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APRESENTAÇÃO 

No passado, alguns poucos abnegados se preocupavam com a formação do 

pessoal de nível médio: no campo da assistência à saúde, eles eram treinados nos 

hospitais filantrópicos e nas Unidades de Saúde Pública que compunham o modelo 

de atenção até então formulado e coordenado pelo Ministério da Saúde; nos labo

ratórios, alguns pesquisadores acreditavam que era possível transformar a histórica 

divisão técnica e social do trabalho, numa relação entre mestres e aprendizes. Den

tre essas iniciativas, destaca-se o processo de formação de Joaquim Venâncio e seu 

mestre, o ilustre pesquisador Dr. Lutz, que, no cotidiano de seu trabalho na Funda

ção Oswaldo Cruz, partilharam uma experiência de elevada significação para a Es

cola Politécnica. 

A expansão do setor saúde, as lutas dos trabalhadores, os avanços tecnológicos 

e o aperfeiçoamento das noções que balizam o processo de trabalho em saúde, re

colocaram a formação de nível médio num patamar diferenciado nos últimos 20 

anos, nos espaços da assistência à saúde, nos projetos de organização comunitária 

ou, ainda, nos laboratórios, todos eles espaços privilegiados onde esse profissional se 

insere. 

A criação da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio na Fiocruz, em 

1985, é um marco importante nessa trajetória e instala um ciclo importante de apro

ximação entre os campos da educação e da saúde, permitindo a emergência de mo

delos inovadores comprometidos com as mudanças em ambos os setores e na 

sociedade como um todo. 

Estudos, idéias, projetos, desafios, inovações e acima de tudo muita dedicação 
fizeram prosperar, nesses 10 anos de Escola, uma contribuição significativa no seu 
campo de atuação. A Escola Politécnica diversificou suas atividades, mas manteve 
um eixo sólido de compromisso com as mudanças no processo de formação de re
cursos humanos para a saúde, aperfeiçoando seu modelo de Escola de referência, 
contextualizada na Fundação Oswaldo Cruz. Desse modo, muito se tem investido 
no campo da pesquisa, seja na melhoria do seu processo de trabalho, seja no proje
to de aperfeiçoamento permanente dos seus docentes, como também na experi
mentação de processos inovadores de ensino-aprendizagem dirigido ao seu público-
alvo. 



É nesse contexto que o aniversário de 10 anos da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio se inscreve e mobiliza todo o seu Conselho Deliberativo a propor 

e conceber esta coletânea, que instala uma série de iniciativas organizadoras da pro

dução e disseminação do conhecimento, tão necessário ao aperfeiçoamento dessa 

formação. 

O desafio estava dado e a ação da recém-criada Secretaria Editorial da EPSJV 

se encarregou de tornar concreto e visível o projeto editorial que estava sendo gesta-

do; desde a mobilização dos autores até à finalização dos processos de elaboração 

do livro junto à Editora Fiocruz, os coordenadores dessa coletânea desempenharam 

um papel fundamental na montagem desse projeto. 

O s artigos se organizaram em torno da pluralidade de objetos de trabalho da 

Escola e representam um recorte das reflexões e registros que compõem a história 

desses dez anos. Tem um especial significado para aqueles que, ao viverem o pre

sente, valorizam um passado rico de iniciativas e construções, e encontram razões 

especiais para comemorar, com a esperança num futuro que está sendo construído 

cotidianamente. 

Aos membros do Conselho Deliberativo da EPSJV, os nossos agradecimentos, ex

tensivos a todos aqueles que, no anonimato — alunos, funcionários e professores —, 

inspiraram a produção e organização desse trabalho. 
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