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EEEEEm seu estudo sobre a criação da Escola de Higiene e Saúde
Pública Johns Hopkins, a historiadora Elizabeth Fee (1987) oferece-nos
uma agenda de problemas que podem servir como referência para a análise
de outras experiências institucionais no campo da educação em saúde
pública. Ressalta a autora as tensões constitutivas dessa área, com
implicações importantes para o desenho dos projetos educacionais, desde
as que se referem à relação entre saúde pública e medicina e entre
abordagens sociais e biológicas, até a que contrapõe a importância da
educação avançada e alta qualificação de uma elite profissional ao
treinamento em serviço voltado para uma maioria de profissionais que atuam
na prática da saúde pública. Relacionada a essa tensão, destaca-se o debate
entre formação de perfil mais acadêmico, concentrado na pesquisa e em
métodos de investigação, ou a aquisição de habilidades práticas com
implicações mais imediatas para a gestão e o planejamento de ações de
saúde pública.

Como observa a autora, os que defendem uma educação orientada
para a pesquisa argumentam que as demandas de ordem prática mudam
constantemente, o que torna uma educação voltada para o treinamento em
métodos e habilidades específicas ultrapassada, enquanto uma educação
orientada para a pesquisa oferece bases mais consistentes para o
enfrentamento de questões abrangentes assim como para resolução de
problemas específicos e de novos desafios. Por outro lado, os que advogam
programas orientados para a prática observam que, a despeito da pesquisa
científica ser importante, a principal orientação para a saúde pública deve
estar na aquisição de competência organizacional e administrativa.

Ao traçar estas duas grandes linhas, naturalmente bem menos
nítidas ao pesquisarmos casos concretos, Elizabeth Fee acentua que a
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corrente mais próxima de uma educação voltada para o treinamento na
gestão de saúde aproxima-se do modelo britânico. Os defensores de um
modelo orientado pela pesquisa identificar-se-iam, por seu turno, com os
institutos alemães de higiene. De acordo com a autora, na experiência norte-
americana de fins do século XIX e início do século XX, o termo saúde
pública aproximava-se do modelo administrativo inglês, ao passo que
‘higiene’ era praticamente um sinônimo da orientação para a pesquisa, de
inspiração germânica. O caso de Johns Hopkins seria um resultado de debate
e negociação entre essas vertentes, como o próprio nome indica: escola de
higiene e saúde pública.

Em concordância com a perspectiva e as observações da autora,
vale acentuar que as tensões enunciadas, em particular a que se verifica
entre orientação para a pesquisa e orientação para a gestão e o planejamento,
tão marcante na história da educação em saúde pública, não apenas são
identificadas em outros contextos institucionais e nacionais, como também
serão sempre objeto de intensos debates e negociações. A história da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, em particular, da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp) pode oferecer, mais do que oposições, contribuições
importantes para a análise sobre as relações entre esses modelos, o que
parece indicar também outras possibilidades de comparação com
experiências internacionais, além da que tem sido lembrada com mais
freqüência – as proximidades da história institucional da Fiocruz com o
modelo do Instituto Pasteur.

Cabe acentuar ainda que, na experiência norte-americana em fins
do século XIX, o movimento em prol da profissionalização da saúde pública
deu origem a propostas de criação de escolas especializadas. A primeira
experiência ocorreria com a criação da Escola de Higiene e Saúde Pública
na Universidade Johns Hopkins, em 1916, após intenso processo de
competição de universidades norte-americanas pelos recursos oferecidos pela
Fundação Rockefeller para apoio a essa iniciativa. Johns Hopkins serviu de
modelo para instituições semelhantes, criadas com o apoio da Fundação
Rockefeller, em Praga, Varsóvia, Londres, Toronto, Copenhague, Budapeste,
Oslo, Belgrado, Zagreb, Madri, Cluj (Romênia), Ancara, Sofia, Roma, Tóquio,
Atenas, Bucareste, Estocolmo, Calcutá, Manila e São Paulo (Marinho, 2001:
25). O modelo de escola de saúde pública, delineado a partir da experiência
de Johns Hopkins, foi o que alcançou disseminação em escala mundial e
esteve relacionado a mudanças importantes nos padrões que passaram a ser
preconizados a respeito da formação especializada em saúde pública.
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1 A trajetória institucional do Instituto paulista apresenta a seguinte seqüência: Laboratório de Higiene
da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo (1918); Instituto de Higiene da Faculdade de
Medicina e Cirurgia de São Paulo (1919); Instituto de Higiene de São Paulo (1925); Escola de
Higiene e Saúde Pública (1931); Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo
(1938); Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo (1945); Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (1969). Ver Laboratório de Higiene da Faculdade de
Medicina e Cirurgia da São Paulo (2004).

No Brasil, a partir de 1920, a influência da Fundação Rockefeller
na formação de recursos humanos não se restringiu à criação do Instituto de
Higiene de São Paulo, experiência que também não pode ser vista como
mera transposição de um modelo, envolvendo estratégias e ações complexas
por parte da comunidade científica e de lideranças políticas daquele estado.1

Curso para enfermeiras de
guerra que, juntamente com o
curso de emergência para
enfermeiras, foi ministrado
durante a revolução de 1932, no
Instituto de Higiene de São Paulo.
Acervo Rockefeller.

No que se refere aos marcos de criação das escolas de saúde
pública, é possível também argumentar que, desde seus primórdios, o
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) dedicou-se à formação de recursos humanos
altamente qualificados, por intermédio da criação, em 1908, do Curso de
Aplicação, o que implicava a formação, a um só tempo, para a pesquisa
biomédica e para a saúde pública. O curso tinha duração de dois anos em
tempo integral e teria sido oferecido pela instituição até 1969.

A identificação da necessidade de uma formação mais específica
esteve na origem de outra experiência institucional, definida a partir de uma
ampla reforma do ensino, conduzida pelo ministro     da Justiça João Luiz Alves
e pelo diretor da Faculdade de Medicina Juvenil da Rocha Vaz em 1925.
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Carlos Chagas, à época diretor do IOC e do Departamento Nacional de Saúde
Pública (DNSP), almejava criar uma escola de saúde pública, mas não obteve
acordo favorável junto à Fundação Rockefeller para implementá-la, optando,
então, pela criação do curso de higiene e saúde pública, anexo à Faculdade
de Medicina na Praia Vermelha.2

2 A Reforma Rocha Vaz foi implementada a partir do decreto 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925.
Cabe lembrar que também durante a gestão de Chagas foi criada a Escola de Enfermagem Anna
Nery, em 1923, mais uma instituição vinculada à formação na área da saúde.

Escola de enfermeiras Anna Nery
inaugurada em 1923. Acervo Coc.
Fundo Família Chagas.

Oswaldo Cruz em sua última
fotografia no encerramento do
Curso de Aplicação do Instituto
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro,
1916. Da esquerda para a direita,
sentados: Osvino Penna, Adolpho
Lutz, Oswaldo Cruz, Carlos
Chagas, Walter Oswaldo Cruz.
De pé, na primeira fila: Edgar da
Costa Pereira, não identificado,
Lauro Travassos, Ezequiel Dias e
Álvaro Lobo. Na última fila, o
segundo e terceiros são Raul
Franco de Primio e João Vicente
de Souza Martins. Acervo Coc.
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Como observa Carlos Chagas Filho (1993: 175),

Esse curso, sem a menor dúvida, deu novo impulso à higiene em nosso
país. Embora anexado à faculdade de medicina, com o objetivo de
conferir-lhe um caráter universitário, tal curso era extremamente ligado
ao Instituto Oswaldo Cruz. (...) Sem dúvida, o curso deu origem aos
ensinamentos de saúde e higiene públicas que se fazem na Escola
Nacional de Saúde Pública.

A legislação determinava que o curso ficasse sob direção do IOC,
que constituiria uma especialização do ensino médico, habilitando os
higienistas nele diplomados para a ocupação de cargos federais  sem
necessidade de realização de concurso. O programa seria formulado pelo
próprio diretor do IOC para posterior aprovação do diretor da Faculdade
de Medicina (Chagas Filho, 1993: 176). Carlos Chagas interferiu assim
diretamente sobre o processo de formação profissional, reforçando a relação
entre as duas instituições. Definiu um modelo de ensino que contribuiu
para a institucionalização da especialização em saúde pública, vinculando-
a ao ambiente universitário, sem, entretanto, retirá-la do campo da pesquisa
científica. A subordinação à esfera universitária não foi mantida nas décadas
seguintes, contudo, esse ponto seria sempre referência nos debates relativos
à formalização do ensino da saúde pública.

O crescente interesse pela formação em saúde pública deve
também ser observado em suas relações com as mudanças verificadas nos
contextos nacional e internacional a partir de 1930. No plano nacional, a
profissionalização em saúde pública constituiu um dos elementos do projeto
político e ideológico do novo governo de Getúlio Vargas, adequando-se
às condições específicas da realidade brasileira e aos interesses em jogo
na área de atuação do Ministério da Educação e Saúde Pública. A partir
dos anos de 1930, especialmente a partir de 1937, o governo realizou uma
série de alterações na estrutura administrativa e institucional da saúde,
reorganizando os serviços com o propósito de constituir e consolidar uma
política de saúde de abrangência nacional.

Os temas e as diretrizes referentes à formação em saúde pública
aproximavam-se em muitos aspectos de propostas, preconizadas e
aplicadas em particular nos Estados Unidos, que vinham sendo debatidas
em fóruns internacionais. Desse modo, foram incorporadas as prioridades
definidas pelas agendas dos congressos e conferências patrocinados pela
Oficina Sanitária Pan-Americana. Esse organismo (atual Organização Pan-
Americana da Saúde – Opas) realizou no período de 1930 a 1945 vários
congressos, mantendo uma agenda regular de debates relativos à política
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3 Neste período, a Oficina Sanitária Pan-Americana patrocinou a realização da das 9a, 10a e 11a

Conferências Sanitária Pan-Americanas, respectivamente em Lima, Bogotá e no Rio de Janeiro
(1934, 1938 e 1942). Além disso, promoveu, nos anos intercalados a estes eventos, as 3a, 4a e 5a

Conferências Pan-Americanas de Diretores Nacionais de Saúde, respectivamente em 1936, 1940
e 1944, todas realizadas em Washington.

Carta de Carlos Chagas ao
diretor da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro apresentando o
programa do curso de higiene e
saúde pública instituído com a
Reforma Rocha Vaz. 1926.
Acervo Coc. Fundo Família Chagas.

de saúde, com o propósito de     se consolidar como fórum de interação entre
os diversos países latino-americanos.

Particularmente a partir de 1939, sob o impacto do contexto de
guerra, os problemas daí decorrentes passam a fazer parte dos debates de
saúde pública e ganham crescente atenção de setores norte-americanos.3
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As resoluções e recomendações aprovadas no decorrer desses diferentes
fóruns internacionais incluíram entre suas proposições mais importantes a
consolidação de uma organização sanitária nacional, que deveria se fazer
mediante maior coordenação entre os serviços sanitários federais, estaduais
e municipais; a formação de uma comissão encarregada de estabelecer as
bases fundamentais de um código sanitário padrão a ser aplicado em todas
as nações da América; e a instituição generalizada da carreira de sanitarista,
condicionando o ingresso aos diplomados por escolas de higiene.

Como reforço dessas diretrizes recomendou-se a criação do maior
número possível de bolsas de estudo para técnicos de repartições oficiais,
que seriam concedidas por intermédio da Oficina Sanitária Pan-Americana
(Barros Barreto, 1944). Tal intercâmbio, que se intensificou no decorrer
dos anos seguintes, permitiu a freqüência de alunos brasileiros em seus
cursos, muitas vezes financiados pela Fundação Rockefeller. Assim,
estabeleceu-se um canal direto de influência sobre a formação dos
profissionais que iriam conduzir as ações de saúde pública no Brasil. Desses
cursos participaram funcionários do Departamento Nacional de Saúde
(DNS) e do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), como também houve
atuação de técnicos americanos nos cursos realizados aqui no Brasil, nos
serviços nacionais criados a partir de 1941 e nas campanhas que se
implementaram e necessitavam de profissionais qualificados para as ações
de combate e controle de doenças transmissíveis como a febre amarela e a
malária. Ou seja, o modelo de ensino e formação profissional em saúde
pública estabelecido no interior da Johns Hopkins constituiu referência
central para a profissionalização da saúde pública no Brasil.

O que importa aqui destacar é que o crescente movimento de
nacionalização das ações estatais de saúde, que se fortaleceu como diretriz
para toda a América Latina, reforçou a necessidade de investimento em
profissionais habilitados ao desempenho destas funções, demonstrando
que deveria haver também maior atenção ao processo de formação e
especialização das diversas categorias profissionais envolvidas com o
trabalho de saúde pública. Essas medidas voltadas para questões objetivas
e mais imediatas, associadas ao fortalecimento do intercâmbio entre os
países da América Latina e à influência americana sobre o processo de
reorganização institucional no campo da saúde pública, deixavam claro
que as mudanças em curso no Brasil não constituíam um fator isolado
do quadro sanitário mundial, apesar de respeitarem as especificidades do
caso brasileiro. A adequação entre os interesses políticos internos e a
agenda internacional definida para o setor da saúde orientou,
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principalmente a partir de 1930, o processo de institucionalização da
especialização em saúde.

Quando, no dia 13 de janeiro de 1937, entrou em vigor a nova
lei que reorganizava a estrutura do Ministério da Educação e Saúde,
delegando ao DNS a incumbência de administrar as atividades de saúde
pública no Brasil, mais um passo estava sendo dado na direção desses
objetivos. Medidas voltadas para a centralização e a normalização das
ações públicas de saúde, que já se encontravam em andamento, se
fortaleceram e se intensificaram, amparadas pela nova organização
institucional. A partir daí iniciou-se um período de intenso trabalho
normativo com elaboração de leis, regulamentos e códigos sanitários que
objetivavam padronizar as atividades dos diversos serviços de saúde nos
estados em seus mínimos detalhes, acompanhando tanto o processo de
burocratização do Estado que se fortalecia como também as orientações
internacionais já observadas anteriormente.

A intensa atividade regulatória destinada a conduzir o
funcionamento dos serviços de saúde, tanto no âmbito federal como nos
estados, acompanhada por detalhado projeto de formação dos técnicos
dessa área, não era exclusividade do campo da saúde. É preciso não
esquecer que houve, nesse período, uma política deliberada de reformas
no serviço público destinada a todas as áreas de atuação do poder público,
que se constituiu em um dos elementos do processo de burocratização do
Estado e de formação de pessoal, obedecendo às diretrizes mais gerais
delimitadas para a área administrativa e concretizadas com a criação do
Departamento de Administração do Serviço Público (Dasp) em 1938.

A nacionalização das ações de saúde, fortalecida pela estrutura
centralizadora adotada pelo ministério, efetivou-se mediante detalhada
normalização dessas atividades, implementadas sob coordenação do
governo federal e acompanhadas pelo investimento na formação e
especialização de profissionais de saúde e pelo constante debate em torno
da adequação entre saúde pública e assistência médica. A intenção     de
consolidar um amplo arcabouço institucional nessa área não se apresentou
somente no plano regimental, mas também no que se refere à criação
de infra-estrutura, com a construção de prédios como centros e postos de
saúde, hospitais e dispensários, e com investimento expressivo em
recursos humanos.

A preocupação em assegurar que as ações de saúde pública fossem
comandadas por profissionais especializados está relacionada a uma das
tensões constitutivas desse campo, já observadas por Elizabeth Fee (1987)
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– a definição e a preservação da especificidade da saúde pública em relação
à assistência médica –, o que levou a uma política deliberada de investimento
na especialização e profissionalização de técnicos em saúde pública.
Considerava-se que a medicina clínica não deveria ser observada como
uma ameaça à saúde pública e, portanto, era necessário consolidar essa
última área de atuação, fortalecer seu campo e delimitá-lo segundo critérios
de especialização técnica. Ou seja, todo o projeto delineado para a atuação
do Estado na área da saúde pública dependia diretamente do fortalecimento
desse campo profissional, que, por sua vez, seria consolidado a partir de
áreas de conhecimento específicas.

Tendo em vista que a consolidação de uma estrutura nacional de
saúde pública era uma das principais diretrizes que nortearam esse processo
de reformulação institucional, compreende-se a importância que foi
atribuída à formação e especialização em saúde pública. Era preciso formar
profissionais especializados, orientá-los e direcioná-los para ocupar postos-
chave na estrutura administrativa do governo federal. Com essa orientação,
iniciou-se, a partir de 1937, uma série de cursos de especialização e
aperfeiçoamento em diversos estados, destinados à formação de técnicos
atuantes nas diversas áreas de saúde pública, como médicos, enfermeiras,
visitadoras sanitárias, engenheiros e guardas sanitários.

Amparado na decisão do governo federal de só admitir nos
serviços de saúde pública médicos diplomados pelo curso de especialização
da Faculdade Nacional de Medicina, e diante da impossibilidade de estender
rapidamente a todos os médicos estaduais esta modalidade de
especialização, João de Barros Barreto, diretor do DNS – ele também um
ex-aluno da Johns Hopkins e da Escola de Saúde Pública da Universidade
de Havard –, enviou um convite aos diretores de saúde estaduais, em
fevereiro de 1937, apresentando as vantagens da indicação de pelo menos
um médico do serviço para realizar o curso de 12 meses que seria oferecido
a partir de abril. A resposta foi positiva e matricularam-se 29 médicos de
15 estados diferentes, indicando a expansão do processo de formação para
outras regiões do país. Houve um grande número de participantes do Rio
de Janeiro, por ser este o local de realização do curso, mas não se contou,
apesar da proximidade, com a presença de nenhum representante dos
estados de São Paulo e Minas Gerais.4

4   A distribuição de alunos por estado foi a seguinte: Amazonas (1), Pará (1), Maranhão (2), Rio
Grande do Norte (2), Paraíba (1), Pernambuco (2), Alagoas (1), Sergipe (1), Bahia (1), Espirito
Santo (1), Rio de Janeiro (12), Paraná (1), Santa Catarina (1), Rio Grande do Sul (1) e Goiás (1)
(Barros Barreto, 1938a: 84).
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Levando em consideração a impossibilidade de, em curto espaço
de tempo, atender a todos os médicos envolvidos com serviços de saúde
estaduais, o DNS, em colaboração com o Departamento Estadual de Saúde
e a Faculdade de Medicina de Pernambuco, deu início em 1938 a outra
modalidade de curso de aperfeiçoamento. Este teria curta duração – quatro
meses – e seria destinado aos profissionais com atividades no Nordeste,
nos estados compreendidos entre Ceará e Sergipe. João de Barros Barreto
via essa modalidade como a mais adequada para pequenas cidades e serviços
do interior (Barros Barreto, 1938b: 292).

Além dos dois tipos de curso – de 12 e de quatro meses – destinados
à formação e especialização de médicos sanitaristas, foram realizados, no
decorrer dos anos de 1937 e 1938, cursos de especialização em tisiologia,
malariologia, administração dos serviços de amparo à maternidade e à
infância, tracoma, bioestatística e microbiologia e parasitologia aplicadas.

A formação profissional não se restringiu aos médicos. Na área de
atuação das enfermeiras de saúde pública, por exemplo, foram instituídos
cursos para visitadoras em vários estados e indicada a necessidade de se
ampliar o número de escolas de enfermagem, instalando-se novas escolas
em Belém, Recife, Salvador, São Paulo e Porto Alegre. Naquele momento,
12 enfermeiras de saúde pública exerciam atividades em diversos estados,
chefiando e/ou organizando os serviços de visitadoras sanitárias nos estados

Curso de saúde pública do
Departamento Nacional de Saúde –
Rio de Janeiro, 1946. Na primeira
fila da esquerda para a direita:
Lúcio Costa, Irineu Malagueta de
Pontes, Messias do Carmo e
Arce Reyeros. Na segunda fila em
pé: Francisco Dulcetti, não
identificado, José Carlos Falcão
Neto, Aníbal da Silva Marques,
Celso Arcoverde de Freitas,
Álvaro Vieira da Melo, Roberto
Abra e Alcides Pontes Vieira. Na
terceira fila em pé: Lima Torres,
Paulo Duran, Leão, Corson
Teixeira Neto, Damasceno Costa
e Aparício Silva. Acervo Celso
Arcoverde/Coc.
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do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul (Barros Barreto, 1938b: 294). Também os guardas sanitários, outra
categoria profissional que foi alvo de cursos de especialização realizados
em alguns estados, tiveram seu papel crescentemente valorizado como
importante no auxílio dos médicos e engenheiros de saúde pública.

Todas essas modalidades de cursos seguiam as diretrizes
estabelecidas pela direção do DNS e destinavam-se à formação de quadros
para o desempenho das tarefas dos diversos órgãos que compunham o
departamento. Alguns anos depois, em 1942, foi criado o Sesp, em convênio
com o Instituto de Assuntos Inter-Americanos, que se constituiria, com o
passar do tempo, em mais uma instituição a investir na especialização e no
aprimoramento profissional em saúde pública, aproximando-se também
das orientações adotadas em instituições de ensino norte-americanas.

O processo de institucionalização da especialização em saúde
pública no Brasil, que, pelo que foi exposto aqui, se intensificou a partir
da década de 1920, acompanhou assim a gestação de um modelo de
formação em saúde pública que se desenvolvia na área de ensino nos
Estados Unidos, concretizada principalmente na Escola de Higiene e Saúde
Pública Johns Hopkins. No contexto brasileiro, os interesses políticos em
jogo, que indicavam a necessidade de reforçar a presença federal nos
estados, amparados em um forte projeto ideológico de construção nacional,

Primeiro curso de visitadoras
sanitárias do Sesp – 1949 – Ilhéus,
Bahia. Na primeira fila, da
esquerda para a direita: dr.
Cajueiro (médico da Unidade),
enfermeira paulista Nadir Moura,
Elsa Paim, Aminto Bastos (diretor
do Programa) e dr. Aluízio
Sanches. Acervo Particular.
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imprimiram características peculiares ao desenvolvimento de políticas
públicas destinadas à formação de recursos humanos para a saúde.

A necessidade de aparelhar as instituições que estavam sendo
criadas para implementação das políticas de saúde     infundiu uma orientação
mais pragmática aos cursos de formação e especialização, abrindo novas
especialidades diretamente vinculadas ao cotidiano do serviço público. Ou
seja, as necessidades definidas pelas estratégias políticas adotadas naquele
contexto privilegiavam a expansão do poder público para as diversas regiões
do país, demandavam um perfil de formação mais pragmático, o que não
significou a exclusão de uma linha de investimento em pesquisa, constituinte
da área das ciências da saúde no Brasil. No decorrer dos anos seguintes, as
diretrizes estabelecidas nesse momento específico da história da saúde
pública brasileira permaneceriam orientando os debates e as proposições
para este campo.

Quando foi realizada a 2a Conferência Nacional de Saúde, de 27
de novembro a 2 de dezembro de 1950, o tema da formação de técnicos
para a saúde pública recebeu especial atenção dos profissionais presentes.
Cabe lembrar que a conferência foi considerada não como um congresso
do ponto de vista científico, mas como um “conclave de técnicos de saúde
pública ao qual compareceram delegados de todo o Brasil e diretores de
diversos serviços nacionais” (Brasil, 1950: 9505) com o objetivo de debater
os problemas ligados à saúde. Para isso, elegeram-se três temas em torno
dos quais seriam realizados os trabalhos, constando entre eles, no grupo C,
a ‘formação de pessoal’: médicos sanitaristas, engenheiros sanitaristas,
enfermeiras, visitadores de saúde pública e outros auxiliares.5 Após os
debates, foram aprovadas 18 recomendações relativas a esse tema, sendo
que oito diziam respeito especificamente ao trabalho das visitadoras de
saúde pública, demonstrando uma grande preocupação em se investir nesse
tipo de especialização profissional.

Além disso, houve uma recomendação específica para que “se
considere prematura a criação de uma Faculdade de Saúde Pública na
Universidade do Brasil” (Brasil, 1950: 9505). Esta recomendação
apontava para a existência de um ponto de divergência entre os
profissionais envolvidos com a profissionalização em saúde pública,
considerando que, no discurso que proferiu durante a conferência, o
diretor do DNS, Heitor Praguér Fróes, havia proposto a criação de uma

5 Os outros dois temas diziam respeito a: 1) Organização sanitária nos estados e municípios;
2) Serviços básicos de saneamento rural (Brasil, 1950: 9505).
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escola nacional de saúde pública subordinada exatamente à universidade
“onde se possa melhor prover a formação eficiente de sanitaristas, além
de cursos de especialização, comandados por professores efetivos e
atuando em regime de tempo integral, com vencimentos compensadores”
(Brasil, 1950: 9505).

Na sessão de encerramento, Heitor Praguér Fróes voltaria a se
pronunciar formalizando sua discordância em relação à recomendação que
havia sido aprovada em plenário, lembrando que já havia encaminhado
ao presidente da República proposta para criação da referida faculdade
vinculada à universidade (Brasil, 1950).

Quatro anos depois, em 1954, foi criada a Escola Nacional de
Saúde Pública, primeira escola federal destinada a formar quadros
qualificados para todo país – não por acaso nos momentos iniciais do
Ministério da Saúde –, assegurando a existência de uma instituição
exclusivamente dedicada à formação de especialistas em saúde pública.
Tal projeto pode ser compreendido como o resultado de um processo em
que experiências anteriores de formação, intensificadas a partir da década
de 1940, tiveram um peso significativo. A partir daquela década, ampliou-se
também a abrangência da especialização de profissionais de saúde pública,
valorizando-se profissionais com formação de nível superior em outros
cursos, além do tradicional curso de medicina. Um pequeno trecho do
depoimento de Elsa Ramos Paim ilustra esse processo de descobrimento e
fascinação pela saúde pública que marcaria sua geração, fruto daquele
momento em que a preocupação em formar novos quadros para a saúde
atraiu jovens estudantes das mais diversas regiões do país.

A essa época, um dia deu no jornal, eu vi, um edital de concurso para
fazer um curso de visitadora sanitária. Foi logo após a minha formatura,
eu me formei em 1939, o curso de visitadora sanitária foi em 1940. Nessa
época, as enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde saíam por
esse Brasil afora preparando pessoal para as secretarias de Saúde.
Preparavam o pessoal, organizavam os serviços, depois iam para os outros
estados. Esse curso eu fiz com dona Leontina Gomes, uma mulher
extraordinária que conseguiu passar toda essa coisa, todo esse fascínio
da saúde pública para gente.

O curso copiava um pouco o 4º ano de enfermagem de saúde pública das
escolas de enfermagem. A gente tinha, por exemplo: microbiologia,
parasitologia, anatomia, fisiologia. O curso não era nem só a parte de
saúde pública, era um curso de enfermagem. E depois tinha a parte técnica,
que era muito boa. Ia gente do Rio de Janeiro, do departamento, para dar
aula pra gente.
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O curso se destinava a preparar visitadoras mais ou menos como essa
coisa do agente de saúde de hoje. Só que era muito mais profundo, dava
muito mais base para gente. E eu me encantei com o curso. Fiquei assim
deslumbrada e fiz o curso muito bem. Quando o curso terminava, a gente
era lotada nos centros de saúde. A gente começava a trabalhar
imediatamente.

Eu comecei a trabalhar. Mas aí aconteceu o seguinte, como eu tinha sido
uma das melhores alunas do curso, ganhei uma bolsa para fazer
enfermagem aqui no Rio de Janeiro. E devo ter trabalhado como
visitadora uns dois anos. (Entrevista com Elsa Ramos Paim, 2004)

A atual Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca contou,
em seu momento fundador, com a experiência acumulada nos anos que a
antecederam, sobretudo pela participação direta de muitos profissionais
formados no decorrer das décadas de 1920, 1930 e 1940. Eles trariam a
experiência tanto da área de ensino como de pesquisa; seriam o elo entre
aquele período, no qual se iniciou o processo de institucionalização desse
campo de especialização profissional, e o novo momento da história do
ensino da saúde pública que se iniciava com a inauguração da Ensp.
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