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O horizonte da educação politécnica vem assumindo um papel relevante 

nos debates da área de trabalho-educação. A educação politécnica fundamenta-

se na investigação dos conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos que 

permeiam o processo de trabalho, bem como das relações sociais que produzem 

tais conhecimentos e são por eles, ao mesmo tempo, modificadas. Nesse sentido, 

o estudo do trabalho não deve se limitar à produção material, devendo necessa

riamente conter e proporcionar a abordagem de outros aspectos, como as di

mensões estética e lúdica. 

Nesse contexto, surge a necessidade dos estudos do processo de trabalho (em 

suas diversas especificidades) e da construção de uma práxis pedagógica que cami

nhe na direção da perspectiva da educação politécnica. 

Este trabalho se propõe contribuir nessa construção, analisando a práxis do 
curso técnico de segundo grau (CTSG) da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Ve¬ 
nâncio/Fiocruz, especificamente no que se refere ao Projeto 4 a Série, desenvolvido 
nessa Escola. Nesta reflexão, serão abordados os seguintes pontos: o trabalho en
quanto categoria fundamental à investigação da natureza do conhecimento e da 
sociedade humana; o conhecimento (e a técnica) como construto gerado na pro-
blematização da realidade; o processo de trabalho (especificamente em saúde) 
como um microcosmo de instâncias sociais mais amplas, ou seja, como uma reali
dade cotidiana que serve como ponto de partida para a investigação do social; as 
áreas de conhecimento (e as disciplinas escolares) como enfoques sistematizados 
da realidade. 



Contextualizando a discussão 

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), unidade técnico-

científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), atua principalmente na formação de 

profissionais de nível médio no campo da saúde. Em 1988, iniciou-se o curso técni

co de segundo grau (CTSG), tendo, como público, adolescentes oriundos principal

mente de escolas públicas municipais. 

A profissionalização proposta pelo C T S G concebe o conhecimento como uma 

construção histórica a partir da relação entre os homens e destes com a natureza, 

processo pelo qual o homem transforma a natureza e a si mesmo. 

Chamamos de trabalho tal relação, constituindo-se este, assim, como elemento 

definidor da unidade teoria-prática do processo de conhecimento. Surge desse prin

cípio a necessidade específica de aprofundar os estudos sobre o processo de traba

lho, base fundamental para o desenvolvimento de uma educação que tenha como 

referência a formação politécnica. 

Inúmeras são as raízes históricas e filosóficas para a construção do horizonte da 

politecnia. Tais raízes, assim como as contraposições presentes entre si, foram devi

damente exploradas e resgatadas em diversas pesquisas (Rodrigues, 1993; Machado, 

1989). Tais contraposições dizem respeito principalmente à extensão do papel do 

trabalho enquanto categoria do desenvolvimento humano: está no trabalho o "único 

método de desenvolver o ser humano em todas as dimensões" ou este constitui ape

nas um meio, embora historicamente fundamental, para atingir plenamente o de

senvolvimento cultural (reino da liberdade)? 

Dentro dessa tradição de estudos, a perspectiva da formação politécnica no 

C T S G tem por objetivo trabalhar a reconstrução da liberdade no trabalho, o que só 

ocorre quando o trabalhador possui domínio prático e teórico sobre a totalidade do 

processo de trabalho no qual se insere (Kosik, 1986). Tal domínio inclui a reflexão 

sobre sua inserção nesse processo, abrindo a possibilidade, assim, de interferir no 

mesmo. 

Uma vez definida nossa concepção sobre a natureza da educação, do trabalho 
e do processo de trabalho, cabe explicitar o papel das diversas áreas de conheci
mento do saber escolar na construção das perspectivas acima. O ponto de partida 
para a articulação entre essas áreas não se dá a partir da relação entre as disciplinas 
e sua lógica interna, mas a partir da categoria trabalho. Dessa forma, trabalho é a ca 
tegoria unificadora da construção de todas as áreas de conhecimento e das discipli
nas escolares, na medida em que os profissionais (professores) buscariam tomar 
como objeto comum um processo de trabalho específico, organizando categorias 
explicativas na perspectiva das áreas (os temas geradores, Freire, 1983) e, a partir 
dessas categorias, um currículo e programas. Tal movimento tem como objetivo rela
cionar a realidade do processo de trabalho com dimensões sociais mais amplas. Nes
ses termos, a interdisciplinaridade é resultado do desdobramento das categorias 
explicativas do processo de trabalho e não da justaposição de conteúdos das dife
rentes áreas do conhecimento (Saviani, 1989). 



Em sua origem, o C T S C foi organizado no sentido de oferecer três habilitações 

técnicas: patologia clínica, histologia e administração hospitalar. O curso foi estrutu

rado em três séries, de horário integral, tendo como grade curricular as seguintes 

áreas (e respectivas disciplinas) de formação geral: l inguagem (educação artística 

(música, artes plásticas, arte dramática], educação física [desportos e expressão cor

poral], língua estrangeira [inglês], língua portuguesa, literatura e matemática), ciên
cias naturais (biologia, física e química) e ciências humanas (filosofia, geografia e 

história). Numa tentativa de romper a hierarquização entre formação geral e técnica, 

todas as disciplinas da formação geral estão presentes em cada uma das séries. 

O C T S C objetiva articular o processo educacional com a produção de conhe

cimento e de bens materiais e serviços da área de saúde, especialmente os realiza

dos na Fundação Oswaldo Cruz. Esta atua nas seguintes áreas: ensino (nível médio e 

pós-graduação), pesquisa (desde o campo biológico até o das ciências sociais), pro

dução industrial (fármacos, medicamentos, imunobiológicos e reagentes) e serviços 

(assistência médica e controle de qualidade em saúde). 

Nessa perspectiva, dentre as disciplinas que compõem a formação técnica, 

destaca-se a denominada processo de trabalho em saúde e programa de saúde, que 

integra o currículo da primeira série e foi planejada como uma primeira tentativa de 

mapear e discutir o processo de trabalho em saúde. Essa disciplina aborda questões 

como o processo saúde-doença (dimensões sociais e biológicas), a organização do 

sistema de saúde no País e as diversas atividades que integram tal sistema. Faz parte 

do planejamento dessa disciplina um programa de observação de diversas unidades 

técnico-científicas da Fiocruz. 

Dentro desse horizonte e contexto, implantou-se, em 1993, a quarta série do 

curso. Compõem as atividades dos alunos desta série um estágio e o desenvolvimen

to de um projeto de pesquisa. A quarta série do curso tem como objetivo, portanto, 

viabilizar uma reflexão, de alunos e professores, sobre o processo de trabalho em 

saúde, a partir da problematização do processo de trabalho (e dos conhecimentos 

que o enformam), na perspectiva da (possível) interferência nesse processo (Cortes 

et al., 1993). 

O Projeto 4ª Série constitui, assim, uma tentativa de operacionalizar a reflexão 

sobre o (processo de) trabalho em saúde e o seu desdobramento em um currículo 

escolar. A experiência que vem sendo desenvolvida nessa série é, por conseguinte, o 

objeto de reflexão deste trabalho. 3 7 

37 O Projeto 4 a Série foi desenvolvido pela totalidade do corpo docente da formação geral do CTSG: 
Joaquim Cardoso de Melo (filosofia), Aíssa Guimarães (filosofia), Ana Maria Magaldi (história), Maria 
Amélia Costa (geografia), Crisliane Dias (educação física), Elaine Ferreira (expressão corporal), Ilva 
Niño (teatro), Verônica Soares (artes plásticas), Maria Clara Teixeira e Margarida Barros do Val (músi
ca), Carla Martins e Sandra Cardoso (língua portuguesa), Regina Comes (literatura), Neila Guimarães 
(biologia; coordenadora do CTSG-1994), Jairo Freitas (física), Marise Ramos e Célia Silva (química), 
José Rodrigues e Márcio Rolo (matemática), Júlio Lima, André Malhão e Bianca Cortes (coordenação 
do CTSG-1993-1994). As análises expressas neste artigo, contudo, são de responsabilidade dos auto
res. 



O Projeto 4ª Sér ie: planejamento e concepção 

No planejamento e na concepção do Projeto 4ª Série, foram tomadas como 

ponto de partida algumas demarcações metodológicas para a concretização dos ho

rizontes acima. Evidentemente, tais demarcações não poderiam se contrapor às con

cepções de conhecimento antes discutidas e, sim, as deveriam reafirmar, 

redimensionar e operacionalizar. 

Assim, os pressupostos metodológicos do Projeto 4ª Série foram resgatados da 

metodologia dialógica (Freire, 1983a e 1983b), embora a maior parte das experiên

cias implementadas a partir desta (e as conseqüentes reflexões) não se concentre es

pecificamente no âmbito do ensino técnico de segundo grau, tampouco no da 

reflexão sobre o processo de trabalho. Cabe, portanto, traçar, em linhas gorais, tal 

perspectiva metodológica, além de recolocá-la na dimensão do Projeto 4ª Série em 

1993. 

Se a matriz geradora de todo o conhecimento são as relações entro os ho

mens e entre os homens e a natureza, o ponto de partida da educação é a expe

riência existencial do educando, seu contexto de vida. A partir da investigação 

dessa realidade, constroem-se categorias (temas geradores) que captam esse univer

so existencial (universo temático), a serem codificadas e problematizadas. Dessa for

ma, o diálogo não consiste em um mero detalhe técnico ou em um recurso didático. 

A metodologia dialógica se constrói a partir da concepção de conhecimento acima 

discutida. Diálogo consiste na problematização do próprio conhecimento em sua in

discutível relação com a atividade concreta na qual se gera e sobre a qual incido, 

para melhor compreendê-la, explicá-la e transformá-la. 

Assim, em 1993, o objetivo do Projeto 4ª Série consistiu em investigar o pro

cesso do trabalho em saúde, na direção da proposta discutida anteriormente, identi

ficando possíveis tomas geradores a serem explorados, problematizados e traduzidos 

em programas, a serem incorporados paulatinamente ao currículo do curso a partir 

do ano seguinte. 

Para isso, planejou-se a investigação do universo temático dos trabalhadores do 
local de estágio dos alunos: sua visão de mundo e relação desta com a realidade so¬ 
cioeconômica e cultural mais ampla. Nessa visão de mundo estão inseridas sua(s) 
percepção(ões) sobre o processo de trabalho. Estas são sistematizadas e problemati
zadas, numa tentativa de construir e formalizar as categorias que permeiam os diver
sos processos de trabalho em saúde. 

A construção dessas categorias tem como objetivo a compreensão totalizante 
do processo de trabalho, possibilitando a relação entre as situações significativas de 
cada um dos processos de trabalho em saúde e o contexto social mais amplo. Tais 
categorias ou temas geradores se configuram, portanto, como um instrumental para 
que alunos e professores superem a dimensão do senso comum e da realidade pró
xima, a partir do estudo de várias disciplinas, a serem selecionadas e construídas. 

A partir dessas linhas metodológicas gerais, estabelecemos cinco etapas 
(SME/SP, 1990): 



1 - Estudo preliminar do local de trabalho 

Consiste num mergulho crítico no cotidiano do local de trabalho, seus proble

mas e contradições, e anseios e necessidades dos trabalhadores e alunos pesquisa

dores. Dividiu-se essa etapa nas seguintes subetapas: 

1.1 - coleta de dados: a ser feita pelos alunos a partir de um roteiro, abrangendo três 

categorias básicas: espaço, tempo e força de trabalho. Instrumentos utilizados na co

leta: anotações, material impresso, arquivos, plantas e entrevistas; 

1.2 - sistematização dos dados coletados; 

1 . 3 - análise dos dados e levantamento de situações significativas: estas são entendi

das como situações vivenciadas fortemente pelos trabalhadores (incluindo alunos) 

daquele local de trabalho e comunidades (inclusive científicas) atendidas por estes. 

Tais situações condicionam o cotidiano dos trabalhadores, a ponto de estes se reco

nhecerem nas mesmas. Alguns indicadores para nortear o levantamento das situações 

significativas são os seguintes: 

• a inter-relação dos dados coletados; 

• a importância dessas situações em relação à totalidade do processo de trabalho; 

• a importância dessas situações em relação às contradições inerentes a esse pro

cesso (ex. discurso versus prática; saberes dos trabalhadores versus conhecimen

tos técnicos e científicos legitimados); 

• a possibilidade de explicar tais situações pelas diversas áreas do conhecimento 

supracitadas. 

2 - Construção dos temas geradores 

O objetivo dessa etapa consiste em agrupar as situações significativas em te

mas, levando em conta a interpretação e a inter-relação destas entre si e destas com 

a estrutura social mais ampla, Temas geradores são categorias construídas a partir do 

olhar crítico sobre a realidade do local de trabalho que possibilitam uma apropria

ção do saber acumulado historicamente. Tais temas são, portanto, geradores de: a) 

relações entre a realidade cotidiana do local de trabalho e os conteúdos que possibi

litem uma compreensão da mesma; e b) intervenção qualificada nessa mesma reali

dade, ou seja, a construção do conhecimento. 

3 - Construção do programa (seleção/construção de conteúdos a serem [re]trabalha¬ 

dos) 

O programa é o elemento fundamental que subsidia a compreensão das situa

ções significativas, devendo apontar para realidades maiores. A partir da discussão 

dos temas geradores pelos professores, são apontados elementos mediadores entre a 

realidade do local de trabalho e o conhecimento sistematizado. Recortes desse co

nhecimento sistematizado - os conteúdos - são articulados e seriados, constituindo 

o programa do curso. 



4 - Discussão dos temas (sala de aula) 

Nesta etapa, apresenta-se o tema gerador codificado aos alunos, organizam-se 

as opiniões dos alunos sobre o mesmo, problematizam-se tais opiniões e acrescen

tam-se informações (os conteúdos) pertinentes. 

5 - Elaboração de monografia 

A monografia se define, nesse contexto, como um trabalho pautado pelo trata

mento teórico de uma questão relativa ao cotidiano do processo de trabalho em 

saúde. Sua elaboração possibilita: a) uma problematização sistematizada dos con

teúdos à luz da atividade concreta do processo de trabalho; e b) a construção de co

nhecimento relativo a questões-problema do processo de trabalho. 

Relato e avaliação da experiência 

Antes de procedermos a avaliação, cabe relatar, em linhas gerais, o processo e 
os resultados do projeto em 1993. 

A quarta série, assim como as outras do curso, se estruturou em horário inte

gral, ocorrendo o estágio nos locais de trabalho pela manhã e as atividades do proje

to à tarde. O s alunos estagiaram em locais de trabalho específicos à sua habilitação. 

Na tentativa de enriquecer o estudo sobre o processo de trabalho em saúde, os lo

cais de estágio não se restringiram à Fiocruz. Por questões operacionais específicas, 

o projeto, em 1993, se configurou da seguinte forma: grupos de estudo por habilita

ção, com três professores conduzindo as atividades de cada grupo. Não houve a 

participação de professores da formação técnica. 

As atividades se realizaram na perspectiva da metodologia proposta, ocorren
do, em cada um dos grupos, a coleta de dados e a problematização das situações 
pertinentes a essa coleta. O movimento de construção dos temas e das questões de 
monografia não foi homogêneo para todos os grupos: a habilitação de patologia 
aprofundou o mapeamento do processo de trabalho, problematizando algumas si
tuações significativas desse processo, embora não formalizasse a construção dos te
mas. O grupo de histologia, por sua vez, em detrimento de uma análise mais 
completa do processo de trabalho, após o levantamento das situações significativas, 
procedeu à tentativa de construção dos temas. Finalmente, o grupo de administra
ção hospitalar, após a problematização das falas dos alunos, identificou e aprofun
dou a discussão de questões-problema do processo de trabalho, não formalizando 
temas geradores. 

A orientação das monografias foi feita de forma coletiva pelos três professores 
da habilitação. O trabalho no ano letivo de 1993 terminou com a realização de um 
seminário de apresentação das monografias. 

O estudo dos processos de trabalho empreendido pelos alunos da quarta série 
do C T S G traz em si uma série de dificuldades inerentes à proposta metodológica uti¬ 



l izada para a consecução da pesquisa. De maneira geral, pode-se afirmar que tais di

ficuldades estão inscritas no círculo do ineditismo de tal proposta. 

De forma alguma são raras, ou inéditas, as indicações - no âmbito da área tra¬ 

balho-educação - que elegem o processo de trabalho enquanto objeto prioritário de 

estudo, do ponto de vista de idéia-força para a organização do processo de constru

ção do conhecimento escolar (Frigotto, 1991). Nesse contexto, particularmente, são 

abundantes os estudos que indicam a necessidade de repensar a formação do traba

lhador a partir dos impactos das chamadas novas tecnologias (Paiva, 1990; Macha

do, 1992; Castro, 1993), tendo como referência principal a área de sociologia do 

trabalho. Contudo, nenhuma dessas pesquisas ou daquelas referências se propõe in

dicar os caminhos a serem trilhados para a incorporação dessa perspectiva no ensi

no de nível médio, e muito menos para a (re)estruturação do currículo a partir do 

mundo do trabalho, sem reduzi-lo a uma perspectiva instrumentalista do conheci

mento escolar. 

O ineditismo do projeto ora avaliado e a complexidade inerente à prática de 

pesquisa proposta produzem diversas dificuldades que se materializam em dois ní

veis principais: na relação dos alunos e professores com os sujeitos pesquisados e na 

construção da metodologia dialógica. Em seguida, serão abordados esses aspectos. 

Quando os alunos pesquisadores iniciam a coleta sistemática de dados sobre o 

local de trabalho e sobre os processos de trabalho lá desenvolvidos, iniciam-se si

multaneamente algumas dificuldades. Essas dificuldades esboçam-se em práticas de 

resistência empreendidas pelos técnicos (de nível médio ou superior) responsáveis. 

Em geral, os funcionários vêem com reservas uma série de questionamentos 

dos alunos acerca daquele local de trabalho. Algumas informações são sonegadas 

em defesa da privacidade (salário, horário de trabalho, organização da escala de ser

viço, idade, formação escolar, cargo), ou ainda em defesa do poder (real ou fictício) 

relacionado à posse de um saber técnico (seqüência de operações, condições de 

realização da tarefa, operação de equipamentos automatizados). 

Muitas vezes, a dificuldade de apresentar informações não está relacionada à 

sonegação ou às práticas de resistência, mas, sim, à própria opacidade da organiza

ção do trabalho e da compreensão intelectual dos procedimentos técnicos desenvol

vidos por eles mesmos. Em outras palavras, os alunos pesquisadores podem atestar 

in loco os limites à liberdade no trabalho construídos pela organização capitalista do 

processo de trabalho, inclusive com conseqüências sobre a relação entre os traba

lhadores de um mesmo local e até mesmo sobre o bom andamento do serviço. Tor

nam-se, assim, bastante claros e concretos, para os alunos pesquisadores, alguns 

conceitos trabalhados durante os encontros entre eles e seus professores. 

Por outro lado, embora tenha sido construído um diálogo entre a coordenação 
do curso técnico de segundo grau e as chefias dos locais de estágio, e mesmo entre 
os alunos pesquisadores/estagiários e os demais trabalhadores, essa estratégia não 
tem sido suficiente para evitar problemas de relação entre os dois grupos de sujeitos. 
O u seja, a relação que se vem estabelecendo, embora não buscada, é a de encarar 
os trabalhadores enquanto um objeto da pesquisa. Ainda não foi possível a incorpo
ração destes como partícipes ativos e beneficiários da atividade desenvolvida. 



Cabe, ainda, pôr em relevo que a denúncia de algumas práticas correntes nos 

locais de trabalho de fato põem em risco os empregos de seus praticantes, assim 

como os de suas chefias imediatas. Práticas de simulação, falsificação ou troca de re

sultados laboratoriais, inobservância de procedimentos técnicos conduzindo a erros, 

desperdício de materiais de alto custo para o fundo público, divulgação de informa

ções sigilosas são alguns deslizes cometidos cotidianamente nos laboratórios e escri

tórios que ainda desafiam a análise e a ação dos alunos pesquisadores e dos 

professores. 

Quanto às dificuldades inerentes à construção da metodologia dialógica, serão 

abordados os seguintes pontos: a) construção de categorias explicativas do processo 

de trabalho; b) relação dos professores da formação geral com os professores da for

mação técnica; c) tratamento de questões relativas ao processo de trabalho sob a 

forma de texto escrito (monografia). 

A dificuldade de traduzir situações significativas em temas não é particular à 

metodologia dialógica empregada no projeto. Na verdade, tais dificuldades são ine

rentes a qualquer trabalho de teorização sobre a realidade, isto é, de uma reflexão 

sobre o cotidiano, construção de categorias de análise e retorno ao cotidiano, pela 

problematização e discussão de situações levantadas/coletadas (Marx, 1982; Aza¬ 

nha, 1990). 

Assim, as questões tratadas a seguir não devem ser encaradas como erros de 

implementação ou de inadequação da metodologia dialógica que serviu como guia 

na estruturação do projeto pedagógico de estudo dos processos de trabalho em saú

de, mas, sim, como dificuldades inerentes à atividade de pesquisa, principalmente 

se essa é conduzida junto a alunos de nível médio. 

U m dos pontos que precisam ser superados numa atividade pedagógica como 

a aqui analisada é a predominância da lógica interna das disciplinas, de que os pro

fessores são portadores e mantenedores, na formação do currículo escolar. 

Tal afirmação não nega o esforço teórico desenvolvido pelos grupos e asso
ciações de pesquisa que se formaram em torno de disciplinas específicas. Essas 
associações têm dado uma inestimável contribuição em diversos aspectos do ensi
no, principalmente no que tange à natureza específica do conhecimento construído 
naquela área/disciplina e suas implicações pedagógicas. No entanto, essa lógica in
terna, ao se reproduzir na práxis cotidiana dos professores, tende a dificultar a incor
poração do processo de trabalho em saúde enquanto objeto, ponto de partida e de 
chegada do conhecimento escolar. Até hoje, o trabalho foi, quando muito, tratado 
enquanto exemplificação de questões próprias de cada disciplina. A metodologia 
desenvolvida no projeto, que se propõe trilhar o caminho inverso, consiste em partir 
do enfoque do objeto trabalho à luz de cada disciplina e, nesse processo, construir 
(novas) categorias. Tal caminho resgata a dimensão do conhecimento (inclusive dos 
conhecimentos sistematizados nas disciplinas) enquanto um construto gerado na 
problematização da realidade. 

Essa mudança de perspectiva explica a dificuldade inerente ao movimento de 
construir novas categorias não-pertinentes à disciplina ou não-nucleares ao currículo 



estabelecido e de selecionar ou reorganizar conteúdos que possibilitem a compreen

são dos fenômenos presentes no objeto de estudo. 

As dificuldades de apreensão de uma realidade tão nova para os professores da 

formação geral - os locais e os processos de trabalho de um técnico em saúde - ma

nifestaram-se recorrentemente na reivindicação da participação dos profissionais 

responsáveis pela formação técnica, como se estes fossem os detentores do saber 

qualificado para problematização do trabalho em saúde. Tal perspectiva é corrobo

rada também pelos profissionais da formação técnica. 

Não se pretende, com essa observação, negar a importância dos profissionais 

da formação técnica na condução do projeto. Na realidade, a aproximação entre 

formação geral e técnica, em torno de um projeto comum, constitui um dos pilares 

da proposta. Contudo, essa tarefa tem-se mostrado bastante difícil, revelando-se 

como um dos desafios a serem superados no processo de construção dessa proposta 

pedagógica. 

A dificuldade de produzir um texto escrito é certamente um dos aspectos mais 

anunciados pelos professores brasileiros. São notórias as reclamações quanto à inca

pacidade revelada pelos estudantes - sejam eles de primeiro, segundo ou terceiro 

graus, incluindo a pós-graduação - de produzir um texto inteligível e coerente. 

Se, por um lado, existe uma dificuldade inerente à produção de um texto, por 

outro, esse sim relacionado diretamente às questões arroladas nessa parte do traba

lho, a dificuldade de escrever está imediatamente vinculada â apropriação do objeto 

a respeito do qual se escreve. Na realidade, a dificuldade de escrever sobre determi

nado tema revela um domínio insuficiente sobre o mesmo. 

Presentes todas as limitações à escrita, os alunos pesquisadores lograram pro

duzir, individual ou coletivamente, monografias que se revelaram excessivamente 

descritivas ou abstratas. 

O primeiro grupo constituiu-se de monografias que buscaram mapear detalha

damente as etapas e os procedimentos técnicos que compõem o processo de traba

lho em questão (no caso, o laboratorial). Essa direção propiciou aos alunos 

pesquisadores uma visão mais integrada das diversas tarefas desenvolvidas no local 

de trabalho, assim como possibilitou identificar embriões de questões-problema (tais 

como a relação formação geral-formação profissional, a relação teoria-prática, o pa

pel dos técnicos na formação dos novos profissionais, a ética no laboratório). No en

tanto, não foi possível codificar essa riqueza de questões significativas em temas 

geradores e, em seguida, problematizá-los a partir de novos conteúdos de ensino, 

identificando questões de monografias mais específicas e com maior alcance analíti

co. 

Por outro lado, o segundo grupo de monografias tratou os temas de forma bas
tante abstrata, não permitindo a seus autores a retomada das situações significativas 
que deram origem aos temas, com o fito de melhor compreendê-las. Tome-se como 
exemplo o tema poder, que foi estudado com profundidade, buscando-se autores 
bastante complexos e epistemologicamente distintos, alcançando-se níveis elevados 
(e desejáveis) de abstração. No entanto, essa sofisticação da discussão não foi capaz, 
pelos mesmos motivos acima apontados, de propiciar ao aluno pesquisador uma ex¬ 



plicação mais concreta das relações de poder presentes e nas quais ele estava imerso 

no seu local de trabalho. De certa forma, aquela sofisticação não foi capaz de pro

duzir - imediatamente - níveis mais elevados de compreensão da realidade do tra

balho. 

Embora não tenha sido possível construir um sistema de categorias que desse 

conta da totalidade do processo de trabalho, foram vislumbradas algumas categorias 

fundamentais a essa totalidade. Destacam-se, por exemplo, temas como conheci

mento (no trabalho), compromisso social, poder, tecnologia (automação) e saúde do 

trabalhador (insalubridade/periculosidade/segurança). 

Tais categorias não são absolutamente inéditas. Contudo, a contribuição do 

projeto está na construção dessas categorias por professores e alunos, na problemati

zação das mesmas à luz de conhecimentos sistematizados (por exemplo, na constru

ção e tratamento do tema gerador compromisso social, resgataram-se áreas do 

conhecimento tais como ética, política e sociologia da ciência) e na tentativa de tra

tamento de questões-problema específicas (em forma de monografia). 

Nesse processo, logrou-se vivenciar alguns objetivos inerentes à proposta do 

projeto. Cabe destacar, nesse sentido, a problematização e questionamento das teo

rias discutidas (por exemplo, a afirmação de que o trabalho técnico é massificante e 

alienante foi negada por alguns alunos e afirmada por outros); a percepção de rela

ções escondidas no cotidiano do processo de trabalho, fato que justifica a prática da 

pesquisa; e a percepção das dificuldades inerentes à reflexão sobre o cotidiano do 

processo de trabalho (revelada, por exemplo, em falas como "as características insa

lubres do ambiente de trabalho que estudamos e eu consigo observar são fáceis; 

mas e as que eu e todo mundo desconhece? Como se faz essa observação?"). 

A partir dessa avaliação, cabe afirmar que enfocar a realidade mais cotidiana, 

os processos de trabalho, mostrou-se bastante profícuo. Em momento algum, partir 

de um plano mais concreto de análise inviabilizou construir articulações desse coti

diano com questões societárias mais amplas ou limitou as disciplinas a um caráter 

instrumental. 

Perspectivas para o projeto 

Após o primeiro ano de experiência efetiva do Projeto 4 a Série, fez-se necessá
ria uma avaliação de métodos e organizações por parte do corpo docente da forma
ção geral, para que se pudesse analisar a trajetória da prática real de todo o 
planejamento. 

Realizou-se, então, um seminário de avaliação nos meses que antecederam o 
início do ano letivo de 1994. Após reflexões, críticas e sugestões, foi validada a ex
periência e decidida sua continuidade, incorporando-se as seguintes propostas: 

• a coordenação do projeto passará a ser feita por dois professores, que orientarão 
os alunos até o final da primeira etapa - coleta de dados; 

• os alunos não serão divididos por grupos de habilitação, a fim de se promover 
maior integração entre as diversas experiências; 



• a cons t rução dos temas geradores se dar ia c o m a par t ic ipação d a tota l idade d o 

c o r p o d o c e n t e ; 

• c a b e r á , a c a d a professor da fo rmação gera l , a o r ien tação pr inc ipa l d e pe lo menos 

u m a monogra f ia , ao m e s m o t empo e m q u e part ic ipará da co -o r ien tação das d e 

mais monogra f ias ; 

• serão cr iadas protodisc ip l inas, q u e c o r r e s p o n d e m a d isc ip l inas c o m curto per ío

d o de d u r a ç ã o , ob je t i vando anal isar a prát ica d e pesqu isa e m seus aspectos fi lo

sóf icos, metodo lóg icos , socia is e pol í t icos, ass im c o m o trabalhar os con teúdos 

pert inentes à p rob lemat i zação das s i tuações e temas (para u m a perspect iva d i fe

rente, ver D a l Ροz et a l . , 1 9 9 2 ) ; 

• será observada a impor tânc ia d e reformular o roteiro de coleta d e d a d o s a partir 

das falas dos a lunos pesqu isadores ; 

• serão ut i l izados outros recursos d idá t i co -pedagóg icos na pr imeira e tapa (ex ib ição 

d e f i lmes, visitas a museus e expos ições , rea l ização de seminár ios e palestras c o m 

prof issionais c o n v i d a d o s e /ou c o m os própr ios a lunos e professores), ass im c o m o 

será b u s c a d a a efetiva inco rporação de l inguagens relativas às áreas d e e d u c a ç ã o 

física e e d u c a ç ã o artística na cod i f i cação de d a d o s e na p rob lemat i zação de a lgu

mas s i tuações d o processo d e t rabalho; 

• será c r iado u m b a n c o d e dados sobre os temas o u possíveis temas ; 

• será buscada a c r iação d e outros t ipos d e produtos f inais, a l ém d a monograf ia 

( como cart i lhas para os func ionár ios , projetos d e reorgan ização d o local de t raba

lho, c a m p a n h a s d e esc la rec imento sobre a u t i l i zação d e materiais e instrumentos 

no local d e t rabalho). 

A p ó s três meses d e t rabalho, já é possível u m a ava l iação , m e s m o q u e parc ia l , 

das m u d a n ç a s suger idas e imp lementadas nesse segundo a n o d o projeto; 

• há maior segu rança , d e parte d o co rpo docen te , e m re lação aos objet ivos e à 

c o n d u ç ã o d o projeto, não só por u m a melhor ap rop r iação d o m e s m o , mas tam

b é m por u m a estruturação mais o rgan i zada d a quarta sér ie, c o m as etapas e seus 

respect ivos objet ivos mais b e m def in idos. Ta l fo rma l i zação , a l ém d e favorecer os 

professores, d e u t a m b é m maior segurança aos a lunos , levando-os a c o m p r e e n 

der me lhor o projeto no qua l estão envo lv idos , sua impor tânc ia e sua necess ida 

d e na v ida de u m c i d a d ã o . N a turma anterior, tal pe r cepção só oco r reu , d e fato, 

ao té rmino d o a n o let ivo; 

• a i nco rpo ração das protodisc ip l inas v e m con t r ibu indo para u m melhor d e s e m p e 

nho d o s a lunos e para o desenvo lv imen to d o projeto; 

• a rea l i zação d e seminár ios e palestras v e m d e s e m p e n h a n d o u m pape l relevante 

nesse p rocesso , ass im c o m o as visitas a museus e expos i ções , a lgumas suger idas 

pelos própr ios a lunos ; 

• e m cont rapar t ida , c o m o essa pr imeira fase con tou c o m do is coo rdenado res res

ponsáve is , a par t i c ipação dos d e m a i s professores d i m i n u i u , já q u e não lhes foi 

ex ig ida u m a responsab i l idade direta e m re lação à pr imeira e tapa d o projeto; 

isso, e m úl t ima anál ise, p re jud icou a co le ta d e dados , pe rdendo -se u m a r iqueza 



possível de ser construída por meio da participação efetiva de todo o corpo do
cente; 

finalmente, ao avaliar-se essa primeira etapa do Projeto 4ª Série, deve-se desta

car a preocupação dos professores com a tarefa de construir as categorias unifica

doras (temas geradores), construção esta que não ocorreu de forma sistematizada 

em todas as habilitações no ano letivo de 1993. 

Reafirmando os desafios 

A reflexão sobre o processo de trabalho pela problematização do local de estágio 

no qual os alunos estavam inseridos apontou um caminho para a descoisificação dos co

nhecimentos científicos e técnicos que permeiam o processo de trabalho, na medida 

em que possibilitou o resgate do conhecimento enquanto um construto dinâmico e his

tórico, gerado na atividade concreta do homem sobre o mundo: o trabalho. A percep

ção do conhecimento como resultado da ação humana se mostra fundamental para que 

os alunos (e professores) se percebam enquanto sujeitos históricos, capazes de construir 

conhecimentos e de interferir no seu processo de trabalho. 

Particularmente no que diz respeito à técnica, o caminho proposto a resgatou 

enquanto um saber fazer construído a partir de necessidades e possibilidades histori

camente dadas. Na radicalidade, o não-conhecimento dessa historicidade por parte 

do trabalhador resume a técnica a mero procedimento técnico, deixando de ser um 

instrumento de ação sobre a natureza, passando a ser fonte apenas de opressão e 

alienação. 

A formação geral mostrou ter um papel importante no resgate dessa historici

dade. Assim, a metodologia proposta, por sua natureza pedagógica, revelou-se ade

quada à discussão do processo de trabalho em saúde no contexto escolar também 

por possibilitar a reflexão interdisciplinar, particularmente na perspectiva de integrar 

formação técnica e formação geral. 

Aponta-se, dessa forma, a possibilidade de (re)organizar o currículo escolar a 
partir do estudo do processo de trabalho, sem cair num dos seguintes pólos opostos: 
reducionismo e instrumentalismo do conhecimento sistematizado das disciplinas de 
formação geral, por um lado, ou simulação de relações entre esse conhecimento e 
as atividades que perpassam o cotidiano do trabalho em saúde, por outro. 

Essas observações finais constituem tarefas permanentes para o trabalho desen
volvido no curso. Considerando-se que a realidade está em permanente mutação, o 
processo de construção do conhecimento é infindável, pois, a cada etapa onde alu
nos e professores conquistam uma desalienação/saber, imediatamente é gerada uma 
alienação (não-saber). Sendo assim, a politecnia/conscientização dos trabalhadores é 
reafirmada como horizonte. O Projeto 4ª Série se inscreve nesse processo interminá
vel de saber/ignorância. 
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