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Excelência no ensino 
EDUCAÇÃO

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) do Ministério da Educação disponibilizou um levantamento
inédito das médias obtidas pelos participantes do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) em 2005, por escola e por município.

O levantamento mostrou que a Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV) é a melhor escola pública do Brasil. A EPSJV obteve a melhor
nota entre as instituições públicas de ensino, alcançando 79,02 pontos
(numa escala de zero a cem). Ao todo, 21.990 escolas compõem o cadastro
do Inep: 15.974 públicas e 6.016 privadas.

Única escola federal do país voltada exclusivamente para a educação
profissional em saúde, a EPSJV foi oficializada em agosto de 2004 como
Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a
educação de técnicos em saúde. Criada em 1985, a escola tem como
objetivo articular o ensino, a pesquisa e a cooperação técnica em benefí-
cio da melhoria da qualidade dos serviços da saúde. Os cursos de educa-
ção profissional de nível básico e técnico abrangem as áreas de vigilân-
cia em saúde, atenção à saúde, gestão em saúde, informação em
saúde e procedimentos de laboratório. Algumas habilitações técnicas
são cursadas de forma articulada e concomitante ao ensino médio.

Como Centro Colaborador da OMS, a escola participa de projetos
internacionais de educação técnica em saúde; de formação de
docentes de cursos técnicos em saúde; de consultoria para o
desenvolvimento local de educação de técnicos em saúde; e de
elaboração de materiais educacionais para o desenvolvimento
de professores e de técnicos em saúde, entre outros. Em 2004
a EPSJV ganhou uma nova sede no campus de Manguinhos
da Fiocruz: um edifício de cinco mil metros quadrados com
23 laboratórios, salas de aula e restaurante.

O
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lgumas semelhanças po-
dem ser verificadas no
desempenho da estudan-
te Tatiana Vitória de
Moraes e dos formandos

da Escola Politécnica de Saúde Joa-
quim Venâncio (EPSJV), instituição na
qual ingressou em 2006 para estudar
no Curso Técnico de Nível Médio em
Saúde. A aluna ingressante, de 14
anos, e os alunos formandos dessa
unidade da Fiocruz obtiveram o me-
lhor desempenho nos exames públicos
pelos quais foram avaliadas em 2005.
Enquanto Tatiana conquistou o primei-
ro lugar no processo seletivo ao curso
técnico de nível médio em saúde, os
outros alunos levaram a Escola Politéc-
nica a obter a maior nota entre as ins-
tituições públicas de ensino médio no
país, avaliadas pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da
Educação (MEC).

Cursando atualmente a habilita-
ção Laboratório em Biodiagnóstico em
Saúde, a caloura da EPSJV surpreen-
deu-se com sua classificação. “Não es-

perava passar em primeiro lugar. Não
fiz cursinho, nem estava desesperada.
O que me importava mesmo era con-
seguir uma vaga numa instituição
onde pudesse me dedicar às áreas de
saúde e pesquisa, que sempre me in-
teressaram”, explica Tatiana, que ape-
sar de ter os requisitos para ser con-
templada pelo sistema de cotas, em
que 50% das vagas são destinadas a
estudantes provindos de escolas pú-
blicas, com a alta pontuação alcan-
çada foi a primeira classificada inde-
pendentemente desse sistema.

A notícia da conquista do melhor
desempenho entre as escolas públicas
de ensino médio também foi recebida
com surpresa e satisfação pela direção
da Escola Politécnica. Segundo seus
profissionais, não existe uma preocu-
pação com o vestibular, o Enem ou
outro sistema de avaliação, mas os re-
sultados podem ser vistos como fruto
de um projeto político pedagógico que
está sendo bem conduzido. “Quando
os alunos apresentam um bom desem-
penho em um exame desta natureza,
sem que a Escola tenha uma preocu-

pação finalística com este exame, ou
com qualquer outro, porque a preocu-
pação fundamental é com a formação
integral da pessoa humana, significa
que nosso projeto está cumprindo com
a sua proposta”, afirma a vice-diretora
de Ensino e Informação, Marise Ramos.

Proposta pedagógica

O projeto ao qual refere-se a vice-
diretora baseia-se na formação de pro-
fissionais para atuar no Sistema Único
de Saúde (SUS) e tem como princípios
fundadores o trabalho, a ciência e a
cultura. Neste sentido, a EPSJV ofere-
ce aos alunos do curso técnico de nível
médio em saúde, além das disciplinas
específicas do ensino médio e das qua-
tro habilitações técnicas (gestão em
saúde, laboratório em biodiagnóstico
em saúde, registro e informações em
saúde e vigilância em saúde), aulas de
teatro, música, artes plásticas e des-
porto. Ao longo do ano letivo, o estu-
dante ainda participa de oficinas e de-
bates em eventos e projetos como o
Arte e Saúde e o Cinemargem – cine-
clube da Escola.

A
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Como estímulo à iniciação científi-
ca, a unidade tem dois projetos: o Pro-
grama de Vocação Científica (Provoc)
e Projeto Trabalho, Ciência e Cultura
(PTCC). Enquanto o primeiro é volta-
do para estudantes de outras institui-
ções, públicas e privadas, o segundo
configura-se como componente curri-
cular do curso técnico de nível médio
em saúde. Com a participação de qua-
se todos os professores da escola, além
de pesquisadores da Fiocruz, o PTCC
procura possibilitar aos estudantes ado-
lescentes a vivência da investigação
científica. Ao longo dos três anos do
curso o aluno desenvolve projetos de
pesquisa que serão apresentados, ao
final do processo, em forma de mono-
grafias para uma banca constituída por
profissionais de referência da área.

Um bom indicador da qualidade
desse projeto foi o reconhecimento ob-
tido com a conquista do quarto lugar
entre os dez classificados no 1º Con-
curso Mercosul: Experiências Inovado-
ras em Educação Tecnológica, promo-
vido, em 2005, pela Secretaria de
Educação profissional e Tecnológica do

MEC. Uma das explicações para este
reconhecimento foi dada pelo coorde-
nador do PTCC, o professor Márcio
Rolo. “É uma experiência inovadora
que procura pautar a inteligência críti-
ca e a autonomia como referenciais
maiores da educação”, justifica.

Características
do curso técnico

Outras características que apon-
tam para o bom desempenho dos alu-
nos no último Enem são lembradas
pelo coordenador do curso técnico de
nível médio em saúde, o professor
Cláudio Gomes. “Temos professores
muito qualificados, instalações muito
propícias ao desenvolvimento do es-
tudo e do ensino e à viabilização de
propostas educativas alternativas per-
tinentes e criativas, além do tempo em
que o aluno fica na escola, que tam-
bém deve ser considerado”, ressalta,
referindo-se à carga horária da mo-
dalidade integrada do curso, na qual
os estudantes têm aulas de discipli-
nas da formação geral do ensino mé-
dio, durante a manhã, e de discipli-

nas específicas das habilitações técni-
cas, na parte da tarde.

Quanto à qualificação dos docen-
tes citada pelo coordenador, pode-se
verificar que cerca de 70% possuem
mestrado e alguns chegam à titulação
de doutorado. Quase todos os 50 inte-
gram o Programa de Aperfeiçoamen-
to do Ensino Técnico (Paetec), um
modelo de fomento ao desenvolvimen-
to da pesquisa científica entre docen-
tes da educação profissional em saúde
e que constitui parte da política de in-
centivo às atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico da Esco-
la. O principal desafio do Paetec é
descentralização do seu objetivo – de
instituir e qualificar a pesquisa e o de-
senvolvimento tecnológico – para as
demais escolas do SUS.

A ex-aluna Cíntia Moreira recorda
outra particularidade de seus antigos
mestres. “Esta escola tem o professor
de matemática que pode até dar aula
de história. Aí está o diferencial”, sinte-
tiza Cíntia, que se formou em 1989 e
trabalhou, de 1996 a 2003, na Coorde-
nação do curso técnico em serviços de

Em salas especialmente projetadas, alunos da EPSJV aprendem técnicas de laboratório
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saúde da EPSJV. Assim como a atual
técnica em administração hospitalar e
servidora da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro, outro ex-estu-
dante da instituição, o biólogo Marco
Eduardo Rocha, também confere à Es-
cola Politécnica uma grande importân-
cia na sua formação. “Na verdade, a
base para as grandes escolhas que eu
fiz tem origem na minha vivência no
Politécnico. A formação generalista e
multidisciplinar implementada por esta
escola foi de grande valia na minha  vida
pessoal e profissional”, afirma Marco,
que é pesquisador e mestre em biolo-
gia celular e molecular.

No que se refere à infra-estrutura,
a EPSJV também apresenta boas con-
dições. Desde 2004, a EPSJV está
sediada num prédio de cinco mil me-
tros quadrados distribuídos em três an-
dares, onde os alunos contam com 14
salas de aula; auditório de 160 luga-
res; biblioteca, com cerca de seis mil
volumes; e três laboratórios de biodi-
agnóstico, equipados com 35 micros-
cópios e três de manutenção. O labo-
ratório de informática tem cerca de 30
computadores. No Núcleo de Tecnolo-
gias Educacionais funcionam cinco ilhas
de edição, além de quatro filmadoras,
que possibilitam aos estudantes, com a
supervisão de profissionais especializa-
dos, desenvolver produtos audiovisuais
educativos. No momento, o prédio pas-
sa por obras de ampliação.

Uma escola
em movimento

Além do reconhecimento da boa
qualidade do curso técnico de nível
médio em saúde, vários são os exem-
plos da expressiva atuação da EPSJV em
nível nacional e internacional. A Escola
é a Secretaria Técnica da Rede de Es-
colas Técnicas do Sistema Único de
Saúde (RET-SUS); edita o periódico ci-
entífico Trabalho, Educação e Saúde;
sedia a Estação de Trabalho Observató-
rio dos Técnicos em Saúde; coordena o
Programa de Formação de Agentes Lo-

cais de Vigilância em Saúde (Proformar),
em todo o território nacional; dedica-se
à criação e implantação da Biblioteca
Virtual em Saúde - Educação Profissio-
nal em Saúde (BVS-EPS).

Outros destaques de sua atuação:
elabora, coordena e executa projetos
de ensino e de pesquisa nas áreas de
educação profissional em atenção, vi-
gilância, gestão, informações e regis-
tros, técnicas laboratoriais e manuten-
ção de equipamentos de saúde; e
coordena ainda o curso de pós-gradu-
ação lato sensu em educação profissi-
onal em saúde.

 Oficializada em agosto de 2004
como Centro Colaborador da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) para
a educação de técnicos em saúde e
em setembro de 2005 como sede da

Secretaria Executiva da Rede Interna-
cional de Técnicos em Saúde, a EPSJV
vem desde então promovendo parce-
rias internacionais baseadas na forma-
ção e educação dos técnicos de saú-
de e na elaboração de materiais
educativos voltados para estes profis-
sionais. Em agosto deste ano, a Esco-
la organizará e promoverá, junto a
outras instituições de saúde, o Fórum
Internacional de Educação de Técni-
cos em Saúde, que ocorre no âmbito
da programação do 8º Congresso Bra-
sileiro de Saúde Coletiva e do 11º
Congresso Mundial de Saúde Públi-
ca, no Rio de Janeiro.

Os variados projetos desenvolvidos
pela instituição compõem uma missão
maior: a consolidação e o fortalecimento
de uma educação profissional em saú-
de politécnica, pública e estratégica. Ao
ser questionado sobre as perspectivas
com relação ao reconhecimento obtido
pela escola, o diretor André Malhão
demonstra como pensa cumprir essa
missão. “Se possível, se estiver dentro
da nossa capacidade, transformar em
política nacional o estímulo a investi-
mentos em escolas politécnicas, não só
na área da saúde, e expandir a forma-
ção de docentes através de mestrados
que tenham a educação profissional a
partir desses referenciais. São projetos
e expectativas que a EPSJV está dispo-
nível para tentar ajudar e contribuir sem
nenhuma arrogância ou petulância”.
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nspirados no trabalho de-
senvolvido por Joaquim
Venâncio, um técnico de la-
boratório que durante anos
serviu à pesquisa científica

no Instituto Oswaldo Cruz (IOC), um
grupo de profissionais da Fiocruz fun-
dou o Curso Politécnico da Saúde Joa-
quim Venâncio (CPSJV), em agosto de
1985. O Politécnico, que mais tarde se
tornaria Escola Politécnica de Saúde Jo-
aquim Venâncio (EPSJV), tinha como
principal meta a formação de profissi-
onais de nível médio nas áreas de pro-
dução tecnológica, pesquisa biológica
e serviços de saúde pública.

Inicialmente foram delineadas três
modalidades: cursos que compreendi-
am aulas destinadas a trabalhadores
atuantes na rede saúde; cursos ofereci-
dos segundo demanda dos serviços de
saúde; e outros regulamentados pelo
sistema formal de ensino, com habilita-
ções técnicas de segundo grau – atual
curso técnico de nível médio em saúde.
Em 1987, ocorre um marco na constru-

I

A trajetória
da Escola

ção do projeto pedagógico da Escola, a
realização do seminário Choque Teóri-
co. O evento propiciou uma frutífera
discussão entre intelectuais da educa-
ção, como Demerval Saviani, Gaudên-
cio Frigotto, Miriam Jorge Warde, Nilda
Alves e Zaia Brandão. Este debate pro-
porcionou a definição dos princípios da
EPSJV: promover a educação profissio-
nal em saúde, prioritariamente para tra-
balhadores de nível médio do Sistema
Único de Saúde (SUS), por meio de ati-
vidades de ensino, pesquisa e coopera-
ção técnico-científica, centrada no tra-
balho como princípio educativo.

Na década de 90, a Escola Politéc-
nica consolida-se como unidade técni-
co-científica da Fiocruz destinada a pro-
mover a educação profissional em
saúde. Em 5 de agosto de 2004, sua
atuação foi ampliada para o nível in-
ternacional. Nesta data a unidade foi
reconhecida como Centro Colaborador
da Organização Mundial de Saúde
(OMS) para a Educação de Técnicos
em Saúde. No ano seguinte, ocorre
outro marco na história da instituição.
Em 8 de setembro de 2005, a EPSJV
torna-se sede da Secretaria Executiva
da Rede Internacional de Educação de
Técnicos em Saúde (Rets).


