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PREFÁCIO

Este livro foi elaborado especialmente no contexto das comemorações

dos vinte anos de existência da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio,
da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz). Seu objetivo é atualizar o debate sobre os princípios e diretrizes da educação escolar brasileira, tendo em vista
a formação humana omnilateral e politécnica.
Esse debate se inicia em nosso país nos anos 1980, no bojo da mobilização
de educadores brasileiros, partidos políticos e movimentos sociais organizados
da área de educação, que procuram ampliar e inscrever conquistas democráticas
e, particularmente, uma articulação mais orgânica entre trabalho e educação na
Constituição brasileira, então em discussão. É um movimento contemporâneo
ao da reforma sanitária, o qual no âmbito da área da saúde se mobiliza em
torno da ampliação do conceito de saúde e da construção do Sistema Único de
Saúde – e que teve como uma das principais lideranças a Fiocruz.
Em 1987, com apenas dois anos de existência e com o objetivo de formular o projeto educativo do então curso técnico de segundo grau, que iniciou
suas atividades no ano seguinte, a EPSJV organizou um importante debate com
diversos educadores brasileiros que extrapolaria seus muros, pois naquele momento contribuímos para sistematizar a concepção politécnica de ensino, apresentada mais tarde como proposta de organização do segundo grau, atual ensino médio, no debate constituinte.
Com essa iniciativa, portanto, retomamos esse debate com especialistas
de reconhecida notoriedade acadêmica em sua área disciplinar sobre os fun-
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damentos filosóficos e sócio-históricos da educação escolar brasileira, buscando assim elaborar princípios e diretrizes para uma proposta do Programa
de Pós-Graduação em Educação Profissional em Saúde e, ao mesmo tempo,
contribuir para a elaboração de políticas públicas na área de educação e saúde, reafirmando assim o histórico compromisso com a educação da classe
trabalhadora brasileira.
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