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Um contexto, um fundamento e muitos caminhos: 

um embrião de escola 

Poderíamos escrever este texto sobre a Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio retirando das políticas de saúde dos anos 80 os dados que justificam sua 

criação. E, em pleno movimento de expansão do setor saúde iniciado nos anos 70, 

muitas razões forneceriam as bases para a criação de uma escola técnica de saúde 

do segundo grau no interior de uma Fundação ligada ao Ministério da Saúde. 

Com a Escola Politécnica, esse seria apenas um lado dessa justificativa. A histó

ria de sua origem se encontra com uma longa história da produção de ciência e tec

nologia, e da constituição do campo de saúde pública no Brasil, parte dela escrita e 

vivenciada nos meandros da história da Fundação Oswaldo Cruz. 

Procuramos reconstituir essa história, tantas vezes narrada de modo singular, tra¬ 
tando-a como um projeto em construção, buscando, no contexto de sua criação, os 
atores - indivíduos e instituições - que se associaram, tornando possível concretizar o 
sonho. Esse modo de agir parte da constatação de que não entenderíamos a complexi
dade desse processo concentrando-nos em um só ângulo, atendo-nos somente à Fun
dação ou às políticas públicas de saúde. Precocemente, os setores (saúde, educação, 
C&T), as instituições e os atores se misturariam em um só texto. Eles se confundem ao 
longo de reuniões, diálogos informais, decretos e legislações. Procuraremos respeitar 
essa imbricação, tornando compreensíveis os elos a partir dos quais as políticas públicas 
de saúde, a produção científica da educação e as necessidades e anseios da Fiocruz se 
encontram, traduzindo-se no processo interno de construção de uma escola técnica vol
tada para a formação de recursos humanos de nível médio para o setor saúde. A Escola 
surge como um híbrido, síntese de muitos campos, controvérsias e sonhos. Em seu pro
jeto encontram-se condensadas demandas do setor saúde (serviços e C&T) , debates 



em torno da definição de um modelo de formação técnica, além da própria tradição 

da Fiocruz na formação de técnicos e pesquisadores. 

Entender a Escola em sua singularidade é retornar a Joaquim Venâncio, seu pa

trono e inspiração maior daqueles que um dia sonharam com o Politécnico de Saú

de. Venâncio condensa em sua história um modo próprio de formar técnicos e 

pesquisadores, sustentado na relação pessoal, construída e nutrida no cotidiano dos 

laboratórios. A convivência Venâncio-Adolfo Lutz, tão deliciosamente revivida por 

Ferreira (1988), não é um caso raro, ela é emblemática. Nestes 95 anos, encontra

mos outros Venâncios, talvez menos habilidosos, menos preparados em zoologia. 

Todos, porém, possuíam o domínio preciso de seu ofício, desenvolvido na estreita 

colaboração com seus mestres. Essa herança estava presente nos pesquisadores que 

participaram da construção desta Escola. Eles abominavam o automatismo empobre¬ 

cedor de técnicos que desconheciam seu ofício e ansiavam por dar uma formação 

sólida (Ja maestria diante da bancada. 

Joaquim Venâncio conseguiu durante cerca de 35 anos em que traba

lhou ativamente aprender zoologia, que conhecia de modo invejável. 

Como decorrência das contingências da vida, não teve oportunidade de 

instruir-se, mas sua mentalidade era de homem culto. Pela convivência 

com o doutor Lutz e com outros zoólogos, pela observação direta do que 

via nas excursões, no laboratório, adquiriu conhecimento detalhado de vá

rios grupos zoológicos, principalmente anfíbios, moluscos fluviais e trema-

tódeos. Chegou a conhecer muito bem os anfíbios, e com grande facilida

de se distinguia, nas excursões, pela voz. 

...entrou no laboratório como servente, para limpar o chão. Um dia, o Dr. 

Lutz chamou a Bertha e disse: - Precisamente você deve ensinar algumas 

técnicas a este jovem. Ele é inteligente. Vai longe. 

... Joaquim Venâncio era, sem dúvida, um naturalista. Era competente, - ti

nha o domínio do ofício, da maestria da arte. (Ferreira, 1988:29) 

A história de Venâncio confunde-se a todo momento com o processo de acu
mulação que conforma hoje o projeto da Fundação Oswaldo Cruz, constituído pal
mo a palmo pelos sanitaristas brasileiros a partir de 1905, tendo sua expressão 
concreta no interior de seus laboratórios, que desempenharam, a todo tempo, uma 
função articulada com os problemas da sociedade brasileira da época. 

Ε Oswaldo Cruz traz da Europa a mais moderna ciência médica, 
adaptada ao clima tropical e faz vicejar. Incorporou na sua visão de mun
do uma Europa belle-époque, mas sem perder as raízes. Um pouco de se
nhor de engenho, autoritário, mas que usava bigodes à Kaiser, cartola alta 
e gravata branca - à príncipe de Gales. Nos seus atos e na sua obra, a ex
pressão de modernidade. Foi chamado Jachinto de Thormes. Contraditó
rio, incoerente, humano. Cria uma instituição viva, que participa da vida 
nacional, dos problemas de saúde pública. Na linha de frente. Produção 
de soros e vacinas - a auto-suficiência hoje tão insistentemente buscada. (Fer
reira, 1992:29) 



Entretanto, reconhecer a existência de um laço apertado e indissociável atando 

as políticas de saúde e as controvérsias sobre a formação de recursos humanos à tra

jetória da Fundação Oswaldo Cruz e à educação politécnica não explica como esses 

campos interagiram. A possibilidade de compreender e recortar a história da Escola 

apóia-se no exercício de fazer com que aflorem os atores e os contextos da criação. 

Apóia-se, por conseguinte, na capacidade de deslindar os nós, abrindo a dinâmica 

dessa associação, recorrendo à noção de rede de relações heterogêneas. 

Aceitando esse percurso, realizaremos um pequeno desvio, com o intuito de 

loca l izar essa noção do universo teórico-metodológico proposto por um grupo de 

sociólogos franceses, ingleses e americanos, ao longo das décadas de 70 e 80, e que 

se propõe pensar o campo das ciências e das técnicas sob múltiplos ângulos, entre 

os quais a formação de recursos humanos, a produção de enunciados, a divulgação 

de resultados e avaliação e as políticas públicas de C&T. Os sociólogos identificados 

com essa proposta (sociologia da inovação) circulam em um campo temático tão 

vasto quanto denso - os estudos sociais das ciências e das técnicas - , composto por 

um número expressivo de programas de pesquisa de objetos variados. 

Portanto, este texto deve ser compreendido como um duplo exercício: pensar 

a trajetória do Politécnico da Saúde e, simultaneamente, a aplicabilidade desse ins

trumental à análise de uma estratégia de formação de recursos humanos de nível 

médio para o setor saúde (serviços e C&T) . No corpo dessa proposta teórico-meto¬ 

dológica, tomamos alguns pontos como princípio de análise: 

• estudar o processo de construção de um projeto é problematizar as condições 

nas quais ele foi elaborado e as táticas empreendidas para sua construção; 

• os projetos são resultantes da interação de múltiplos atores, os quais disputam 

entre si a hegemonia do campo de relações; 

• a construção ocorre em situações de conflito. 

Optamos por um conjunto de noções capazes de traduzir o movimento, as 

contradições e fragmentações de um processo extremamente dinâmico. Nessa pro

posta, caracterizamos cada ator como um feixe de força, que se desloca rapidamen

te em um campo de disputa, mantido por um equilíbrio de força sempre precário. 

Análise das redes 

Um tabuleiro formado pela interseção de linhas e pontos, onde as linhas são 
projetos e interesses unindo atores (pontos), constitui uma representação, facilmente 
apreensível, de uma situação efetiva, onde atores heterogêneos (indivíduos e insti
tuições), em tempo e espaço determinados (contexto), associam-se (ramificações) 
em torno de um ator (instituição, indivíduo, projeto). Estes atores não possuem ne
cessariamente uma forte identidade, que nos possibilite tratá-los como grupo. A no
ção de rede tornou possível a análise sociológica de campos sociais, compostos por 
indivíduos/atores, em interação em dado momento histórico (contexto). 



A elaboração dos conceitos de rede-social e de quase-grupo apóia-se 
na aplicação de métodos matemáticos não-quantitativos, provenientes da 
sociometria, com o objetivo de trazer maior rigor à observação de relações 
interpessoais concretas que vinculam indivíduos a indivíduos... (Feldman, 
1987:27) 

Trata-se de um campo ou arena relacionai, cuja especificidade de relações de

pende do próprio escopo do campo e da intencionalidade que motiva os indiví

duos. Sua duração e capacidade de enredar mais atores e implementar projetos é 

imprevisível. A associação gera um campo de força que influencia todo um conjunto 

de redes (outras conexões existentes) e, em contrapartida, recebe influência de to

das essas associações. 

Todavia, enquanto navegamos pelo campo da teoria, tudo se encaixa, mas pa

rece vago e extremamente distante do objetivo. Ε necessário introduzir os elementos 

concretos nesse diagrama: a Escola, a Fundação e o universo de atores dos campos 

da saúde, educação e C&T. 

Novamente recorreremos à imagem do tabuleiro: em um de seus pólos, locali

zamos a EPSJV, da qual partem inúmeras ramificações. No extremo, unidos de vá

rios modos à Escola, estão os demais atores: a Fundação Oswaldo Cruz , os 

ministérios da Saúde e da Educação e os fóruns que constituem esses campos (uni

versidades, secretarias, O N G , escolas técnicas), conformando uma extensa rede 

densa de interações. A Escola é uma enorme rede, tecida a partir da associação de 

atores, por meio do esforço aglutinador dos pesquisadores e professores, formulado-

res do projeto inicial da EPSJV. Uma associação pontual (presa ao projeto Politécni

co de Saúde) e extremamente conjuntural, uma vez que depende da movimentação 

interna de todas as redes associadas. 

Rigorosamente, ator é qualquer entidade humana ou não-humana (textos, 
equipamentos) capaz de mobilizar (atrair para a área de influência) outros atores e, 
posteriormente, ao longo de um processo de negociação, enredá-los. O s atores 
constroem, a partir de mobilizações, deslocamentos e associações, redes complexas 
de relações heterogêneas, para viabilizar um conjunto de objetivos variados: desde 
inovar um processo, até elaborar uma vacina ou uma nova proposta de ensino técni
co. Nomeamos a Escola Politécnica e todas as entidades associadas (indivíduos e ins
tituições) como atores, e como porta-vozes, aqueles que se empenham para 
mobilizar aliados, por meio de uma delegação de poder. 

Na rede da EPSJV, a Fundação Oswaldo Cruz é um ator, constituído por uma 
rede de relações. Suas unidades de pesquisa, ensino e produção, universidades, ou
tros centros de pesquisa, o Ministério da Saúde, organismos de fomento à C & T inte
gram a rede Fiocruz, onde a EPSJV, por sua vez, é um ator. A Fundação sintetiza, 
exatamente como a EPSJV, uma gama de atores e porta-vozes animados por diferen
tes interesses, estratégias e normas de conduta. O s pequenos abalos nessa rede-Fio¬ 
cruz repercutem rapidamente na rede-EPSJV, bem como nas redes de cada um dos 
atores associados pela Escola. Assim, um convênio assinado pela Fiocruz com um 
centro de pesquisa ou agência de financiamento, dependendo de seu objeto, pode
rá provocar pequenos deslocamentos na rede-EPSJV, facilitando a associação de um 



novo aliado e permitindo a realização de um seminário ou a simples aquisição de 

um equipamento. A rede de relações manifesta-se no cotidiano dos atores, viabili

zando e amparando sua atuação em seu próprio campo. 

Por sintetizar uma extensa cadeia de microrredes, representadas por cada um 
dos atores associados, nomeamos a rede-EPSJV de ator-rede. Trata-se de um ator 
cuja identidade é atribuída pela própria atividade da rede, pois sua ação enfeixa e 
coordena a ação dos demais no âmbito de sua rede. 

Thus a network is durable not only because of the bonds between the 

points but also because each of its points constitutes a durable and simpli

fied network. Each modification thus affects not only the elements of the 

actor network and their relatioships but also the network simplified by 

each of these elements. An actor network is a network of simplified entities 

that in turn are other network. (Callon, 1989:96) 

O tabuleiro no qual essas redes se relacionam e se movimentam é formado 

pela confluência de vários outros campos - saúde, educação e C&T. Esse campo hí

brido singulariza-se como campo agonístico, atravessado por feixes de força que dis

putam seu domínio (a hegemonia no campo). O s feixes de força nada mais são do 

que redes de relações mobilizadas por determinado ator-rede. Portanto, cada ator 

contido pela rede-EPSJV distingue-se como um feixe de força, síntese de outros fei

xes de força associados por ele. Nesse sentido, as redes de relações aqui descritas 

podem ser adjetivadas de associações densas de forças. 

Força é entendida aqui como a capacidade de um ator deslocar aliados e opo

nentes, ou seja, atraí-los ou repeli-los na sua área de influência. Para consolidar seu 

domínio como formadora de recursos humanos de nível médio, a EPSJV empenha-

se para ampliar e fortalecer sua posição em seu campo, mobilizando e associando 

atores. Portanto, ela procura mobilizar e capitalizar feixes de forças, para fortalecer 

sua própria área de influência. 

A construção e consolidação de um projeto traduz-se como uma sucessão de 
negociações, que envolvem aliados e opositores, em um campo nem sempre favorá
vel. O êxito dependerá da habilidade de o ator-rede (EPSJV) firmar sua posição em 
seu campo de relação/atuação, articulando aliados e desarticulando oponentes. O 
enredamento de um ator (uma instituição conveniada, por exemplo) resulta sempre 
no adensamento da posição da rede no campo, gerando desequilíbrios e alterando 
a correlação de forças no campo. Para a EPSJV, a aglutinação de feixes de força de
semboca no aumento de sua capacidade tácita de negociar junto à Fiocruz ou a ato
res externos a seu campo de relações. 

A formação de uma rede de relações está diretamente vinculada à necessidade 
de constituir mecanismos de pressão, capazes de deslocar a posição do ator-rede e 
de seus oponentes. Esse exercício sustenta-se numa dupla delegação de poder tran
sitória, na qual um ator transfere sua capacidade de mobilização para a rede; em 
contrapartida, essa rede transfere, sempre provisoriamente, seu próprio poder para 
cada ator associado. O mero pertencimento a uma rede extensa e densa é utilizado 
por um ator mais frágil para atrair e associar aliados para sua própria área de influên¬ 



cia. Essa capacidade de emprestar temporariamente força/influência está na base da 

relação Fiocruz-EPSJV desde o início da trajetória da Escola. 

Definindo o campo como espaço de disputa entre feixes de força, inserimos as 

negociações para a construção de um projeto no terreno da circunstancialidade. As 

relações entre dois ou mais atores precisam ser constantemente repactuadas, uma 

vez que o equilíbrio de forças é extremamente instável. Qualquer desequilíbrio em 

um pólo pode gerar abalos em todo o campo, alterando a composição das associa

ções, deslocando forças ou extinguindo a rede. Não podemos, desse modo, definir a 

construção de uma rede de relações como uma negociação, mas como uma cadeia 

nem sempre contínua de micronegociações, que ocorrem em contextos diversos, 

seja no aspecto essencialmente temporal, seja porque o campo sofreu reconfigura-

ções em sua correlação de força. 

Não é possível distinguir com absoluto rigor o contexto de construção da Esco

la Politécnica e, sim, um conjunto de contextos, tradutores da dinâmica interna de 

cada microrrede associada. Entretanto, didaticamente, apontamos dois contextos, 

sublinhando sua volatilidade e diversidade interna: o inicial, quando a Escola era 

apenas um projeto potencial; podemos, então, acompanhar os cenários das áreas 

de saúde e educação e da Fundação Oswaldo Cruz, que influenciaram os seus cria

dores. Num segundo momento, o Politécnico abandona sua condição de projeto 

potencial; é um feixe de força ainda em processo de constituição, mas capaz de as

sociar aliados. O s contextos são alterados pela emergência da rede-EPSJV, capaz de 

influenciar outros atores e deslocar posições. 

A interação mais estreita entre a Escola e seus aliados manifesta-se no âmbito 

das decisões internas e externas. O s caminhos traçados pela Escola alteram, em 

maior ou menor medida, as estratégias de seus aliados, os quais, em contrapartida, 

influenciam a eleição de estratégias internas. As decisões são tomadas na interseção 

de todas as redes associadas e são representadas por atores que dependem de cons

tantes avaliações da posição do aliado em seu campo. A adesão do Politécnico, por 

exemplo, a uma tese polêmica no campo da educação técnica pode fortalecer de

terminado pólo diante dos opositores. A Escola Politécnica estabelece, assim, uma 

nova aliança no interior do campo da educação. Ela realiza uma reconexão. 

Por se relacionar com campos extremamente vastos e densos, o Politécnico 
freqüentemente conecta-se com uma nova microrrede, abrigada nesses campos. 
U m convênio com outra escola técnica de saúde ou com uma prefeitura exemplifica 
essa reconexão com pólos de campos com os quais a EPSJV já mantém relações. A 
Escola virtualmente se relaciona com todo o campo, mas concretamente circunscre
ve uma rede efetiva de relações, que pode ser dilatada ou encolhida. Essa dinâmica 
de fechamentos e distensões traduz-se na formulação permanente de novos projetos 
e no abandono de outros. O Politécnico transforma-se, replaneja-se, paralelamente 
à reconfiguração de sua rede de relações. Esse movimento pode ser desencadeado 
tanto por motivação da rede restrita de relações (Fiocruz, professores, secretarias de 
estados e municípios e escolas conveniadas), como por transformações em sua rede 
mais extensa (ministérios, Congresso). A Escola Politécnica beneficia-se desse eterno 
re-constituir-se, da sua capacidade de gerar fatos novos em sua área de atuação, as
sociando novos aliados e realimentando as relações com os aliados mais antigos. 



Consideramos, portanto, a Escola como um ator-rede construído, na medida em 

que associa outros atores e mantém sua rede coesa. Seu perfil e sua área de atuação 

delineiam-se segundo a intensidade do embate das forças associadas. 

Compreender o processo de construção da EPSJV e sua consolidação nos cam

pos da saúde e da educação técnica é reconstituir a dinâmica de suas relações. O 

primeiro passo é revisitar o contexto ou contextos das micronegociações iniciais, co

nhecer a movimentação no interior da rede de relações de cada ator envolvido (a 

Fundação, os campos de saúde e da educação). Durante esse exercício, distinguire¬ 

mos os elos a partir dos quais os atores foram mobilizados e associados. Podemos in

dagar, de início, que elementos favorecem a mobilização de atores tão diversos, 

pelos primeiros porta-vozes, como Sérgio Arouca, Arlindo Fábio Gómez de Sousa e 

Luis Fernando Ferreira (à época presidente e vice-presidentes da Fiocruz), em torno 

do projeto de uma escola para a formação de técnicos no interior da Fundação O s 

waldo Cruz. 

A resposta depende da capacidade de reter alguns aspectos dos contextos in

ternos dos atores articulados pela escola inicialmente, apontando, sempre que possí

vel, os porta-vozes que atuaram como interlocutores desses atores. 

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 
uma rede em construção 

Estava claro para alguns cientistas da Fiocruz que o momento de discussão pro

dutiva, vivenciado pelo setor saúde e por esta instituição em 1985, apresentava al

gumas condições objetivas para a criação de uma nova escola de formação de 

pessoal de nível médio. Alguns estudos apontavam a necessidade de expansão da 

rede de ensino, para suprir necessidades de formação de pessoal nesse nível de for

mação. Na década de 80, foram desenvolvidos estudos sobre a força de trabalho em 

saúde, notadamente no âmbito da Escola Nacional de Saúde Pública, que destaca

ram as pressões corporativas de setores empresariais privados, que, segundo Médici, 

citando Jaime Oliveira, dedicaram-se à "ampliação, em larga escala, da produção de 

serviços médico-hospitalares, particularmente voltados para atender à nova estrutura 

da Previdência Socia l " (Médici, 1987:41). 

Para Médici, esse modelo passou a demandar, desde finais da década de 60, 
uma imensa quantidade de profissionais de nível superior, técnico e auxiliar. Para o 
mesmo autor: 

a ineficácia do aparelho formador de técnicos de nível médio em saúde, 
pelo menos até meados dos anos 70, delimitou a hegemonia dos profissio
nais universitários, particularmente dos médicos e dos profissionais des
qualificados, em especial, atendentes, na dinâmica empregatícia do setor. 
(Médici, 1987:41) 

A criação da Escola Politécnica em 1985 acontece num contexto de eferves
cência no setor saúde, e a Fundação Oswaldo Cruz mais uma vez participava ativa¬ 



mente desse movimento de renovação. Consciente do grau de maturidade dos pro

cessos de trabalho conduzidos por professores e pesquisadores nos diversos espaços 

de produção do trabalho da Fiocruz, um grupo de cientistas propõe a criação do 

Politécnico da Saúde como parte do ciclo de inovações buscado pela Fiocruz na

quele período. Fruto desse conjunto de novas idéias-novas ações, nasce também a 

Casa de Oswaldo Cruz e o Centro de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, 

esse último ligado à Escola Nacional de Saúde Pública. 

Segundo o professor Luis Fernando Ferreira, a idéia inicial do Politécnico esta

va mais voltada para a área laboratorial: 

Existiam bons laboratórios, cientistas renomados, já se preparavam 

doutores nesse ambiente de pesquisa e formação de recursos humanos. A 

formação de nível médio poderia caminhar junto, constituindo uma outra 

linha de formação. 3 8 

A essa altura, alguns atores disputavam entre si o perfil da nova Unidade, esfor

çando-se para mobilizar e deslocar aliados capazes de fortalecer suas propostas. Esse 

embate traduz disputas que ocorriam no interior dos campos da saúde e educação 

no tocante à formação de profissionais de nível médio. 

Muitas foram as sugestões para a escola que estava sendo criada: entrar na li

nha de formação de agentes de saúde; cobrir o amplo campo de preparação de re

cursos humanos para os serviços de saúde; começar apenas pela formação em 

laboratório - sobre este ponto havia um consenso: "melhor trazer os alunos para o 

laboratório do que levá-lo até os alunos" (Idem). O setor saúde já fazia a crítica aos 

modelos pedagógicos que modelavam os programas e estratégias para formação de 

nível médio onde a artificialização dos meios propiciava uma formação descolada 

da realidade. Era necessário buscar maior proximidade com o mundo do trabalho, 

formando recursos humanos mais coerentes com essa realidade. O s processos de 

formação de auxiliares de saúde discutiam essa questão desde a década de 70. 

Para apoiar as atividades docentes, as escolas da rede regular de ensino experi
mentaram a implantação de laboratórios próprios, procurando dar uma retaguarda à 
formação de técnicos prevista pela Lei nº 5.692/71 e também apoiar o ensino de 
química, física e biologia no segundo grau. Embora a proposta sugerisse a elevação 
do grau de ensino livresco que a maioria das escolas desenvolviam antes dessa ini
ciativa, a alternativa não constituiu ganho significativo para a formação técnica, prin
cipalmente se comparada aos espaços onde o próprio trabalho se realizava, como, 
no caso da EPSJV, os laboratórios da Fiocruz. Nesse espaço, respirava-se a vida dinâ
mica da atividade de laboratório, articulada à produção de soroterápicos e à formu
lação de políticas de saúde que na Fiocruz acompanharam ativamente a evolução 
social, econômica e política do País desde o início do século. 

Nesse ambiente, desenvolveu-se o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional 
de Controle da Qual idade, o Instituto Fernandes Figueira, a Escola Nacional de Saú
de Pública e as fábricas de vacinas e medicamentos Biomanguinhos e Farmangui¬ 

38 Entrevista concedida pelo professor Luis Fernando Ferreira em junho de 1995. 



nhos. Estava instalado, assim, um conjunto de práticas diversificadas, conformando 

um campo capaz de abrigar, numa atividade participativa e companheira, uma es

tratégia de formação de nível médio em que os diversos agentes do trabalho dessas 

Unidades passariam a compor equipes complementares a essa formação. 

A articulação da Fiocruz com os debates que se desenvolviam no seio da socie

dade brasileira e o esforço de reformulação do Sistema Nacional de Saúde da época 

trazem, desse modo, o complemento para a linha programática da nova Escola, a 

formação de recursos humanos para o sistema de saúde. 

Assim, alguns intelectuais foram convidados a participar do ciclo de renovação 

da Fiocruz, emprestando suas reflexões à criação da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio. Gaudêncio Frigotto, Demerval Saviani e Joaquim Alberto Cardo

so de Melo, dentre outros, foram educadores, arquitetos dessa nova construção. 

Acreditaram na idéia e participaram da formulação do projeto original, ampliando a 

rede inicial. 

O enredamento desses atores, identificados com determinada concepção de 

ensino técnico, teve uma dupla significação: para a saúde, era o início de uma for

ma inteiramente nova de formar (capacitar) recursos humanos de nível médio, mas 

afeita à tradição da própria Fundação; para a educação, era a possibilidade de im

plementar e, portanto, fortalecer uma proposta que disputava a hegemonia de seu 

próprio campo: 

Era necessário viabilizar o projeto a curto prazo. Desse modo, optou-

se por construir rapidamente uma sede e tomar todas as providências para 

fazê-lo concreto. E, para que tudo fosse providenciado em curto tempo, a 

vontade política foi fundamental, com decisões rápidas do presidente e do 

vice-presidente de Ensino, ambos autores da idéia, partilhada também por 

Arlindo Fábio Gómez de Sousa. (Idem) 

A localização geográfica da Fiocruz no bairro de Manguinhos impôs uma refle

xão sobre a formação de recursos humanos que privilegiasse a participação de jo

vens ali residentes nos programas a serem criados. Seria, portanto, necessário 

montar uma escola pública de qualidade que aproveitasse a clientela potencial para 

qualificação profissional existente naquela área. Dessa reflexão, resultou a criação 

do Curso Técnico de Segundo Grau, uma experiência de educação politécnica no 

ensino técnico. 

C o m uma outra concepção, surge o Curso Técnico de Registro de Saúde, para 
formar profissionais trabalhadores da rede de serviços de saúde. Na América Central 
já havia uma experiência; no Brasil, a Organização Pan-Americana de Saúde e o Mi
nistério da Educação dispunham de um diagnóstico sobre a situação dos prontuários 
dos hospitais do MEC. Era necessário criar alternativas de desenvolvimento desse 
campo e tornar os prontuários acessíveis à pesquisa. 

Esse projeto desenvolveu-se permanentemente durante os dez anos de exis
tência da Escola e formou técnicos para todo o País, com maior concentração no 
Rio de Janeiro, alcançando uma clientela de centros de saúde, ambulatórios e hospi
tais. Atualizando sempre o seu campo de abrangência e atuação, ao comemorar dez 



anos de existência, o Curso de Registro e Informações em Saúde já prepara sua des

centralização para outras escolas da rede nacional de formação. 

Em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, veio a experiência de for

mação de agentes de saúde, abandonada mais tarde como alternativa de capacita

ção. No entanto, ela criou um embrião importante para um trabalho mais 

fundamentado de educação em saúde, desenvolvido com outras características. A 

consolidação da Escola Politécnica na interseção dos campos de saúde e educação 

depende fundamentalmente dessa capacidade de realimentar seus vínculos com 

aliados, arquitetando e propondo novos projetos. 

" O s laboratórios da Fiocruz eram campos privilegiados para atrair jovens cien

tistas" (Idem). Dessa reflexão surge o Programa de Vocação Científica, uma expe

riência concreta que integra laboratórios e grupos de pesquisa da Fundação, 

permitindo o desenvolvimento de vocações, ainda no segundo grau, de alunos da 

rede pública e privada do Rio de Janeiro, por meio de uma atividade pedagogica¬ 

mente organizada, focalizada na relação entre mestre (pesquisador) e aprendiz (alu

no). No décimo ano de existência da EPSJV, já se delineia um projeto de 

descentralização, junto aos centros regionais de pesquisa da Fiocruz em Recife, Sal

vador e Belo Horizonte, e de expansão para centros de pesquisa de outras áreas do 

conhecimento. 

O Programa de Vocação Científica ampliou o leque de aliados mobilizados pe

los porta-vozes, por meio do enredamento de algumas escolas da rede privada e de 

pesquisadores da Fundação que ainda não participavam diretamente do projeto. 

Por outro lado, passou a constituir mais um exemplo de capacidade para realizar 

freqüentemente reconexões, transformando as bases em torno das quais a rede ini

cial foi articulada. 

Dois programas expressivos foram também elementos importantes da rede em 

construção nos primeiros dez anos de existência da Escola: o Curso Supletivo de Pri

meiro Grau, criado para responder à demanda de funcionários da Fiocruz e com

partilhado com a comunidade de Manguinhos na oferta de vagas; e o Projeto 

Fazendo e Aprendendo, destinado a crianças da comunidade, que aprendiam os 

ofícios que permeavam o processo de trabalho da Fiocruz. 

C o m as linhas de trabalho estabelecidas nessas primeiras iniciativas, estavam 
criadas as condições para a existência formal da Escola. Mais um passo foi dado no 
sentido da sua institucionalização em 1989, com a aprovação do primeiro regimen
to e a criação dos departamentos de Ensino de Suplência, do Ensino Regular e de 
Aprendizagem e Qualif icação, abrigando a programação que já se configurava. 

O aperfeiçoamento permanente dessa programação permitiu aprofundar as re
lações entre a estrutura escolar, a comunidade da Fiocruz e a clientela externa, no¬ 
tadamente as secretarias de Saúde e Educação de estados e municípios, 
possibilitando ampliar as linhas de trabalho, como resposta aos desafios da implanta
ção do Sistema Único de Saúde do Brasil. 

Essas pequenas oscilações, representadas por alterações ou transformações 
mais profundas no projeto de cursos, espelham deslocamentos de forças no interior 
das microrredes articuladas pela Escola. Eventualmente, a simples re-modelação de 



uma aliança não é suficiente para viabilizar um projeto interno. Ela será lançada na 

busca de novas parcerias, distendendo seu campo de influência para se fortalecer 

internamente, uma vez que a consolidação de propostas está hipotecada à situação 

tática da Escola em seu campo de relações. Caso suas alianças sejam débeis e alta

mente instáveis, dificilmente as imp lementará suas propostas. Desde sua fase mais 

embrionária, ela se movimenta para ampliar seu leque de alianças, fortalecendo-se 

para se estabilizar como formadora de recursos humanos de nível médio para o se

tor saúde. 

Em que pese a importância desses vínculos entre as instituições parceiras e a 

Escola Politécnica, outros fatores que influenciam o avanço das estruturas escolares 

também estão presentes nessa experiência: grau de especialização crescente das 

equipes de trabalho, associação com outros grupos similares, características desses 

grupos associados, desenvolvimento da Fiocruz como um todo, capacidade para 

captar recursos externos, dentre outros, possibilitando a incorporação de novas 

idéias, de novos aliados. 

A estreita vinculação da Fiocruz com o S U S , reafirmada no II Congresso Inter

no, realizado em 1993, apresenta-se como fator de destaque, permitindo um diálo

go constante com as estruturas colegiadas de gestão do sistema, do nível central ao 

local, o que vem fortalecer as linhas de formação e desenvolvimento de recursos hu

manos comprometidas com essas mudanças. Tal congresso contextualizou a ativida

de de ensino na Fiocruz como "um espaço privilegiado que propicia a formulação 

de uma ação ampla no campo do ensino em saúde, de acordo com as transforma

ções que ocorrem na organização do processo de trabalho em saúde" (Fiocruz, 

1994:33). 

No plano da C&T , a Escola Politécnica encontra na Fiocruz um amplo campo 

de diálogo, por meio do qual tem sido possível obter o apoio necessário nos seus 

primeiros dez anos. O Instituto Oswaldo Cruz e a Escola Nacional de Saúde Pública 

contribuem de modo decisivo para o desenvolvimento de atividades vitais à Escola, 

constituindo, nesses casos, um modelo de integração fundamental no campo do en

sino, notadamente nos cursos de laboratório, de técnico de segundo grau e no Pro

grama de Vocação Científica. 

Em 1994, a Escola define uma nova estrutura funcional, apontando para a cria
ção de dois departamentos de Formação Técnica (em C & T e sistema de saúde) e 
um de Administração. Sua programação inclui cursos técnicos, aperfeiçoamentos, 
atualizações e oficinas que se dedicam à construção de novas áreas temáticas. Ela 
obedece a um movimento interno e externo de múltiplas motivações e efeitos: ex
perimenta o amadurecimento de suas linhas programáticas e dos profissionais, iden
tifica a necessidade de buscar novas parcerias e de criar novas áreas de 
interlocução/atuação, e busca aprofundar e aprimorar as alianças iniciais com as se
cretarias estaduais e municipais e a própria Fiocruz. As transformações na rede res
trita do Politécnico da Saúde (professores e funcionários) influenciam sua rede 
externa (conjunto de aliados), por meio de novos projetos e áreas multidisciplinares 
de interlocução. Simultaneamente, essas alterações na configuração interna da rede 
(rede restrita) respondem às transformações ocorridas nas microrredes articuladas e 



traduzidas por cada ator/aliado enredado pela Escola Politécnica para formar sua 

rede externa de alianças. 

As pesquisas abrangem duas grandes linhas: aquelas que visam ao aperfeiçoa

mento do processo de ensino, próprio à missão da Escola, e um outro grupo, que 

objetiva o desenvolvimento teórico-metodológico da educação, seja na educação 

politécnica, na linha da educação em saúde, seja no campo da educação tecnológi

ca ou da educação para a ciência. 

A diversidade de programas permite a interlocução externa com parceiros de 

várias naturezas, elegendo como interlocutores importantes os seguintes grupos: as 

escolas técnicas da saúde, mais voltadas para a formação do pessoal da rede de ser

viços de saúde; as escolas técnicas federais, nos aspectos referentes ao ensino técni

co e a alguns conteúdos específicos de interseção com a área de saúde ou de C&T ; 

a rede de escolas do ensino regular, para discussões teórico-metodológicas sobre as

pectos docentes e discentes que envolvem as atividades dessas instituições e, mais 

particularmente, na articulação com o ensino de ciências no segundo grau, as uni

versidades, o Senai e o Senac nas questões de educação politécnica e tecnológica. 

O diálogo com instituições congêneres inclui também algumas não-governa¬ 

mentais vinculadas à saúde, à educação e à C&T. 

São muitas as possibilidades de trocas, parcerias e colaborações entre a Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e seus parceiros. Alguns eixos, no entanto, 

elevem nortear as atividades de cooperação técnica e de fomento a novas áreas. O 

fortalecimento da atual estrutura é um eixo que deve mobilizar parceiros, buscando 

o aperfeiçoamento e a expansão de seus programas. O compromisso com o avanço 

do conhecimento e com a melhoria dos processos de trabalho em saúde e suas rela

ções com a população constituem outros elementos de ações técnico-políticas na 

condução das velhas e novas atividades de ensino, pesquisa e cooperação. 

A reflexão sobre o conhecimento acumulado a partir da concepção de escola 
que inspirou as primeiras programações define desafios e novos caminhos no que se 
refere à reprodução do conhecimento e à transferência de tecnologias produzidas, 
com grupos parceiros que apresentem identidade de propósitos e possibilidade de 
troca em torno de objetos comuns, caracterizando-os como porta-vozes. Ε nessa 
perspectiva que o papel cooperador da Escola se evidencia, numa concepção am
pliada da relação de aprendizagem, onde os parceiros-membros das cooperações 
devem influenciar novas produções e novos compromissos e reconceber, conjunta
mente, formas de ensinar para a saúde. 

A reinterpretação da relação entre mestre e aprendiz experimentada por Joa
quim Venâncio e pelo doutor Lutz se faz, então, num contexto mais ampliado, de fi
nal de século, onde os parceiros se multiplicaram e os meios de comunicação e a 
informática tendem a revolucionar o processo de ensino. A recriação da noção de 
equipe, também retratada no convívio de Manguinhos nos seus primeiros anos, no 
momento se dá pela amplitude de parceiros que hoje compõem a rede de relações 
onde se articula e contextualiza a Escola Politécnica no Brasil e em outros países. As
sim, alargam-se os limites do laboratório e atribui-se à educação um papel de criati¬ 



vidade e continuidade do compromisso com a melhoria das condições de vida e 
saúde da população. 

Escola Politécnica de Saúde: uma rede complexa, dez anos depois 

Reconstruímos uma trajetória pontuada pela interseção de muitos atores e 
contextos. Entre tantos fatos, nomes e datas, três contextos marcantes para a história 
da saúde pública no Brasil foram delineados: 

• as implicações da expansão dos serviços públicos de saúde; 

• a necessidade de ampliar a formação de técnicos de nível médio; 

• o ciclo de inovações da Fundação Oswaldo Cruz, resultando no processo de 
construção de novas unidades. 

Esses contextos, que mesclam demandas originárias do setor saúde com pro

blemáticas próprias à educação, reaparecem em diferentes etapas do processo ini

cial de construção da Escola. Nessa fase, quando institucionalmente não havia uma 

escola politécnica no corpo da Fiocruz, os primeiros interlocutores marcam sua pre

sença, traduzindo sua articulação nas opções iniciais que caracterizariam a EPSJV. A 

demarcação da perspectiva politécnica como diferencial da proposta deve-se à par

ticipação estratégica de educadores como Gaudêncio Frigotto, Joaquim Alberto Car

doso de Melo e Demerval Saviani, já mencionados, dentre outros. 

A Escola fez uma primeira seleção, delineando desse modo uma rede de rela

ções, em meio ao leque extremamente farto de opções oferecido pelas pesquisas 

universitárias na área da educação técnica. Em contrapartida, ela se oferece como 

campo de experimentações, viabilizando algumas iniciativas inovadoras. O Curso 

Técnico de Registros e Informações em Saúde, o Programa de Vocação Científica e 

o Curso Técnico de Segundo Grau merecem ser destacados, porque demonstram a 

enorme capacidade da escola em estabelecer relações com um universo bastante 

amplo de atores. Revelam, por outro lado, sua especificidade diante de seus pares, 

para mobilizar atores e definir áreas conjuntas de atuação, inclusive com parceiros 

de outros setores. 

O campo da educação na rede da EPSJV constitui, em alguns momentos, um 
elo fundamental e, em algumas configurações, transforma-se em ponto de interse
ção de outros elos fundamentais da relação saúde e sociedade. C o m essa forma de 
expressão, estão identificados os programas de educação em saúde, formação de 
docentes e educação para a ciência. Estes, no seu processo de construção e de re
produção, se beneficiam de uma reflexão mais ampla do campo da educação, que, 
nessa mesma rede, alimenta conceituai e metodológicamente as atividades, que ne
cessariamente fundamentam a atuação da Escola Politécnica. 

O s cursos voltados para a capacitação de técnicos que atuam no serviço de 
saúde e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D) traduzem a configuração 
e relação de outras redes de relações. As decisões internas, como a formulação de 
um curso ou sua extinção, espelham uma configuração particular (conjuntural) da 
rede de relações mobilizada e, portanto, determinado equilíbrio interno de forças. 



Entretanto, projetos desfeitos, como em alguns exemplos citados, não resultaram em 

desmembramento da rede, expressando uma nova face da dinâmica entre dois par

ceiros, não apontada inicialmente. 

O abandono do projeto de formação de agentes de saúde não significa uma 

ruptura com o governo do estado do Rio de Janeiro, mas o início de uma colabora

ção mais rica. A conexão entre esses atores (Secretaria Estadual de Educação-EPSJV) 

é refeita em torno de novos projetos, ocorrendo inúmeros rearranjos, que no mo

mento se aplicam, por exemplo, à relação de cooperação da Escola Politécnica com 

o processo de municipalização do setor saúde, em andamento no País. A reconexão 

ocorre freqüentemente, quando a vinculação entre os parceiros atinge certa maturi

dade e precisa ser realimentada com a construção de novas áreas de colaboração e 

novos projetos. A consolidação da associação, em algumas situações, independe do 

êxito imediato de um projeto, mas traduz a vontade de criar elos entre duas institui

ções. 

O pertencimento à Fiocruz impulsionou o estabelecimento das primeiras alian

ças com o setor saúde e com atores oriundos da área de educação. O oferecimento 

de novos cursos e a ampliação da área de atuação da Escola resultaram na consoli

dação dessas alianças. Quando ocorre a estabilização dos programas, a manutenção 

das atividades passa a ser sustentada também na preocupação com a formação de 

técnicos em seu sentido mais amplo. O compromisso sempre reafirmado da Escola 

com a saúde imprime uma marca diferencial à atuação do Politécnico, constituindo 

sua identidade enquanto unidade da Fundação Oswaldo Cruz. A existência desse 

elo viabiliza o estabelecimento de alianças amplas, ao conceder unidade às ações da 

Escola. A concepção interna de saúde acompanha um movimento mais amplo, pre

sente no decorrer do processo de inovação/renovação institucional da Fiocruz. 

A saúde, enquanto força aglutinadora, possibilita a multiplicação de programas 

e cursos e, mais recentemente, de linhas de pesquisa, que convivem no interior da 

Escola. As demandas de formação de recursos humanos e de educação em saúde 

estariam, dessa forma, articuladas a essa questão maior, enredando-se pelas defini

ções de prioridades, áreas estratégicas, programas de ensino, temas de pesquisa e 

definição de corpo docente, dentre outros. Por sua vez, essas definições sofrem a in

fluência de atores internos e externos à Escola, inclusive pelas demandas da própria 

sociedade, para se recriarem em expressões diversas, que reconformam e redefinem 

suas atividades permanentemente. 

Entre as formas de expressão e organização alcançadas, que se evidenciam por 
seus programas e projetos e por sua estrutura departamental, duas grandes áreas 
representam campos particulares de atuação: sistemas de saúde, e ciência e tecno
logia em saúde. Longe de compreender a primeira como uma representação da glo¬ 
balidade e a segunda como uma subordinação linear à forma como se organiza o 
sistema de saúde, a história desses dois campos demonstra que os mesmos se consti
tuem por práticas típicas de seus processos de trabalho, apresentando especificida
des que devem ser reconhecidas e tomadas como referência nas construções 
teóricas e metodológicas da Escola Politécnica. 



Assim, no campo da formação para a ciência e tecnologia, as práticas específi

cas dos laboratórios de pesquisa, tão emblematicamente tratadas por Luis Fernando 

Ferreira em suas Chronicas de Manguinhos (Ferreira, 1988, 1992), e as demandas de 

formação para esses laboratórios se associam com as necessidades de formação de 

outros técnicos de nível médio para a área de produção de medicamentos e imuno¬ 

biológicos. Esses e outros desafios fazem parte da agenda da EPSJV no seu décimo 

ano de aniversário, seja na linha do Programa de Vocação Científica (despertando 

vocações precocemente), seja no desenvolvimento de programas para a formação 

dos jovens que estão se preparando para ingressar no mundo do trabalho (Curso 

Técnico de Segundo Grau), assim como nas inúmeras possibilidades de formação, 

pela via da qualificação profissional (registros de saúde). A educação para a ciência é 

um complemento fundamental, que se articula com outros programas da Fiocruz, 

encontrando uma interlocução privilegiada no Museu da Vida, da Casa de Oswaldo 

Cruz. 

As especificidades dos projetos da EPSJV para o sistema de saúde se eviden

ciam a partir do acompanhamento da evolução do campo da saúde pública e das 

práticas que se estruturam no interior dos seus espaços de trabalho. Áreas de inte

resse estruturam projetos de pesquisa, publicações e cursos, conformando grupos e 

apontando vocações, que se expressam nas áreas de epidemiologia, registros e infor

mações em saúde, saúde da mulher, vigilância sanitária, saneamento e desenvolvi

mento gerencial, por meio de cursos de formação técnica, aperfeiçoamento e 

especialização para o pessoal de nível médio. 

Esse conjunto de atividades evidencia a complexidade da rede de relações arti

culada pelo projeto Politécnico dez anos após sua criação. O s elos construídos entre 

atores de diferentes instituições representam, hoje, o sentido principal para a reno

vação permanente de suas formulações, mantendo a vitalidade de uma instituição 

que é traduzida na capacidade de estabelecer novos vínculos com antigos parceiros 

e abrir canais de interlocução com outros grupos e instituições. 

A Escola sintetizada pelo cotidiano do patrono Joaquim Venâncio foi capaz de 
chamar a atenção da sociedade para a relação entre mestre e aprendiz, que per
meia as equipes de saúde, numa microrrede de relações exemplar para a com
preensão do processo de articulação do ensino com o trabalho e das possibilidades 
que a formação de trabalhadores encontra nessa forma de relação. 

Joaquim Venâncio Fernandes foi escolhido para patrono do nosso Po
litécnico, não gratuitamente, não por questão de moda, de charme, de 
querer agradar. Mas porque ele foi, realmente, a síntese, feitos os ajustes 
da época, do que nós pretendemos ao criar um centro de formação de 
pessoal de nível auxiliar. (Ferreira, 1988:35) 
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