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	Nesta pesquisa estudamos o projeto de Educação Profissional desenvolvido por três Universidades Corporativas (UCs) de Saúde. Confrontamos tal  modelo, pautado pela noção de Capital Intelectual e por princípios empresariais de empregabilidade, eficiência, competitividade e produtividade, com os modelos acadêmicos, denominados pelo discurso empresarial como tradicionais. Compreendemos que o surgimento deste modelo de formação representa estratégia do capital para assegurar a hegemonia, como parte do conjunto de políticas neoliberais de minimização do Estado Social. A apresentação crítica destes três modelos de UC de Saúde compõe os resultados preliminares da pesquisa que está em andamento. Buscamos compreender tais modelos de formação, seus fundamentos político-pedagógicos e os limites que representam frente a um projeto de Educação Profissional inscrito na perspectiva contra-hegemônica, voltado para formação humana omnilateral.  Buscamos ainda a apreensão das possibilidades de contradições, ressignificação e apropriação crítica do modelo pelos trabalhadores.
O conceito de educação corporativa refere-se às iniciativas educacionais assumidas pelas empresas, abarcando uma imensa diversidade de modalidades, que abrangem, desde a educação formal de todos os níveis até a educação não-formal, de formação geral à  educação profissional, cursos presenciais e à distância, voltados para os trabalhadores da organização ou para a comunidade. 
Interessa-nos particularmente investigar o projeto de formação adotado pelas UCs privadas de saúde, seus princípios educativos, bases conceituais e teórico-metodológicas, sua relação com o ensino acadêmico público de saúde, analisando comparativamente três iniciativas: uma pertencente a um grande hospital privado, outra a uma organização de seguro privado de saúde e a última vinculada a uma associação representativa do capital privado na saúde.
Um dos pilares do modelo é a ideologia Adotamos o termo ideologia, com base no pensamento gramsciano, onde este conceito é referente a uma concepção de mundo orgânica a uma classe social, a qual opera na cimentação de seu projeto hegemônico.(cf SANTOS, 2000) do determinismo tecnológico e a suposta substituição da sociedade do trabalho pela idéia de sociedade do conhecimento. Segundo seus ideólogos, a saída do paradigma industrial para o paradigma do conhecimento, levou o empresariado a se ocupar do conhecimento como fator de produção. Segundo Mundim e Ricardo (2004, p.04):
“... a competição global, a evolução tecnológica e os  novos modelos de negócios estão, indispensavelmente, mudando a organização social do trabalho, a forma  como nos relacionamos com o trabalho e a forma como gerimos nossos recursos.” 
	Ainda segundo a ótica hegemônica, é na chamada "Sociedade da Informação" Este é um dos conceitos mais utilizados na formação discursiva hegemônica, a fim de  justificar a ideologia do determinismo tecnológico, situando, como sujeito a tecnologia, deslocando o papel dos sujeitos sociais, a saber, as classes sociais em disputa. que o processo de aquisição do conhecimento assume um papel de destaque nas organizações e passa a exigir um profissional preparado para os novos desafios do mercado de trabalho. A difusão dessas concepções fez com que a educação adquirisse centralidade no discurso apologético dos “novos” modelos de produção do mercado globalizado.
	Entretanto, ao analisarmos a questão, não desprezamos a historicidade do desenvolvimento das forças produtivas, nem o fato de que tanto o avanço tecnológico quanto seus usos sociais ocorrem no plano de uma totalidade concreta que envolve outros elementos, como a divisão internacional do trabalho, a luta de classes e os fundamentos econômicos do modo de produção da existência. De acordo com Frigotto (2003, p.139)
“... a questão não é de se negar o progresso técnico, o avanço do conhecimento, os processos educativos e de qualificação..., nem de se identificar nas novas demandas dos homens de negócio uma postura... maquiavélica... mas de disputar concretamente o controle hegemônico do progresso técnico, do avanço do conhecimento e da qualificação, arrancá-los da esfera privada e da lógica da exclusão... ao controle democrático da esfera pública para potenciar a satisfação das necessidades humanas. O eixo aqui... é da solidariedade, da igualdade e da democracia”.

	Enquanto o ensino acadêmico pode ter como princípio a formação ampla e consistente nos diferentes campos de saber, desde o domínio das novas tecnologias, aos seus fundamentos científicos e históricos até os saberes gerais necessários à formação humana plena,  a UC circunscreve sua ação a objetivos estrategicamente mercadológicos. Marilena de Chauí (1999, p.211) nos lembra que:
[ os serviços regulados pelo mercado ]“... encolhe o espaço público democrático dos direitos e amplia o espaço privado não só ali onde isso seria previsível – nas atividades ligadas à produção econômica -, mas também onde não é admissível -, no campo dos direitos sociais conquistados”.
	As grandes organizações do capital  assumem diretamente o papel de educadoras, progressivamente postulando a exclusão do Estado neste setor. Uma das mais recentes iniciativas, a criação da Associação Brasileira de Educação Corporativa, em agosto de 2004, tem como bandeira prioritária a obtenção do direito de certificação, sem interferência do Estado.
	Um tema recorrente no discurso das UCs é a oposição entre educação acadêmica/educação corporativa, sendo comum a desvalorização da cultura acadêmica, por não ter objetivos pragmáticos e utilitaristas para funções laborais da empresa, sendo considerada precária em eficiência, ao passo que a UC, por ater-se às necessidades organizacionais, insiste na despersonalização e padronização das atitudes e apropriação do conhecimento tácito do trabalhador.
	Os autores desta pesquisa compartilham a defesa da escola desinteressada do trabalho, em luta com a escola interessada do capital, definida abaixo. Segundo Antônio Gramsci (apud Nosella, 2004, p.50), o que se pretende na escola desinteressada do trabalho é:
“... uma escola de liberdade e livre iniciativa e não uma escola de escravidão e mecanicidade... devem ter diante de si todas as possibilidades, todos os campos livres para poder realizar sua individualidade de forma melhor, e por isso no modo mais produtivo para eles e a coletividade... a escola profissional não pode se tornar uma incubadora de pequenos monstros mesquinhamente instruídos para um ofício, sem idéias gerais, sem cultura geral,... possuidores apenas de um olhar infalível e de uma mão firme”.  
	O  modelo corporativo, ao contrário, aproxima-se do que denuncia Frigotto (2001, p.40) “ o processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos que funcionam como geradores de capacidade de trabalho e, conseqüentemente, de produção”.  
	Resultados preliminares nos permitem caracterizar na fase extensiva da pesquisa, três modelos de formação de UC, denominando-as de A, B e C.
	A UC A se constitui num sólido grupo internacional e consagrado no mercado de saúde privada, com aproximadamente nove mil colaboradores.
	Esta Universidade afirma ter como objetivo contribuir com a estratégia de negócio e com a sociedade, estimulando o aprendizado contínuo e o desenvolvimento do ser humano no que se refere as questões da dimensão pessoal e da dimensão profissional. Sua finalidade é obter posicionamento estratégico, buscando conceitos inovadores no mercado, excelência em prestação de serviços, alinhando os colaboradores às estratégias de negócio da empresa.
	A UC B, integrante de um grande hospital privado localizado em uma das principais capitais do país, define-se como uma instituição que oferece oportunidade estratégica para o desenvolvimento e a educação de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes, por otimizar as estratégias organizacionais da instituição. Suas atividades educacionais conferem uma vantagem competitiva no segmento hospitalar do país. As diretrizes estratégicas se constituem pela criação de valores na formação de lideranças na assistência médico – hospitalar; geração de conhecimento na área da saúde com responsabilidade social; busca de solidez econômico – financeira, e, compromisso com a eficiência e a qualidade nos negócios. Tem como princípio norteador formar colaboradores para o empreendimento.Esta Universidade possui um grande grupo de colaboradores nacionais e internacionais, inclusive, grandes instituições públicas de renome e referência em todo país.
	A UC C, situada numa grande capital do Brasil, é caracterizada como sendo uma grande rede no mundo da medicina, com três representações jurídicas em todo o Brasil. Tem como missão, contribuir para a aquisição de novos conhecimentos no setor da saúde.	Seu objetivo é, defender e representar as empresas privadas na atividade de prestação de serviços à saúde no Brasil. Tem por finalidade, atender uma demanda nacional através da sua UC, capacitando profissionais para atuarem na gestão de planos de saúde e qualificar executivos da área hospitalar para negociações de alto nível com empresas do ramo de planos de saúde.
	O conjunto destas universidades concentra suas atividades nas seguintes linhas de atuação na área da educação: Educação Profissional de Nível Técnico em Saúde (Enfermagem, Patologia Clínica e outros); cursos livres e de extensão; Educação Superior (Graduação e Pós-Graduação); Residência Médica (com status de pós-graduação – Lato - Sensu); Eventos Científicos; Treinamentos (Institucionais, em Gestão, em Saúde); Espaços informativos de saúde (editorias eletrônicas e impressas); Desenvolvimento de produtos e Tecnologias Educacionais; Consultoria e/ou Assessoria em educação continuada; Eventos educativos
	Constituem-se como espaços de formação profissional que declaradamente aliam por princípios o mercado de trabalho competitivo com Qualidade Total e foco na Gestão Empresarial, como objeto da qualificação do trabalhador/colaborador.
	A programação dos cursos/treinamentos, projetos/programas, são claramente apresentados e segmentados numa visão unilateral, da gestão de negócios e de um conceito de saúde compatível com tais objetivos. Evita-se aprofundar reflexões sobre o processo saúde – doença.
 A pesquisa nos permite compreender que o conceito de saúde presente nos fundamentos  de tais projetos situa-se a longa distância de uma concepção ampliada pelos aspectos sociais e coletivos da relação saúde-doença, representando, ao contrário, um projeto delineado em favor do domínio tecnológico para o modelo centrado no atendimento hospitalar, curativo, individual, acessível aos clientes que podem pagar por tais serviços. 	
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