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Nos últimos anos, cresceu o de-
semprego na população geral
(inclusive entre os mais instruí-

dos), ao mesmo tempo em que a
melhora da escolaridade acompanhou o aumento de

postos de trabalho de baixos salários. Diante desse quadro,
como pensar a educação escolar e a formação técnico-profissi-
onal numa época em que a educação já não garante um bom
emprego? Esta é a questão central da coletânea Fundamentos
da educação escolar do Brasil contemporâneo, publicada pela
Editora Fiocruz. O livro reúne oito artigos escritos por especia-
listas de expressão internacional no assunto. Criada em come-
moração aos 20 anos da Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV), a obra pretende atualizar o debate sobre os
princípios e diretrizes da educação.
O modelo que caracteriza a sociedade em que vivemos atualmente
foi tema dos três capítulos iniciais, que abordaram o capitalismo,

o neoliberalismo e os problemas da economia brasileira, respecti-
vamente. A socióloga Miriam Limoeiro Cardoso revisitou autores
clássicos que formularam teorias sobre o capital para traçar um
panorama sobre o assunto e propor possíveis políticas educacio-
nais para o Brasil. A economista Leda Paulini recuperou a história
do neoliberalismo para mostrar que tal política precarizou o traba-
lho formal. Tanto ela como outro economista, Márcio Pochmann,
defendem que houve uma estagnação da economia e indagam
que influência isso teve na educação.
Os três capítulos subseqüentes discutem o desenvolvimento
das relações de poder no Brasil. Os filósofos Roberto Romano
e Carlos Coutinho e a historiadora Virgínia Fontes analisam as
“bases do controle” do Estado brasileiro a partir de reflexões
sobre a ditadura, dos processos da abertura política e de
mobilização da sociedade. Para eles, a educação política e a
educação escolar têm um papel fundamental na formação e
organização dessa sociedade.
Por fim, os dois últimos ensaios analisam os “fundamentos
ético-políticos” e técnico-científicos das relações de trabalho e
educação no Brasil. Os filósofos Gaudêncio Frigotto e Joaquim
Severino apontam o papel estratégico da escola na contesta-
ção do modelo hegemônico de sociedade brasileira, reafirman-
do o conhecimento como arma indispensável no enfrentamento
de vários problemas sociais.

Bioética, riscos e proteçãoBioética, riscos e proteçãoBioética, riscos e proteçãoBioética, riscos e proteçãoBioética, riscos e proteção
Fermin Roland Schramm, Sergio Rego, Mar-
lene Braz e Marisa Palácios
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Temas como o uso de células-tronco, a
escolha do sexo dos fetos e a utiliza-
ção de animais em experimentos la-
boratoriais mexem, em comum, com

o que se pode denominar de bioética. Como
resultado das discussões ocorridas no 1o Congresso de

Bioética do Estado do Rio de Janeiro, surge o livro Bioética,
riscos e proteção, organizado por Fermin Roland Schramm,
Sergio Rego, Marlene Braz e Marisa Palácios. O livro traz 15
artigos escritos por 20 autores, entre estrangeiros e brasilei-
ros, filósofos, médicos, pedagogos, biólogos, sociólogos e
demais pesquisadores e professores.
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Livro escrito quando da viagem de
Roquette-Pinto à Serra do Norte, região
localizada entre os estados de Rondônia
e Mato Grosso, a publicação é alvo
agora de uma caprichada sétima edi-
ção por parte da Editora Fiocruz. Con-

vidado por Cândido Rondon a acompanhar
uma expedição ao local citado, em 1917, Roquette-Pinto
observou indígenas locais e produziu numerosos registros,
afinados com o que de mais moderno havia em termos de
antropologia e etnografia da época. A edição apresenta o
texto original de 1917, acompanhada de desenhos, fotos e
até partituras com músicas indígenas.
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Com o objetivo de realizar uma análise crítica das
transformações proporcionadas pelo surgimento
do que pode se chamar de “tecnologias de infor-

mação e comunicação” (com a internet e a telefo-
nia celular como elementos mais marcantes), Luis David

Castiel e Paulo Roberto Vasconcellos-Silva trazem o livro Precariedades
do excesso: informação e comunicação em saúde coletiva. A publicação
busca refletir sobre a velocidade, cada vez maior, nas mudanças do mun-
do tecnológico, que, na opinião dos autores, alia tanto uma idéia de
vantagem, quanto a de desperdício, escassez e excesso de informação.
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A Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (EPSJV) da
Fiocruz acaba de lançar o primeiro
número do quarto ano da revista
Trabalho, Educação e Saúde. O
objetivo desta edição é explorar

as múltiplas relações entre a educação
e saúde, como campos de conhecimentos e práticas

relacionados a formas de sociabilidade e institucionali-
zação vigentes. Tendo em vista este foco, a publicação
reúne diversos formatos de texto como artigos, debates
e resenhas que tratam da relação educação-saúde.


