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A ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE

PÚBLICA SERGIO AROUCA:
UM LABORATÓRIO DE IDÉIAS PARA

A SAÚDE

INTRODUÇÃO

Na conjuntura do final da década de 1980, a Ensp desempenhou
papel importante no processo de ampla reforma que visava à implementação
do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecido pela Constituição Federal
de 1988. Nesse período, buscou, em sua atuação, sintonia e capacidade de
interlocução com os programas do Ministério da Saúde (MS) e secretarias,
ao mesmo tempo que redirecionava seu objeto de atenção e seus quadros
eram chamados a participar diretamente da gestão pública, ocupando funções
de coordenação em programas nacionais, passando a influenciar decisões
em áreas como atenção básica, saúde do trabalhador, controle de endemias,
políticas de medicamentos, vigilância epidemiológica, rede de laboratórios
de saúde pública, políticas de saneamento, entre outras.

Após essa fase, nos anos de 1990, a Escola pareceu ‘voltar-se
mais para dentro’, com o objetivo de “aprofundar certas questões, testar a
validade de antigas convicções e principalmente aumentar sua capacidade
de contribuir para a produção acadêmica” (Sabroza, 1994: 12). Nos anos
mais recentes, a presença de seus quadros em funções de gestão pública e
seu papel na formação de recursos humanos qualificados para a atividade
acadêmica e para a gestão do sistema de saúde têm se intensificado.

A década de 19901 iniciou-se com um grande desafio para a área
de saúde no Brasil: implementar as conquistas formalizadas no texto

1 Nos primeiros anos da década de 1990 destacam-se algumas importantes iniciativas. Em agosto de
1994 foi realizada a 1a Conferência Pan-Americana de Educação em Saúde Pública com o tema
Democracia e Equidade: repensando a saúde pública. Promoção conjunta das duas associações
continentais, a Associação Latino-Americana e do Caribe de Educação em Saúde Pública (Alaesp)
e a Association of Schools of Public Health (ASPH), o evento destinava-se a debater o papel das

4.....
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constitucional. À Escola coube reavaliar o seu papel e adequá-lo ao novo
contexto. Apesar das importantes conquistas incorporadas à nova
Constituição, o período, inaugurado pelo governo Collor de Mello (1990-
1992), trouxe sérias dificuldades para a implementação das diretrizes do
SUS. Em agosto de 1992, em um cenário marcado por crise ética e política,
foi realizada a 9a Conferência Nacional de Saúde, que tinha como desafio
apontar caminhos para a superação da grande distância entre princípios,
diretrizes e normas expressos na Constituição de 1988 e nas leis
complementares de 1990 e a forma como estava sendo implementado o SUS.

Indo além dos problemas relativos à conjuntura política inicial da
década de 1990, é possível indicar um quadro internacional bastante
desfavorável à consolidação de políticas sociais abrangentes e
redistributivas. Em linhas gerais, desde os anos de 1980, foi se elaborando
uma agenda para o setor saúde, formulada principalmente pelo Banco
Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), na qual à esfera
pública caberia uma ação direcionada apenas para grupos sociais
impossibilitados de responder às ofertas de mercado para o provimento
desses serviços. Daí se afirmar que a reforma sanitária brasileira tem sido
“construída na contra-corrente das tendências hegemônicas da reforma dos
Estados” (Levcovitz, Lima & Machado, 2001: 270). Tal afirmação não deve
implicar, entretanto, atribuir-se menor importância às tensões e contradições
existentes no país e referidas aos distintos projetos e interesses envolvidos
na definição e implementação das políticas de saúde.

No Brasil da década de 1990, a despeito de o SUS estar orientado
por princípios como universalidade, integralidade, hierarquização,
descentralização e participação da sociedade, sua implementação ocorreu
em um quadro adverso à adoção de políticas sociais universais. Entre outros
obstáculos, podem ser destacadas medidas voltadas para a redução do
tamanho do Estado e do quadro do funcionalismo público e mudanças

escolas de saúde pública do continente diante das condições de saúde e das recentes transformações
dos sistemas de saúde que se verificavam em inúmeros países americanos, além de estabelecer um
processo de cooperação entre estas instituições. Em outubro ocorreu a 1a Conferência Nacional de
Ciência e Tecnologia em Saúde. No mesmo ano, realizou-se a Conferência Interamericana sobre
Violência, Sociedade e Saúde, promovida pela Opas. O Ministério da Saúde inicia, também em
1994, a implementação do Programa Saúde da Família, voltado para as ações de prevenção,
promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua, por meio do atendimento
prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes de saúde da
família. Outro programa do ministério que merece destaque é o de Agentes Comunitários de
Saúde, além de diversas ações programáticas de âmbito nacional voltadas para a atenção integral
à saúde da mulher, da criança e do adolescente (Opas/OMS, 1998).
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significativas nas relações de trabalho – com aumento do segmento informal,
do desemprego estrutural e formas precárias de vínculos no próprio setor
público, com implicações para a qualidade da atenção à saúde.

Há que se considerar também dificuldades estruturais que vêm
sendo apontadas pelos estudiosos desse processo e que nos remetem à
história política e social do país, em particular no que se refere ao quadro
de desigualdades sociais, aos contrastes regionais e às características da
dinâmica política de um regime federalista com forte ênfase na esfera
central de decisão. No âmbito específico da área de saúde, destaca-se a
força do modelo médico-assistencial com base no setor privado (Cordeiro,
2001; Bahia, 2001).

Das diretrizes do SUS, a descentralização tem sido indicada como a
que mais se efetivou. Comparativamente a outras áreas de política social
como educação, assistência social e habitação, a saúde foi o setor em que
melhor se delineou um modelo descentralizador. Entretanto, alguns autores
observam que o processo de descentralização na área de saúde, nos anos
1990, deve ser visto como processo parcial, indicando-se inúmeras
contradições na normalização das responsabilidades e das fontes de
financiamento do sistema de saúde entre as esferas municipal, estadual e
federal (Elias, 2001). Ressalte-se a necessidade de uma avaliação política do
processo de descentralização em sua relação com o modelo federativo definido
pela Constituição de 1988 (Cohn, 2001; Vianna, 2001; Elias, 2001).

Deve-se considerar, ainda, que, na proposta política de reforma
da saúde no Brasil, a descentralização sempre esteve atrelada às estratégias
de democratização e incorporação de novos atores sociais (Teixeira, 1990;
Gershman, 1995). Uma das mudanças mais significativas decorrentes da
criação do SUS consistiu no estabelecimento de mecanismos decisórios
que fortaleceram instâncias colegiadas – com destaque para os conselhos
municipais – e a representação dos diferentes atores envolvidos no sistema
de saúde.

Durante a década de 1990 e os primeiros anos do novo século, a
Ensp participou, ao lado de outras instituições e atores sociais, do esforço
de reflexão acadêmica e construção política relativos à recente experiência
do SUS. Não caberia nos limites deste texto detalhar a participação de seus
quadros profissionais e ex-alunos na formulação e implementação de
políticas, aspecto bastante expressivo dessa história. Outro aspecto
importante refere-se à consolidação da pós-graduação da Ensp, reafirmando
sua condição de maior instituição de ensino das Américas voltada para a
saúde pública. A avaliação de políticas públicas e a construção de novos

O Hélio Uchôa também dava
aula de odontologia que, aliás,
foi uma coisa que a Escola
perdeu, que a Escola já teve
importantíssima e que nós
perdemos no tempo. Acho que a
gente tem que recuperar aquilo.

(Entrevista com Maria do Carmo Leal,
falando sobre o curso básico de saúde
pública em 1976)
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modelos de formação, como a Escola de Governo em Saúde, inserem-se
igualmente entre as ações priorizadas pela Escola nos últimos anos. O
balanço desse conjunto diversificado de iniciativas e experiências consiste
em importante tarefa, tanto para seu quadro de profissionais como para
todos os interessados em avaliar as relações entre pesquisa, ensino, serviços
e implementação de políticas públicas.

Mas não apenas no que se refere à implementação do SUS
colocam-se questões e novos desafios para a Ensp. O período que se iniciou
em 1985, marcado pela redemocratização política do país, foi também
caracterizado pela progressiva ampliação do conceito de saúde, com a
valorização de perspectivas interdisciplinares, novos temas e novas
abordagens. Tal ampliação, como se sabe, não se verifica sem que ocorram
tensões e conflitos em torno de idéias, programas e diretrizes institucionais.
Uma perspectiva menos interna à abordagem de diferenças e tensões pode
contribuir para visão mais ampla sobre esses novos desafios. Temas como
desenvolvimento humano,2 relações entre saúde e ambiente,3 promoção
da saúde, saúde de grupos específicos, novos desafios no campo da bioética,
redefinições no conceito de saúde mental – apenas para citar alguns
exemplos – e sua explicitação em uma agenda mais ampla, inclusive no
âmbito internacional, indicam a complexidade com a qual os programas
de pesquisa e formação de recursos humanos em saúde necessariamente
têm de lidar e os cuidados ante qualquer tentativa de reducionismo. A
pluralidade de perspectivas, formações profissionais e projetos para a saúde
é parte essencial da história da Ensp.

2 No plano externo, em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
lançava o primeiro relatório sobre o desenvolvimento humano (Macêdo, 1997). A noção de
desenvolvimento humano como síntese do desenvolvimento, ainda que com importantes
antecedentes históricos, está baseada no trabalho do economista indiano Amartia Zen.

3 Cabe registrar também a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o
Desenvolvimento (Unced), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, que reafirmava a
importância do ambiente e de sua proteção e uso adequado para o desenvolvimento, retomando
o alerta de Estocolmo em 1972. Dentre o conjunto de acordos e compromissos coletivos firmados
entre os chefes de governo ali presentes, destaca-se a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, que continha 27 princípios sobre os direitos e obrigações dos Estados, e a
Agenda 21, que constituía um programa de ação voltado para a implementação dos princípios
estabelecidos na Declaração do Rio. É possível identificar uma ampla interface entre a Agenda 21
e a saúde, uma vez que se buscava estabelecer uma relação significativa entre a deterioração ou
melhoria das condições ambientais e seus impactos nas condições de vida e saúde dos seres
humanos.

do
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Posse dos vice-presidentes e
diretores da gestão Arouca em 24
de maio de 1985. Da esquerda
para a direita: Arlindo Fábio
Gómez de Sousa (vice-presidente
de Desenvolvimento); Luiz
Fernando da Rocha Ferreira da
Silva (vice-presidente de Recursos
Humanos); Paulo Alberto Mafra
Boechat (diretor do Instituto
Fernandes Figueira); Luiz Rey
(superintendente do Instituto
Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde); Frederico
Simões Barbosa (diretor da Escola
Nacional de Saúde Pública);
Antonio Sergio da Silva Arouca
(presidente da Fundação Oswaldo
Cruz); Naftale Katz (diretor do
Centro de Pesquisas René
Rachou); Carlos Médicis Morel
(vice-presidente de Pesquisa);
Akira Homma (superintendente
de Bio-Manguinhos); Paulo
Barragat (assessor da presidência).
Acervo Comunicação Social
Fiocruz.

NOVOS TEMPOS: A ENSP NO PERÍODO DE 1985-2004

A partir de 1985, com a nomeação de Sergio Arouca para a
presidência da Fiocruz, muitas das idéias defendidas no âmbito interno à
Escola puderam se expressar e viabilizar no contexto institucional mais
amplo. Propostas de gestão participativa, ampliação da agenda de pesquisa
a partir de abordagens interdisciplinares, ênfase em programas de difusão
da informação científica e de formação de recursos humanos em diferentes
níveis de ensino, entre outras ações inovadoras, passaram a integrar as
novas diretrizes institucionais.

A combinação de um processo democrático interno com ampliação
de recursos permitiu à Escola uma série de iniciativas que garantiram avanços
nos programas de pesquisa e de ensino. Para Paulo Buss, vice-diretor na
gestão de Frederico Simões Barbosa (1985-1989), o Programa de Apoio à
Reforma Sanitária (Pares), a eleição da diretoria, o convênio com o Instituto
Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps) e o programa
de Pesquisador Visitante foram ações importantes que contribuíram também
para a reestruturação do programa de pós-graduação.

A gestão de Frederico Simões Barbosa foi a primeira na Ensp a
resultar de um processo eletivo. De acordo com Paulo Buss, a eleição
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correspondeu ao momento político vivido pela Fiocruz após a nomeação
de Sergio Arouca para a presidência, que, por sua vez, derivou de ampla
mobilização política:

A gente ficava até nove horas da noite ligando pra deputado (...) ligava e
pedia: ‘Manda carta, manda (...)’. Na época acho que era só fax; não tinha
e-mail nem celular (...) Aí conseguimos emplacar na Nova República.
Quando aconteceu isso, o Arouca imediatamente sugeriu que a gente
fizesse eleição na escola. Aquela história de criar independência, de uma
instituição mais participativa. E me lembro como se fosse hoje: eu ficava
na minha sala na Abrasco, no segundo andar. (Entrevista com Paulo
Marchiori Buss, 2004)

As iniciativas implementadas durante essa gestão contribuíram
para fortalecer a posição da Ensp no cenário acadêmico e também na
oferta de informação especializada de qualidade, através da difusão e
disseminação de textos acadêmicos e técnicos e da promoção de eventos
nos quais os profissionais da saúde pública pudessem se atualizar e
debater as questões relacionadas à área. Entre essas iniciativas destacam-
se o Pares, que contou com suporte da Fundação Kellogg graças à
intermediação de Mário Chaves colaborador da Escola no período
compreendido entre 1986-1989. Convidado por Sergio Arouca para
elaborar o programa, Mário Chaves destacou que a concepção do projeto
enfatizava o trabalho com a comunidade do bairro de Manguinhos, dele
participando também os diversos departamentos da Escola. Com um
volume de recursos significativos repassados pela Kellogg, a Ensp pôde
desenvolver tecnologias apropriadas à gestão e às práticas de saúde no
âmbito dos Sistemas Locais de Saúde.

O Pares iniciou suas atividades com a análise dos modelos
municipais/distritais de atenção à saúde, a cargo dos departamentos estaduais
de saúde, sendo também responsável pela criação de um laboratório de
tecnologias educacionais (hoje Secretaria de Desenvolvimento Eduacional-
SDE), do parque gráfico e da modernização da biblioteca Lincoln de Freitas
Filho (Fiocruz, 2003). Financiou também a implementação do Programa
de Educação Continuada (PEC/Ensp), voltado para a produção de material
impresso destinado a apoiar o desenvolvimento dos profissionais da área
da saúde pública em suas atividade de ensino, pesquisa e extensão, e a
expansão do Centro de Documentação (Cedoc). Sua linha editorial incluía
o Boletim da Escola Nacional de Saúde Pública, textos de apoio, Cadernos
de Saúde Pública, material instrucional – manuais, normas técnicas do
Programa Ampliado de Imunização (PAI) –, entre outros.
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1º plano – da esquerda para
direita:  diretor da Fundação
Kellogg e Arlindo Fábio Gómez,
diretor da Ensp; 2º plano – da
esquerda para direita: Ernani
Braga e Mário Chaves nas
instalações do PEC, s.d.

Gráfica do Programa de Educação
Continuada, s.d.
Fotos: Cid Fayão. Acervo Ensp.

Além de Sergio Arouca, a partir de l985 outros participantes do
movimento sanitarista – que, como se sabe, compreendia divisões político-
ideológicas significativas – passaram a ter a oportunidade de exercer cargos
de suma importância no sistema de saúde. Muitos já haviam ocupado
posições de destaque ainda no contexto do regime autoritário, e a transição
para o regime democrático não implicou superação de obstáculos, muitos
dos quais relacionados a uma tradição administrativa que impunha inúmeras
dificuldades às reformulações propostas (Oliveira, l989).

Da esquerda para a direita:
Antonio Sergio Arouca
(presidente Fundação Oswaldo
Cruz), Hésio Cordeiro
(presidente do Instituto Nacional
de Previdência e Assistência
Social) e Frederico Simões
Barbosa (diretor da Escola
Nacional de Saúde Pública) em
reunião na Fiocruz, 1985-1989.
Acervo Comunicação Social
Fiocruz.
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Com a indicação do sanitarista Hésio Cordeiro, também figura de
destaque do movimento sanitarista, para assumir a presidência do Inamps,
a Fiocruz, ainda sob a gestão de Sergio Arouca, estabeleceu um importante
convênio de cooperação técnica com esse órgão, com o objetivo de
promover cursos e pesquisas que contribuíssem para o desenvolvimento
de processos institucionais de recursos humanos nos serviços de saúde.
A iniciativa teve em vista compatibilizar a atuação dos profissionais de
saúde com os objetivos consignados pelo movimento da Reforma Sanitária,
por meio, por exemplo, de sua capacitação para funções de planejamento,
gerenciamento, direção e chefia de sistemas e instituições de saúde, bem
como de aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores no planejamento e
na administração em saúde.

Foi esse o cenário de participação efetiva da Ensp na construção
e implementação do projeto da Reforma Sanitária. No fórum da 8a

Conferência Nacional de Saúde, em março de 1986, discutiram-se teses
que sublinhavam a importância da participação popular e do controle social
nesse processo.  A Comissão Nacional da Reforma Sanitária, criada após a
conferência, atuou de forma a ampliar o debate estabelecendo interlocuções
com sindicatos, associações de moradores, igrejas, partidos políticos e setor
privado, este responsável por 85% dos leitos hospitalares do país, na época.
Tais interlocuções geraram emendas populares que legitimaram as teses
defendidas na conferência e contribuíram na elaboração do capítulo sobre
saúde da Constituição de 1988.

Debate popular sobre saúde.
Encontro Preparatório para a 8ª
Conferência Nacional de Saúde.
Maceió, 15 a 17 dez. 1985. Foto:
Adailsom Calheiros. Acervo: Casa
de Oswaldo Cruz. Departamento
de Arquivo e Documentação.
Coleção 8ª Conferência Nacional
de Saúde.
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Em 1990, durante a primeira gestão de Paulo Buss como diretor
da Ensp (1989-1993), foi reaberto o doutorado, a partir do trabalho
desenvolvido por Maria Cecília Minayo, que coordenou a pós-graduação
e criou uma comissão encarregada de reestruturar tanto o doutorado como
o mestrado. Segundo Adauto Araújo, diretor da escola entre 1994 e 1998,
a configuração atual do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da
Ensp4 teve como ponto de partida esta reformulação, realizada no início da
década de 1990. Como parte dessa estratégia, definiu-se como um dos
eixos prioritários a formação de doutores no país e, sobretudo, no exterior.
Priorizaram-se investimentos na estruturação e qualificação dos quadros
acadêmicos da Ensp com o propósito de obter, a médio e longo prazos,
melhoria da qualidade de ensino e padrões de formação dos alunos, cuja
maioria era formada por profissionais e gestores de saúde.

Na gestão de Adauto Araújo, intensificaram-se os investimentos
na pós-graduação, e diversas outras iniciativas destinadas à formação de
recursos humanos começaram a ser esboçadas, como os cursos de mestrado
profissional. Novas frentes de atuação desse período foram a criação da

4 Atualmente a Ensp conta em seus quadros com 141 doutores, dos quais 82 atuam como docentes
da pós-graduação stricto sensu estruturado em oito subáreas de concentração: planejamento e
gestão de sistemas e serviços de saúde; epidemiologia geral; endemias, ambiente e sociedade;
saúde e sociedade; saneamento ambiental; saúde, trabalho e ambiente; toxicologia ocupacional/
ambiental; e políticas públicas e saúde. Os demais atuam nos cursos lato sensu. Ver (Entrevista
com Adauto Araújo, 2004)

Plenária  da 8ª Conferência
Nacional de Saúde. Brasília, mar.,
1986. Foto: Álvaro Pedreira.
Acervo: Casa de Oswaldo Cruz.
Departamento de Arquivo e
Documentação. Coleção 8ª
Conferência Nacional de Saúde.
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Fundação de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Cooperação
à Escola Nacional de Saúde Pública (Fensptec) e as primeiras formulações
para um Programa de Ensino a Distância. De acordo com o depoimento de
Paulo Buss relativo à sua segunda gestão como diretor da Ensp:

O Adauto já tinha lançado no final da gestão dele duas iniciativas
importantes: a Ensptec, depois Fenpstec – que nos permitia, por força de
lei, uma cobertura para receber recursos externos e contratar e remunerar
pessoas – e a educação a distância (...). Eu tive o privilégio de herdar
essas duas propostas, aprofundá-las e implementá-las de fato. E somamos
a elas outras duas: a gestão da diversidade, pluralidade e qualidade de
conhecimento e intervenções que a Escola podia realizar; e a estratégia
da Escola de Governo, que era uma idéia de comprometer-se com a
geração de inovações para o Sistema Único de Saúde na sua face de
saúde pública. (Entrevista com Paulo Marchiori Buss, 2004)

Não obstante as dúvidas e críticas que pairavam com relação à
iniciativa, a Fensptec surgiu para a captação de recursos destinados à
realização de projetos, além de organizar e normalizar as atividades de
consultoria e prestação de serviços de profissionais da unidade, até então
sem qualquer acompanhamento e avaliação por parte das chefias dos
departamentos e das direções. Ao mesmo tempo, previa-se a obtenção de
remuneração partilhada entre os membros das equipes envolvidas nos
projetos. Posteriormente, o 3o Congresso Interno, realizado em 1998,
deliberou a transformação da Fensptec em Fundação para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), voltada para
estimular, fomentar e apoiar o desempenho das inúmeras funções realizadas
pelo conjunto das unidades da Fiocruz.

A discussão em torno de políticas de incentivo, não limitadas à
captação de recursos mediante projetos, permanece na instituição e
provavelmente seria colocada em termos mais adequados se fossem avaliadas
ações que guardem alguma semelhança com os propósitos iniciais da
Fensptec, podendo-se mencionar, entre outras, as discussões que vêm
orientando o debate sobre a lei de inovação.

O papel da saúde pública nos anos 1990, na visão de seus
profissionais e quadros dirigentes, deveria ser redefinido de modo a combinar
as perspectivas mais tradicionais, centradas em intervenções qualificadas
tecnicamente, com um marco explicativo mais amplo que permitisse, inclusive,
a mudança de certas práticas tradicionais e a incorporação de outras. Ao
lado das ações realizadas no âmbito dos departamentos – construídos, em
linhas gerais, para contemplar as diferentes áreas de conhecimento (ciências
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sociais, planejamento, epidemiologia, saneamento), especialmente em fins
da década de 1980 – intensificaram-se outros formatos organizacionais,
relacionados a novas temáticas, abordagens e problemas que demandam
ações interdisciplinares. Nesse período, pode-se destacar a criação, em 1989,
do Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde (Claves);
do Núcleo de Doenças Endêmicas Samuel Pessoa, em 1990; do Núcleo de
Estudos Locais de Saúde (Elos), em 1995; e do Projeto Desenvolvimento
Local Integrado e Sustentável (Dlis/Manguinhos), em fins de 1999.

Com o objetivo de realizar pesquisas de cunho epidemiológico e
socioantropológico, privilegiando abordagens estratégicas em saúde, o
Claves atua de forma articulada com órgãos do poder público, movimentos
sociais organizados, outros núcleos de estudos e centros de atenção a
vítimas de maus-tratos e violência, ao mesmo tempo que estimula a
formação de recursos humanos nesta área.

Mais do que romper a estrutura administrativa e o ‘modelo
departamental’, o objetivo que levou, no início da década de 1990, um
grupo de pesquisadores dos departamentos de Ciências Biológicas e
Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde a criar o Núcleo de
Doenças Endêmicas Samuel Pessoa foi o de realizar estudos que
integrassem os enfoques biomédicos, epidemiológicos e socioeconômicos.
Em 1993, o núcleo se transformaria em departamento, consolidando a
integração de pesquisas de campo em diferentes comunidades. Segundo
Adauto Araújo, o núcleo surgiu da iniciativa de um grupo de pesquisadores,
entre os quais incluía-se o diretor da escola à época, Frederico Simões
Barbosa, que, sob a liderança de Paulo Sabroza, reuniam-se em uma sala
no Departamento de Ciências Biológicas:

A gente se reunia com os alunos – era um núcleo de professores e alunos
– para estudar as doenças endêmicas, mas com um outro enfoque que
não unicamente o epidemiológico, incluindo a visão das ciências sociais,
da antropologia. Logo depois o Carlos Coimbra veio fazer parte deste
núcleo.     (Entrevista com Adauto Araújo, 2004)

De forma semelhante, buscando aliar pesquisa, ensino e
cooperação, a criação do Elos, em 1995, propiciou o surgimento de um
espaço capaz de congregar pesquisadores e professores em torno dos temas
relacionados à saúde das populações em nível local. A partir da definição do
bairro da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, como locus de desenvolvimento
do programa de trabalho, este núcleo tem por objetivo desenvolver
metodologias de educação popular e saúde orientadas a facilitar a participação
da população local na gestão de sua realidade de saúde.

Quando se reabriu o doutorado
em 90-91 tinha muita gente da
própria instituição fazendo o
doutorado, eram pessoas já mais
do que experientes, que não
tinham sido tituladas ainda. Isso
acontece aqui e acontece no
Instituto Oswaldo Cruz também
numa determinada época.
Coincide com a exigência da
titulação, com as normas da
Capes determinando que pra
você dar aula de especialização
ou em uma pós-graduação stricto
sensu, tem que ter o título de
‘doutor’. Agora, tinha também
muita gente de serviço. Se
mesclava na turma o pessoal da
chamada ‘área acadêmica’ e o
pessoal da saúde pública que
tem uma origem no serviço. Quer
dizer, as pessoas que estavam na
universidade dando aula, fazendo
pesquisa e aqueles que vinham
dos serviços em busca também
de um aperfeiçoamento, de uma
melhoria no seu trabalho, no seu
conhecimento.

(Entrevista com Adauto Araújo, 2004)
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Alunos de mestrado. Ensp, 1989.
Núcleo de Doenças Endêmicas
Samuel Pessoa, com os
professores Valmir Laurentino e
José Wellington de Araújo a
procura de barbeiros no Sítio do
Mocó, São Raimundo Nonato,
Piauí. O trabalho fazia parte do
treinamento de agentes de saúde
e da tese de mestrado de dois
alunos. Foto: Adauto Araújo.
Acervo Particular.

Adauto Araújo – pesquisador da
Ensp necropsiando animal cercado
de crianças no povoado de
Zabele, São Raimundo Nonato,
Piauí, 1985, durante trabalho de
campo. Foto: Márcia Chame.
Acervo Laboratório de
Paleoparasitologia.

Uma outra dimensão do trabalho da Escola refere-se à mobilização
e à interação com a sociedade civil. Nessa perspectiva, a partir de meados
da década de 1990, vem se realizando a experiência do Dlis, desenvolvido
no bairro carioca de Manguinhos por um conjunto de parceiros que incluem
a Fiocruz, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, entidades da sociedade
civil local, entidades privadas e outros órgãos públicos. Com base na
participação comunitária e abrangendo os campos da geração de trabalho
e renda, habitação e urbanização, saúde e alimentação e desenvolvimento
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social e educação, o projeto permitiu à Ensp realizar pesquisas e
desenvolvimento de tecnologias e metodologias nos referidos campos,
visando a incorporá-las aos seus cursos e a incrementar sua capacidade de
cooperação técnica em promoção da saúde. Partindo de uma perspectiva
de promoção da saúde que valoriza o papel dos determinantes gerais sobre
as condições de saúde, o Dlis inscreve-se entre aquelas experiências que
buscam intervir no amplo conjunto de aspectos que influem na saúde,
incluindo aqueles considerados, segundo uma ótica mais restrita, como
externos à esfera do indivíduo e do setor saúde.

Outro setor da escola que desenvolve atividades nesse campo é o
Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria, constituído atualmente por
um conselho gestor, uma chefia e quatro coordenações: ação comunitária;
assistência; ensino e pesquisa; e desenvolvimento tecnológico. Uma das
vertentes atuais de atuação do Dlis ocorre em interação com o trabalho
desenvolvido pela coordenação de ação comunitária, destinada ao
desenvolvimento de atividades na área de promoção da saúde.5 A escola
mantém, portanto, sua estratégia de investir em uma constante interação
com a comunidade, característica que preserva desde a sua fundação.

Atendimento no Centro de Saúde
Escola Germano Sinval Faria, s.d.
Foto: Cid Fayão. Acervo Ensp.

5 Neste sentido vêm sendo desenvolvidos dois programas: o Grupo de Saúde e Desenvolvimento
Social do Fórum Regional Acorda Manguinhos e Estratégia de Saúde da Família/ESF, para
moradores do Parque João Goulart e Mandela de Pedra, no bairro carioca de Manguinhos.



116

UMA ESCOLA PARA A SAÚDE

Antonio Sergio Arouca
(presidente da Fiocruz)
inaugurando o Centro de Estudos
da Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana (Cesteh) criado
em 1987, s.d. Foto: Cid Fayão.
Acervo Ensp.

Deve-se observar que, pelo menos desde 1985, outras iniciativas
de natureza interdisciplinar, muitas vezes de difícil realização no âmbito das
estruturas departamentais, foram implementadas. Uma delas foi o Centro de
Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh), atualmente
um departamento da Ensp, que tem por objetivos básicos realizar pesquisas,
atividades de cooperação técnica e formar recursos humanos para a área,
dentre os quais técnicos para atuação nos programas de saúde do trabalhador,
no âmbito do SUS e outras instituições, e novos pesquisadores provenientes
de cursos de especialização, mestrado e doutorado.

A perspectiva inter e multidisciplinar – marca da trajetória da escola
– pode ser identificada nessas iniciativas. Verifica-se também a multiplicação
das áreas temáticas de interesse, que nas últimas duas décadas expandiram
o entendimento do que seria objeto de investigação em saúde. Os programas
de pesquisa da escola, desde o início dos anos 1990, incluem as variadas
áreas do conhecimento no campo da saúde pública e indicam a diversidade
de linhas e projetos de pesquisa, definidos de acordo com grandes eixos
temáticos como doenças prevalentes no país; políticas de saúde e
reorganização dos serviços; práticas de saúde; e relações da saúde com o
Estado e a sociedade.6 Constata-se, pois, que não apenas os desafios da

6 O Relatório de Atividades da Fiocruz de 1990, no item dedicado à pesquisa em  saúde coletiva na
Ensp,,,,, relaciona um conjunto de projetos que abordam diversos temas, entre os quais: política de
saúde e reforma sanitária; movimentos sociais e saúde; saneamento e saúde ambiental; saúde do
trabalhador e ecologia humana; economia da saúde; estudos demográficos e sobre reprodução
humana; epidemiologia das doenças endêmicas (incluindo Aids); epidemiologia do câncer; saúde
mental; educação em saúde; violência e saúde; saúde das populações indígenas; saúde do idoso;
vigilância sanitária etc. (Fiocruz, 1990).
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implantação do SUS, mas também a diversidade e a complexidade inerentes
à abordagem da saúde pública nas duas últimas décadas do século XX
constituíram-se em temas de reflexão e contribuição incorporados ao projeto
institucional da Ensp.

A expansão de temas de interesse pode revelar, na visão de
determinados grupos, uma ‘dispersão’ ou ‘ausência de foco’ nas questões
centrais, que nos remetem às definições de investimentos em pesquisa,
ensino e serviços. No final da década de 1990, durante as discussões do
processo eleitoral que conduziria Paulo Buss ao seu segundo mandato
(1998-2000), dentre as linhas de ação apresentadas uma apontava para a
‘gestão da diversidade’, reconhecendo todas as iniciativas de ensino,
pesquisa e cooperação como algo a ser respeitado e incentivado e, ao
mesmo tempo, imprimindo o fomento e o estímulo a algumas prioridades,
que se traduziriam em um Programa de Pesquisa Estratégica. Este programa,
lançado no início da segunda gestão de Buss, investigou métodos e técnicas
a serem apropriados estrategicamente pelo sistema de saúde.7 Ao mesmo
tempo, foi concebida a idéia de Escola de Governo em Saúde, que visava
a um compromisso com a geração de inovações para o SUS, formando
quadros de gestores que atuam nos estados e municípios. Isto significou,
na visão dos dirigentes da Ensp, uma ‘reorientação estratégica’ do programa
de ensino, pesquisa e cooperação técnica no sentido de ampliar a
capacidade de governança de sistemas, serviços, organizações e programas
de saúde, assim como de gerar novos conhecimentos e tecnologias com o
mesmo fim, consolidando o papel estratégico da instituição como agência
pública governamental.

Na gestão de Jorge Bermudez, que teve início em 2001, definiram-
se como ações prioritárias: estruturação e consolidação das três
coordenações da Escola (Escola de Governo em Saúde, pós-graduação e
Desenvolvimento Institucional e Gestão); uma ampliação da participação
da Escola na capacitação profissional dos quadros do MS e de suas agências
reguladoras, como a Agência Nacional de Saúde e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária; e consolidação da Escola de Governo em Saúde, por
meio de inúmeras estratégias, dentre as quais destacam-se as tecnologias
de educação a distância, ferramentas essenciais neste processo.

Para cumprir sua missão e desenvolver seus programas
institucionais de ensino, pesquisas, serviços de referência, informação e

7 O programa, lançado em 1998, teve em seu segundo edital 68 projetos apresentados, dos quais 20
foram selecionados, com a participação de 180 professores e alunos.

O ministério articulava isso.
Através das coordenações
estaduais e as coordenações
estaduais com as locais. E a Ensp
foi se envolvendo cada vez mais,
se voltando pra dentro do serviço
de saúde ‘mesmo’, formando
pessoal. Por isso que eu não sei,
não tem como quantificar, mas a
importância dessa instituição na
constituição do Sistema Único de
Saúde do Brasil é enorme. Porque
esteve formando as pessoas nos
mais recônditos lugares, nas mais
diferentes frentes.

(Entrevista com Maria do Carmo Leal, sobre
os cursos descentralizados, 2004)
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comunicação e desenvolvimento institucional, a Ensp está estruturada da
seguinte forma: como instância deliberativa o Conselho Deliberativo e a
Direção, aos quais estão vinculadas as coordenações de pós-graduação,
Escola de Governo e Desenvolvimento Institucional e Gestão’. Possui oito
departamentos: Ciências Sociais; Epidemiologia e Métodos Quantitativos
em Saúde; Administração e Planejamento em Saúde; Ciências Biológicas;
Saneamento e Saúde Ambiental; Endemias Samuel Pessoa; Centro de
Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh); e Centro
de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF). A Escola     abriga ainda
os seguintes centros de referência, núcleos interdepartamentais e
multidisciplinares e de apoio às atividades de ensino, pesquisa e serviços:
Centro de Documentação e Informação (Cedoc), Claves, Elos, Núcleo de
Assistência Farmacêutica (NAF), Núcleo de Estudos Político-Sociais em
Saúde (Nupes), Secretaria de Desenvolvimento Educacional (SDE); e
Laboratório de Informática (Labi).

Na face mais acadêmica da Ensp, deve-se ressaltar a experiência
do periódico Cadernos de Saúde Pública e do curso de pós-graduação. Os
Cadernos de Saúde Pública, criados em 1985, sob coordenação de Frederico
Simões Barbosa e Luiz Fernando Ferreira, vêm desempenhando importante
papel na consolidação e divulgação da pesquisa em saúde coletiva,
compreendendo as várias subáreas do conhecimento que a integram.
Publicação bimestral, atende à comunidade científica da área de saúde
coletiva de maneira ampla, veiculando artigos originais nas áreas de
epidemiologia, parasitologia, microbiologia, nutrição saúde ambiental,
ciências sociais aplicadas à saúde, dentre outras (Ensp, 2004). O trecho a
seguir de editorial do número comemorativo dos 20 anos da publicação,
destaca dados expressivos:

Durante a primeira década de publicação, cerca de 48% dos autores eram
externos, nos últimos volumes chegou a 81%. Outro dado significativo
é que 13% dos autores que publicaram em CSP nos últimos anos são do
exterior, sobretudo da América Latina, Europa, EUA e Canadá (...). Quanto
à circulação e disseminação, pode-se afirmar com segurança que CSP
figura atualmente dentre as revistas científicas mais lidas no país.
(Coimbra Jr., 2004: 4)

Outra importante publicação periódica da Ensp é a Revista Radis do
Programa Reunião Análise e Difusão de Informação sobre Saúde (Radis). Criado
em 1982, o programa distribui cerca de 40 mil exemplares da revista,,,,, que tem
por finalidade promover a disseminação de informações sobre saúde pública
entre produtores de conhecimento e gestores do SUS (Ensp, 2004: 10).

A Ensp tem esses dois braços
bem demarcados. A área
acadêmica e a área de
envolvimento mesmo com o
serviço de saúde, que, aliás, é a
função social da Ensp e da
Fiocruz por ser do ministério.
Então isso, na década de 1980,
a Ensp vive esses dois
movimentos. Um movimento de
‘grande’ crescimento da área
acadêmica científica da pesquisa
e um movimento de grande
envolvimento também com os
serviços de saúde nos cursos
regionalizados, depois nos cursos
de especialização por área
específica: epidemiologia,
planejamento, de ciências sociais
nos estados.

(Entrevista com Maria do Carmo Leal, 2004)
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A colaboração entre docentes da Ensp e grupos de pesquisa no
exterior tem se intensificado nos anos recentes. Dados para o período de
2001-2003 indicam expressiva colaboração nas áreas de paleoparasitologia
e paleoepidemiologia; saúde dos povos indígenas e antropologia médica;
sistemas e serviços de saúde na América Latina e Caribe; métodos
epidemiológicos; geografia da saúde; desigualdades sociais e raciais em
saúde; violência e saúde; estudos sobre Aids; saúde do idoso; toxicologia
reprodutiva; políticas de acesso e distribuição de medicamentos; saúde e
ambiente; gênero, trabalho e saúde; abordagens ecossociais sobre riscos
ocupacionais; avaliação econômica de tecnologias em saúde; saúde mental;
avaliação de programas de promoção da saúde; epidemiologia do câncer;
teoria e prática da pesquisa-ação; reformas da saúde em perspectiva
comparada; e elaboração de instrumentos de acreditação de cursos de saúde
pública (Ensp, 2004).

Em 2002, procedeu-se à redefinição das linhas de pesquisa da
Ensp. Atualmente, 27 linhas integram o programa de pesquisa e
configuram-se como referências para o desenvolvimento de projetos pelos
estudantes de pós-graduação: avaliação de políticas; sistemas e programas
de saúde; avaliação de serviços e tecnologias de saúde; bioética;
biotecnologia e saúde; cultura, saúde e enfermidade; desigualdades sociais
e saúde; determinação e controle de endemias; economia em saúde;
educação, saúde e cidadania; epidemiologia de doenças crônicas;
epidemiologia de doenças transmissíveis; formulação e implementação de
políticas públicas em saúde; gênero e saúde; informação e saúde;
modelagem em saúde e ambiente; nutrição e saúde pública; paleopatologia
e paleoparasitologia; planejamento e gestão em saúde; políticas e sistemas
de saúde em perspectiva comparada; profissão, trabalho e formação em
saúde; promoção da saúde; saúde ambiental; saúde e trabalho; saúde
indígena; saúde mental; toxicologia e saúde; vigilância e saúde e violência
e saúde (Ensp, 2004).

O crescimento da oferta de cursos pela Ensp vem se expressando
em números bastante significativos nas áreas de stricto e lato sensu, esta última
responsável por 93% dos alunos formados no período 1990-2000.8 No final
desse período, a escola adotaria um novo sistema de formação de pessoal em
nível de mestrado. Ainda em 1999, foi implantada a modalidade

8 Neste período, em que a oferta quadruplica, foram oferecidos 320 cursos com 7.739 vagas, as
quais resultaram em 6.129 matrículas e 5.672 formados. Estes números fazem parte dos resultados
de uma pesquisa sobre os cursos lato sensu da Ensp entre 1990-2000, realizada pela coordenação
da pós-graduação, e encontram-se no Relatório Final de Pesquisa (Oliveira & Barbosa, 2001).
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‘profissionalizante’ no programa de pós-graduação strictu sensu da Ensp, cuja
origem pode ser apontada em meados da década, quando se iniciou a discussão
da implementação da proposta denominada ‘Programa de Especialização em
Saúde Pública com Progressão seletiva para o Mestrado’, cuja finalidade era
possibilitar ao aluno do curso de especialização optar por continuar sua
formação, no segundo ano do programa, já em nível de mestrado.9 O
atendimento às demandas de diversos setores do MS, secretarias estaduais e
municipais e outros organismos da saúde e a compatibilização de qualidade
acadêmica com flexibilidade de carga horária foram os fatores que nortearam
a criação dos cursos de mestrado profissional a partir do ano de 2002.10

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Ensp conta hoje
com 82 docentes-orientadores. Desde a criação do mestrado, em 1977, foram
defendidas 645 dissertações; no doutorado, criado em 1980, 187 teses foram
defendidas até 2003. Anualmente o programa recebe de 70 a 80 mestrandos
e de 30 a 35 doutorandos. Cabe ressaltar o ingresso de estudantes do exterior,
principalmente de países sul-americanos, centro-americanos e africanos.

A criação de programas interinstitucionais, nos moldes definidos
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
consistiu em importante iniciativa. Realizou-se, nessa modalidade, curso
de doutorado com a participação do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães
da Fiocruz, do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, da Universidade
Federal de Pernambuco, tendo se transformado em curso independente em
2003. Experiências semelhantes foram desenvolvidas em nível de mestrado
com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (Paraná) e Universidade
Federal do Pará (UFPA). Dentro desse modelo, permanece o curso realizado
em Manaus, em cooperação com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam)
e o Centro de Pesquisa Leonidas e Maria Deane (Fiocruz).

Teve início, em 2003, processo de discussões com o objetivo de
se criar de mestrado e doutorado em saúde pública na região Norte, onde
não há atualmente curso de pós-graduação em saúde coletiva. Contando
com a participação de diversas instituições de pesquisa e ensino da região
amazônica, esta iniciativa tem por objetivo criar condições para um
programa permanente de alto nível na região (Ensp, 2004).

9 Ver documento Mestrado Profissionalizante na Ensp – antecedentes e situação atual, elaborado
pela coordenação da pós-graduação para discussão na escola. 30/09/2002. Disponível em:
<www.ensp.fiocruz.br>.

1 0 O primeiro curso de mestrado profissional foi o de gestão em sistemas e serviços de saúde, dirigido
para profissionais da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. A partir de então
surgiram: gestão em ciência & tecnologia em saúde (2002); regulação em saúde complementar; e
gestão da informação e da comunicação em saúde (2003).
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A criação, em 2002, do mestrado em saúde pública, modalidade
profissionalizante com duas áreas de concentração – gestão em saúde e
vigilância em saúde – teve por objetivo a formação de profissionais do
sistema de saúde

comprometidos com processos dinâmicos de transformação institucional
e de inovação gerencial, para atuarem como formadores e indutores de
processos de mudança em suas instituições de trabalho mediante a adoção
de novos conceitos e práticas, desenvolvendo produtos de aplicabilidade
ao desenvolvimento do SUS e do sistema de ciência e tecnologia. (Ensp,
2004: 22)

Na área de gestão em saúde incluem-se atualmente os cursos de
gestão em sistemas e serviço de saúde, oferecido para técnicos da Secretaria
de Atenção à Saúde do MS; gestão em ciência e tecnologia em saúde,
oferecido para técnicos da área de gestão da Fiocruz; regulação em saúde
suplementar, oferecido para técnicos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar; Gestão de Informação e Comunicação em Saúde, oferecido
para técnicos da área de informação e comunicação da Fiocruz. Na área
de concentração em vigilância em saúde, é realizado o curso de Vigilância
em Saúde, para técnicos da Secretaria de Vigilância em Saúde da Fundação
Nacional de Saúde (Ensp, 2004: 22).

É possível estabelecer relação entre essa experiência recente e os
cursos descentralizados de meados da década de 1970. Como observa
Maria do Carmo Leal:

(...) a parte que eu acompanho de perto tem relação com os serviços de
saúde. Nós temos, digamos assim, uma nova versão (...) da formação de
recursos humanos, moderna, atual, que são os mestrados
profissionalizantes. Esses cursos nada mais são do que uma reatualização
daquele antigo momento em que a Ensp fez os cursos de saúde pública,
que naquela época eram os cursos descentralizados de saúde pública. É
uma versão totalmente diferente esta de agora, porque é uma pós-
graduação stricto sensu, mas retoma a mesma idéia de quadros
qualificados para o sistema de saúde. Naquela época era formar o
especialista (...); hoje é formar o mestre. A Ensp está sempre fazendo isso,
porque ela tem duas feições: uma feição que é ligada com (...) o serviço
de saúde, a do olhar para a sociedade, e uma outra que também é ligada
à sociedade mas com um olhar diferente, que é a perspectiva acadêmica.
(Entrevista com Maria do Carmo Leal, 2004)

Esse comentário é interessante para a reflexão sobre a tendência
a se contrapor às novas orientações impressas na Ensp e no perfil acadêmico,
acentuado por uma série de iniciativas adotadas desde a década de 1980:

Precisava de gente pra treinar o
pessoal do Brasil a montar um
programa de imunização nos
estados e municípios, como
aprender minimamente a avaliar o
impacto da vacina, alguns
rudimentos de epidemiologia e de
planejamento, abordando a
questão da imunização. E eu caí
de cabeça pra ajudar porque eu
sempre fui favorável a qualquer
coisa que viesse pra melhorar a
saúde da população. Naquela
época, na Ensp, as campanhas de
vacina eram consideradas uma
coisa ‘out’ porque não ia resolver
o problema de saúde. Havia uma
discussão centrada nas condições
de vida, era uma questão da
esquerda da época. Entretanto, eu
sempre fui do tipo que qualquer
coisa que pudesse ajudar eu estou
dentro e comecei a me envolver
às custas de ter recebido muitas
críticas por ajudar o Ministério da
Saúde da época a montar as
campanhas de imunização.
Mesmo assim fui.

(Entrevista com Maria do Carmo Leal
falando sobre o início do Programa Nacional
de Imunizações (PNI) 2004)
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olhares diferentes, porém ambos vinculados à sociedade. Como
observamos no primeiro artigo deste livro, a tensão entre as vertentes
acadêmicas e as direcionadas para ações e serviços no sistema de saúde
é constitutiva do campo da saúde pública, e estaria fadada ao fracasso
qualquer tentativa de harmonizá-las artificialmente. Por outro lado, a
relação entre idéias e práticas é bastante complexa, como vêm
demonstrando, entre outros campos de conhecimento, os estudos sociais
da ciência. Trata-se efetivamente de uma via de mão dupla na qual seria
igualmente estéril determinar a que termo deve ser atribuída antecedência
– idéias ou práticas –, pois ambos são atos sociais.

Na construção histórica do campo da saúde coletiva, a revisão de
conceitos como o de medicina preventiva (Arouca, 2003); as redefinições
das idéias e práticas em relação à saúde mental (Amarante, 2000); as
redefinições conceituais referidas às relações entre saúde, ambiente e espaço
(Sabroza, 1994); o debate sobre promoção da saúde (Zancan & Bodstein,
2002), para ficar apenas em alguns exemplos, são constitutivos da área de
saúde coletiva e encontram-se presentes na formulação de políticas e na
orientação impressa aos serviços.

Além dessa tensão que está na origem da história da saúde pública
nos mais diversos contextos nacionais, um tema recorrente consiste nos
obstáculos existentes para a maior troca entre os profissionais da Ensp.
Não apenas o crescimento – o tamanho da instituição – foi apontado, mas
principalmente os padrões atuais de avaliação do trabalho acadêmico, que
privilegiam de modo quase exclusivo a produção científica em sentido
estrito. Aqueles que viveram os períodos de formação e de esforços pioneiros
– sobretudo as décadas de 1970 e 1980, em que a fraca institucionalização
de algumas atividades era compensada por um ambiente descrito como de
grande efervescência de idéias e debates acadêmicos e políticos –
preocupam-se com o estabelecimento de fóruns de debate mais freqüentes
e integradores. O depoimento de Maria do Carmo Leal, diretora da Ensp
de 1993 a 1994, destaca este ponto:

(...) o que eu acho que está acontecendo é que as pessoas estão
assoberbadas, nos últimos tempos, com uma produtividade enorme que
elas têm de mostrar (...). Por exemplo, a gente tem que produzir muitos
artigos para manter a bolsa de produtividade do CNPq. É muito
competitivo. E não é só para ganhar mil reais de complementação salarial,
mas porque isso dá prestígio para a pós-graduação. A gente quer que a
nossa pós-graduação tenha uma nota ótima, e os professores se esforçam
muito para que a Fiocruz tenha um bom desempenho (...) [Há] um nível

A Ensp tem a maior pós-
graduação das Américas. De
2003 para o mestrado e
doutorado em 2004 se
inscreveram 440 candidatos. A
gente realizou a prova de seleção
no sábado porque senão não
tinha sala, não tinha espaço pra
fazer.

(Entrevista com Adauto Araújo, 2004)



123

A ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA

de competição acadêmica enorme, como nunca tivemos, então as pessoas
passam o tempo todo trancadas na sala trabalhando no computador,
fazendo artigo para publicar, conversando com aluno, preparando aula,
fazendo o trabalho delas, e têm tido pouco tempo para trocar. Mas o que
sinto, pelo menos aqui no meu departamento, é que elas sentem muita
necessidade disso. O que está faltando é oportunidade. Acho que se a
oportunidade existir, elas irão, porque sentem necessidade. Pelo menos
as do meu departamento, com quem eu converso mais; sei que elas
sentem que crescem quando fazem esses contatos com outras áreas.
(Entrevista com Maria do Carmo Leal, 2004)

A necessidade de estimular as trocas acadêmicas e de construir
um ambiente em que o aprofundamento em áreas especializadas do
conhecimento não crie obstáculos para uma visão mais ampla dos
problemas e da agenda de pesquisa em saúde tem sido apontada em diversas
análises no campo da saúde coletiva e da ciência e tecnologia no país, não
se caracterizando como uma peculiaridade da Ensp.

No caso da saúde, identifica-se, hoje, um movimento intenso de
valorização das condições de trabalho no setor e de atualização das diretrizes
no campo da formação de recursos humanos. Uma das expressões desse
movimento pode ser identificada na criação da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde no MS. Outra manifestação, no campo
internacional, pode ser identificada na criação de programa internacional
dedicado à definição de ampla agenda para a formação de recursos humanos
na área de saúde, envolvendo enfoques interdisciplinares e valorizando a
história da saúde como dimensão crucial na construção da identidade dos
atores individuais e institucionais.11 Tais iniciativas recentes permitem, de
certo modo, que se estabeleçam comparações com o momento de criação
da Ensp, caracterizado no país e no contexto internacional como de intenso
debate sobre os caminhos da profissionalização na área da saúde.

A Ensp chega ao século XXI com uma importante base
institucional,,,,, construída ao longo de 50 anos. Esse processo pode ser
visto em suas diferenças conjunturais e descontinuidades, mas também
revela a criação de tradições de pesquisa e a continuidade de esforços
individuais e de grupos que, em determinadas circunstâncias, alcançaram
êxito na definição de políticas. Torna-se importante observar, à luz de
uma perspectiva histórica, a trajetória institucional na qual se destaca a
socialização profissional e política dos diferentes atores que vieram

1 1 Ver <www.rockfound.org/documents/631/jli_brochure> e <www.globalhealththtrust.org>.



124

UMA ESCOLA PARA A SAÚDE

participar da construção desse projeto, forjando, a um só tempo, sua
identidade e contribuindo para conformar a identidade da instituição.
Naturalmente, a Ensp não foi uma experiência única, isolada e autônoma
em relação a outras instituições no campo da saúde, mas revelou
singularidades e capacidade de encontrar soluções criativas em diferentes
cenários.

O tema do protagonismo, muitas vezes lembrado em retrospectivas
históricas sobre a Fiocruz e acentuado em visões mais pessimistas sobre o
papel atual da Ensp, deve ser revisto, considerando-se a crescente
complexidade do país e das áreas de ciência e tecnologia em saúde e de
saúde coletiva. Ganha destaque a defesa da pluralidade de instituições,
contemplando-se as diversidades regionais e de perspectivas que compõem
o campo múltiplo, diverso e complexo da saúde no Brasil.

Cabe destacar, a propósito, a importância das escolas de saúde
pública na formação de gerações de profissionais e na construção de bases
comuns e valores compartilhados para o que poderíamos denominar o
artesanato intelectual da saúde coletiva. Por esta razão, ao discutirmos o
papel da Ensp e a valorizarmos como ‘Escola’, acentuamos também a
disseminação dessas idéias e práticas por meio de diversas estratégias –
cursos descentralizados; periódicos como os Cadernos de Saúde Pública e
a Revista Radis; Escola de Governo; programas de pós-graduação
interinstitucionais, entre tantas outras que vêm se sucedendo no tempo.

Ao darmos início à pesquisa da qual resultou este texto, chamou-
nos a atenção o pequeno número de trabalhos acadêmicos sobre a história
da formação em saúde pública no Brasil. À medida que fomos
desenvolvendo o estudo, realizando entrevistas e identificando fontes
primárias sobre a história da Ensp, percebemos a confluência de várias
histórias e de várias escolas de saúde pública que, por razões as mais
diversas, se encontraram nesse espaço físico e social. Ao identificar,
portanto, os caminhos trilhados e as alternativas para o esforço permanente
deste projeto de construção institucional, apresentamos aqui uma pequena
contribuição a esta reconstituição histórica.

Valendo-nos mais uma vez das palavras de Hobsbawn (1998: 71),
convém lembrar que

todo estudo histórico (...) implica uma seleção, uma seleção minúscula,
de algumas coisas da infinidade de atividades humanas no passado, e
daquilo que afetou essas atividades. Mas não há nenhum critério geral
aceito para se fazer tal seleção e, na medida em que haja algum em
qualquer momento dado, é provável que mude.

O Paulo Sabrosa é uma pessoa
que é capaz de estar dentro de
um laboratório trabalhando com
um computador, fazendo imagens
de satélite, pensando (...), dando
aula brilhantemente (...). Vai para
o campo, vê um cachorro com
suspeita de leishmaniose, raspa o
bichinho, prepara a lâmina, olha a
lâmina, olha no microscópio com
um espelho (...): ‘Ah, é
leishmaniose mesmo!’. Volta pra
ver se tem caso humano, traz as
pessoas pra fazer o exame no
hospital lá, caindo aos pedaços. É
uma pessoa capaz de fazer todas
essas coisas. Isso é muito difícil! A
pessoa tem que ter uma formação
mesmo nessa área, e eu acho que
aí a formação de médico auxilia
bastante. A formação na área
biomédica, talvez. Porque uma
enfermeira é capaz de ter esse
treinamento também, pode fazer
exatamente a mesma coisa (...).

(Entrevista com Adauto Araújo, 2004)
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Lançamos, assim, nossa proposta para novas reflexões e futuros
debates que estimulem trabalhos originais neste campo relacionado à
formação e especialização em saúde pública.
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