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INTRODUÇÃO

UUUUUma das mais importantes transformações ocorridas na sociedade
brasileira durante a segunda metade do século XX consistiu no processo
de urbanização. Ainda rural em 1960, duas décadas mais tarde tornara-se o
Brasil um país de população predominantemente urbana. O percentual
desses habitantes, que era de 31,2% em 1940, passou a 44,7% em 1960 e
a 67,6% em 1980, com sensível aumento na velocidade da mudança na
década de 1960, quando se deu a efetiva inclusão do país na faixa das
nações urbanas (Santos, 1985).

Tal fato suscitou intensos debates sobre as políticas de saúde nas
décadas de 1970 e 1980, quando também se intensificaram os estudos sobre
pobreza urbana e sobre impacto das migrações rurais-urbanas para a
distribuição espacial de doenças, gerando, por exemplo, a redefinição de
conceitos como o de endemias rurais. O processo trouxe também novos
desafios para o pensamento em saúde no Brasil, que, desde a década de
1950, caracterizou-se pelo debate de idéias e apresentação de projetos de
reforma que superassem a clivagem entre assistência médica previdenciária
– destinada, em suas origens, aos trabalhadores urbanos incorporados ao
sistema de proteção social criado a partir de 1930 – e ações de saúde pública
direcionadas para o controle de epidemias e endemias, nas quais também
se incluíram formas limitadas de atenção à saúde dos trabalhadores rurais.

No plano político, a experiência do regime autoritário marcou
profundamente a história do Brasil contemporâneo. De 1964 a 1985, viveu
o país sob a égide de governos militares, que, ao lado do cerceamento
dos direitos civis e políticos, implementaram um modelo de Estado
altamente centralizado, além de planos de desenvolvimento que

3.....
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implicaram mudanças significativas para a estrutura econômica e social,
com impacto nas políticas de saúde.

A história da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) no período
de 1970 a 1985 não pode ser interpretada sem referência a esse quadro
social e político interno e também ao debate internacional sobre as
concepções da saúde como direito, tendo como um dos momentos
marcantes a Conferência de Alma-Ata, em 1978. Entretanto, seria
equivocado reduzi-la a simples expressão de um contexto mais geral. Como
observamos no artigo anterior, muitas medidas inovadoras foram adotadas,
mesmo em conjunturas adversas, o que indica a complexidade dos processos
em curso no país e no âmbito interno da instituição.

Durante a década de 1970, deve-se considerar a importância, para
a área de saúde, de iniciativas vinculadas ao II Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND), implementado durante o governo de Ernesto
Geisel (1974-1978). Sarah Escorel, em seu estudo sobre o movimento
sanitarista brasileiro nas décadas de 1970 e 1980, destaca as iniciativas
mais importantes, acentuando seu alcance e significado para a gênese do
movimento. Segundo a autora,

Diretamente vinculados ao II PND, surgiram nessa conjuntura três espaços
institucionais que podemos chamar de pilares institucionais, estímulos
oficiais à estruturação/articulação do movimento sanitário: o setor saúde
do Centro Nacional de Recursos Humanos do Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada (CNRH/Ipea), a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) e o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde da
Opas (PPREPS/Opas). (Escorel, 1998: 43)

Essas alterações institucionais, que refletiam uma preocupação
com a área de recursos humanos e formação de pessoal em saúde,
associavam-se diretamente ao desenvolvimento da Ensp e às mudanças
que iriam ter início a partir de 1974. O Programa de Preparação Estratégica
de Pessoal de Saúde (Ppreps) foi criado em 1975, envolvendo os Ministérios
da Saúde e da Educação e Cultura, em convênio com a Organização Pan-
Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) e o
Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (Piass), em
1976 (Escorel, 1998).1

A cooperação entre os dois programas, principalmente no que se
refere ao desenvolvimento de recursos humanos, teve impacto expressivo

1 Ver também neste livro o artigo de Tânia Celeste Matos Nunes.

(...) o que é interessante na
minha visão é que esse
momento de certa maneira refaz
o IOC da origem.

(Entrevista com Luiz Fernando falando a
respeito das mudanças que ocorrem na
Fiocruz e na Ensp a partir dos anos
de 1970)
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nas secretarias estaduais de saúde do Nordeste (Escorel, 1998). No mesmo
ano de criação do Ppreps, a Ensp deu início à experiência dos cursos
descentralizados que viriam se somar a esse processo de redefinição da
formação de recursos humanos e de revisão dos paradigmas da saúde, para
o qual também foram importantes outras experiências institucionais
anteriores, como, entre outras, a da Universidade de Brasília, em que se
formaram quadros importantes para a gênese do movimento sanitarista
(Jouval, 2003; Rodriguez Neto, 2003).

Com a Finep, seriam estabelecidos acordos, através de Oswaldo
Campos e Sergio Goes de Paula, para financiamento de dois importantes
programas de pesquisa, o Programa de Estudos Socioeconômicos em Saúde
(Peses) e o Programa de Estudos Populacionais e Epidemiológicos (Peppe),
dos quais redundaram importantes alterações no perfil institucional da
Escola, como observaremos adiante.

O Piass orientou uma série de iniciativas que inauguraram a década
de 1980, tais como o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde
(Prev-Saúde), as Ações Integradas de Saúde, implementadas em 1983 e
com um importante papel no processo de descentralização do setor, e a 7a

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1980. Nesta última, foram
debatidos a implantação e o desenvolvimento do Prev-Saúde, a
regionalização e organização dos serviços de saúde nas universidades
federais e a articulação dos serviços básicos com os serviços especializados
no sistema de saúde (Fiocruz, 2003).

O surgimento de duas outras instituições no decorrer dos anos de
1970 – o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976, e a
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), em
1979 – contribuíram também para a constituição de novas formas de
associação profissional na área da saúde pública, que foram responsáveis
pelas mudanças na atuação tanto no campo político como na esfera
acadêmica.

Essas mudanças foram reforçadas, no que se refere ao
estabelecimento de um corpo de idéias e diretrizes, pelo debate no âmbito
internacional, em particular no que se refere à Conferência de Alma-Ata,
promovida, em 1978, pela Opas. A Declaração de Alma-Ata englobava os
seguintes valores e princípios essenciais: a saúde como um direito essencial
da pessoa e das comunidades; a obrigação dos Estados em assegurar,
dentro de suas possibilidades, esse direito a todos; a responsabilidade e o
direito das comunidades e indivíduos em participar na proteção e
recuperação de sua saúde e na gestão dos serviços para sua atenção; a

Uma coisa que a gente sempre
teve uma preocupação grande
foi não deixar a questão política
interferir, quer dizer, o candidato
ao curso, ele tinha que passar
por um processo de seleção para
a gente fugir da indicação
política, entendeu? Eu acho que
isso era uma coisa muito
importante.

( Entrevista com Elsa Paim, falando sobre
os cursos descentralizados )
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precedência da promoção e da prevenção sobre o tratamento, na atenção
integrada à saúde; o caráter social da saúde e a necessidade da articulação
dos cuidados específicos da saúde com outras ações relativas à melhoria
das condições de bem-estar; a importância particular do ambiente e da
educação para a saúde; e a eqüidade e a universalidade do acesso aos
serviços (Macêdo, l997: 46).

Os primeiros números da revista
do Cebes, Saúde em Debate .
1976-1977. Acervo Coc.

No início da década de 1980, verificou-se a institucionalização, no
Brasil, da abordagem da medicina social, sob forte influência das discussões
e propostas sobre educação médica incentivadas pela Opas, em particular
pela pesquisa de Juan Cezar Garcia (Lima, 2002). A abordagem da medicina
social comportava inúmeras clivagens e diferenciações nos planos teórico e
político; encontrava-se representada pelos seguintes centros: os departamentos
de medicina preventiva da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
e da Universidade de São Paulo (USP), o Instituto de Medicina Social da
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IMS/Uerj) e a Escola Nacional de
Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) (Escorel, 1998;
Teixeira, 1985). Uma das implicações desse processo foi a incorporação de
cientistas sociais aos quadros docentes dessas instituições, algo que, no caso
da Ensp, já ocorria, como vimos, desde fins da década de 1960.

Uma série de eventos e iniciativas importantes na área da saúde
marcaram a década de 1980, destacando-se os seguintes: certificação
da erradicação mundial da varíola na 33a Conferência Mundial da Saúde
(1980); realização das 7a e 8a Conferências Nacionais de Saúde (1980 e
1987); criação da Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde
(Snabs) e da Divisão de Epidemiologia (DNE) no Ministério da Saúde,
que substituiu a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP) na
função de notificação compulsória de doenças e assumiu o Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica (1981); estabelecimento do Plano
do Conasp – Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da
Previdência Social pelo Conselho Consultivo de Administração Previden-
ciária (1982); reafirmação do conceito de ‘saúde mental’, propondo-se
uma revolução na atenção psiquiátrica (1985); realização, em Ottawa,
Canadá, da primeira conferência sobre promoção à saúde, que elabora a
Carta de Ottawa; implantação das Ações Integradas de Saúde (1983); criação
do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds, 1988);
promulgação da Constituição, com o estabelecimento das bases para o
Sistema Único de Saúde (1988).

No plano mais geral, o início da década de 1980 foi marcado por
dois fatos significativos: grave crise econômica mundial e processo de
redemocratização política do país. No contexto da crise econômica,
verificou-se intenso processo de internacionalização dos mercados, dos
sistemas produtivos e da tendência à unificação monetária, cujo resultado
foi uma perda considerável de autonomia dos Estados nacionais. Na
América Latina, os efeitos da crise financeira, somados à crise da dívida
externa, levaram a um reforço do modelo que vinha sendo aplicado em
alguns países desde meados da década anterior pelo Banco Mundial, o
Fundo monetário Internacional (FMI) e o governo norte-americano, no
chamado ‘Consenso de Washington’. Esse modelo incluía a proposta de
ajuste estrutural, segundo o qual as mudanças deveriam ocorrer através de
políticas liberalizantes, privatizantes e de mercado, ou seja, centradas na
desregulamentação dos mercados, na abertura comercial e financeira, na
privatização de empresas públicas e na intervenção do Estado na oferta de
bens e serviços de natureza social. A gênese do Sistema Único de Saúde

E outra coisa é que você
multiplicou o número de
sanitaristas infinitamente. Isso foi
uma coisa importantíssima, até
para a reestruturação das
secretarias de saúde que passou a
contar com pessoal especializado.

( Entrevista com Elsa Paim, falando dos
cursos descentralizados )
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no Brasil, por suas peculiaridades, especialmente no que se refere aos
princípios da universalidade da atenção à saúde e da participação social,
tem sido apontada como um movimento na contracorrente do que ocorreu
nos demais países latino-americanos.

Como observam Nilson Rosário Costa e Marcos Mello (1994), a
partir da década de 1980, o ‘paradigma da economia da saúde’, baseado
nos princípios da focalização e da seletividade, passou a orientar a ação de
organismos, como o Banco Mundial, contrapondo-se ao tradicional
‘paradigma da saúde pública’, que historicamente orientou a atuação de
organismos como a Opas. Entretanto, os efeitos dessa política e sua
efetivação não estão dados a priori, dependendo da capacidade de os demais
atores apresentarem alternativas para os problemas contemporâneos de
sustentação de políticas sociais (Lima, 2002).

No plano político nacional, o resgate dos direitos individuais, da
liberdade de expressão, dos movimentos da sociedade civil e de defesa da
cidadania marcaram a década de 1980. Foi nesse contexto, que mesclava
renovação política, grandes expectativas e agravamento das tensões sociais,
que ocorreram profundas transformações no sistema de saúde. Uma das
expressões desse movimento político mais geral, o movimento sanitarista
brasileiro,,,,, considerava que, para viabilizar sua tese essencial – é obrigação
do Estado criar as condições políticas, sociais, econômicas e ambientais
que permitam aos indivíduos o acesso gratuito à saúde de forma universal
e inalienável –, eram necessárias uma prática política e uma consciência
sanitária capazes de empreender a reforma no sistema de saúde.

Como corolário do processo político de redemocratização, a nova
Constituição, promulgada em 1988, consagrava princípios importantes da
democracia representativa, reinstituindo a liberdade de organização
partidária e a extensão do eleitorado mediante, inclusive, o direito de voto
para os analfabetos e a eleição direta para presidente da República.

Os avanços conquistados pelo movimento sanitário foram também
expressos no texto constitucional. Porém, apenas a partir da década de
1990 é que podemos identificar, no Brasil, a implementação de um sistema
de saúde nos moldes propostos pela Constituição. Nesse aspecto, pode-se
destacar a promulgação da Lei Orgânica da Saúde,2 que dispunha sobre as
condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, definindo

2 A Lei Orgânica da Saúde é composta por duas leis, as de n. 8.080 e 8.142, de 1990.

Houve uma época em que se
começou a falar em
regionalização do serviço de
saúde. Era uma coisa nova, e o
secretário de saúde da Paraíba,
que se chamava Propício Caldas,
era um excelente técnico e
começou um programa de
regionalização dos serviços da
Paraíba. Ele veio à Escola e fez
uma belíssima palestra sobre
regionalização, e eu perguntei a
ele se poderíamos fazer um
estágio do curso de saúde
pública daquele ano na Paraíba.
Ele ficou encantado  e nós fomos
daqui com trinta e tantos alunos,
de ônibus e percorremos a
Paraíba inteirinha, de carro, de
caminhonete, visitando todas as
unidades que estavam em
processo de regionalização.

(Entrevista com Elsa Paim, falando sobre a
experiência em 1972)
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os parâmetros para o modelo assistencial, estabelecendo os papéis das três
esferas de governo e instituindo o Sistema Único de Saúde (SUS). Foram
definidos ainda, como princípios e diretrizes, a universalidade, a eqüidade
e a integralidade, a descentralização com ênfase na municipalização, a
regionalização e a participação popular, através do fortalecimento do
exercício do controle social por meio dos conselhos municipais, estaduais
e nacional de saúde.

A ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

NO CONTEXTO DA REFORMA SANITÁRIA

Acompanhando esse processo abrangente de mudanças na esfera
política, econômica e social, a Ensp ingressou na década de 1970 trazendo
uma herança positiva de ações sistematizadas no campo do ensino e da
formação e especialização em saúde pública. Os primeiros anos dessa década
foram particularmente difíceis e talvez devam ser apontados como o período
no qual a Escola passou por maiores dificuldades. A saída do diretor Edmar
Terra Blois, em 1969, foi seguida por cortes significativos no orçamento e
por uma redução substantiva do quadro de professores. O período de 1970
a 1974 caracterizou-se pela resistência e pela manutenção das atividades
em condições de adversidade, que por sua vez acompanhavam o quadro
político nacional, o de maior repressão durante o regime autoritário
implantado em 1964.

Funcionários da Biblioteca, 1976.
Da esquerda para a direita:
Moacir Brito, Jussara Long,
Neuza de Oliveira, Regina
Gandara, Jarmila Vieira do
Espírtio Santo, Luiza Kraemer
Conceição Costa e Mozarina de
Andrade Rangel. Foto: Cid Fayão.
Acervo Ensp.
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A primeira alteração que demarca esse momento se espelha na
própria mudança regimental/estrutural da Escola que acompanhou a
instituição da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, definida por legislação
específica em maio de 1970. Três meses depois a Escola passou a integrar
a Fiocruz, com a nova denominação de Instituto Presidente Castelo Branco.3

No período de 1970 a 1974, a Ensp foi dirigida por Oswaldo
Costa, médico sanitarista com atuação nessa área desde 1939, com passagens
pelo Departamento Nacional de Saúde (DNS), pelo Sesp e com intensa
participação em atividades internacionais conduzidas pela Opas. Era
professor da Escola e concentrava sua atuação na área de administração e
planejamento de saúde pública. Ao longo de sua gestão, a Ensp procurou
manter suas atividades orientadas pelas três áreas que constituíram seu
campo de atuação: o ensino, a pesquisa e o trabalho com a comunidade.
Seu papel foi destacado por Eduardo Costa     ao lembrar esse período difícil.

Eu devia uma homenagem ao Oswaldo Costa. Ele foi uma pessoa correta
com todo mundo. O Oswaldo Costa fez o que ele podia fazer, se manteve
íntegro. Ele não era uma pessoa de esquerda, nada disso, mas era uma
pessoa íntegra, que não se misturou com as perseguições. E deu
oportunidades para muita gente da escola, que, às vezes, não é
reconhecida. Ele foi uma peça-chave, que não deixou a escola morrer
com as cassações. (Entrevista com Eduardo de Azeredo Costa, 2004)

A partir de 1974, a dinâmica institucional da Escola começou a
mudar, dando início a um processo de transformação que marcaria sua
trajetória ao longo das décadas seguintes. Era o início do governo Geisel
(1974-1978), e as mudanças verificadas na Ensp se associaram diretamente
ao quadro de alterações institucionais que também ocorreram na Fiocruz,
a partir de 1975, quando Vinícius da Fonseca assumiu a presidência da
instituição, por indicação do então ministro     do Planejamento Reis Veloso,
com quem tinha trabalhado no Ipea, trazendo uma visão estratégica de
planejamento econômico, voltado para modernização da instituição. O
próprio presidente Geisel, em pronunciamento na 5a Conferência Nacional
de Saúde em 1975, destacou entre as prioridades do governo a recuperação
da Fiocruz, reconhecendo o papel do Estado no desenvolvimento científico

3 O decreto n. 66.624, de 22 de maio de 1970, criou a Fiocruz, incorporando a ela o Instituto
Fernandes Figueira (IFF), o Instituto Nacional de Endemias Rurais     (Ineru), o Instituto Evandro
Chagas (IEC) e o Instituto de Leprologia. Em 13 de agosto de 1970, o decreto n. 67.045 definia
a inclusão da Ensp à Fiocruz, determinando também a mudança de nome.
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e tecnológico. É deste período também a implementação do I e II Plano
Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT), que
repercutiu diretamente sobre a Escola.4

Laboratório da Ensp, s.d. Foto: Cid
Fayão. Acervo Ensp.

O ingresso de Vinícius trouxe implicações para a Ensp e para o
Instituto Oswaldo Cruz (IOC), com uma política deliberada de investimento
em pesquisa. Como conseqüência, o Departamento de Biologia da Escola
perdeu a maior parte de seus professores, que, aos poucos, transferiram-se
para o instituto, como descreve Luiz Fernando Ferreira:

a idéia do Vinícius era acabar com o Departamento de Ciências Biológicas
da Escola de Saúde Pública, porque juntou com o IOC. Biologia é no IOC.
Começou a ir todo mundo para lá. Foi o Herman, o Sérgio Coutinho, o
Jarbas (...). (Entrevista com Luiz Fernando Ferreira, 1999)

Este foi um movimento específico do Departamento de Biologia
devido às características do trabalho ali desenvolvido, pois a partir desse
momento ocorreu um processo de incorporação gradativa de novos
profissionais à Escola, em um movimento de recomposição do quadro de

4 Administração Vinícius da Fonseca. Síntese das Atividades desenvolvidas no triênio agosto de
1975-agosto de 1978. Seção Secretaria de Administração Geral, caixa 4, maço 4, Casa de Oswaldo
Cruz/Fiocruz. O I PBDCT é de 1973-74 e o II PBDCT foi publicado pela presidência da República
em 1976. Ver Pena (1977).
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professores tão esvaziado nos anos anteriores. Vários acontecimentos
contribuíram para isso, o primeiro deles na esfera da gestão administrativa,
quando o então diretor da Ensp Oswaldo Costa assumiu ainda em 1974,
antes da vinda de Vinícius da Fonseca, a presidência da Fiocruz, sendo
substituído na direção da Ensp por Ernani Braga. Essa alteração motivou
também o retorno de Eduardo Costa, que, nos meses seguintes, seria
articulador de mudanças significativas para a Escola.

O Oswaldo Costa me telefonou dizendo assim: ‘Eduardo, volta. O Ernani
vai ser diretor da Escola. Cara, nós precisamos de você aqui, você vai ter
um cargo, os planos são completamente diferentes (...)’ Eu voltei.
(Entrevista com Eduardo de Azeredo Costa, 2004)

Nesta época, a Finep havia ficado com a incumbência de elaborar
o programa do II PBDCT. Procurado por Sergio Goes, que, juntamente
com Oswaldo Campos, coordenava o Setor de Estudos e Pesquisas da Finep,
Eduardo Costa seria contratado como assessor para incluir no PBDCT um
programa que possibilitasse investimentos para a Escola, recuperando sua
capacidade de ação. Com essa orientação, foram elaborados, em colaboração
com outros profissionais da Ensp como Arlindo Fábio Gómez de Sousa, o
Peppe e o Peses.

Esse seria mais um importante momento de reformulação para a
Escola. A partir daí, com a disponibilidade de um volume de recursos
significativos, a Ensp deu início ao desenvolvimento de novas pesquisas
ao mesmo tempo que abriu suas portas à incorporação de novos
profissionais, reafirmando, em um novo momento de sua história, seu perfil
como uma instituição de congraçamento, sua “marca de receptividade, de
capacidade de acolhimento e de agregação” (Entrevista com Arlindo Fábio
Gómez de Sousa, 2003).

Dessa forma, em 1975, Antônio Sergio Arouca e um grupo de
professores do Departamento de Medicina Preventiva da Unicamp, em
divergência com o então reitor Zeferino Vaz, transferiram-se para o Rio de
Janeiro e incorporaram-se à Escola. Arouca passou a ser o coordenador do
Peses e Eduardo Costa do Peppe, iniciando-se um processo de importantes
mudanças no campo da pesquisa científica no interior da Escola.

O Peses representou também forte estímulo à utilização das
ciências sociais em saúde, promovendo uma crítica ao movimento
preventivista de origem norte-americana e à abordagem da história natural
das doenças e enfatizando perspectivas histórico-estruturais que realçavam
o papel central a ser desempenhado pelo Estado (Arouca, 2003).

Por que a gente conseguiu sair
para os cursos descentralizados?
Porque a gente tinha um
pensamento, a gente tinha uma
experiência, a gente tinha um
curso de saúde pública aqui na
escola.

( Entrevista com Arlindo Fábio Gómez de
Sousa,  2003)
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Paralelamente a esses acontecimentos, outra importante alteração
passou a ser elaborada na área de ensino da Ensp em 1975 – convém
lembrar, mesmo ano de criação do Ppreps –, quando começou o
investimento em uma política de descentralização dos cursos de saúde
pública para outras regiões do país.

Com os cursos descentralizados, teve início uma importante
experiência que trouxe impactos para a área da saúde em todo o país,
contribuindo de forma significativa, tanto para a expansão da especialização
em saúde pública como para a consolidação da carreira de sanitarista. Os
cursos tinham como objetivo acelerar a capacitação profissional e formar
uma massa crítica na área de recursos humanos que possibilitasse a
expansão da rede permanente de serviços. Este projeto foi viabilizado a
partir de reuniões com o corpo docente da Escola e através de contatos
com representantes de secretarias de saúde estaduais. O acordo inicial para
dar início ao projeto resultou em uma parceria efetiva no decorrer dos
anos seguintes (Uchôa & Paim,1982).5

O trabalho passou a ser desenvolvido a partir de uma parceria
entre a Ensp, as secretarias estaduais de saúde e as universidades locais.
Este triângulo institucional permitiu, por um lado, a incorporação de
muitos profissionais qualificados, após a realização dos cursos, pelos
próprios serviços estaduais, muitas vezes em nível central; por outro lado,
levou ao fortalecimento da área de saúde pública dentro das universidades,
contribuindo para a consolidação da pós-graduação no decorrer dos anos
seguintes. Arlindo Gómez de Sousa chama claramente a atenção para
este aspecto:

Os cursos eram [dados pela] Escola Nacional de Saúde Pública [junto]
com a Secretaria de Saúde e a universidade. Normalmente era este o
triângulo, eram os três que participavam. Mas o certificado era nosso;
quem podia dar a titulação era a Escola de Saúde Pública. Com isso –
e é o que eu quero deixar muito claro – Departamentos de Medicina
Preventiva, Social, Higiene foram crescendo. O grande crescimento
dos Departamentos de     Medicina Preventiva e Social se dá nessa época,
com a contribuição decisiva da Escola Nacional de Saúde Pública,
aliada a outras circunstâncias.     (Entrevista com Arlindo Fábio Gómez
de Sousa, 2003)

5 É importante não esquecer, como fazem observam os próprios participantes deste processo, Elsa
Paim e Hélio Uchôa (1982: 26), que a experiência dos cursos descentralizados para formação e
especialização em saúde pública já havia sido realizada durante os anos de 1940, sob a orientação
do então diretor do DNS, João de Barros Barreto. Ver também o artigo anterior deste livro.

O que eu quero acentuar é o
caráter pessoal disso. Quer dizer,
é o ator, é o personagem, é a
força desse ator.  Enquanto a
gente está aqui conversando, o
Luiz está sempre acentuando isso,
a presença desse ator. E em
determinados momentos esse
ator é fundamental, e a gente
está falando do Blois, a gente
está falando do Ernani, está
falando do Oswaldo, do Arouca,
são atores importantes. Haveria
outros? Claro que havia outros
atores também que poderiam
substituir! Não importa, o que
acontece é que eles foram, atores
de personagens importantes!

( Entrevista com Arlindo Fábio Gómez de
Sousa,  2003)
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A política de descentralização dos cursos de saúde pública implicou
efetivamente uma reformulação no processo de ensino e de especialização,
pois a partir daí os antigos cursos básicos de saúde, ministrados até então
pela Escola, ganharam um outro perfil, inserindo-se em uma lógica que
era definida como um ‘processo de educação continuada’ (Uchôa & Paim,
1982). Nesse sentido, instituiu-se uma hierarquia para a formação do
sanitarista, que seguiria em várias etapas até chegar ao doutorado. Em carta
redigida por Ernani Braga ao dr. Humberto M. Novaes em 1980,6 esta
trajetória é explicitada:

Em 1980 com o curso de doutorado os cursos da Ensp alcançaram seu
último estágio hierárquico. A Escola Nacional de Saúde Pública adotou
em 1975 a hierarquização dos cursos de preparação de profissionais de
saúde pública em níveis de aperfeiçoamento – curso básico –,
especialização – curso de especialização – e pós-graduação stricto sensu
– curso de mestrado e curso de doutorado –, obedecendo-se a um esquema
modular, a um sistema de créditos e uma progressiva seletividade. Em
1977 foi alcançado o segundo estágio na hierarquização com a instalação,

Turma do curso básico de saúde
pública – 1978. Acervo Particular
Tânia Fernandes.

6 Carta de Ernani Braga, vice-presidente da Fiocruz e diretor da Ensp, ao dr. Humberto M. Novaes,
assessor regional em Educação de Administração em Saúde, Organização Pan-Americana da
Saúde, de 1980, com anexo intitulado “Resumo sobre as atividades da Escola Nacional de Saúde
Pública”. Ver Fundo Ensp/Seção Direção, caixa 64, maço 1, Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.
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na sede da Ensp, do primeiro curso de especialização em saúde pública,
renovado nos anos subseqüentes. Chegou-se em 1979 ao terceiro estágio
de hierarquização: a abertura, também na sede da escola, do primeiro
mestrado em saúde pública, stricto sensu vale repetir, uma vez que em
1967 e 1968 foi ministrado um mestrado sem tal qualificação. Por fim
em 1980, foi atingido o último estágio hierárquico: o curso de doutorado
em saúde pública.

O ponto de partida para essa reformulação encontrava-se, portanto,
nos cursos descentralizados que passaram à coordenação de Hélio Uchôa.
No primeiro ano, 1975, foram realizados dois cursos além do que se
realizava normalmente no Rio de Janeiro, um em Porto Alegre e outro em
Belém. A partir de então os cursos foram se ampliando, chegando, em
1980, a 16 estados. No total, entre 1975 e 1980, foram realizados 50 cursos
nos diversos estados do país. É interessante observar que esse processo de
expansão orientou-se por uma divisão territorial que delimitava as áreas
geográficas a partir de uma sede local. Dessa forma, o curso com sede em
Belém atendia aos candidatos da região Norte; o curso com sede em Recife,
os candidatos dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco
e Alagoas; o curso com sede em Salvador, os candidatos dos estados de
Sergipe, Bahia e Espírito Santo; e o curso com sede em Porto Alegre, os
candidatos dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
(Uchôa & Paim, 1982: 27). Houve, dessa forma, uma regionalização na
execução do processo de ensino conduzido pela Escola, que, por um lado,
contribuiu para a identificação de problemas regionais específicos e, por
outro, permitiu maior afinidade nas discussões e proposições apresentadas.
Assim, a Ensp expandiu sua atuação para todo o país de forma sistematizada,
a partir de uma coordenação central, ao mesmo tempo que contribuía para
consolidar um campo de reflexão na área da saúde pública.

Paulatinamente, os professores da Escola contribuíram para a
formação de corpo docente nas diversas localidades, capacitando-o a dar
prosseguimento aos cursos, mantendo sua atuação como supervisores ou
professores nas disciplinas que não contavam com especialistas locais. A
parceria com a universidade desempenhou papel relevante para assegurar
uma base acadêmica e a formação de profissionais qualificados. Essa
experiência teve repercussões sobre a Ensp e foi descrita por Elsa Paim,
que participou diretamente desse processo:

No início a participação da gente era muito grande na parte docente (...).
Naquelas áreas onde não havia professores específicos para determinada
disciplina, nós é que íamos. Então, os docentes da Escola participavam

A ousadia, ela tem que extrapolar
o nível da responsabilidade e dos
cânones, senão não vai, você não
rompe, não é ? E eu acho que é
isso que, digamos assim, é o que
a gente conseguiu viver nessa
experiência da Escola de Saúde
Pública!

( Entrevista com Arlindo Fábio Gómez de
Sousa,  2003)
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praticamente em todo o processo: na discussão inicial do curso, na seleção
dos alunos, na seleção do corpo docente. Isto é importante: a gente fazia
entrevista com o corpo docente (...) e, depois, essa participação começa
a ser maior na parte de supervisão, avaliação e discussão e menos na sala
de aula. Eu acho que isso foi muito bom para os estados e foi muito bom
para nós da Escola, que passamos a conhecer a realidade das secretarias
de Saúde do Brasil inteiro. No lugar de se ter depoimento de alunos que
vinham dos estados, a gente passou a ver e conhecer o processo de Saúde
de cada estado. Para mim foi um crescimento enorme! Já pensou? Você
está aqui dentro, no Rio, dando curso para gente que vem de fora e, de
repente, é você que vai ao encontro deles. Você cresce muito!

(...) Eu volto a dizer que foi uma experiência muito interessante, não só
para os estados, mas, sobretudo, para a escola. Deu para os professores
uma visão que a maioria não tinha. Eu, por exemplo, tinha sido de serviço,
então eu conhecia muito serviço. No Sesp eu viajava muito para os
estados. Mas tinha professor na escola que não conhecia e só aí foi tomar
contato com a realidade brasileira, até para trazer contribuições para os
próprios cursos da escola. Eu acho que o curso de saúde pública, os
básicos, foram muito enriquecedores para a escola, foram importantes
para os estados e também foram importantes para nós.
(Entrevista com Elsa Ramos Paim, 2004)

Pelas palavras de Elsa Paim é possível perceber que uma das
características dos primeiros anos de constituição da Escola mantinha-se
presente, acompanhando as inovações e modificações adotadas: a
preocupação em conhecer a realidade brasileira, em manter sempre contato
com a população para uma atuação condizente com as condições sociais e
as especificidades da política de saúde de cada região. Arlindo Fábio Gómez
de Sousa, em seu depoimento, também ressalta a importância dos cursos
descentralizados e de como viveu essa experiência:

Minha contribuição foi mais forte em relação aos cursos descentralizados,
eu acho, (...) e a parte que mais empolgou. Eu dava 400 e tantas horas de
aula por ano em seis ou sete estados brasileiros diferentes. Tinha um
curso no Rio Grande do Sul de odontologia social que eu dava aula
durante a Semana Santa. Então era segunda, terça, quarta até quinta-feira
de manhã. Eu tinha que cumprir os créditos, não sei se eram trinta horas
naquele tempo, então cumpria durante a Semana Santa. (Entrevista com
Arlindo Fábio Gómez de Sousa, 2003)

Acompanhando este leque de mudanças que se iniciaram a partir
do ano de 1975, foram elaboradas novas regulamentações para os cursos,
reformulado o estatuto da Escola, novos quadros salariais estabelecidos,
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tudo conduzido principalmente por Arlindo Souza e Eduardo Costa. No
bojo deste processo, foram também instituídas as bolsas de Treinamento
Avançado em Serviço (TAS), como forma de preparação intensiva de
recursos humanos em atividades que se realizavam na Ensp: avaliação de
necessidades de recursos humanos para a saúde; tecnologia de preparação
de diferentes categorias de recursos humanos para a saúde; estudos e
pesquisas de interesse para o aperfeiçoamento tecnocientífico dos
profissionais de saúde.

Esse modelo daria origem, em 1979, à implantação, na Ensp, do
Programa de Residência Médica em Saúde Pública e Medicina Social, a
partir de um acordo estabelecido com o Instituto Nacional de Previdência
Médica e Assistência Social (Inamps), na qualidade de co-participantes do
projeto que visava à formação de médicos como sólido preparo em
medicina geral, além da indispensável formação em administração e
planejamento em saúde, epidemiologia e ciências sociais aplicadas à saúde.
Ela seria coordenada por Paulo Buss, que descreve esse processo:

Então fui ajudar a montar, a trabalhar as residências do Inamps. Porque
eu comecei a trabalhar o TAS, o Treinamento Avançado em Serviço, que
era uma espécie de residência, porém não tinha este nome. Mas o
movimento da residência médica no Brasil se estruturou, e fui trabalhar
na organização das residências do Inamps junto com o Nildo [Aguiar],
que morreu, e a doutora Rosa Castelar. Eu propus ao Nildo que abríssemos
uma residência em saúde pública, e então criamos um laço maior com a
Escola. Criou-se a residência em saúde pública na Ensp, que foi um
sucedâneo, digamos, do TAS. O grupo original era Tizuko, Eduardo
Maranhão, Sherrine e eu (...).

Só pra vocês terem uma idéia, foram alunos dos dois primeiros programas
pessoas do seguinte porte: Pedro Barbosa; o Dadá, Eduardo; Zulmira;
Ivani, que agora está aqui no município; Sheila, que trabalha na escola;
Chico Braga; a Dora, o Evandro Coutinho (...). Quer dizer, toda a geração
que hoje é sênior na escola começou nessa residência. Vocês imaginam
o que era: um grupo altamente politizado, vindo da Universidade
Federal ou Uerj, altamente combativo e, claro, combatendo a própria
residência. Não poderia ser de outra maneira. (Entrevista com Paulo
Marchiori Buss, 2004)

No final dos anos de 1970, as atividades na área de pesquisa
também se expandiram, demonstrando que a escola entrara definitivamente
em uma nova fase. Foi realizada uma pesquisa sobre distribuição geográfica
dos recursos humanos em saúde no território nacional, com o objetivo de

Tinha dois laboratórios de
referência nacionais em varíola
para toda a campanha do Brasil:
São Paulo, no Adolpho Lutz e o
da Ensp, que era do Hermann, lá
da escola. O laboratório de
referência não foi do IOC, na
varíola, foi da Ensp. Aqui no IOC,
o que tinha era produção da
vacina antivariólica, mas o
diagnóstico era lá.

(Entrevista com Eduardo Costa,  2004)
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subsidiar a elaboração de modelos de currículos por objetivos e
de material instrumental/convênio Instituto Presidente Castelo
Branco – Serviço Federal de Processamento de Dados (IPCB/
Serpro). A atividade compreendeu levantamento e análise de dados
relativos a 3.956 municípios brasileiros.

Em 1978 teve início outra importante atividade de
pesquisa, por iniciativa do Departamento de Epidemiologia: o
Inquérito de Hipertensão, realizado no Rio Grande do Sul. Maria
do Carmo Leal, que havia ingressado no curso básico de saúde
pública da Ensp em 1976, participaria deste projeto, coordenado
por Eduardo Costa e que contou com a participação de outros
profissionais da Escola, como Carlos Henrique Klein, Paulo
Sabroza e José Wellington Araújo: o projeto acabou envolvendo
todo o Departamento de Epidemiologia:

Projeto de hipertensão realizado
no Rio Grande do Sul, 1978 –
Esfigmomanômetro de coluna de
mercúrio adaptado para a
pesquisa epidemiológica. Acervo
Eduardo Costa/Coc.

Foi o primeiro inquérito populacional de hipertensão arterial
feito no Brasil. Um trabalho muito bem feito. O Eduardo
estava fazendo doutorado na London School e desenhou
esse estudo com uma orientação muito boa, além de já ser
muito bom epidemiologista nessa época. Era um estudo
transversal, um inquérito, mas bem feito porque a suposição
inicial, que até hoje está em pauta na discussão científica e
era a tese do Eduardo, era saber da importância do consumo
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de sal na determinação dos níveis pressóricos. É uma discussão
interessantíssima que ainda está em pauta, e o que se sabe hoje em
relação ao tema não se sabia naquela época.

(...)

Então foi um estudo muito bem feito. Eu aprendi muito a fazer pesquisa
ali. Foi uma escola, entende? E foi importante porque o departamento
todo se envolveu; os estatísticos aprenderam a manipular grandes bancos
de dados (...). (Entrevista com Maria do Carmo Leal, 2004)

Com esta linha de atuação a Escola chegou à década de 1980
tendo como diretor Ernani Braga (1980-1983), que iniciou um processo
de transformação orientada pelas recomendações da OMS aos países
membros no que se refere a instituições de saúde pública. Foi substituído
por Arlindo Fábio Gómez de Sousa, que dirigiu a Ensp até o ano de 1985,
quando foi sucedido por Frederico Simões Barbosa.

Foram implementadas políticas que visavam a estreitar laços de
cooperação com instituições nacionais de ensino e pesquisa em saúde,
instituições de fomento à pesquisa como Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Coordenação do
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Finep e também
agências internacionais como a OMS/Opas e a Fundação Kellogg. Tais

Trabalho de campo – Projeto de
hipertensão realizado no Rio
Grande do Sul, 1978 – Acervo
Eduardo Costa/Coc.
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articulações resultaram em financiamentos para projetos de pesquisa, auxílio
da OMS para que os departamentos de Epidemiologia e de Ciências Sociais
se tornassem referência nacional e internacional no apoio a preparação e
aperfeiçoamento de profissionais de saúde de países africanos de língua
portuguesa e na implementação de política de aperfeiçoamento dos
membros docentes-pesquisadores em cursos no exterior. Foi também
implementado em 1982 o Projeto Reunião, Análise e Difusão de
Informações sobre Saúde (Radis) –, com o apoio da Secretaria de Ciência
e Tecnologia, da Secretaria Geral do Ministério da Saúde, que visava a
disseminar informações sobre aspectos socioeconômico-sanitários de forma
a subsidiar o trabalho de planejamento de técnicos, sanitaristas, professores
e estudantes da área de saúde pública.

Nesse momento, a Escola mantinha os seguintes cursos: curso de
saúde pública, curso para engenheiros de saúde pública, cursos de pós-
graduação (mestrado e doutorado), 14 cursos descentralizados e o programa
de residência em saúde pública e medicina social.7

Defesa de Mestrado de Maria do
Carmo Leal, 1981. Na primeira
fila da esquerda para a direita:
Eduardo Costa, Ana Tambelini,
Ernani Braga, Arlindo de Sousa,
não identificado. Na segunda fila
Luiz Fernando Ferreira, Miriam
Struchiner, Paulo Sabroza. Acervo
Particular Maria do Carmo Leal.

7 As áreas de concentração oferecidas pelo curso de especialização em saúde pública em 1980 –
epidemiologia, planejamento em saúde, odontologia social e laboratório de saúde pública –
foram oferecidas em 1982 como cursos de especialização. Neste ano, além da residência em saúde
pública e medicina social, dos cursos de saúde pública, mestrado/doutorado e cursos
descentralizados, a Ensp oferecia também: curso para engenheiros de saúde pública; curso de
especialização em planejamento de saúde; curso de especialização em epidemiologia; curso de
aperfeiçoamento para epidemiologistas da Sucam; curso nacional de pneumologia sanitária;
curso de especialização em psiquiatria social; curso de especialização em laboratório de saúde
pública; e curso para laboratoristas de análise de água. Ver relatórios da Ensp de 1980 e 1982,
Fundo Ensp/Seção Direção, Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.
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A Unidade de Treinamento Germano Sinval Faria, no início da
década de 1980, acompanhou o movimento de integração interna, através
da introdução de uma série de novas atividades com os departamentos da
Ensp, e externa, ampliando o diálogo com as comunidades residentes
próximas à Fiocruz. Assim, foram discutidas e avaliadas ações no campo
da saúde mental, nutrição, recreação infantil, assistência odontológica,
serviço social, vigilância epidemiológica e desenvolvimento da participação
comunitária. Na época, a unidade concentrava as ações relativas aos
serviços de saúde realizados pela Ensp, pois a antiga unidade de treinamento
rural, o Posto Samuel Libânio, voltara a ser administrada pelo estado, desde
1975, quando a direção da Escola suspendeu o convênio que lhe permitia
participar das atividades ali realizadas, sob o argumento de que a região
de Vargem Grande, na qual se localizava o posto, perdera as características
de área rural devido ao desenvolvimento local. As atenções da Escola se
voltaram para Montes Claros (Minas Gerais), como uma área para
treinamento rural.

Visitadora sanitária, Manguinhos,
1972. Foto: Cid Fayão. Acervo
Ensp.

A Ensp participou também ativamente no apoio à estruturação e
ao desenvolvimento do Programa Nacional de Imunização, ao Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica e na iniciativa de erradicação da
poliomielite no Brasil, nas Américas, na África e Ásia. O Programa
Ampliado de Imunização (PAI) foi desenvolvido a partir de um plano de
ação PAI/Opas/Ensp, compreendendo a cooperação técnica com as
secretarias municipais e estaduais de saúde; capacitação de pessoal;
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preparação de material instrucional; manuais; normas técnicas etc. Essa
cooperação foi um desdobramento da participação da Ensp/Fiocruz no Taller
del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para Escuelas de Saúde
Pública em Wasghington (1980) e patrocinado pelo PAI/Opas, em que se
discutiu metodologia e conteúdo do programa, aprovando-se a inclusão
do material nos cursos de saúde pública com os ajustes requeridos por
cada país.

No âmbito dessas iniciativas, podemos incluir a participação da
Ensp e de seus membros docentes na Abrasco,8 que, como observamos,
havia sido criada em l979. Entre seus objetivos destacavam-se os de apoiar,
articular e promover a comunicação entre as instituições de pesquisa e
ensino da saúde coletiva e outros segmentos da sociedade civil, organizações
governamentais e não-governamentais, incentivando e participando
ativamente do debate nacional em torno das propostas da Reforma Sanitária.

Primeiro número do Boletim da
Abrasco – jan.-mar., 1982.

8 Embora autônoma, a Abrasco foi instalada em 1982 mediante convênio com a Fiocruz, em espaço
cedido pela Ensp e aí colocou em operação, sob a responsabilidade de um membro do corpo
docente da instituição, sua secretaria executiva.

No cenário político que antecedeu a 8a Conferência Nacional de
Saúde, destacaram-se a campanha das Diretas Já e a vitória de Tancredo
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Neves no Colégio Eleitoral, tendo como vice José Sarney. Iniciou-se, assim,
em março de 1985, um período de transição democrática no qual novos
canais de participação e negociação foram abertos, ainda que sob
hegemonia de setores conservadores. No mesmo ano, assumiu a presidência
da Fundação Oswaldo Cruz o sanitarista Sergio Arouca, indicado pelo
presidente José Sarney e apoiado por movimento interno à Fiocruz e
externo, com base em lideranças político-partidárias e do movimento
sanitarista. Em sua gestão, foram instituídos mecanismos de gestão
participativa9 – com destaque para o Conselho Deliberativo e o Congresso
Interno com delegados das unidades tecnocientíficas – e criadas novas
unidades, departamentos10 e cursos de pós-graduação. Foram também
reintegrados à instituição os pesquisadores cassados em 1970.

O período que se inaugura na história da Escola Nacional de Saúde
Pública em 1985 esteve diretamente associado às mudanças que ocorreram
na própria Fiocruz, com a posse de Sergio Arouca na presidência da instituição.
Completava a Escola, naquele momento, 31 anos de existência jurídica, se
considerarmos o estatuto legal de 1954, e 26 anos de efetivas atividades
no campo do ensino e da formação em saúde pública, se contarmos os
primeiros cursos realizados ainda em novembro de 1959. Havia passado
por diversas alterações de cunho político e legislativo e contado com a
colaboração de muitos profissionais, das mais diversas especializações e
de diferentes instituições da área da saúde pública, que lhe permitiram
consolidar-se como uma escola de referência e com papel reconhecido na
história das políticas públicas de saúde no Brasil.

9 Destacam-se entre os principais mecanismos de gestão participativa o I Congresso Interno da
Fiocruz, ocorrido em 1988, e a instituição de eleição para diretores de unidades.

1 0 Em l985 foi criado, na Ensp, o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh).

Na prova de seleção pra
Pernambuco – aí já não sei se foi
82, 83,  a bibliografia
recomendada para a prova de
seleção tinha alguma coisa que
eles consideraram que era
subversiva. E o Ernani assumiu.
Veio o processo pra cá, e ele disse
que a responsabilidade era do
diretor da Escola Nacional de
Saúde Pública.  E os demais cursos
de Saúde Pública se manifestaram.
Então não só o Ernani foi
extremamente positivo em trazer
‘pra ele’ a questão, como também
os demais cursos descentralizados
começaram a enviar
correspondência ao ministro da
Saúde dizendo pra ele: Atenção,
porque os cursos descentralizados
são importantes e a gente quer
manter. Então a gente viu o que é
que a gente aprendeu, que quanto
mais nós tivéssemos vinculações
com secretarias estaduais da
Saúde e com universidades, maior
garantia de permanência o nosso
projeto tinha.

( Entrevista com Arlindo Fábio Gómez de
Sousa,  2003)
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