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Nos anos 70, avaliou-se a qualidade dos serviços de saúde, detectando-se uma 

série de deficiências relativas aos aspectos operacionais. Sessenta por cento da força 

de trabalho no setor é composta por pessoal de nível médio (Vieira, 1990), que são 

absorvidos pelo sistema como mão-de-obra barata devido à falta de preparo para 

exercer atividades relativas ao serviço. Daí concluiu-se que a qualificação desse pes

soal seria urgente para garantir a melhora dos serviços junto à comunidade, proposta 

pelo Sistema Único de Saúde. 

A qualificação do profissional de saúde de nível médio vem sendo muito discu
tida nos últimos anos com o intuito de mudar o seu perfil, caracterizado pelo baixo 
nível de escolaridade e treinamento informal no local de trabalho, muito semelhante 
a um adestramento, desenvolvido sem planejamento e regularidade, geralmente 
desvinculado de qualquer base teórica que fundamente as práticas exercidas. 

C o m base nessa realidade, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 
(EPSJV), unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vem de
senvolvendo uma série de programas com o objetivo de formar, aperfeiçoar, qualifi
car e treinar pessoal que atue ou venha a atuar na área da saúde, dentro da 
formação politécnica, propiciando ao educando a aquisição dos conhecimentos téc¬ 
nico-operacionais e dos fundamentos científicos que orientam determinadas modali
dades de trabalho. 

A Fiocruz, engajada na reforma sanitária do País, tem buscado estratégias que 
possam contribuir concretamente para superar a dicotomia ensino/serviços. Ativida
des educacionais em nível de primeiro e segundo graus tornaram-se necessárias e 
urgentes, cabendo à EPSJV construir alternativas viáveis e eficientes. Nesse sentido, 



profissionais da escola estão desenvolvendo várias ações educativas, concretizadas 

por meio de cursos, programas e projetos. 

Nossa abordagem se atém ao Programa de Educação de Adultos, desenvolvido 

pelo extinto Departamento de Ensino de Suplência da EPSJV, com o intuito de for

mar e qualificar o adulto trabalhador para melhor exercer suas funções no trabalho e 

na sociedade. 

0 Programa de Educação de Adultos 

Esse programa abrange o curso de primeiro grau para jovens e adultos (5ª à 8ª 

séries), implantado em 1987, e o curso de auxiliar de laboratório, implantado em 

1992. Esses cursos são oferecidos aos funcionários da Fiocruz, seus parentes e comu

nidades carentes vizinhas ao campus. O curso de auxiliar de laboratório, além de 

atender a mesma clientela, também é aberto a funcionários de outras instituições 

públicas de saúde. 

O programa tem por objetivo geral garantir a aquisição dos conteúdos básicos 
de ensino pelo adulto trabalhador, buscando a formação de uma visão ampla de 
mundo para a construção da cidadania. 

Evolução do programa 

A proposta inicial se viabilizou em 1987, graças a um convênio assinado entre 

a Fiocruz e o Centro Educacional de Niterói (CEN/Cecap), que havia elaborado uma 

proposta com metodologia de ensino individualizado, já aplicada em outras institui

ções de ensino, denominada Projeto Suplência. 

Na abertura das inscrições, porém, percebeu-se que muitos interessados (in

cluindo funcionários da instituição) eram analfabetos ou não possuíam escolaridade 

básica. Tendo em vista a situação, ampliou-se a proposta educacional, estendendo-a 

a essa camada, por meio de um segundo convênio, dessa vez com a Fundação Edu

car. Assim, foi possível criar duas turmas para atender as demandas de alfabetização 

(primeira fase) e da escolaridade básica (segunda fase). 

A metodologia empregada na alfabetização e escolaridade básica era diferen
ciada da utilizada no Curso de Suplência, pois se baseava no Projeto Educar e na ex
periência de alfabetização vivida e relatada pelo professor Paulo Freire, tomando-se 
a educação como um ato criador, utilizando-se a organização reflexiva do pensa
mento, que se dá, segundo Legrand (apud Freire, 1979:68), colocando-se "um novo 
termo entre o compreender e o atuar: o pensar". Por meio dessa forma de ensinar, 
não só se comunicavam os conteúdos formais de cada disciplina, mas se aproveitava 
todo o conhecimento dos alunos adultos adquirido no decorrer de suas vidas, para 
utilizá-lo na compreensão dos conceitos introduzidos. Em outras palavras, promo
viam-se a reflexão crítica, o pensar, o chegar aos resultados. 



A exper iênc ia v iv ida então foi muito posit iva. F icou c laro, tanto para a 

equ ipe responsável pelo programa, quanto para os chefes imediatos e fami

liares dos a lunos, que estes ganharam gradat ivamente autoconf iança e que 

estavam, naque la opor tun idade, o rgan izando ref lexiva e s istemat icamente 

os conhec imentos adqui r idos no decorrer de suas exper iênc ias v iv idas. 

A b a n d o n a v a m aos poucos a posição passiva diante dos fatos e se prepara

vam para atuar na soc iedade como sujeitos. Passaram a se integrar mais fa

c i lmente em seus ambientes de trabalho e na própr ia soc iedade e a atuar 

c o m maior au toconf iança no desempenho de suas funções (resultados obt i

dos por meio de ava l iação qual i tat iva, com base em depo imentos de a lu 

nos, fami l iares, professores e chefes imediatos). O s func ionár ios que se 

a l fabet izaram procuraram, depo is , dar cont inu idade à sua fo rmação, ingres

sando no suplet ivo de pr imeiro grau. 

Tabela A - Dados Quantitativos - Primeira e Segunda Fases 

* Fim da demanda de alfabetização dos funcionários e conseqüente término da oferta de matrículas para 
a primeira e segunda fases. 

No tocante à exper iênc ia v iv ida paralelamente à da al fabet ização, refe
rente ao curso supletivo de primeiro grau, a metodologia empregada de início 
centrava-se no ensino indiv idual izado, por meio de módulos instrucionais, 
nos moldes do Projeto Sup lênc ia . A prática se resumia ao estudo dos módulos 
pelo a luno, com apoio pedagógico de uma equipe de professores local izada 
no Departamento de Ensino de Sup lênc ia /EPSJV. A posterior aval iação se 
dava mediante a apl icação de testes ao término de cada unidade de aprendi 
zagem. 



Tabela Β - Dados Quantitativos - Primeiro Grau 
(Convênio Fiocruz/Cecap) 

*Concluintes do Convênio Fiocruz/Cecap. 

Após dois anos de operacionalização dessa proposta, destacaram-se alguns 

pontos obstaculizadores do processo de aprendizagem, oriundos das limitações da 

metodologia de ensino individualizado utilizada até então: 

• ausência da relação professor-aluno; 

• inexistência de turmas, não havendo troca de experiências em nível individual e 

coletivo; 

• utilização de material didático inadequado e conteúdos distantes da realidade do 

adulto trabalhador. 

Além desses aspectos, observados como complicadores da aprendizagem, a 

proposta não trabalhava a questão da cidadania, como era desejado pela equipe 

responsável pelo programa, que acreditava na importância de seu exercício em nos

sa sociedade. A educação como ato formador, e não somente informador, que se dá 

a partir da construção do conhecimento, só poderia ser alcançada por intermédio 

de uma profunda mudança teórico-metodológica. 

Para solucionar esses problemas, foi firmado um novo convênio entre a Fiocruz 
e a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, para a implantação de um 
curso de primeiro grau para jovens e adultos em outros moldes, com a perspectiva 
de desenvolver uma proposta educacional que levasse em conta a realidade do alu
no trabalhador. Criou-se, então, uma metodologia que permitia ao aluno a aquisi
ção dos conteúdos de primeiro grau, desenvolvendo sua capacidade de reflexão e 
consciência crítica e capacitando-o para o exercício de seu papel de trabalhador, 
detentor de uma visão ampla de suas funções e responsabilidades, como um cida
dão capaz de atuar na sociedade de forma ativa. 

Proposta atual 

Na implantação da nova proposta, a construção do conhecimento passou a ser 
pensada a partir da percepção de mundo do adulto e de seu papel enquanto ator 
social. 



A dinâmica do processo educacional extrapolou as situações de ensino-

aprendizagem e mergulhou na essência da educação. Para desenvolver o progra

ma, foram respeitadas as especificidades da Fiocruz. Foi necessário fazer do 

trabalho que o aluno executa - l impeza de tubos de ensaio, esterilização de ma

terial, rotulação de vacinas, jardinagem ou carpintaria - uma instância de cons

ciência social permanente, onde esse aluno trabalhador é parte ativa 

fundamental no processo de construção. Foi com esse compromisso que o corpo 

docente passou a atuar em sala de aula, propiciando momentos de prática/expe

riência social quando do uso de exemplif icações e nas dicussões criadas pelos 

conteúdos das disciplinas. Tal enfoque expressa a preocupação em superar a di

cotomia teoria/prática, sendo esse entendimento básico para a busca de alterna

tivas no processo educativo. 

Também resultante do enfoque dado ao ensino na tentativa de reduzir essa di

cotomia, o currículo foi construído especificamente para o adulto trabalhador, com 

o estabelecimento de eixos curriculares que norteiam e fundamentam suas ações, 

que são as relações existentes entre: 

• homem/sociedade; 

• escola/trabalho; 

• trabalho/cidadania; 

• educação/saúde. 

O currículo é composto pelo núcleo comum de disciplinas, obrigatório aos 

cursos de primeiro e segundo graus, e pela disciplina Saúde e Cidadania, que inte

grou o currículo em 1993, com base na Lei nº 5.692/71, que considera a possibili

dade da criação de uma parte diversificada para atender necessidades e 

possibilidades concretas, peculiaridades locais, planos dos estabelecimentos e dife

renças individuais dos alunos. 

Tendo em vista a especificidade da instituição onde o projeto se desenvolve, a 

disciplina Saúde e Cidadania oferece informações básicas sobre saúde num contexto 

mais amplo, de acordo com o que estabeleceu a VIII Conferência Nacional de Saú

de. A disciplina subdivide-se em dois módulos: o primeiro aborda temas como saú

de e alimentação, lazer, habitação, transporte, trabalho e saneamento. O segundo 

módulo trata da saúde da criança e do adulto. 

Para a execução do currículo segundo a proposta atual, dois aspectos fo
ram de fundamental importância: (a) o papel dos professores no processo de 
construção do conhec imento , por meio do modo de agir e enfocar os conteú
dos; e (b) a ut i l ização de aposti las totalmente elaboradas pela equipe docen 
te, para suprir a carênc ia de material d idát ico que atendesse à real idade do 
adulto trabalhador. 



Tabela C - Dados Quantitativos - Primeiro Grau 

(Convênio Fiocruz/SEE-RJ) 

Curso Profissionalizante de Auxiliar de Laboratório (CAL) 

Dentro do Programa de Educação de Adultos, em agosto de 1992, foi implan

tado o C A L , com o objetivo de possibilitar à sua clientela a aquisição dos fundamen

tos científicos que norteiam as práticas laboratoriais e normas de segurança, de 

funcionamento e manejo dos principais equipamentos de laboratório. Têm-se por 

clientela os egressos do curso de primeiro grau, servidores da Fiocruz e de outras 

instituições públicas de saúde, e comunidades vizinhas ao campus que tenham algu

ma experiência na área. 

Para a implantação do I Curso de Auxiliar de Laboratório, a equipe fez uma 

pesquisa que detectou, dentro da Fiocruz, a necessidade de um profissional com 

esse perfil para o desenvolvimento da ciência básica e aplicada no campus de Man¬ 

guinhos. O curso tem a duração de nove meses e o corpo docente é formado por 

profissionais de outras unidades da Fiocruz, que colaboram com o programa por 

meio de cooperação técnica. Até 1994, foram formados 33 alunos. O s resultados da 

análise qualitativa estão em fase final. 

Avaliação 

Tanto no Supletivo de Primeiro Grau quanto no Auxiliar de Laboratório, a ava
liação é desenvolvida por meio de um processo participativo, sistemático, contínuo 
e integral, portanto dinâmico e permanente, abrangendo conhecimentos, habilida
des e atitudes, onde o interesse do aluno trabalhador e a realidade em que está in
serido são elementos fundamentais. Esse processo não é meramente técnico, pois 
alimenta a finalidade de transformar a realidade, visando a uma mudança qualitativa 
(intelectual e social) no comportamento do aluno. 



Na avaliação dessa proposta, que comporta uma contínua reconstrução de 

metodologia e estratégias, é primordial o caráter participativo dos atores do proces

so. Considerando esse fato, podemos destacar algumas práticas de avaliação adota

das pela equipe, tais como: 

• avaliação do rendimento escolar realizada mediante contínua observação dos as

pectos de aprendizagem; aplicação de testes pelos professores; análise do de

sempenho dos alunos em conselhos; reuniões bimestrais entre alunos e professo

res, além de contatos permanentes com a chefia imediata do aluno quando fun

cionário da instituição, visando acompanhar o impacto da aprendizagem na sua 

atividade funcional; 

• avaliação do processo ensino-aprendizagem e do trabalho docente. 

Conclusão 

O Programa de Educação de Adultos na área da saúde oferece ao aluno traba

lhador a oportunidade de desenvolvimento cognitivo e experencial para atuar na so

ciedade e no seu espaço de trabalho, de forma plena e consciente. A duração desse 

programa está diretamente relacionada com a demanda da instituição, sendo parte 

de uma política de recursos humanos por ela desenvolvida. 

Essa oportunidade de capacitar os funcionários da instituição e indivíduos de 

comunidades vizinhas proporcionou resultados diversos e altamente positivos, e 

pode ser desenvolvida em qualquer instituição consciente da importância e da ne

cessidade de investir na formação de recursos humanos. Podemos afirmar, com base 

na experiência pedagógica desenvolvida pela Fiocruz/EPSJV, que, por meio da edu

cação, pode-se proporcionar ao adulto trabalhador instrumentos que lhe permitirão 

crescer individual e profissionalmente por meio do desenvolvimento de sua auto-es¬ 

tima e intelecto e, conseqüentemente, levá-lo ao pleno exercício da cidadania. 
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