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Ainda que pesem as contribuições dadas pela Santa Casa de
Misericórdia, Legião Brasileira de Assistência (LBA) e outras insti-
tuições à formação de trabalhadores da saúde, neste momento
vamos nos deter a uma história recente engendrada pelas relações
sociais hegemônicas e contra-hegemônicas estabelecidas. Nesta
história, os atores principais são educadores da saúde e suas lutas
por projetos a favor de instituições chamadas a responder pela
educação profissional de trabalhadores de nível médio e funda-
mental. Neste sentido, nos deteremos ao Projeto de Formação
em Larga Escala, aos centros formadores e escolas técnicas do
SUS e ao projeto político e pedagógico da EPSJV.

AS ESCOLAS TÉCNICAS/CENTROS FORMADORES DO

SUS

Até a década de 1980, as iniciativas em favor da profissiona-
lização do nível médio da saúde eram pulverizadas e realizadas
com uma certa concepção de treinamento, configurando ações
mecanicistas. Mesmo quando alguns desses treinamentos eram
úteis (pela necessidade e/ou mesmo pelo empenho dos traba-
lhadores envolvidos), ainda restava resolver a questão da certifi-
cação, necessária no mercado de trabalho e requerida pelos tra-
balhadores da área. A questão da certificação se somava, por-
tanto, à necessidade de melhorar o processo ensino-aprendiza-

BREVE HISTÓRICO
DAS INSTITUIÇÕES

2



 46 ]

gem sem perder de vista a necessidade de melhores condições
de realização das ações de saúde. Essas circunstâncias menciona-
das levaram a enfermeira Izabel dos Santos (nome reconhecido
na luta pela profissionalização dos trabalhadores de nível médio
e fundamental da saúde) a estudar e investigar a legislação do
ensino vigente na maior parte da década de 1970 e durante a
década de 1980. É como a própria explica, em entrevista a Isa-
bel Brasil Pereira, em 2000:

Eu comecei a me preocupar em analisar a legislação de ensino vigente.
E a legislação era assim, toda estruturada para cursos formais regula-
res, e pelo menos pelo jeito com que os gestores educacionais falavam,
para que o pessoal do nível médio pudesse fazer curso, tinham que ser
retirados durante um ano, ou então ficar trabalhando à noite, todas as
noites durante um ano para poder fazer o curso. E aí o número de
trabalhadores que podia fazer isso era muito pequeno (...) eu precisava
de um pacto que pegasse toda a força de trabalho, e aí comecei a
estudar a legislação (...) e ficava aquele problema na minha cabeça, a
pergunta minha era essa: será que existe uma forma de flexibilizar essa
legislação para eles poderem fazer os cursos em serviço? De aproveitar o
próprio trabalho como uma forma de espaço educacional ? Essa era a
pergunta que fazia e saía perguntando a todo mundo.

A professora Ena Galvão, uma das referências na luta pelas
ETSUS, narra e reafirma a busca por brechas na lei de ensino,
que tornaram legalmente possível a construção deste projeto de
formação profissional. Nas palavras de Ena (em entrevista con-
cedida a Isabel Brasil Pereira, em 2000), tinha-se a idéia de uma
escola, uma pessoa do MEC tinha ajudado a elaborar o regi-
mento, mas a escola técnica do SUS era muito diferente daque-
las respaldadas pelos Conselhos de Educação. Ainda segundo a
professora – que veio do MEC para trabalhar na equipe com a
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Izabel dos Santos e outros profissionais –, ela demorou um pouco
a aprender o que a saúde queria. No início, tudo o que Izabel
dos Santos falava, Ena afirmava que a Lei não permitia, e Izabel
dava bronca e dizia: “Eu sei, sei ler a Lei, eu não estou precisan-
do que alguém interprete a Lei por mim, eu estou precisando de
alguém que me ajude a operacionalizar essa Lei.” Então, Ena
rebatia dizendo que o que estava sendo solicitado não era um
especialista em Lei, e sim em casos omissos e dúvidas suscitadas.
Izabel ria e dizia: “É isso mesmo o que eu estou querendo.”

Os parâmetros da escola técnica pretendida eram outros,
diferentes daqueles da escola regular. Aquele ‘estudante-traba-
lhador’ era completamente diferente de um aluno de escola re-
gular. Ele teria faixa etária e nível de escolaridade variados, esta-
ria geograficamente disperso dentro do serviço e não teria a me-
nor possibilidade de pagar um curso que pudesse estar se qualifi-
cando. Inicialmente, este projeto singular de escola era pouco com-
preendido pelos Conselhos Estaduais de Educação. Segundo Ena
Galvão, era uma escola que não propunha prova: os alunos iam
ser avaliados pelo desempenho. A nota não era o parâmetro mais
importante, porque tirar um sete pode fazer o aluno passar, mas
deixa risco quando se faz uma ação na área da saúde.

De acordo com a leitura de pessoas envolvidas neste proces-
so de reformulação, ampliação e até criação das ETSUS, a difi-
culdade inicialmente colocada era de compreender o projeto
das ETSUS, e isso se dava também em função do fato de que o
MEC não tinha o mercado de trabalho incorporado na sua prá-
tica, faltando experiência neste setor. Em tese, o MEC tem a
rede de escolas técnicas e agrotécnicas, mas elas são autarquias,
são autônomas, e, na maioria das vezes, desenvolvem as suas
fórmulas, os seus currículos, as suas metodologias.
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Fazer do Larga Escala uma política descentralizada por meio
das ETSUS atuando nos serviços de saúde não era um projeto de
substituição ao ensino nas escolas técnicas ‘regulares’, mas sim, como
ressalta Izabel dos Santos (2000), uma política para os trabalhado-
res empregados. Essas escolas do SUS eram voltadas para dentro
do SUS, para as pessoas que trabalham nos serviços.

Para que fosse possível a implantação do Projeto Larga Escala,
a Lei n. 5.692/71, no que diz respeito à suplência, foi então trabalha-
da, de forma que viabilizasse possibilidades de certificação e funci-
onamento das ETSUS, garantindo a sua atuação em serviços de
saúde: “Foi uma batalha feroz nos CEE, batalhas de anos. Íamos lá,
discutíamos, voltávamos (...) até que um dia perguntamos: por que
não se coloca esse tipo de escola em caráter experimental?”

A Lei n. 5.692/71 permitia, e eles não podiam dizer não, e
assim essas escolas foram sendo criadas, mas em caráter experi-
mental Esse processo de construção das escolas era muito con-
trolado e demandava grande organização. Os Conselhos Esta-
duais de Educação exigiam relatórios parciais, a fim de que as
escolas, depois de certo tempo, fossem consideradas regulares.
Os trabalhadores que executavam os projetos apresentavam al-
gumas dificuldades, como a de elaborar relatórios e mesmo de
conciliar a produção dos relatórios com a grande quantidade de
trabalho exigido. Segundo Izabel dos Santos, os relatórios ti-
nham de ser muito bem cuidados, mas, mesmo assim, o Conse-
lho Estadual de Educação recusava muitos relatórios, o que cri-
ava um problema social: os alunos não podiam receber os di-
plomas. Mas a equipe foi ganhando confiança e experiência, e a
questão da descentralização foi se desenvolvendo.

Izabel dos Santos faz questão de afirmar que havia um pre-
conceito muito grande no sistema educacional em relação ao
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ensino supletivo, achando que era de baixa qualidade educacio-
nal. Neste sentido, a educadora da saúde advoga para a equipe
do Larga Escala as brechas encontradas no Parecer n. 699. Iza-
bel diz ainda que a educação não usava o Parecer n. 699 na sua
plenitude, “eles só tinham experiência como o exame de suplên-
cia, que era abominável mesmo, antidemocrático, e os educado-
res que tinham mais consistência teórica não queriam esse tipo
de avaliação” (Santos, 2000).

Negando o exame de suplência, presente na 5.692/71, o proje-
to educacional instituído através das ETSUS, como parte da luta
travada pela formação profissional dos trabalhadores de nível mé-
dio inseridos nos serviços de saúde, utilizava aspectos da qualifica-
ção para o trabalho contidos na lei, recuperando possibilidade
de qualificação e propondo a avaliação no processo.

E assim foi, nós fomos negociando, negociando, até que a educação foi
aceitando, até que a gente estruturou uma escola, ela passou a funci-
onar, nós a colocamos como modelo nacional, e fomos deslocando os
processos para junto dos serviços, junto do trabalho. Portanto, fomos
considerando o espaço da assistência como um espaço de ensino tam-
bém. Foi mudando o conceito de escola, sala de aula, e o espaço de
prestação de cuidado ressaltado também como um espaço educacio-
nal. (Santos, 2000)

Além das dificuldades pela crítica feita por parte de profissi-
onais da educação à Lei n. 5.692/71, havia entraves postos pela
burocracia, assim como preconceito de profissionais de nível
superior da saúde em relação aos trabalhadores de nível médio
e fundamental inseridos nos serviços de saúde. Este último as-
pecto é reforçado pela ‘naturalização das ações’ destes profissi-
onais, somada à divisão social do trabalho, produzindo, portan-
to, preconceitos e outras formas de opressão e alienação.
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Na mesma entrevista, Izabel dos Santos (2000) ressalta o pre-
conceito de algumas enfermeiras em relação aos trabalhadores
de nível médio e fundamental da saúde, a capacidade deles de
aprender, de superar suas dificuldades, como afirma enfatica-
mente a educadora:

(...) esses pensamentos que só fazem acentuar a exclusão. Eu tenta-
va fazer com que elas [as enfermeiras] entendessem. Mas isso não
foi fácil. Talvez tenha sido mais difícil convencer as enfermeiras do
que o diálogo com a educação. Era difícil fazê-las acreditar que isso
era uma questão de oportunidade, que os trabalhadores eram nor-
mais como outro aluno qualquer, que eles tinham sofrido um pro-
cesso de exclusão, e que nós não éramos assim porque nós não
tínhamos sido excluídos, nós tivemos chance de ir à escola. Foi
muita luta para convencê-las, uma das coisas mais difíceis (...) e
até hoje ainda é, apesar de ter melhorado muito.

No início, o Projeto Larga Escala se voltou para o trabalho
da enfermagem, que apresentava o maior número de trabalha-
dores pouco escolarizados, cuja condição gerava dificuldades e
situações graves de erro, como, por exemplo, quanto ao medi-
camento a ser ministrado. A enfermagem é majoritária, mas pro-
fissionais de outros setores da saúde, como o de laboratório
(diagnósticos técnicos errados e manipulação errada do material
coletado), foram percebendo a importância do trabalho dos
níveis médio e fundamental, constatando a necessidade de se
promover a qualificação profissional dos trabalhadores envolvi-
dos nas ações de saúde. Ou seja, quem puxou esse processo da
luta pela formação foi a enfermagem, mas também outros se-
tores foram percebendo, tomando consciência de que não po-
diam tratar aquele segmento como vinha sendo feito,
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Como se os trabalhadores fossem descerebrados, que não tomavam de-
cisão, era simplesmente aquela divisão rígida, divisão vertical técnica do
trabalho, o cara do nível médio não podia falar, não podia desobedecer,
era um taylorismo rigorosamente instituído, com supervisões perversas,
autoritárias e aí nós fomos também discutindo com a supervisão sobre
o processo pedagógico, o momento pedagógico e não de punição, enfim a
discussão foi atravessando todos os conceitos que a saúde vinha lidando.
(Santos, 2000)

Na medida em que foi avançando e ganhando materialida-
de, a esse processo de formação dos trabalhadores da saúde foi
se colocando a necessidade de traçar estratégias metodológicas
de ensino, que ajudassem a transmissão do conhecimento, ao
mesmo tempo aproveitando a experiência profissional cotidia-
na desses alunos-trabalhadores.

A transmissão do conhecimento pura e simples não dava conta, pois
esses trabalhadores apresentavam um déficit muito grande na educação
geral, muitas vezes não entendiam o que se falava... Então a gente
tinha que fazer um tipo de ensino que possa se ajustar à característica
desse trabalhador, que era muito concreto (precisa cheirar, tocar, para
melhor compreender), era preciso trazer para o concreto o conhecimento
a ser transmitido, e aí sim, a partir daí ir teorizando com ele. Ajudar
a fazer uma abordagem e ajudar para que eles (alunos-trabalhadores)
entendam o que a gente diz. Nós temos que encontrar uma forma de
alcançá-los. Agora, reprovar em massa não adianta. Pode até ser que
na universidade isso seja muito bonito, determinados professores que
reprovam em massa os alunos. Mas aqui, reprovar em massa, significa
deixá-los no trabalho produzindo práticas de risco para o usuário.
(Santos, 2000)

Paulatinamente, foram sendo colocadas em prática técnicas
que facilitassem a compreensão do conhecimento que estava
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sendo transmitido. No mesmo passo, o processo ensino-apren-
dizagem sendo realizado no cotidiano dos serviços se deparava
com as deformações no processo de trabalho em saúde, oriun-
das das más condições dos estabelecimentos de saúde. Em rela-
tos dos supervisores, encontra-se a preocupação com o ensino
que se valia de simulações, promovendo condições ideais de tra-
balho durante o processo ensino-aprendizagem que se distancia-
vam daquelas encontradas realmente no dia-a-dia do serviço.

Tratava-se, então, de ensinar sem banalizar o conhecimento e
promover a crítica ao ‘improviso’ (como solução permanente),
que na maioria dos casos se traduz em risco para o paciente e
para o trabalhador da saúde. Na prática do ensino, a crítica à
simulação mencionada pode ser ilustrada por cenas como:

Quando estava ensinando, trazia uma bandeja artificial e ensinava tudo
certinho, depois carregava a bandeja e o trabalhador ficava lá pra prestar o
cuidado com o material que tinha (...) então não deve-se fazer isso, e sim
usar o processo de formação como um processo de discussão de melhoria das
condições dos serviços prestados à população. Se o hospital não tinha o
material, tinha que ter, pois o paciente estava lá internado, então tinha que
trabalhar junto com o processo de formação, com todo mundo ali, a busca
de equipamento, o processo tecnológico. (Santos, 2000)

Formar profissionais da saúde não significa, em nenhum ní-
vel, a mera adaptação ao existente, com seus fetiches e formas
de alienação. Ao invés da informação fragmentada e distorcida,
dos fatos e dados parciais, postos fora de contexto, trata-se do
trabalho paciente de criticar, mediar, construir uma percepção
crítica do profissional de nível médio que trabalha nos serviços
de saúde. O que implica conhecimentos teóricos e práticos, cul-
turais e técnicos, qualificando o trabalho e o cidadão no contex-
to do respeito, da remuneração justa, da participação ativa no
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cotidiano dos serviços de saúde, na visão crítica qualificada em
relação ao país e suas contradições.

As escolas técnicas trabalham com um mínimo de quadro
fixo (profissionais da saúde atuando como docentes) e com ampla
maioria de profissionais contratados, o que constitui, no nosso
entendimento, um problema, pois se torna difícil, dessa forma,
comprometer os docentes com um projeto pedagógico. Esse
fato traduz mais uma negociação para viabilizar as ETSUS. Ou
seja, essa condição é dada pelas circunstâncias econômicas e
políticas, para ‘baratear’ o custo das escolas. Nesta negociação, o
vínculo precário dos profissionais que atuam na docência não é
o melhor para o processo ensino-aprendizagem, pois o quadro
fixo de professores possibilitaria uma melhor qualificação des-
ses docentes. Na época, ter as escolas técnicas funcionando com
um quadro fixo mínimo foi uma estratégia adotada diante da
adversidade dos gestores.

Em relação aos gestores, percebemos que a viabilização e o
maior ou menor grau de sucesso das ETSUS – a maioria esta-
duais – dependerão da concepção e do compromisso político
no que diz respeito à saúde, seja em relação à assistência de qua-
lidade para a população, seja em relação à formação e aos direi-
tos dos trabalhadores de nível médio e fundamental, demons-
trados pelas gestões.

Como processo político que é, a luta pelas ETSUS ga-
nhou força à medida que aumentou o compromisso do ges-
tor com a saúde pública e o entendimento de que uma assis-
tência de qualidade passa necessariamente por uma melhor
formação dos trabalhadores que ali atuam. Com o mesmo
sentido, a luta pela profissionalização dos trabalhadores da
saúde é também a luta por um projeto político da sociedade.
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Nas palavras de Izabel dos Santos (2000), “Na medida em
que os partidos de esquerda foram ganhando prefeituras, eles
foram colocando na sua pauta de governo os processos de
profissionalização do pessoal de nível médio, isso ajudou
muito ao Projeto Larga Escala e, portanto, à instituição das
Escolas Técnicas do SUS.”

As primeiras escolas criadas dentro da concepção do Proje-
to Larga Escala formavam um grupo de escolas, entre elas, “a
do Piauí, a de Alagoas, a de Belo Horizonte, que hoje é o Centro
Formador de Pessoal de Nível Médio, uma em Rondônia, outra
no Rio Grande do Norte” (Galvão, 2000).

Outras escolas foram criadas na década de 1990, como o
Centro Formador de RH (Cefor-RH) da Paraíba, em 1994. O
Centro de Formação em Saúde Coletiva, no Espírito Santos,
criado em 1976, sofreu reformulações no seu regimento.

Em relação à organização dos centros formadores e escolas
técnicas do SUS, podemos observar que estes apresentam vari-
ações, embora todos os centros de formação possuam: direção,
secretaria escolar, departamento administrativo e financeiro e uma
coordenação pedagógica. Têm como finalidade e missão insti-
tucional promover a profissionalização dos trabalhadores inse-
ridos nos serviços de saúde, que não possuem qualificação pro-
fissional para exercer ações na área, procurando formá-los de
acordo com os novos modelos assistenciais.b

As ETSUS são credenciadas pelos Conselhos/Secretarias
Estaduais de Educação como já mencionamos, para certificar
os alunos-trabalhadores que freqüentam os cursos por elas pro-
movidos. Algumas escolas formam também profissionais que
ainda não estejam empregados no setor saúde. A maioria das
ETSUS estão lotadas nas Secretarias Estaduais de Saúde.
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Os docentes dos cursos ministrados pelas escolas são do
quadro fixo de funcionários (mínimo) e convidados/cedidos,
que recebem complementação salarial aquém do desejado. O
corpo docente é formado por profissionais da saúde, sendo a
maior parte enfermeiros e os demais psicólogos, nutricionistas,
assistentes sociais, com escolaridade até a graduação, existindo
também, minoritariamente, profissionais com pós-graduação.

O contingente de trabalhadores que passou pelo processo
de profissionalização é significativo. Segundo Rita Sório e Isa-
bel Lamarca (1998), na década de 1990, passaram pelo pro-
cesso de profissionalização aproximadamente 23 mil traba-
lhadores. Em 1997, esse processo contou com a adesão de
2.077 profissionais de serviços de saúde que, após passarem
por capacitações técnicas e pedagógicas, assumem tempora-
riamente a função docente, tornando-se facilitadores do pro-
cesso ensino-aprendizagem, participando da qualificação de
trabalhadores de saúde como instrutores e supervisores das
atividades teórico-práticas.

Entendemos que um dos grandes ganhos promovidos pelas
ETSUS é o fortalecimento da qualidade pedagógica e a preocu-
pação com a certificação dos trabalhadores já inseridos na área
da saúde, rompendo, portanto, com a idéia de que bastariam os
serviços por si só, através da passagem de experiência entre os
trabalhadores ou através de meros treinamentos.

Como parte da história recente das ETSUS, e ainda em vi-
gência, temos o Projeto de Profissionalização dos Trabalhado-
res da Área de Enfermagem (Profae). Não é nosso objetivo
fazer análise e avaliação do Profae, visto que se trata de projeto
ainda existente. Porém, não poderíamos deixar de ressaltá-lo
como um projeto significativo na história recente das ETSUS.
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O Profae é produto do Ministério da Saúde, através das Se-
cretarias de Políticas de Saúde e de Gestão de Investimento em
Saúde, “com apoio financeiro do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e do Ministério do Trabalho, através do Fundo
de Amparo ao trabalhador (FAT)” (Brasil, 2000: 8). O referido
projeto foi, inicialmente, organizado em dois componentes: ‘Qua-
lificação Profissional e Escolarização de Trabalhadores da En-
fermagem’ e ‘Fortalecimento Institucional das Instâncias Forma-
doras e Reguladoras de Recursos Humanos do SUS’.

O objetivo do Componente I é melhorar a qualidade da atenção
ambulatorial e hospitalar promovendo a complementação do
ensino fundamental e da qualificação profissional dos trabalha-
dores empregados nos estabelecimentos de saúde (públicos, pri-
vados e filantrópicos). O Componente II destina-se a financiar
atividades que objetivam viabilizar as ações previstas no Com-
ponente I e garantir a sustentabilidade de seus resultados, a lon-
go prazo, mediante o desenvolvimento de atividades de fortale-
cimento institucional e desenvolvimento de expertises que possi-
bilitem a instituição de processos permanentes de formação e
regulação de recursos humanos de nível médio que atendam ao
setor saúde. (Brasil, 2000: 11)

Desenvolvido em nível nacional, de forma descentralizada, a
qualificação profissional e escolarização de trabalhadores da en-
fermagem ficam a cargo de escolas autorizadas pelos Sistemas
Estaduais de Educação. Observa-se que, ainda no âmbito do
Profae, têm sido desenvolvidos cursos de especialização para a
capacitação de docentes da educação profissional na área da
saúde com base na ‘educação à distância’.

A respeito das ETSUS, chama a atenção o fato de que, atual-
mente, 37 destas escolas, abarcando todo o território nacional,
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configuram a Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS). A
RET-SUS é uma rede governamental criada pelo Ministério da
Saúde para facilitar a articulação entre as ETSUS e fortalecer a
educação profissional em saúde. A secretaria da RET-SUS está
sediada na EPSJV.

A ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM
VENÂNCIO/FIOCRUZ

De inspiração predominantemente baseada em autores como
Marx e Gramsci, e de educadores atuais como Gaudêncio Fri-
gotto e Dermeval Saviani, a EPSJV, da Fiocruz, é exemplo de se
tomar a história a contrapelo. Trazendo para o cenário atual onde
se engendra a relação trabalho, educação e saúde, a EPSJV busca
incessantemente e constrói sua concepção de politecnia. Nesta
busca, possui como eixo central ‘o trabalho como princípio edu-
cativo’, articulado com a pesquisa como princípio educativo, e a
elegia da arte e do pensamento filosófico como inerentes à inte-
gração dos conhecimentos científicos, e destes com a vida cotidi-
ana. Em seu projeto político-pedagógico, a EPSJV reafirma o
seu compromisso maior: a educação profissional em saúde, em
nível técnico e de formação inicial e continuada, voltada para uma
formação ética, política e técnica. Com essa finalidade, são realiza-
dos cursos e pesquisas e traçadas cooperações técnicas em níveis
nacional e internacional. A proposta de uma formação politécnica
em saúde, qualificada e crítica, é construída em dois eixos princi-
pais: a formação de jovens e maduros trabalhadores do SUS e da
Ciência e Tecnologia (C&T) e a formação docente para a área de
educação profissional. A EPSJV concebe a educação como um
projeto de sociedade: é defensora de uma concepção politécnica
que dialoga com as circunstâncias societárias atuais (EPSJV, 2005).
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Quando sob a égide da Lei n. 5.692/71, a EPSJV conse-
guiu evitar o aprofundamento da fragmentação dos conhe-
cimentos que a referida lei induzia, não abrindo mão de ter
no currículo conteúdos e práticas que articulassem a forma-
ção geral aos conhecimentos específicos. Em história recen-
te, a escola se deparou com o ideário das competências,
que se fosse implementado na perspectiva do mundo da
produção capitalista e de abordagem condutivista traria um
retrocesso ao projeto voltado à emancipação. Mais uma vez,
a escola não compromete o seu projeto e consegue, através
de deslocamento de sentido, através das ‘brechas’, manter e
avançar no seu projeto de educação politécnica traduzida
para os dias atuais.

Tendo como meta a possibilidade de formar trabalhadores
para serem dirigentes comprometidos com um projeto de saú-
de pública ampliado, com o processo de humanização dos ser-
viços de saúde e a construção de sociedade justa e igualitária, a
EPSJV apresenta eixos norteadores para o seu projeto educati-
vo, tais como:

I) A noção de politecnia, aqui adotada, postula que o processo
de trabalho desenvolva, em uma única unidade indissolúvel,
os aspectos manuais e intelectuais, características intrínsecas
ao trabalho (...) implica uma formação que, a partir do próprio
trabalho social, desenvolva a compreensão das bases de orga-
nização do trabalho de nossa sociedade. Trata-se da possibili-
dade de formar profissionais não apenas teórica, mas ao prati-
car, se compreendam os princípios que estão direta e indireta-
mente na base desta forma de se organizar o trabalho na socie-
dade; II) O materialismo histórico, como abordagem e método;
III) O entendimento do sujeito como indivíduo singular e ao
mesmo tempo como consciência geral (...); IV) Afirmar na for-
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mação técnica a ‘Educação dos sentimentos, da sensibilidade e
dos sentidos’; V) O trabalho como princípio educativo; VI) A
pesquisa como princípio educativo. (EPSJV, 2005: 235)

A pesquisa como princípio educativo se materializa na EP-
SJV em ações como: o Projeto Trabalho, Ciência e Cultura, onde
alunos dos cursos técnicos, orientados por professores da EP-
SJV e de outras unidades da Fiocruz, fazem iniciação científica
que culmina com o desenvolvimento de monografias; o desen-
volvimento do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino Téc-
nico (Paetec), onde projetos de pesquisa são desenvolvidos por
professores da EPSJV, de modo a formar e consolidar a figura
do professor-pesquisador; e estar inserida no trabalho pedagó-
gico com metodologias de ensino que incluam nas disciplinas
fases de trabalho de campo e de análise do material.

Há de se destacar, nos eixos norteadores referidos anteri-
ormente, a preocupação com uma formação que leve em
conta as tensões e pressões sofridas ou que irão sofrer no
cotidiano de trabalho, visto que este trabalhador da saúde,
como analisam Isabel Brasil Pereira e Anakeila Stauffer (2005),
precisa de uma qualificação técnica específica, muitas vezes
adquirida no dia-a-dia do serviço, sem muito estímulo para
absorver novas qualificações; que vive sob pressão, tanto por
conta das horas de trabalho, quanto dos baixos salários e do
imaginário de massa, negativo em relação a toda instituição
pública, o que só favorece sua baixa auto-estima; que lida,
todos os dias, durante muitas horas, com a dor, o sofrimen-
to e a morte, muitas vezes em condições degradantes, sem
ter recebido qualificação ou formação, humanista e psicoló-
gica, para lidar e elaborar essas dimensões difíceis e extremas
da condição humana.
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Não é incomum, portanto, que esses profissionais de nível
médio, para suportar a pressão, se apóiem na indiferença, no
embrutecimento, na fria funcionalidade burocrática e técnica do
trabalho. Sobretudo, não pode escapar à análise materialista e di-
alética a dimensão ao mesmo tempo objetiva e subjetiva desses
processos, ou seja, as condições materiais e objetivas de trabalho,
de aprendizagem, de formação e de qualificação técnica como
algo inseparável da dimensão subjetiva desses trabalhadores.

No seu projeto de formação dos trabalhadores da saúde,
a EPSJV afirma, conforme consta em documentos por ela
produzidos:

A educação profissional como parte significativa de um pro-
jeto nacional baseado em um conceito democrático de nação
e de formação dos trabalhadores da saúde pautada pelas re-
lações sociais (...) O que significa discutir e refletir formas de
profissionalização em dimensões de legalização e valorização
das profissões. Trata-se ainda da defesa de que para todo
trabalhador deve ser garantida a Educação Básica. Este pro-
jeto nacional deve contemplar a defesa da Escola Pública.
(EPSJV, 2005: 63)

A qualificação de um projeto nacional a favor da educação
profissional em saúde é preocupação constante de educadores
que fazem essa história. Instituição voltada a essa finalidade, a
EPSJV tem hoje objetivos traduzidos nas palavras do professor
desde os primeiros anos desta escola e seu atual diretor André
Malhão – em entrevista a Isabel Brasil Pereira e Marise Nogueira
Ramos, em 2006 – tais como aumentar o foco e a clareza de
projetos como a assessoria e a consultoria às demais escolas téc-
nicas, o fomento à pesquisa e a outros projetos que estão em
curso, como a Biblioteca Virtual de Saúde, a Secretaria Técnica
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da Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde, a co-
operação internacional nesta área e, em especial, o mestrado em
Educação Profissional em Saúde, em nível nacional.

André Malhão (2006), quando inquirido sobre o Politécnico
de 2005 e aquele implantado na década de 1980, afirma que:

A principal diferença reside no fato de que, hoje, o trabalho da EPSJV
de apoio e consolidação da educação profissional deve ser compreendido
nacionalmente e não apenas pela formação de técnicos de saúde em nível
local. Enquanto em 1985 a intenção era fortalecer projetos que surgiam
devido à transição para reabertura política, no momento atual o Politéc-
nico almeja expandir seu espaço. No entanto, acredito que o objetivo da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio continua sendo o mesmo
de vinte anos atrás: a consolidação e o fortalecimento de uma educação
profissional em saúde politécnica, pública e estratégica.

Articulada às atividades de ensino e de pesquisa já relatadas, a
EPSJV produz material didático, livros e revista voltados à difu-
são de conhecimento na interface trabalho, educação e saúde.
Em conjunto com as demais ETSUS, a EPSJV sedia a Secretaria
Técnica da RET-SUS e partilha com ela projetos de ensino e
pesquisa.

Protagonistas na defesa da escola pública voltada à forma-
ção de trabalhadores de nível médio e fundamental da saúde, as
escolas técnicas e os centros formadores do SUS, junto com a
EPSJV, têm construído caminhos significativos na história da
formação dos trabalhadores da saúde nas últimas décadas.




