudo, como 

vimos anteriormente da formação de grupos de estudantes, de professores e de técnicos, 

de resistência em defesa da democracia nas instituições e em defesa da ciência e do 

pensamento livre.

Há  muitos  espaços  favoráveis  a  esse  processo  de  resistência  no  âmbito  da 

formação do farmacêutico, uma vez que se trata de uma formação de caráter estratégico 

para o desenvolvimento e para a soberania do país e da nação. Não é por acaso que é 

um  dos  currículos  mais  disputados  pelos  agentes  do  capital  e,  no  caso  brasileiro, 

principalmente  pelos  grupos  de  empresas  dos  países  imperialistas.  O desmonte  da 

indústria  farmacêutica  nacional  promovido  pelos  gerentes  do  Estado  a  serviço  do 

imperialismo nas últimas décadas faz parte dessa disputa. A dependência crescente das 

tecnologias dos países dominantes é a resultante dessa dominação. 

Construído no âmbito da compreensão mais ampla da saúde, da qual a Assistência 

Farmacêutica  é  parte  essencial,  o  conceito  da  Atenção  Farmacêutica  que concebe o 

profissional como “um dispensador de atenção à saúde, que pode participar ativamente 

na prevenção de enfermidades e na promoção da saúde, junto com outros membros da 
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equipe de saúde1” pode se tornar uma categoria importante para a defesa desse tipo de 

resistência.

A sua defesa e aplicação podem ampliar o leque de ação e de responsabilidades 

do farmacêutico. A tentativa proposta de construção do “consenso brasileiro de atenção 

farmacêutica”,  produzida  pela  I  Oficina  Nacional  de  Atenção  Farmacêutica  (OFICINA, 

2004, p. 14)2 ampliou o conceito definindo que “é um modelo de prática farmacêutica, 

desenvolvida  no  contexto  da  Assistência  Farmacêutica.  Compreende atitudes,  valores 

éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção 

de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É 

a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e 

a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade 

de  vida.  Esta  interação  também  deve  envolver  as  concepções  dos  seus  sujeitos, 

respeitadas  as  suas  especificidades  bio-psico-sociais  sob  a  ótica  da  integridade  das 

ações de saúde3”.

A mesma Oficina também apontou algumas “constatações”  relacionadas com o 

contexto da prática farmacêutica no Brasil, dentre as quais reproduzimos três que indicam 

aspectos  limitadores  para  o  desenvolvimento  da  Atenção  Farmacêutica.  São  elas:  1. 

“Deficiências na formação, excessivamente tecnicista, com incipiente formação na área 

clínica. Descompasso entre a formação dos farmacêuticos e as demandas dos serviços 

de saúde,  tanto públicos  como privados e nos diferentes  níveis,  bem como daquelas 

referentes  ao  setor  produtivo  de  medicamentos  e  insumos necessários  ap  âmbito  da 

saúde.  Falta  de  diretrizes  e  escassez  de  oportunidades  de  educação  continuada”. 

2.”Dissociação entre os interesses econômicos e os interesses da saúde coletiva, com 

predomínio  dos  primeiros,  resultando  na  caracterização  da  farmácia  como 

estabelecimento comercial e do medicamento como um bem de consumo, desvinculados 

do processo de atenção à saúde”. 3. “Prática profissional desconectada das políticas de 

saúde e de medicamentos, com priorização das atividades administrativas em detrimento 

da educação em saúde e da orientação sobre o uso de medicamentos”.

A Atenção Farmacêutica por realizar mediante a “interação direta do farmacêutico 

com  o  usuário”,  como  foi  analisado  pelos  integrantes  daquele  fórum,  ampliaria  as 

condições concretas para a ação educativa do farmacêutico, desenvolvendo a educação 

em saúde de modo direto, a qual, decorrente da sua concepção de mundo poderá se 

encaminhar  para  uma  educação  tecnicista,  assistencialista  ou  para  uma  educação 

emancipadora. 
1IVANA,  Adriana  Mitsue.  Et  al.  (Orgs.).  Consenso  brasileiro  de  atenção  farmacêutica:  proposta.  Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2002.
2 . Idem.
3Idem
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Essas  constatações,  dentre  outras,  definidas  pela  oficina  dos  cientistas 

farmacêuticos,  confirmam o quanto tem crescido o interesse e a compreensão dentre 

esses profissionais na busca de um novo modelo de formação. O farmacêutico como o 

cientista do povo. Como defensor da vida e da qualidade de vida. Estamos caminhando, 

caminheiros. Adiante.

A  caminhada  para  libertar  a  condição  humana  do  fetichismo  da  mercadoria  é 

também a caminhada para libertar a coisificação da ciência e da sua redução à condição 

de mercadoria que o capital lhe impõe. É sabido que essa libertação não se dará sem 

uma luta muito dura e longa contra todas as formas de alienação da qual a atividade vital 

humana – o trabalho – foi também alienada, na medida em que a economia política – os 

feiticeiros na interpretação da crítica do materialismo histórico – só considera trabalho o 

trabalho alienado produtor sob a forma de mercadoria e produtor de mercadorias e de 

mais-valia. Essa é a luta que temos pela frente para que possamos falar de uma saúde 

que tenha como centro de suas ações a formação do homem integral. 
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