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A CRIAÇÃO DA ENSP

Cristina M. O. Fonseca

A CRIAÇÃO DA ENSP:
INTEGRAÇÃO E DIVERSIDADE NA

FORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA

INTRODUÇÃO

AAAAA Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) surge no cenário
institucional brasileiro incorporada a uma abrangente legislação relativa à
saúde, aprovada em setembro de 1954, menos de um mês após o suicídio
de Vargas.1 Nesse contexto de transição e instabilidade política, as medidas
destinadas a efetivar sua implementação e funcionamento só começariam
a ser adotadas quatro anos depois, a partir de 1958, quando tem início a
publicação de uma série de decretos definindo sua finalidade, estrutura,
regulamento e regimento.2 Somente em novembro de 1959 começariam de
fato os cursos daquela que seria a primeira escola brasileira de saúde pública
de abrangência nacional.

Portanto, os primeiros anos de atividades da Escola se
desenrolariam exatamente no decorrer da década de 1960, período de
conturbada vida política, marcado pelos acontecimentos que desencadearam
o golpe de 1964 e, posteriormente, pelos seus desdobramentos na direção
de um regime autoritário.

A nova instituição destinada a formar profissionais para o campo
da saúde pública – antiga aspiração daqueles que já atuavam nesta área –
conseguira, no decorrer dos anos de 1950, assegurar seu estatuto jurídico/
legal e necessitaria, a partir dos anos de 1960, implementar as atividades
para as quais se destinava, consolidando sua função institucional. Ou seja,
a nova Escola integrante do quadro do Ministério da Saúde teria de mostrar

1    Brasil (1954). O artigo 5º da referida lei determinava que a “União manterá uma escola de saúde
pública (...)”.

2    Brasil (1959a, 1959b).

2.....
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a que veio no decorrer destes primeiros anos, o que tornava este período
decisivo para consolidar seu papel no cenário institucional e burocrático
da saúde. Neste projeto, tanto seus dirigentes como os profissionais
envolvidos em suas atividades obtiveram sucesso.

Inicialmente funcionando em situação precária, sem sede própria
para realizar seus cursos e centralizar a administração e tampouco com
corpo docente definitivo, ao final década de 1960 a Ensp já estava instalada
em Manguinhos, em uma ampla sede de nove andares e com um quadro de
profissionais definido.

Para garantir este movimento, foi necessário, por um lado,
estabelecer relações com as instituições que já vinham atuando na área da
saúde pública, criando parcerias para definir suas estratégias de atuação e
delimitando suas especificidades, através da colaboração dos profissionais
desses órgãos. Por outro lado, foi preciso demarcar sua relação no âmbito
político, procurando assegurar um mínimo de autonomia diante das
alterações de poder nesse quadro. Além disso, era necessário obter verbas
para a realização das atividades pretendidas, o que demandava acesso aos
centros decisórios do poder.

As conquistas asseguradas no decorrer destes primeiros anos
garantiriam a sobrevivência da instituição nos anos seguintes, quando,
durante a primeira década de 1970, a Ensp     passaria por radicais cortes em
seu orçamento e pela redução drástica de seus funcionários. Diante de tais
considerações, algumas questões despontam como orientadoras deste texto
e estimulam o trabalho que aqui se inicia.

Como nos chama a atenção a ampla literatura que se dedica à
análise de processos de criação e mudança institucional, alterações neste
campo devem ser observadas em uma perspectiva de desenvolvimento
histórico que se apóia na idéia de path dependency com a     convicção de
que as políticas públicas implementadas num determinado período não
surgiram do nada; pelo contrário,     apresentam algum vínculo com as
instituições já existentes.

Com base nessa argumentação, as alterações na esfera institucional
estariam envolvidas por um determinado contexto político e institucional
que, influenciado pelos seus antecedentes, condicionaria suas estratégias e
possibilidades de transformação (Hall & Taylor, 1996; Pierson, 1995). Assim,
ao analisar o processo de criação da Ensp – tanto em sua dimensão jurídica,
a partir de 1954, como a partir de novembro de 1959, quando têm início
suas atividades –, procuro identificar a confluência entre interesses políticos,
herança institucional, atores participantes do processo e concepções sobre
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saúde pública, todos eles elementos que orientaram este movimento de
mudança e a consolidação de um novo projeto institucional voltado para a
formação em saúde pública.

Nesse sentido, as instituições que antecederam a Ensp e, portanto,
já atuavam neste campo de formação profissional nas décadas anteriores,
desempenharam papel relevante nos primeiros anos de constituição da
Escola. Em torno deste projeto destinado a fortalecer a institucionalização
do ensino especializado em saúde pública, envolveram-se experientes
sanitaristas, comprometidos com trajetória da saúde no Brasil.

Foram principalmente os profissionais pertencentes ao quadro do
Departamento Nacional de Saúde (DNS) e do Serviço Especial de Saúde
Pública (Sesp) – órgãos que integravam o Ministério da Saúde – que
inicialmente constituíram parte da equipe de professores da Escola, trazendo
subsídios e contribuindo na definição das atividades necessárias à formação
e especialização na área da saúde pública. A eles se juntaram especialistas
de outros órgãos como o Laboratório de Águas do Estado da Guanabara, a
Superintendência de Urbanização e Saneamento (Sursan), as faculdades
de medicina e de farmácia, tanto do Rio de Janeiro como da Universidade
Federal Fluminense e professores da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC/Rio), entre outros. A colaboração desses médicos,
engenheiros enfermeiras, odontólogos, professores etc. teve como ponto
de partida a experiência dos anos anteriores em que se especializaram e
desempenharam suas funções nos mais diversos setores da saúde pública.
A lista dos professores colaboradores neste momento inicial da Ensp
confirma a participação de nomes de reconhecida competência na área da
saúde pública, como também demonstra origem institucional diversa.3

A Ensp nasceu, portanto, como um espaço de agregação, de inter-
relação entre profissionais de diversas instituições em torno de um objetivo
comum – consolidar o processo de ensino e especialização em saúde
pública. Esta marca de seu momento fundador, ou seja, uma escola aberta
às mais diversas experiências e concepções, permaneceria como uma de
suas mais importantes características ao longo das décadas seguintes.

A partir dessas observações, algumas questões merecerão atenção
e orientarão a apresentação deste trabalho, norteando as informações e os
questionamentos relativos à história da Ensp. Procurarei responder como

3 O Anexo 1, com a relação nominal dos professores da Ensp em 1961, dá uma idéia da diversidade
institucional dos colaboradores da Escola neste seu processo de institucionalização. Ver Fundo
Ensp/caixa 67, maço 2, Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.
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se desenrolou este processo de consolidação institucional no decorrer do
período e quais foram seus principais agentes. Além disso, procuro
identificar o diagnóstico sobre a saúde que orientava as diretrizes políticas
para o setor e quais os temas eleitos, priorizados nos debates relativos à
política de saúde e à formação profissional neste campo.

Carteira do dr. Fernando Leitão –
curso básico de saúde pública
para médicos, 1962. Acervo
Particular.

Para tanto, divido o trabalho em duas partes. Na primeira, recupero
o contexto político e legislativo dos anos de 1950 durante o qual foram
definidas as normas que orientariam a organização da instituição     e
assegurariam seu estatuto jurídico, também     procurando     identificar os
princípios interpretativos que nortearam as regulamentações adotadas. Na
segunda parte, detenho-me sobre as atividades implementadas na Ensp no
decorrer dos anos de 1960, identificando as idéias, concepções e
preocupações que inspiraram aqueles que se dedicaram a consolidar
este projeto ambicioso, destinado a atrair profissionais das mais diversas
regiões do país.
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DIRETRIZES PARA A SAÚDE PÚBLICA NOS ANOS 1950:
O PAPEL DA NOVA ESCOLA NACIONAL

Analisando o panorama sanitário brasileiro não perderemos de vista o
conceito de que o nível de saúde de um povo é corolário do seu progresso
econômico, e que somente a gradual ascensão dos quadros sociais e
educativos da vida nacional e a melhoria do nível de bem-estar da
população poderão efetivamente conduzir ao definitivo aperfeiçoamento
dos índices sanitários. (...)

a saúde pública é incontestavelmente um problema de superestrutura
que deverá de modo irrecorrível ajustar-se ao arcabouço econômico da
Nação. (Getúlio Vargas, 1951)

Em sua primeira mensagem após seu retorno à presidência     da
República em 1951, Getúlio Vargas formalizava em discurso político a
linha de interpretação que ganharia força, no decorrer dos anos seguintes,
nas análises relativas aos problemas de saúde no Brasil, associando-os
diretamente ao desenvolvimento econômico do país. Nacionalismo e
desenvolvimentismo, palavras-chave para compreender o debate político
dos anos de 1950/60, estariam presentes também nas análises relativas à
saúde pública.

Ao longo de seu discurso, o presidente enfatizaria em diversas
passagens a importância do desenvolvimento econômico para que fossem
asseguradas melhores condições de saúde à população, pois

o baixo nível de saúde no Brasil é fiel reflexo da pobreza que grava a
grande maioria do nosso povo. Este, na verdade, só é doente porque
ainda não possui os meios para comprar sua saúde, sob a forma de
alimentação adequada, ambiente higiênico, e sadio regime de trabalho.
(Vargas, 1951: 1)

Relembrando e reforçando o que havia feito em sua gestão anterior
na área da saúde pública, principalmente entre os anos 1935-1945, identificou
o que considerava as principais lacunas no âmbito da saúde e apresentou os
objetivos mais imediatos de seu novo governo, destacando os problemas
que necessitavam atenção mais efetiva a partir daquele momento.

Com     uma especial preocupação em relação aos habitantes da
área rural, onde ainda predominavam grandes moléstias associadas às
precárias condições sanitárias da maior parte do país, o presidente destacou
entre as prioridades de ação pública no campo da saúde: combate à malária
e às endemias rurais; luta contra a tuberculose; expansão dos serviços de
assistência médica e hospitalar; plano de saneamento básico; política

Porque a nossa preocupação era
muito em cima da parte
epidemiológica e de odontologia
preventiva. Porque na realidade,
quando a gente está na faculdade
aprende a curar, a tratar a parte
clínica, mas a parte preventiva é
muito fraca. Eu não sei hoje, pode
ser que tenha melhorado. Então a
gente dava muita ênfase à parte
preventiva. Levava o pessoal pra
visitar a Fundação Sesp que era o
modelo, até para os cursos em
São Paulo. E viajava para o
interior; quer dizer, a gente tinha
um programa de campo com
esses alunos no interior – Aimorés
e Baixo Guandu – e mais
recentemente até aqui no estado
do Rio (...).

(Entrevista com Hélio Uchôa, 2003 – sobre
o curso de odontologia)
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dirigida de alimentação; prosseguimento nas ações de assistência à
maternidade e à infância; e educação sanitária.

Apontava com este discurso para a estreita relação entre
desenvolvimento econômico e melhoria das condições de saúde da
população, relação esta que iria conduzir grande parte das análises e
propostas apresentadas para as políticas de saúde. Aliados ao lento
desenvolvimento econômico estariam os problemas relativos à área rural,
que não haviam alcançado os avanços obtidos nos centros urbanos. Este
rápido diagnóstico apresentado pelo executivo no início de 1951 comungava
com as análises e debates que já vinham sendo realizados no âmbito de
organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS)
e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que     desempenhariam
importante papel no fortalecimento das ações destinadas à
institucionalização do ensino médico e ao incremento de uma política de
formação de recursos humanos em saúde na América Latina.

No Brasil, tais questões estariam presentes na esfera política, no
âmbito legislativo, como também nos fóruns tradicionais que agrupavam
os profissionais de saúde. E a estas diretrizes orientadas pela preocupação
em assegurar meios que favorecessem o desenvolvimento seriam
incorporadas análises que destacavam a descentralização como atributo
necessário ao fortalecimento das ações de saúde no país.

Aramis de Ataíde, primeiro ministro da Saúde após a crise que se
sucedeu ao suicídio de Vargas – e, portanto, o titular que ocupava a pasta
quando a Ensp foi criada em setembro de 1954 –, em vários discursos
realizados ao longo de todo o ano de 1955 explicitou e desenvolveu os
argumentos que subsidiavam essas propostas. Reafirmando preocupação
com a excessiva centralização administrativa no setor, chamou a atenção
para os municípios e para importância de lhes restituir seu papel na gestão
dos serviços de saúde da qual haviam sido afastados no decorrer dos anos
de 1930 e 40. Segundo Ataíde (1957: 16)

Entre nós, desde há algum tempo se observa uma tendência acentuada
para a centralização administrativa, e não há mais municípios, a não ser
os de algumas capitais estaduais, que mantenham sua própria organização
sanitária, o que dá às comunas um sentido de irresponsabilidade em face
de um dos mais importantes setores da administração local. Pensamos já
ser tempo de reagir contra esta tendência, procurando fortalecer os nossos
Municípios, que representando a célula fundamental do regime
democrático e a base da organização política, precisam ter revigoradas
suas administrações.

Isso foi uma coisa fantástica,
porque aqui, sempre, depois
disso, sempre a gente inventou
alguma coisa que tinha que
fazer com a comunidade,
sempre, pra poder manter um
contato direto com a população,
especialmente nós da Educação.
Não tem sentido a gente ficar
vendo Educação só do nível do
pessoal que estava aqui nos
cursos. A gente ia dizer o que
pra eles? Coisas que a gente
tinha feito há 10 anos atrás, só
e acabou? Não, tinha que estar
sempre renovando.

(Entrevista com Lenita Vasconcelos, 2003
– a respeito da experiência do teatro com
a comunidade de Manguinhos)
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Em outra palestra, realizada na Academia Brasileira de Medicina
Militar seis meses depois, o ministro, após fazer referência a Gunnar Myrdal
– que no decorrer dos anos seguintes influenciou com suas idéias diversas
análises empreendidas por muitos sanitaristas e políticos vinculados aos
projetos de saúde pública –, expôs:

A saúde pública está, assim, deixando de ser um problema que possa ser
estudado apenas pelos médicos sanitaristas. Exige com crescente
intensidade, que seus programas sejam integrados nos planos gerais de
modernização da economia nacional, organizados pelos economistas,
engenheiros, industriais, administradores, etc. (Ataíde, 1957: 51)

Com esta lógica de abordagem, o desenvolvimentismo e a
descentralização constituíram dois eixos centrais na orientação e elaboração
de políticas públicas ao longo dos anos de 1950 e 60, interferindo também
sobre a área de saúde pública. Nesse sentido, o processo de criação e
institucionalização do ensino e da especialização em saúde pública não
pode ser observado como resultado de uma simples alteração legislativa. A
criação da Escola Nacional de Saúde Pública em setembro de 1954
concretizava propostas que vinham sendo debatidas há alguns anos e se
apresentava como uma das medidas destinadas a atender aos propósitos
de desenvolvimento do país, contribuindo diretamente para o processo de
descentralização das ações de saúde pública. A própria vinculação da escola
ao projeto de desenvolvimento nacional já havia sido definida em 1947,
quando ainda no governo de Eurico Gaspar Dutra foi elaborado o Plano
Salte,4 em cujo item relativo à saúde     constava uma verba destinada
especificamente à criação de uma Escola Nacional de Saúde Pública.5

Três anos depois, em 1950, durante a realização da 2a Conferência
Nacional de Saúde, realizada de 27 de novembro a 2 de dezembro, a criação
de uma Escola Nacional de Saúde Pública voltou a ser lembrada no decorrer
dos debates. O discurso proferido pelo então diretor do DNS Heitor Praguer
Fróes, no ato inaugural da conferência, indicava a proximidade de propósitos
entre os técnicos da saúde pública e o poder executivo, demonstrando que
as mudanças institucionais implementadas nos anos seguintes viriam ao

4 O Plano Salte foi um plano econômico aprovado no governo de Eurico Dutra e constituído na lei
n. 1102, de 18 de maio de 1950. A nomenclatura indicava os quatro principais problemas que o
plano se propunha resolver: saúde, alimentação, transporte e energia (Abreu et al., 2001).

5 Esta previsão de dotação orçamentária seria utilizada como argumento pela Comissão de Finanças
para aprovar o projeto de lei do qual redundou a criação da Escola (Brasil, 1951b: 12034).

A Escola contratou as
atendentes, as visitadoras. E aí a
gente começou a sentir muita
falta de laboratorista. Que é que
a gente faz com laboratorista?
Não tem laboratorista. E lá havia
uns guardas antigos da malária
que estavam desempregados.
Aquela região havia tido muita
malária, mas nessa época a
malária estava mais ou menos
controlada naquela área. Um
deles, seu Antônio, me procurou
e a gente conseguiu um cursinho
de laboratorista para ele, para
aquelas coisas práticas, as coisas
mais simples. O seu Antônio fez
o treinamento, voltou
entusiasmadíssimo e foi um
excelente laboratorista naquele
posto. E o que é muito
interessante, isso é um
parêntese, os filhos do seu
Antônio, depois, eles todos
vieram fazer curso de
laboratorista e passaram a
trabalhar na Fundação.

(Entrevista com Elsa Paim, 2004 – a
respeito do trabalho no Posto Samuel
Libânio em Jacarepaguá na década
de 1960)
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6 O senador Hamilton Nogueira, em discurso publicado no dia 8 de dezembro de 1950, refere-se ao
conteúdo da apresentação do diretor do DNS como uma contribuição valiosa para a elaboração de
leis no Congresso Federal (Nogueira, 1950: 9505).

7 Em trabalho anterior, em co-autoria com Wanda Hamilton, analisamos como a criação do Ministério
da Saúde atendeu aos interesses eleitorais do PSD do Rio de Janeiro.

encontro das propostas debatidas nos fóruns específicos do setor.6 Entre as
principais medidas pleiteadas o diretor indicou: a) a criação de uma Escola
Nacional de Saúde Pública, que deveria preferencialmente estar integrada
à Universidade do Brasil; b) a criação de um Serviço Nacional de Endemias
Rurais; c) a promulgação do Código Sanitário Nacional (Lei Orgânica da
Saúde), cujo anteprojeto se encontrava no Congresso Nacional; d) a criação
de um Ministério de Saúde e Assistência Social (Nogueira, 1950: 9506).

Três anos depois, estas propostas começaram a ser efetivadas. A
primeira ocorreria em julho de 1953, com a separação do Ministério da
Saúde da pasta da Educação, antiga aspiração dos sanitaristas que finalmente
se concretizava. Em seguida, seriam criados em seu interior dois novos
órgãos: a Escola Nacional de Saúde Pública em 1954 – não incluída na
Universidade do Brasil, como era a proposta original – e o Departamento
Nacional de Endemias Rurais (DNERu) em 1956. Tais alterações na área
institucional da saúde pública, que a princípio podem ser observadas como
meramente burocráticas, foram responsáveis em médio prazo pela
consolidação das áreas de atuação pública neste campo. Elas implicaram
mudanças efetivas nas políticas públicas de saúde sem, entretanto, significar
um rompimento com as ações que vinham sendo desenvolvidas
principalmente nas últimas décadas. Por um lado, apontam de imediato
para as questões que se destacavam como prioritárias no processo de
definição de políticas para a saúde. Ou seja, a autonomia para a saúde,
com a conquista de um ministério separado da educação, as endemias rurais
e a consolidação e o controle sobre o processo de formação profissional
no campo específico da saúde pública. Por outro lado, demonstram que as
diretrizes deveriam se ajustar aos interesses políticos em jogo naquele
contexto, sendo inseridas nas negociações políticas atreladas a grupos de
interesses específicos, como foi o caso, por exemplo, da criação do
Ministério da Saúde e como seria também a aprovação do projeto de lei
que resultaria na criação da Ensp.7

É com esta perspectiva – levando em consideração as diretrizes
políticas definidas naquele contexto e os interesses em jogo – que a criação
da Ensp não pode ser observada como um fato isolado, mas como mais
uma medida integrante de um conjunto de proposições e concepções acerca

Era um curso de um ano em que
a gente estudava no Instituto
Fernandes Figueira. Tinha aula de
epidemiologia com o dr. Lincoln
de Freitas, com o Aristides Celso
Limaverde, o Bichat de Almeida
Rodrigues e o Mário Magalhães
da Silveira, que nos dava aula
sobre fundamentos
socioeconômicos. As aulas dele
eram muito interessantes. Ele
abriu uma perspectiva. Depois do
curso a minha cabeça abriu,
mudou a minha percepção de
vida. A percepção de que as
doenças não caem do céu, não
são deterministas, elas são
probabilísticas, dependem de
uma porção de fatores (...).

(Entrevista com Fernando Leitão, 2004 – a
respeito do curso básico de saúde pública
feito na Ensp em 1962)
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da atuação pública na área da saúde, que imprimiu um sentido comum às
três alterações institucionais.

A TRAJETÓRIA LEGISLATIVA

A própria trajetória legislativa que originou os projetos de lei
referentes a cada uma das mudanças administrativas indica que estas
caminharam paralelamente no decorrer do mesmo período, uma
reforçando a outra.

O ponto de partida jurídico para a criação da Ensp pode ser
encontrado no mês de fevereiro de 1948, quando o poder executivo enviou
à Câmara o projeto de Lei Orgânica da Saúde. Na exposição de motivos
que acompanhava a mensagem presidencial, expunha o ministro da
Educação e Saúde da época, Clemente Mariani, que o anteprojeto havia
sido organizado por uma comissão formada pelo diretor do DNS com a
colaboração da Sociedade Brasileira de Higiene (SBH), a partir de um
esboço apresentado ao ministro em 1945. Em setembro do mesmo ano,
este projeto seria debatido na Comissão de Saúde Pública, quando o
deputado Rui Santos (UDN/BA), relator da referida comissão, apresentaria
parecer substituto fazendo uma série de alterações no projeto, entre elas a
que incluía um novo artigo com a indicação de criação de uma Escola de
Saúde Pública.8

No projeto original, as medidas referentes à formação profissional
no campo da saúde pública, definidas no artigo de n. 7 de forma concisa,
estipulavam: “os órgãos federais competentes organizarão cursos de
aperfeiçoamento para técnicos e auxiliares dos serviços de saúde, instituindo
bolsas de auxílio para os candidatos” (Brasil, 1951c: 12.029). No
substitutivo, apresentado por Rui Santos, constava uma proposição mais
ambiciosa e detalhada com a seguinte redação:

para a formação do pessoal técnico especializado a se encarregar do
trabalho previsto nos artigos anteriores, a União manterá uma Escola
Nacional de Saúde Pública, à qual poderão ser equiparados outros

8 Em sua longa justificativa na qual expunha as alterações que havia realizado, Ruy Santos começava
por questionar a nomenclatura de Lei Orgânica, citando estudo de Afonso Arinos a respeito do
tema e argumentando que o mais coerente, tendo em vista os preceitos constitucionais em vigor,
seria adotar a nomenclatura de Lei de Proteção e Defesa da Saúde. É interessante observar que Rui
Santos também seria o responsável pelo projeto que originou a criação do Ministério da Saúde,
indicando seu interesse direto por temas e decisões desta área do setor público.

O dr. Blois, realmente, teve
bastante sabedoria para não
querer ficar sozinho, ele trabalhou
com todos os serviços: Secretaria
de Saúde, escolas de
enfermagem, Faculdade de Saúde
Pública de São Paulo, Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto
(...). A Escola não teria crescido
como ela cresceu sozinha.

(Entrevista com Elsa Paim, 2004)
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existentes ou que venham a ser criados pelos Estados, ou pela iniciativa
particular.

§ 1 Os diplomados nos estabelecimentos de ensino acima referidos bem
como os habilitados em cursos especiais de saúde pública, têm preferência
na nomeação para serviços sanitários.

§ 2 O Governo Federal concederá bolsas de estudos a técnicos
indicados pelos governos estaduais e dos territórios, que completarão
sua formação profissional na Escola Nacional de Saúde Pública, bem
como a técnicos seus e dos estados, para a realização de estudos e
observações no estrangeiro nos termos da regulamentação a ser
baixada. (Brasil, 1951b: 12.033)

As alterações do deputado em relação à versão original do projeto
propunham uma ampliação das funções do governo federal neste campo.
Além de ministrar cursos de especialização com concessão de bolsas de
estudo – ações que já vinham sendo realizadas há várias décadas – assumiria
uma nova instituição de âmbito nacional com funções mais abrangentes
neste setor.9 O projeto de Rui Santos seria aprovado na Comissão de Saúde
Pública e encaminhado à Comissão de Finanças, onde permaneceria até o
final daquela legislatura.

Em 3 de setembro de 1951, já sob o novo governo de Vargas, o
deputado Rui Santos apresentaria o seu substitutivo através de um novo
projeto de lei, que passaria por novas discussões no interior das comissões,
sendo posteriormente levado para aprovação em plenário.     Em seguida,
seria encaminhado ao senado, onde permaneceria aguardando nova
votação.10 A sua promulgação três anos depois, em 1954, seria resultado
da articulação de um grupo de sanitaristas liderados pelo então diretor do
DNS Ernani Braga, que, conhecendo a existência do projeto de lei de Rui
Santos, engavetado no senado, mobilizou-se para votá-lo sem que passasse
por novas alterações:

Nós conseguimos e eu fiz, pessoalmente, contatos com o presidente da
Comissão de Saúde do senado, para que essa lei não fosse emendada no
senado, pudesse ser aprovada sem voltar à Câmara. Ela viria, então, ao

9 Como já foi observado no artigo, até então os cursos de saúde pública destinados à formação de
sanitaristas haviam sido realizados pelo Instituto Oswaldo Cruz, pela Escola de Saúde Pública de
São Paulo e pelo Departamento Nacional de Saúde.

1 0 A justificativa para a mudança era de que o anteprojeto apresentado em 1948 não havia recebido
número por ter sido apresentado pelo executivo através de mensagem presidencial. O projeto de
lei passaria a ter o n. 1090.

A minha visão era preparar
alguém para as necessidades do
país que eu, na época, conhecia
bem, conhecia porque eu tinha
morado em alguns lugares e
tinha viajado, estava sempre
viajando. Então, nosso objetivo
era preparar a turma de um
modo que eles saíssem sabendo
a profissão (...).

(Entrevista com dr. Cynamon, 2004)
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Ministério da Saúde para se corrigir alguns elementos que estivessem
confusos. (Entrevista com Ernani Braga, 1978)

E foi o que efetivamente aconteceu. O artigo referente à Ensp não
sofreu nenhuma alteração no decorrer deste processo legislativo, e a redação
definitiva que constava da lei     após sua aprovação seria exatamente aquela
que havia sido proposta por Rui Santos em 1948. Os ajustamentos necessários
viriam com os decretos instituídos em 1958 e 1959, que definiriam com
mais detalhes os objetivos e normas de funcionamento da escola.

Com isso, dava-se mais um passo na direção dos projetos
delineados para o setor da saúde, adequando os interesses mais específicos
dos sanitaristas atuantes na área da saúde pública às análises que os
incorporavam em um programa abrangente de desenvolvimento para o país.

A definição do estatuto legal da Ensp deve, portanto, ser observada
como resultado da combinação entre dois pontos. Por um lado, atendia ao
novo contexto político e às novas estratégias e prioridades definidas para o
setor, com base em propostas que focavam o desenvolvimento econômico e
criticavam a excessiva centralização que havia sido imposta ao longo das
décadas de 1930 e 40. Por outro lado, atendia aos propósitos dos profissionais
diretamente vinculados a este campo de ação pública, que já pleiteavam a
criação de uma Escola Nacional de Saúde Pública há algum tempo.

A criação da Ensp se apresenta, portanto, como resultado de uma
articulação política conjuntural em resposta aos propósitos mais amplos e
não imediatos que vinham sendo elaborados e amadurecidos nos fóruns
políticos e acadêmicos. Neste quadro de diretrizes políticas, a Escola
gradativamente definiria seu papel para o desempenho das metas e objetivos
traçados, compatibilizando-os com uma estratégia política abrangente.

Cabe agora observar como a Escola Nacional de Saúde Pública
desempenhou seu papel no cenário político nacional, contribuindo para o
desenvolvimento de políticas públicas de saúde, ao mesmo tempo que se
consolidava institucionalmente. Considerando que ela aparece num
contexto de revisão das estratégias de ação pública, ela é um novo elemento,
que espelha, em diferentes aspectos, este cenário de mudança.

O grupo de ciências sociais não
era um grupo de teóricos da
sociologia, de política ou da
antropologia e da psicologia não.
As pessoas pegavam e aplicavam
isso ao contexto de medicina (...).

(Entrevista com Arlindo Sousa, 2003)
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SAÚDE PÚBLICA COMO UMA NOVA PROFISSÃO SOCIAL:
ENCONTRO DE PROPOSTAS E ANÁLISES

O acervo comum de conhecimentos, que se superpõe aos das profissões
básicas, constitui a essência da profissão de saúde pública, que não é
simplesmente uma especialização, mas uma nova profissão social, como
outras novas profissões justificadas e necessárias em vista da
complexidade das realidades do mundo moderno. (David Tejada apud
Blois, 1967: 124)

O processo de estruturação e consolidação institucional da Ensp,
implementado a partir dos anos de 1960, acompanhou as diretrizes que
vinham sendo debatidas e aplicadas em outros países da América Latina,
destinadas ao fortalecimento do ensino das ciências da saúde. Este
movimento foi patrocinado por organismos internacionais, como a OMS e
a Opas, que dedicaram especial atenção ao investimento     e à supervisão     do
desenvolvimento das atividades deste setor, com crescente prioridade para
o tema da formação de recursos humanos e para a incorporação das ciências
sociais em saúde.

Amparadas na constatação do constante aumento no número de
escolas de medicina e na necessidade de intervenção sobre o processo de
formação e especialização em saúde pública, estas diretrizes acabaram por
eleger o tema dos recursos humanos como o objeto central dos debates no
âmbito da saúde, no decorrer da década de 1960.

Diferentes eventos nacionais e internacionais contribuíram para
o encontro entre profissionais da saúde pública, sistematizando diretrizes
para este campo de ação que fortaleceriam princípios em elaboração desde
a década anterior, como a questão do desenvolvimento e da descentralização.
Entre eles, destaco a significativa instituição das Conferências de Diretores
de Escolas de Saúde Pública da América Latina, planejadas pela Oficina
Sanitária Pan-Americana. A primeira conferência seria realizada em 1959,
no México; a segunda, em 1961, na Venezuela; e a terceira,     em 1963, no
Brasil (São Paulo), reforçando a participação brasileira neste processo.11

No âmbito nacional, foram realizadas duas Conferências Nacionais
de Saúde, que apresentaram significativa repercussão sobre os rumos da

1 1 Carta de Abraham Horwitz enviada ao ministro da Saúde Paulo Pinheiro Chagas, em 7 de junho de
1963. Ver Fundo Ensp, caixa 98, maço 2, Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.
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saúde pública no Brasil. A 3a Conferência Nacional de Saúde     (CNS) foi
realizada no Rio de Janeiro, 13 anos após a realização da 2a CNS, entre os
dias 9 e 15 de dezembro de 1963. Convocada pelo então ministro     da
Saúde Wilson Fadul, aglutinou profissionais dos mais diversos organismos
da saúde pública brasileira, sendo presidida pelo ministro     e pelo diretor
geral     do DNS Arnaldo Beiró de Miranda, contando, ainda,     com a
colaboração de Mário Magalhães da Silveira, na época diretor da Divisão
de Organização Sanitária (DOS) do DNS, como secretário geral do evento.

Segundo o próprio ministro indicaria alguns anos mais tarde, a
3a CNS “se constituiu num marco importante da história do pensamento
dos sanitaristas brasileiros. No processo de elaboração desse pensamento,
sobretudo a partir de 1940, foi tomando corpo a idéia de que a saúde é
inseparável do processo nacional de desenvolvimento” (Fadul, 1992). Sob
esta perspectiva, os temas centrais da conferência se direcionaram para
uma análise crítica da organização sanitária brasileira naquele período,
buscando alternativas para os problemas identificados, entre eles a excessiva
centralização.12 O debate se concentrou, portanto, em torno de questões
mais relacionadas com a organização institucional da saúde pública e sua
forma gerencial de prestação de serviços, diversa da temática que se
destacaria quatro anos depois na conferência seguinte.

A 4a CNS foi realizada entre 30 de agosto e 4 de setembro de
1967 no Rio de Janeiro e representou um importante espaço para
confluência das análises no campo da saúde pública nacional e
internacional, além de ter estimulado debates através de seminários entre
grupos de trabalho e a própria definição do papel da Ensp     neste processo,
tendo sido o local onde a conferência ocorreu.

Ao sediar um evento que apresentava como tema central
“Recursos Humanos para as Atividades de Saúde” e que contou com cerca
de 300 participantes de todo o país e do estrangeiro, a Escola fortalecia
seu papel como referência no processo de formação de profissionais
especializados em saúde pública.13

1 2 Os temas oficiais da conferência foram: a) situação sanitária da população brasileira e apreciação
geral do problema; b) distribuição das atividades médico-sanitárias nos níveis federal, estadual e
municipal; c) municipalização dos serviços de saúde e d) fixação de um plano nacional de saúde
(Brasil/MS, 1992).

1 3 Na época, a Escola já havia se reestruturado transformando-se em Fundação Ensino Especializado
de Saúde Pública (Fensp). Vários membros de seu corpo docente estiveram envolvidos na
organização da conferência, como Achilles Scorzelli Junior, ex-diretor, e Manoel José Ferreira,
sanitarista e professor, além do próprio diretor na época, Edmar Terra Blois, que ocupou o cargo
de secretário geral da conferência (Brasil/MS, 1967).

E ele valorizava muito a Unidade.
Porque, nessa época, a idéia era
de que a Unidade era o
laboratório do sanitarista! Era o
campo de prática do sanitarista.

(Entrevista com Luiz Fernando Ferreira,
1999 – sobre Blois)
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A conferência foi definida como um espaço de encontro entre
diferentes categorias profissionais envolvidas com a área da saúde pública,
como secretários     de Saúde e reitores; sanitaristas e educadores. Entre os
membros participantes, encontrava-se o chileno Abraham Horwitz, diretor
da Opas. Na palestra que proferiu, ele acentuou o papel das escolas de
saúde pública no processo de desenvolvimento, reforçando as intenções
da organização que presidia de intervir neste campo e contribuir para a
sistematização do conhecimento no setor.

Existem na América Latina 10 escolas de saúde pública e a todas elas
nossa Organização presta assessoria. Cabe à especialidade redefinir seus
propósitos, identificar seus métodos ou determiná-los através da
investigação científica, para nortear o ensino acadêmico e prático no
sentido de assegurar à saúde sua condição de componente indispensável
do desenvolvimento. (Horwitz, 1967: 41)

Os trabalhos expostos no decorrer do evento apresentaram
reflexões sobre os problemas relacionados à formação profissional na área
da saúde pública e suas deficiências, bem como proposições para o
desenvolvimento deste campo. Entre os palestrantes encontravam-se
Achilles Scorzelli, Edmar Terra Blois, Sávio Antunes e Ernani Braga, este
último ocupando o cargo de chefe da Divisão de Educação e Treinamento
da OMS. Esta estreita colaboração apontava para a afinidade entre os
dirigentes, os gestores deste processo de institucionalização do ensino e as
proposições em destaque nos fóruns internacionais da área.

4ª Conferência Nacional de Saúde.
Da esquerda para a direita: Edmar
Terra Blois (quinto), ministro da
Saúde Leonel Miranda (sexto) e
Ernani Braga (oitavo).  Foto: Cid
Fayão. Acervo Ensp.
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Entre os temas que se destacaram nas propostas norteadoras das
para o trabalho na área de formação em saúde pública, percebe-se uma
evidente preocupação com pessoal de nível médio e auxiliar, acentuando-
se a importância de investir em sua preparação para não haver concentração
sobre o trabalho de profissionais de nível superior, cujas formação e
habilitação para o mercado de trabalho eram mais longas e demoradas
(Braga, 1967: 53).     Outro aspecto acentuado pelos trabalhos dizia respeito
à integração entre as escolas de saúde pública e as universidades, indicando
a necessidade de estabelecer mecanismos que favorecessem uma harmonia
entre as duas esferas de formação profissional no campo da saúde sem,
entretanto, perder de vista as demandas e carências de pessoal no país
(Blois, 1967: 136). Com este objetivo constatou-se a importância de
expandir a capacidade de preparação e treinamento, a partir de estudo
detalhado do mercado de trabalho sobre as necessidades de mão-de-obra
para a saúde. Complementava tais diretrizes a indicação de que deveria o
poder público procurar diversificar as atividades de preparação e treinamento
do Ministério da Saúde, investindo em uma atuação descentralizada, através
da cooperação com os estados. Achilles Scorzelli Júnior (1967: 118) acentuou
esta questão da descentralização associando-a ao trabalho das escolas de
saúde pública.

Tanto na formação de pessoal de nível médio, como auxiliar elementar,
deve-se cuidar de dois objetivos: 1) a formação deve ser descentralizada,
realizando-se em pontos estrategicamente situados, em função das
necessidades regionais; 2) o recrutamento deve visar ao pessoal local.

O Arlindo costuma brincar,
dizendo que aqui era tão
progressista que, além de criar o
Departamento de Ciências
Sociais, este era chefiado por
uma mulher e secretariado por
um homem. O Abel era
secretário assim que nem a
Natalina. Então, esse foi o
Departamento de Ciências
Sociais. E era tão paparicado,
porque era um grupo jovem.
Então o Blois, um dia, pegou uns
três automóveis, daquela Rural
Willys que ele tinha na época e
disse: “Vocês têm que conhecer o
Brasil”. E eles saíram viajando
pelo rio São Francisco para
conhecer o Brasil. Foi ótimo!
Foram até Recife onde houve
uma série de seminários no
Instituto Joaquim Nabuco.

(Entrevista com Luiz Fernando
Ferreira, 1999)

4ª Conferência Nacional de Saúde.
Auditório. Foto: Cid Fayão.
Acervo Ensp.
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E mais adiante complementou:

Sem prejuízo da preparação centralizada, nas Escolas ou nas Faculdades
de Saúde Pública, as quais devem existir em número estritamente
necessário, é indispensável descentralizar a execução dos programas,
com o fim de se estender a ação das mesmas mediante o aproveitamento,
na forma e extensão indicadas, dos recursos institucionais ou não,
regionalmente disponíveis, em âmbito macro ou microrregional.

As observações apresentadas procuraram reforçar também a
importância de se investir na relação entre a área da saúde e o campo da
educação, criando uma “Ponte Sólida entre Saúde e Educação” (Blois, 1967:
137). Essas questões, presentes nos debates e proposições da conferência,
permitem identificar as diretrizes apontadas para a formulação de políticas
de formação de recursos humanos para a saúde pública.

O tema eleito pelos fóruns e agências da área da saúde pública no
decorrer da década de 1960 relaciona-se diretamente com a história
institucional da escola, ou seja, ela inicia seu processo de consolidação
institucional em um contexto nacional e internacional voltado para a área
da atuação pública da saúde, onde este setor ganha destaque no campo das
políticas públicas de saúde. Não seria apenas coincidência a alteração jurídica
estabelecida em 1969 através do decreto-lei n. 904 de 1o de outubro,
alterando a nomenclatura da Fundação Ensino Especializado de Saúde
Pública (Fensp) para Fundação de Recursos Humanos para a Saúde.

Cabe agora observar os principais pontos de atuação da Ensp no
decorrer da década de 1960, identificando que atividades foram
implementadas e as características que assumiu seu processo de
institucionalização. Quais as ações priorizadas para consolidar o ensino da
saúde pública em todo o Brasil? De que forma as questões debatidas nos
fóruns nacionais e internacionais se aproximavam das atividades postas
em prática na Escola?

ENSINO, PESQUISA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

A história da Escola Nacional de Saúde Pública, na década de
1960, foi marcada principalmente pela gestão de Edmar Terra Blois,
responsável pela instituição no período compreendido entre 1964-1969.
Seus antecessores, Achilles Scorzelli Júnior e Lincoln de Freitas Filho,
conduziram as atividades da Escola, respectivamente, entre 1959-1961 e
de 1961 a 1964, tendo como ponto central para administração um espaço
cedido na Avenida     Rui Barbosa, na cidade do Rio de Janeiro, nas
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1 4 Achilles Scorzelli Jr., médico sanitarista que havia feito curso de saúde pública no DNS na gestão
de Barros Barreto, especializou-se em estatística e era assessor de Mario Pinotti, ministro da Saúde
(1958-1960) que o indicou para ocupar o posto de diretor da Ensp (Depoimento de Celso
Arcoverde de Freitas a Cristina M. O. Fonseca em 30/07/2004).

dependências do então Departamento Nacional da Criança, atualmente o
prédio do Instituto Fernandes Figueiras (IFF), integrante da Fiocruz.14

A estrutura básica naquele momento seguia o que havia sido
delimitado com os decretos de 1958 e 1959. No primeiro, foram definidas
as finalidades da Escola e estabelecida sua primeira estrutura organizacional
que a partir de então seria constituída de: Diretoria, Secretaria, Biblioteca,
Conselho Consultivo, Setor de Ensino, Núcleo de Administração da Saúde
Pública, Núcleo de Epidemiologia e Bioestatística, Núcleo de Parasitologia
e Núcleo de Saneamento. Observa-se aqui a configuração das primeiras
áreas de especialização, que, nos anos seguintes, incorporadas a outros
setores do conhecimento e da prática em saúde pública, originariam os
departamentos da Escola (Brasil, 1958).

As aulas eram ministradas em lugares diversos, em função do
assunto/tema e do professor responsável pela disciplina. Ao mencionar as
aulas e lembrar-se dos     professores, Elsa     Paim – que, antes de se tornar
colaboradora da Escola     e ingressar definitivamente como professora de
seu quadro, foi aluna do primeiro curso de especialização em saúde pública
para enfermeiras – nos aproxima do que era o dia-a-dia dos alunos.

A gente tinha aula, por exemplo, de microbiologia, lá na universidade,
com Paulo de Góes. Tinha um professor de parasitologia, cujo nome não
me lembro, mas que era excelente, também lá na faculdade de medicina.
Nós tínhamos aula de educação sanitária... (rindo) com um professor
chamado Délio Camarão, sabe onde? Em Niterói. A gente tinha que
pegar a barca ir lá para Niterói.

A gente ia ter aula nos lugares onde estavam os professores, sabe (...) os
alunos é que iam aos professores. (Entrevista com Elsa Ramos Paim, 2004)

A partir da gestão de Blois, em 1964, intensificaram-se as
articulações para obtenção de uma sede definitiva para a Escola, projeto
que conseguiu êxito a partir de um acordo entre Ministério da Saúde e o
governo do estado,     inaugurando-se as novas instalações em 1966. A partir
deste momento, a Escola ganhou um novo status jurídico ao se constituir
como Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública (Fensp), passando
por novas alterações em sua composição e estrutura interna.
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A nova proposta organizacional era ambiciosa e com ela instituíram-
se oito departamentos, ficando a Escola Nacional de Saúde Pública
subordinada a um deles, o Departamento de Ensino. Os outros departamentos
criados foram: Ciências Sociais; Ciências Biológicas; Estatística;
Epidemiologia; Saneamento; Administração em Saúde e Metodologia do
Planejamento. Com esta alteração, formalizou-se a incorporação de duas
novas áreas de conhecimento: ciências sociais e planejamento.15

Entre as inovações, constava também a criação do Colégio
Técnico, igualmente subordinado ao Departamento de Ensino, instituído,
entre outras finalidades, com o objetivo de atender aos funcionários de
nível médio permitindo-lhes qualificação adequada para posterior acesso
à carreira de nível superior. Segundo Lenita Vasconcelos,

a idéia era fazer do Colégio Técnico o que é o atual Politécnico. A idéia
inicial era fazer uma coisa assim, só que não chegou a se concretizar
porque em 1968 o Blois saiu da escola e as coisas mudaram muito,
começou a haver muita dificuldade de manter todo o grupo. (Entrevista
com Lenita Peixoto Vasconcelos, 2004)

Para uma maior aproximação da lógica institucional que orientava
tais mudanças, é necessário acompanhar o pensamento de Edmar T. Blois,

1 5 Ver Anexo 2 da lei n. 5.109, com organograma dos órgãos que compunham a Fensp (Brasil, 1966).

Curso básico de saúde pública
para enfermeiras, 1964.  Hospital
Artur Bernardes. Na primeira
fila, da esquerda para a direita, a
quinta é Elsa Paim. Acervo
Particular.
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expresso resumidamente no trecho a seguir, extraído de palestra que
realizou durante a 4a CNS, em que expôs um pouco da sua percepção
sobre os ideais que deveriam nortear a formação neste campo.

Tudo faz pressentir um processo mutacional, no entanto, a ferramenta
por excelência para compreendê-lo – a política – continua
engatinhando com pobreza lamentável de perspectiva e sobretudo
de audácia.

Busquemos nas vertentes da fantasia, da imaginação criadora e nos
recursos científicos as muletas tão necessárias a uma política tão carente.

Os elementos acima assinalados devem fecundar, além disso, a
essência do processo desenvolvimentista, determinando que os
modelos elaborados estejam intimamente ajustados à realidade
através, também, do conhecimento histórico, das expressões artísticas
e, principalmente, da percepção lúcida dos ambientes sociais,
psicológicos e culturais. (...) A construção de modelos elegantes,
matemáticos, para o desenvolvimento econômico-social, sem a seiva
fecunda das asperezas do sacrifício, do sofrimento, e da vivência dos
problemas que afligem entes humanos em áreas extensas do mundo,
apenas tem utilidade como jogo de inteligência. Os fatores antes
referidos devem guiar, a nosso ver, as ações do processo de
desenvolvimento, quer nos países subdesenvolvidos, quer naqueles
mal desenvolvidos. (Blois, 1967: 121)

Algumas das idéias aqui esboçadas, em particular a preocupação
com o conhecimento da realidade nacional e com uma aproximação das
condições de vida da população-alvo dos programas de saúde pública,
seriam implementadas no cotidiano das atividades empreendidas na Escola
e se manifestariam nas três principais áreas que estruturaram as ações
realizadas: o ensino, a pesquisa e a relação com a comunidade. Nesse
aspecto, estes propósitos encontravam afinidade com a experiência de
trabalho incorporada pelos funcionários do Sesp, que tinham como prática
profissional a implementação de atividades no interior do país, o que lhes
permitiu maior contato com os problemas enfrentados pela população fora
dos grandes centros urbanos.

Como já foi mencionado, a Escola iniciou suas atividades com a
colaboração de profissionais das mais diversas instituições de ensino e
pesquisa, que se dispuseram a colaborar como professores em cursos
destinados a diferentes categorias profissionais. As primeiras aulas tiveram
início em novembro de 1959, com dois cursos: um para engenheiros, com
15 alunos, e outro para enfermeiros, com 23 alunos (Blois, 1967: 138).
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No decorrer dos anos seguintes, os cursos foram englobando
progressivamente as diferentes profissões envolvidas com a saúde pública.
Surgiram os cursos para médicos, odontólogos, veterinários e farmacêuticos,
sempre separados por categorias profissionais, seguindo, nesse aspecto, o
modelo dos cursos que até então vinham sendo oferecidos pelo DNS.

Alguns anos depois observou-se a necessidade de reformular este
formato tradicional e     procurou-se oferecer um curso com disciplinas comuns
às diversas profissões, constituindo núcleos que integrassem os profissionais
envolvidos em torno do tema comum da saúde pública. Esta mudança foi
reconhecida como vantajosa:

Porque se tinha muito maior integração entre os vários profissionais.
Eles aprendem o trabalho dos outros. Era muito interessante. Não
tinha cabimento você ter um curso só para enfermeiras, afinal as
disciplinas eram basicamente as mesmas, e a única coisa diferente era
o estágio. Então, vinha o Paulo de Góes dar aula para a gente, depois
ia dar para os médicos (...). Não estava certo (...) Era ruim estar
repetindo! Eu acho que foi da maior importância a integração dos
vários profissionais. Você começa a discutir os problemas em conjunto.
Não é enfermagem discutindo enfermagem, o médico discutindo a
parte médica. Havia discussão dos problemas de saúde pública na
visão de todos os profissionais. Era muito, muito interessante, e tanto
deu certo que nunca mexeram.

Você tinha um problema, vamos dizer, de desidratação. Isso era discutido
pela enfermeira, pelo médico, pelo engenheiro, pelo dentista, por toda a
equipe. Cada um via um aspecto. (Entrevista com Elsa Ramos Paim, 2004)

Curso básico de saúde pública.
Ensp, 1968. Foto: Cid Fayão.
Acervo Ensp.



59

A CRIAÇÃO DA ENSP

Esta integração não se restringiu somente aos alunos de diferentes
grupos profissionais; também ocorreu entre os membros do corpo docente,
quando professores de diferentes especialidades se reuniam para dar aulas
em conjunto. Um trecho do depoimento de Arlindo Fábio Gómez de Sousa,
que foi professor e diretor da Ensp, ilustra este ponto e nos permite
visualizar a dinâmica em sala de aula:

Eu     me lembro de uma aula que nós demos (...), Luiz, eu, Cynamon e
Hermann, sobre a questão das migrações e doenças. Eu, muito mais
acompanhando do que dando aula, porque não era da área. A escola estava
muito pobre, não tinha mapa-múndi, e precisava de um. Aí não sei se o
Luiz ou o Cynamon, um dos dois foi ao quadro-negro, um quadro grande
e não desenhou a giz, mas só apontou: ‘Suponha que aqui tem a Europa,
aqui está a Península Ibérica, aqui está a África, aqui está o Oriente, aqui
você tem a América (...)’ E foi fazendo assim no quadro. Mas sem botar a
mão nele, sabe, só para que se tivesse uma idéia de espaço, de distribuição
espacial: ‘E aí a tal corrente migratória (...) Porque os pássaros vêm de tal
lugar (...) Após a chegada dos negros, que vieram de cá...’ (...). E lá pelas
tantas, um aluno saiu da carteira dele, foi até a frente do mapa que não
existia, localizou o que queria e fez a pergunta: ‘Pois é, mas aqui, quando
do norte da África migra essa população, que migra para Europa (...)’. Não
sei se consigo passar essa força [dessa cena]. Quando você e o aluno estão
mesmo tão inteiramente jogados em uma proposta, (...) que enxergam o
mapa onde ele não existe, entende? Aquilo era tão forte que as pessoas
ficavam impactadas. (Entrevista com Arlindo Fábio Gómez de Sousa, 2004)

Frota de carros. Ensp, 1967.
Fotos: Cid Fayão. Acervo Ensp.

Escritório da garagem, Nelson e
Juan, 1966.
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Com isso, os cursos gradativamente foram também se hierarquizando
com outro formato, cujas distinções não mais eram estabelecidas por profissões,
mas por cursos ––––– atualização, básico e especialização –––––, chegando ao final
dos anos 1960 à implementação da pós-graduação, com o início do mestrado
em saúde pública. Toda esta estrutura era voltada especificamente para os
profissionais de nível superior. Paralelamente, foram implementados os cursos
destinados aos profissionais de nível médio, como atendente, inspetor de
saneamento, laboratorista e visitadora sanitária.

I curso de planejamento – Ensp,
1967. Na primeira fila da direita
para a esquerda: sentados – dr.
Fernando Leitão, Ethevaldo de
Miranda e Sólon Vianna. Em pé –
atrás, da direita para a esquerda:
Darcy, não identificado, Gentille
de Mello, Bismarck, Paiva, dois
não identificados, Osvaldo Costa,
Cora Ficherman. Atrás deles –
René de Brito, três não
identificados, Reinaldo Ramos,
não identificado e Mario Sayeg.
Acervo Particular.

O número de alunos inscritos nas duas categorias de cursos foi se
expandindo, mas manteve durante todo o período de 1959 até 1967 um
grande predomínio de alunos de nível superior, com um total de 887 alunos
para um correspondente de 212 de nível médio. Em 1967, por exemplo,
iniciaram-se dois cursos de mestrado, um com 57 alunos e o segundo com
48 alunos. Estes dados contribuem para compreender a grande preocupação
com a formação de pessoal de nível auxiliar evidenciada na 4a CNS, realizada
exatamente neste ano de 1967 (Blois, 1967: 138).

Observa-se também o surgimento do primeiro curso de educação
em saúde, uma área de conhecimento que gradativamente iria configurar-se
como fundamental no processo de formação e especialização em saúde
pública. Lenita Vasconcelos, professora da Ensp durante muitos anos,
participou diretamente da organização dos cursos nesta área e explica sua
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inserção, chamando a atenção para a contribuição de ex-funcionários da
Campanha da Malária, que passaram a cooperar com a Escola especificamente
nestes cursos, trazendo sua experiência para as salas de aula.

(...) o Ministério da Saúde formou uma comissão de educadores para
elaborar uma proposta de um projeto de um curso de educação e saúde
para a Escola realizar. Aí me chamaram para integrar essa comissão.
Fomos eu, Nilo Chaves de Brito Bastos, doutor Lincoln de Freitas Filho
(...) Não sei se tinha mais alguém, não me lembro (...).

Era o primeiro curso dentro da escola daqui. Em São Paulo já tinha há
algum tempo, e também em Porto Rico, na Costa Rica, no Chile, nos
Estados Unidos. Mas aqui, no Rio [de Janeiro], na Escola Nacional de
Saúde Pública, não tinha. Então o Blois convidou a Acácia, que saiu da
Seção de Malária e foi para a escola (...).

Em 1966 o Blois me chamou – eu estava na Malária, chefiando esta
seção. Ele ligou para mim e disse que queria me convidar para eu
participar, porque ia começar o primeiro curso e a Acácia tinha indicado
o meu nome para trabalhar com ela. O Brito Bastos ia ser o professor
titular do curso e nós duas íamos ser professoras assistentes dele. E o
Blois queria que eu fosse para a escola para trabalhar no curso com eles,
para integrar a equipe da Escola. (Entrevista com Lenita Peixoto
Vasconcelos, 2004)

Dessa forma, a área de educação e saúde começou a se estruturar
e a constituir uma das disciplinas oferecidas pela Escola, já nesse momento
vinculada ao Departamento de Ciências Sociais. Nos outros departamentos,
as atividades gradativamente iriam se consolidar através da definição dos
currículos, com especificidades características de cada campo profissional,
como a biologia, a engenharia, o planejamento e a epidemiologia,
enfrentando cada um dificuldades diversas. O Departamento de Engenharia
Sanitária, por exemplo, deparou-se com dificuldades no processo de
reconhecimento de seu curso de especialização. Como menciona Szachna
Eliasz Cynamon, engenheiro sanitarista cedido pela Fundação Sesp para
colaborar com a estruturação desta área na escola e que terminou por ser
incorporado à instituição, como muitos outros:

Um dos problemas que eu tive, desde o início, foi a questão da legalização
do curso. São Paulo tinha o diploma reconhecido e nós não tínhamos.

Quem primeiro começou com especialização mesmo foi a engenharia.
Você sabe de onde vem o termo ‘residência’? Pensa que vem de residência
médica? Não; a residência começou na engenharia, com as estradas de
ferro e estradas de rodagem (...). Os nossos cursos de especialização eram
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sérios, o de São Paulo e o nosso. Agora, São Paulo tinha uma escola sob
a lei universitária. Nós não estávamos filiados à universidade. (Entrevista
com Szachna Eliasz Cynamon, 2004)

É interessante observar que a questão do vínculo universitário se
mantém como um tema relevante neste processo de institucionalização
das atividades da Escola. Outro aspecto que merece ser lembrado é o fato
de que, entre os primeiros cursos realizados, já no ano de 1960, constava o
de arquitetura de unidades médico-sanitárias, além dos cursos básicos de
saúde pública para engenheiros, demonstrando já uma especificidade na
aplicação dos conhecimentos técnicos neste setor.

Na área da biologia, que no decorrer dos anos iria também se
consolidar como um setor com muitas peculiaridades, houve também apoio
e liberdade para investimento em pesquisa e autonomia por parte dos
profissionais ali incorporados. Luiz Fernando Ferreira, convidado por Blois
para montar o departamento, em vários momentos de seu depoimento,
chama a atenção para a importância desses primeiros anos de constituição
da Escola, para a formação de um campo de reflexão e pesquisa.

O Blois dava tudo! Ele tinha recursos, e assim a gente aparelhou os
laboratórios. Ainda tem por aí, em algum lugar, um microscópio de aluno,
que servia para trabalho de campo e servia para aula. Tinha 20
microscópios. Cada um tinha um microscópio, tinha tudo! E montamos
um laboratório de pesquisa, de parasitologia.

Turma de formandos do curso de
saneamento: Ensp, c.1970. Foto:
Cid Fayão. Acervo Ensp.
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A orientação era a mesma da universidade. Quer dizer, tinha o compromisso
dos cursos e em relação à pesquisa, sempre e até hoje. Eu repito o que dizia
o velho Zeferino Vaz: ‘Para organizar um bom núcleo de pesquisa você
escolhe um pesquisador competente e não atrapalha.’ Eu escolhi quem eu
quis para trazer para cá. Não tinha esse negócio de concurso, não tinha
nada disso. Eu trouxe pessoal de Tóquio! Então veio Hermann Shatzmayr;
Ernesto Hofer; que era da bacteriologia; o Akira, que era garoto nesse
tempo, da microbiologia; o Sérgio Coutinho, que foi diretor do IOC, meu
colega de turma; e uns que eram estudantes, como o Carlos Maurício, que
está aí comigo até hoje, é um doutor importante. (Entrevista com Luiz
Fernando Ferreira, 1999)

Departamento de Biologia. Ensp,
1967. Foto: Cid Fayão. Acervo
Ensp.

Dessa forma, o setor de ensino gradativamente ampliou o seu
leque de intervenção, expandindo suas áreas de conhecimento em
consonância com as mudanças que vinham sendo debatidas nos fóruns
nacionais e internacionais. A criação do Departamento de Ciências Sociais
e, dentro dele, a formalização de uma disciplina específica de educação e
saúde são evidências dessas transformações na formação de profissionais
de saúde pública.

Outra característica das atividades empreendidas na Escola, no
decorrer desses primeiros anos, foi a preocupação em privilegiar alunos
vinculados aos serviços de saúde das diferentes regiões do país. Nesse



64

UMA ESCOLA PARA A SAÚDE

aspecto, a orientação era semelhante àquelas adotadas nos cursos do DNS
e do Sesp, ambos tradicionalmente preocupados com a formação e o
aprimoramento de seus quadros. Esta orientação foi apresentada por Hélio
Uchôa, responsável naquele momento pela área de odontologia sanitária
da Escola.

Por exemplo aqui a gente abria um curso de odontologia sanitária ou
social para o Brasil inteiro, e aí o pessoal se candidatava. Agora, na hora
da seleção, dávamos prioridade a quem estivesse ligado a algum serviço.
Se o sujeito não estivesse trabalhando, ele poderia até fazer o curso, mas
se tivesse vaga sobrando. Mas a prioridade era para elementos que
estivessem atuando a nível de secretaria estadual ou municipal, ou em
alguma instituição federal, municipal ou estadual, quer dizer, vinculado
a algum órgão. (Entrevista com Helio Uchôa, 2003)

Esse olhar dedicado àqueles que se encontravam em funções
dentro dos serviços de saúde era coerente com a relevância que vinha
sendo atribuída à área de recursos humanos, ao mesmo tempo que se
aproximava das orientações apresentadas pelo diretor e por outros
professores da Escola na época, que enfatizavam a necessidade de uma
aproximação com os problemas enfrentados pela população. Mesmo nos
cursos com um perfil mais acadêmico, como seria o caso do mestrado, há

Turma de odontologia social.
Ensp, 1969. Em pé da esquerda
para a direita: Lenita Vasconcelos
(quarta), Acácia Mendonça
(sétima), Hélio Uchôa (oitavo),
Ernani Braga (nono). Foto: Cid
Fayão. Acervo Ensp.
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uma evidente preocupação em incorporar estudantes com alguma vivência
de serviços. Ilustra esta orientação a experiência relatada por Eduardo Costa:

A primeira turma do mestrado ia ser em 1967. Aí o Ernani chegou e
falou: ‘Bom, vocês vão conversar com o pessoal da Escola, porque é
uma boa perspectiva, vocês têm de fazer o mestrado lá.’(...) E a gente
veio, conversar com o Oswaldo Lopes da Costa, que era o professor de
planejamento da escola. E ele nos disse: Olhem, gente jovem assim é
muito pouco comum vir aqui, para [fazer] um curso assim. Todo mundo
é gente de serviços da antiga (...) Mas vamos ver. Quem sabe vocês fazem
uma experiência de trabalho antes? Porque (...) vocês estão vendo um
pouco idilicamente; olha que não é bem assim! Eu acho que vocês
deviam trabalhar um ano, no que vocês acharem bom. Trabalhem um
ano em alguma área de saúde pública, de preferência, e depois venham
fazer o curso.’ Aí falamos com o Ernani, que nos disse : ‘Se vocês quiserem,
a gente pode ver se consegue alguma coisa da Fundação Sesp para vocês,
com o Nélson Moraes.’(Entrevista com Eduardo de Azeredo Costa, 2004)

Na mesma linha de atuação, surgiram também as atividades
voltadas para criar mecanismos de aproximação entre a Escola e a
comunidade, estimulando seminários/ trabalhos de campo em regiões do
interior do país, como ocorreu em 1967. Também ocorreram o convênio
para possibilitar o trabalho no Posto Samuel Libânio em Vargem Grande,
Jacarepaguá; a realização de grupos de teatro com os moradores residentes
nas proximidades da Escola; e a criação, na própria sede da Escola, da
Unidade de Atendimento Germano Sinval de Faria.

Alunos do curso de mestrado
em 1968. Da esquerda para a
direita: Eduardo Costa, Edson
Diniz Gonçalves e dois
engenheiros do Sesp – portaria
da rua Leopoldo Bulhões.
Acervo Eduardo Costa/Coc.
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O seminário de campo foi realizado no Nordeste no período compreendido
entre 16 e 31 de janeiro de 1967 e contou com a participação de nove
alunos do curso básico de saúde pública, tendo sido supervisionado
pelo médico e professor Celso Arcoverde de Freitas. Seu objetivo era o
de possibilitar aos alunos uma maior compreensão dos problemas daquela
região, analisando in loco as condições socioeconômicas da população,
com particular atenção sobre mortalidade infantil e doenças como a
peste, o tracoma e a esquistossomose. Além disso, o grupo deveria analisar
o impacto sobre a região da chegada de energia de Paulo Afonso, sobre a
perspectiva do desenvolvimento econômico, da irrigação na zona semi-
árida a propiciar múltiplas safras, a elevação do poder aquisitivo e
melhoria do nível de saúde da população. (Freitas, 1998: 197)

Toda a orientação impressa ao seminário traduzia os princípios
que vinham norteando os gestores da área da saúde pública e apontava em
particular para a associação entre desenvolvimento e melhoria das condições
de saúde.16

Outra experiência de trabalho importante que acompanhava esta
linha de interpretação foi desenvolvida no Posto Samuel Libânio, definido
como unidade de treinamento rural. O trabalho foi resultado do estágio das
alunas do curso de enfermagem em saúde pública, gerando um convênio

1 6 O grupo que participou deste programa de ensino e pesquisa era formado, além do coordenador,
por: Sergio Lemos, Lenita Peixoto Vasconcelos, Rosa Raposo, Clara Akiko, Hilda Costa, Paulo
Miguel Rocha Fragoso, Cláudio Maya Monteiro e José Emílio Schiller de Souza (Freitas, 1998: 203).

Almoço ao término do curso de
saúde pública de 1962, em casa
ao lado do Posto Samuel Libânio.
Na primeira fila, da direita para
esquerda, o primeiro é o dr.
Fernando Leitão. Em pé atrás, de
terno e gravata, dr. Bichat de
Almeida Rodrigues, tendo ao seu
lado o sr. Carvalho dono da casa
e do terreno que foi cedido para
construção do Posto. Acervo
Particular.
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firmado entre a Secretaria Geral de Saúde e Assistência do Estado da
Guanabara, a Fundação Sesp, o DNERu e a Ensp, em junho de 1960. Com
isso, o posto passou a ter dupla finalidade: atender à população daquela
área rural de Jacarepaguá e sediar o treinamento em área rurais dos alunos
encaminhados pela Ensp. O convênio possibilitou o desenvolvimento de
um trabalho integrado entre os profissionais destes órgãos, gerando o
desenvolvimento de pesquisas, a expansão e melhoria do atendimento à
população desta região e a complementação da formação dos alunos da
escola. Aliando as atividades de ensino, pesquisa e atendimento à
comunidade, realizou-se um levantamento das condições socioeconômicas
de saúde e de saneamento da área rural de Jacarepaguá, que se encontrava
sob a jurisdição do Posto Samuel Libânio.17

A gente fazia um levantamento da família. Quantas pessoas moravam
na casa: pai, mãe, quantos filhos. Via as condições de habitação: se
tinha água (não tinha); se tinha esgoto (não tinha). E a questão de
vacinação: se as crianças eram vacinadas (ninguém era vacinado),
quantos filhos a mulher tinha tido, se ela tinha perdido filhos e quantos,
de que morreram (morriam de diarréia, de sarampo). Então a gente
conseguiu ter um retrato muito próximo da realidade, daquela situação,
daquela região em que estávamos trabalhando. E começamos a querer
conhecer as curiosas da região. (Entrevista com Elsa Ramos Paim, 2004)

O trabalho desenvolvido foi beneficiado em vários aspectos pela
experiência anterior em algumas atividades desenvolvidas pelo Sesp. Elsa
Paim foi uma das enfermeiras que levou para Jacarepaguá sua experiência
em diferentes regiões do país, quando integrava a equipe do Sesp. Implantou
um trabalho de identificação e aproximação com as curiosas localidade,
para orientá-las e dar suporte em casos mais complicados, e     investiu no
programa de formação de atendentes e visitadoras sanitárias e de preparação
de laboratoristas, seguindo os mesmos padrões adotados pelo Sesp em suas
atividades por diferentes regiões do país:

O trabalho era interessantíssimo, uma região como eu nunca tinha
visto. E olha que eu trabalhei no interior, em muitos lugares, mas nunca
tinha visto uma região tão pobre, tão desassistida, com tanto problema
como aquela (...).

1 7 Resumo das principais atividades desenvolvidas pela Ensp durante o exercício de 1964. Ver
Fundo Ensp, caixa 24, maço 3, Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.....
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Era uma região muito distante para ter pessoal que não fosse da própria
área. E também uma filosofia do Sesp era sempre trabalhar com pessoas
da própria comunidade. Então, no levantamento que a gente tinha feito
lá, identificamos pessoas alfabetizadas, que podiam ser treinadas para
serem atendentes e visitadoras. Atendente era a pessoa que atendia nos
consultórios, dava injeção, essas coisas. E a visitadora ia fazer o trabalho
de campo, que era um trabalho, tradicionalmente, da enfermeira. Nós
fizemos um recrutamento e conseguimos umas meninas ótimas,
formidáveis. O treinamento desse pessoal durou três ou quatro meses.
(Entrevista com Elsa Ramos Paim, 2004)

Outra linha de atividades implementada pelos profissionais da
Escola com a orientação de estabelecer mecanismos de aproximação e
melhor atendimento às comunidades foi a experiência de teatro popular,
coordenada por Luís Mendonça, cujo ponto de partida foi também um
levantamento na região em torno de Manguinhos para delimitar as
necessidades da comunidade local. Os trabalhos     foram conduzidos pelo
Departamento de Ciências Sociais, na época dirigido por Acácia Mendonça,
e pelo Departamento de Epidemiologia, dirigido por Joir Fontes. O objetivo
inicial era realizar um levantamento sobre as condições socioeconômicas
da região de Manguinhos de modo a obter subsídios para a instalação da
Unidade de Atendimento que seria inaugurada na Escola em 1967, e daria
origem à Unidade Germano Sinval Faria.

Em 1966 a gente fez o curso de educação, mas nas horas vagas nos
dedicamos à preparação de uma pesquisa para saber quais eram as
condições da área, delimitar a que seria de atendimento dessa unidade, o
tamanho da população, suas características, condições de vida e saúde
etc. (...). A pesquisa surgiu da idéia de formar uma unidade e de que não
se deveria organizar a unidade sem a população ser ouvida.

A pesquisa foi feita pelo grupo de ciências sociais e pelo grupo de
epidemiologia; especialmente esses dois grupos trabalharam mais.
O pessoal da estatística estava com o da epidemiologia; se não me engano,
os departamentos eram juntos. (Entrevista com Lenita Peixoto
Vasconcelos, 2004)

O trabalho de instalação da unidade foi realizado pela enfermeira
Antonieta Siqueira Prado, funcionária cedida da Divisão Nacional de
Tuberculose, com a ajuda, entre outros, de Hugo Tomassini. O contato
com a comunidade de Manguinhos geraria outros frutos. Um deles foi
uma rica experiência de teatro popular, mais uma vez sob o estímulo e
apoio do diretor Edmar Terra Blois.
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Então, nós, da educação, resolvemos fazer. Eu e Acácia, com a ajuda do
Sérgio e do pessoal todo do departamento. Mas era interesse nosso
fazer um trabalho de educação nesse mesmo parque João Goulart,
começar alguma coisa ali. Então eu disse: ‘Ah, vamos começar com
uma coisa diferente.’ A gente estava em plena Revolução, e tinha que
ter muito cuidado.

Ali no Parque Proletário João Goulart resolvemos iniciar uma
experiência, porque vínhamos de todos esses trabalhos de campo e
achávamos muito importante não perder o contato com a realidade, com
a clientela da saúde pública, o pessoal que deveria ser atendido na Unidade
de Saúde: o pessoal da comunidade. O Luís Mendonça já tinha um trabalho
numa fábrica aqui perto, em Bonsucesso, em que ele fazia uma experiência
de teatro de operários dentro de fábrica. Então, o Blois na mesma hora
chamou o Mendonça, que foi contratado pela escola para fazer o teatro
aqui dentro. Ele era fantástico! Quando ele chegou, a gente disse: ‘Vamos
começar com o teatro. Educação e Saúde vão ser a partir do teatro’.

E fizeram um levantamento ali, na comunidade. Convidaram as pessoas
de lá para dizer que o que queriam fazer, o Mendonça viu quem queria
começar com eles. Formou-se um grupo interessado, que começou a
discutir que tipo de peça eles gostariam de apresentar, se era drama, se
era o quê. (...) Entre dois ou três textos, eles escolheram uma comédia. Aí
já começou o trabalho de educação, com as pessoas se expressando e
tomando uma decisão. Para nós, isso era muito importante. Se o ‘miolo’

Inauguração da Unidade Sanitária
Germano Sinval Faria. Ensp, 1967.
Da esquerda para a direita:
Antonieta Siqueira Prado, Leonel
Miranda, Edmar Terra Blois. Foto:
Cid Fayão. Acervo Ensp.
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era esquistossoma ou não sei o quê não importava, mas sim a capacidade
de ver as coisas, se expressar, escolher, analisar, entende? E eles analisaram
as peças, escolheram uma comédia e encenaram ela. (Entrevista com
Lenita Peixoto Vasconcelos, 2004)

CONCLUSÃO

Fruto da aspiração de sanitaristas, gerada e elaborada por
profissionais e gestores da saúde, integrantes dos serviços existentes, era
natural que a Escola Nacional de Saúde Pública surgisse como um foco
para formação e aperfeiçoamento de profissionais vinculados aos serviços
de saúde, voltada para o atendimento das deficiências neste campo. Mas
ela surgiu também carregada pelo idealismo, por uma certa dose de
voluntarismo e pela afinidade que envolvia aqueles que se agruparam em
torno do projeto.

Fortalecida pelo contexto internacional, que concentrava suas
atenções sobre o processo de especialização em saúde pública, a Ensp, aos
poucos definiu seu formato de ação e as áreas de conhecimento que iriam
orientar a formação dos alunos. Nesse aspecto, deixou clara sua estreita
ligação com as mudanças que vinham ocorrendo neste campo,
incorporando novos atores, novas correntes de pensamento e reflexão,
novas formas de atuar no campo pedagógico da saúde, sem desprezar a
história e a experiência daqueles que a ela se incorporaram. Nasceu, assim,
como um espaço de agregação, de integração na diversidade e diferença.
E por diversas vezes o discurso de diferentes atores que participaram desse
processo registrou a atuação e dedicação do diretor Edmar Terra Blois. De
forma unânime, sua gestão foi apontada por todos que participaram desse
momento da história da Escola como fundamental para a     consolidação
institucional. Como referem Elsa Paim e Lenita Vasconcelos, em dois
significativos trechos de seus depoimentos

A gente trabalhava muito integrado. E não tinha outro jeito, porque
éramos poucos. Também tínhamos uma relação muito boa. Havia um
Conselho Departamental que se reunia uma vez por mês. O doutor Blois
era tão empenhado em que nós trabalhássemos, que fazia reunião de
noite, porque durante o dia a gente estava trabalhando, não podia fazer
reunião. Então as reuniões eram à noite, lá naquelas brenhas. Já pensou?
Mas depois ele mandava a caminhonete levar a gente em casa. E a reunião
não tinha hora para começar, não tinha hora para acabar! Ele era (...)
Como é que chama uma pessoa que é viciada no trabalho? (Entrevista
com Elsa Ramos Paim, 2004)
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Ele era uma pessoa apaixonada pelas coisas que queria, era um sonhador
utópico. Queria a melhoria da saúde pública para salvar milhões de
pessoas, ser multiplicador e formador de pessoal da saúde pública. Era
um clima de muita paixão e muito sonho, de fazer um monte de coisa
legal. Em plena Revolução não foi fácil. (Entrevista com Lenita Peixoto
Vasconcelos, 2004)

Esta não é, entretanto, uma história de um único grande
personagem, mas uma história que incorpora, agrega muitos atores e
algumas instituições. Porém, não há dúvida de que o papel empreendedor
de Blois foi decisivo naquele momento para o sucesso de muitas medidas
implementadas, como também o foi em parte para os desdobramentos que
no futuro contribuíram para novas mudanças. Não se trata aqui de olhar a
história unicamente como resultado da ação de grandes homens, mas como
espaço de interação entre atores, idéias e interesses, sem descuidar do papel
de cada um especificamente nesses contextos de mudanças e reformas
institucionais.
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ANEXO 1

RELAÇÃO NOMINAL DE PROFESSORES DA ENSP

SEGUNDO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 8º DO

DECRETO N. 47.308 DE 02/12/59

  RAYMUNDO AUGUSTO DE CASTRO MUNIZ ARAGÃO – – – – –

Professor da Escola Nacional de Química e Diretor do Laboratório
de Drogas e Medicamentos

 FUAD NASSIM MELLEM –  –  –  –  – Diretor do Laboratório de Águas

do Estado da Guanabara

 GOBERT DE ARAÚJO COSTA  –  –  –  –  – Chefe de Seção no Instituto

Oswaldo Cruz

 THEOPHILO OTTONI NETTO –  –  –  –  – Professor da Escola Nacional

de Engenharia

 DOMINGOS ARTHUR MACHADO FILHO –  –  –  –  – Professor da Escola

Nacional de Veterinária

  MURILLO V. BASTOS –  –  –  –  – Diretor da Divisão de Organização

Hospitalar

  FAUSTO PEREIRA GUIMARÃES –  –  –  –  – Chefe no Laboratório de

Águas da Guanabara

  ALVARO MILANEZ –  –  –  –  – Chefe de Seção da Fundação Serviço

Especial de Saúde Pública (Sesp)

 HOMERO XAVIER DE ANDRADE PEDROSA –  –  –  –  – Professor da

Escola Nacional de Arquitetura e da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio) e ex-diretor do Departamento
de Águas da Guanabara
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 PAULO ACIOLY DE SÁ –  –  –  –  – Professor da Pontifícia Universidade

Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio)

 ADILSON COUTINHO SEROA DA MOTTA – – – – – Diretor substituto

do Departamento de Esgoto Sanitário da Superintendência de
Urbanização e Saneamento (Sursan)

 ATAULPHO DOS SANTOS COUTINHO –  –  –  –  – Assistente da Escola

Nacional de Engenharia e ex-diretor do Departamento de Águas
da Guanabara

  CARLOS LEOPOLDO PHILLIPOWSKI –  –  –  –  – Chefe da Seção da

Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp)

  WALDO OLIVEIRA MAGALHÃES – – – – – Técnico do Laboratório

de Higiene Industrial da Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública (Sesp)

 PAULO DE GÓES – – – – – Professor da Faculdade Nacional de Medicina

e da Faculdade Nacional de Farmácia

 RUY GOMES DE MORAES –  –  –  –  – Professor da Escola de Medicina e

Cirurgia e da Faculdade Nacional de Farmácia

 RUBENS DE SIQUEIRA – – – – – Professor da Faculdade Fluminense

de Medicina e da Escola de Medicina e Cirurgia

 NECKER PINTO – – – – – Ex-diretor Geral do Departamento Nacional

da Criança (DNCr) e ex-diretor dos Departamentos de Saúde de
Pública de Pernambuco e Amazonas e do Departamento de
Higiene da Guanabara

 JOSÉ MESSIAS DO CARMO – – – – – Diretor do Hospital Francisco

de Castro

  CLOVIS CORRÊA DA COSTA – – – – – Diretor da Maternidade do

Instituto Fernandes Figueira (IFF) e professor da Faculdade de
Ciências Médicas

 MÁRIO OLINTO DE OLIVEIRA – – – – – Professor da Faculdade de

Ciências Médicas e diretor do Instituto Fernandes Figueira (IFF)
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  ELISA DIAS VELOSO –  –  –  –  – Chefe do Centro de Orientação

Psicológica Juvenil do Departamento Nacional da Criança (DNCr)

  CESAR BELTRÃO PERNETA –  –  –  –  – Professor da Faculdade

Fluminense de Medicina

  MÁRIO ULISSES VIANA DIAS – – – – – Professor da Faculdade

Fluminense de Medicina

 JORGE ABREU DE PAIVA – – – – – Psicólogo do Instituto de Seleção e

Orientação Profissional (Isop)

  ANTONIO CARLOS BARBOSA TEIXEIRA – – – – – Professor da

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio)

  EVIO SANTOS BUSTAMANTE – – – – – Ex-diretor da Divisão de

Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho

 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA – – – – – Professor da Faculdade Nacional

de Medicina e chefe de clínica do Hospital Servidores

 PAULO BARRAGAT – – – – – Químico do Departamento Nacional de

Endemias Rurais (DENRu)

 DAPHNIS FERREIRA SOUTO – – – – – Técnico em Higiene do Trabalho

da Petrobrás

 JACQUES NOEL MANGEAU – – – – – Diretor do Serviço Federal de

Bioestatística do Serviço de Educação Sanitária (SES)

 SZACHANA ELIASZ CYNAMÓN – – – – – Chefe de Seção na Fundação

Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp)

 CLARIMUNDO CHAPADEIRO – – – – – Ex-diretor da Divisão de Obras

 ERMENGARDA FARIA ALVES – – – – – Chefe de Seção da Fundação

Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp)

 ACHILLES SCORZELLI JUNIOR – – – – – Professor Interino de Higiene

da Faculdade Nacional de Medicina livre docente de higiene, ex-
diretor da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp)
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 LUIZ ROMEIRO DA SILVA – – – – – Ex-diretor da Seção de Engenharia

Sanitária do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu)

  MÁRIO MAGALHÃES DA SILVEIRA – – – – – Chefe da Seção de

Epidemiologia e Bioestatística e responsável pela Seção de Estudos
Econômicos Aplicados da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp)

  LINCOLN DE FREITAS FILHO – – – – – Ex-diretor dos Cursos do

Departamento Nacional de Saúde (DNS), diretor da Divisão de
Organização Sanitária (DOS) e livre-docente de higiene

  BICHAT DE ALMEIDA RODRIGUES – – – – – Diretor Geral do

Departamento Nacional de Saúde (DNS)

  ELIEZER JACOB ZAGURY – – – – – Diretor dos Cursos do

Departamento Nacional da Criança (DNCr)))))

 EDMAR TERRA BLOIS – – – – – Chefe da Seção de Assistência Social

do Ministério de Educação e Cultura (MEC) e diretor do Instituto
de Pesquisa da Santa Casa

  HERMES AFONSO BARTOLOMEU – – – – – Diretor de Divisão no

Departamento Nacional da Criança (DNCr)

 JOSÉ MARIA MURGEL TAVEIRA – – – – – Técnico do Laboratório

de Higiene Industrial da Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública (Sesp)

  LUCIO DE VASCONCELOS COSTA – – – – – Ex-diretor do

Departamento de Saúde, ex-coordenador do Departamento
Nacional de Endemias Rurais (DNERu)e chefe da Seção de
Administração e Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp)

 NILO CHAVES DE BRIO BASTOS – – – – – Chefe da Seção de Educação

Sanitária da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp)

 NICOLAU BRAILE – – – – – Assistente de Química Tecnológica da Escola

Nacional de Engenharia e Técnico do Departamento Nacional de
Pesos e Medidas (DNPM)
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 JAVAN MACHADO DE GÓES – – – – – Professor do Serviço Social da

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio)

 RANDOVAL MONTENEGRO – – – – – Chefe da Seção de Estatística

Hospitalar do Instituto Fernandes Figueira (IFF)

Fonte: Fundo Ensp/ Seção Secretaria Administração Geral, caixa 67, maço 2/ Casa de Oswaldo

Cruz/Fiocruz.
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ANEXO 2




