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As universidades – o mundo acadêmico em geral – constituem a
terceira vertente na composição do movimento sanitário no período 1975-
1979. Destaca-se aqui, portanto, o papel que desempenharam, não só na
origem do movimento através da transformação do pensamento preventivista
em médico-social, mas também em sua difusão e seu desenvolvimento.
Durante esse período, o movimento sanitário se fez visível através do
movimento médico; mas o segmento voltado para a formação de recursos
humanos e a pesquisa – a ‘Academia’, como é conhecido – foi o que deu
consistência teórica às análises assumidas pelo conjunto do movimento e
empunhadas como bandeiras de transformação.

Distingue-se essa vertente da constituída pelo CEBES e pelo movimento
estudantil porque, nesta última, o trabalho maior era o da difusão da ideologia
e da organização dos profissionais ao redor de entidades, ao passo que, na
arena da Academia, construíam-se a ideologia, o ideário, o conhecimento,
que sustentaram as propostas políticas. Nela, elaborou-se, ampliou-se e
reproduziu-se o conhecimento e formaram-se os intelectuais orgânicos da
proposta.

Mais uma vez é preciso ressaltar que a divisão em ‘arenas’ ou
‘vertentes’ foi uma forma de abordar a multicomposição do movimento
sanitário. Essa divisão não significa espaços de atuação próprios ou exclusivos,
dotados de limites rígidos: as arenas apresentavam especificidades mas
integravam um mesmo movimento – o movimento sanitário.

A arena que deu origem ao movimento sanitário (as bases
universitárias) passou a um plano secundário – em termos de direção – no
momento em que o movimento se desdobrou em suas faces organizadora e
sindical. Pelas características do trabalho, de menor publicidade, foi também
espaço de resistência nos momentos em que a repressão política se aguçava.
Além disso, muitas vezes a Academia significava o único espaço de trabalho
possível, já que toda uma geração recém-formada em saúde pública ou
medicina social não encontrava nos órgãos públicos (únicos empregadores
possíveis) qualquer oportunidade de emprego.

Até 1975, o esforço realizado pela Academia foi o de incorporar
criticamente as ciências sociais à análise das questões de saúde, rejeitando
a idéia do equilíbrio universal do funcionalismo, a neutralidade da ciência
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do positivismo e assumindo a sociedade composta por classes em conflito e
luta. Assim, até 1975 desenvolveu-se esse processo, que consideramos ‘as
bases universitárias’ do movimento sanitário e que resultou na construção
de uma teoria social da saúde.

Entre 1975 e 1979 essa arena apresentou um grande desenvolvimento.
Aumentaram em número as instituições que incorporaram a abordagem
médico-social à análise dos problemas de saúde, e esse enfoque, até então
restrito principalmente à Região Sudeste, passou a ter expressão nacional,
embora inicialmente pequena. Verificou-se, também, a expansão na amplitude
do objeto de estudo e a diversificação dos temas pesquisados e analisados. Foi
um período de grande produção intelectual, concomitantemente à
incorporação “do político nas propostas de atuação da medicina social: nas
investigações, nos cursos de pós-graduação e nas articulações com movimentos
sociais” (Arouca, 1987)50.

Foi uma conjuntura de ‘encontro’: a fase que o regime militar
atravessava levou a que fossem feitos investimentos importantes,
principalmente na área social, com os recursos do FNDCT. A existência de
recursos financeiros, a prática da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
– órgão estatal responsável por esses fundos – com uma diretoria preocupada
com as questões da saúde e entusiasmada pela nova abordagem dos
problemas, e a existência concreta de centros acadêmicos que haviam
passado pelo processo de construção dessa nova abordagem, levaram a
Academia a um grande desenvolvimento51.

Até 1975 o pólo de produção do conhecimento esteve localizado no
Estado de São Paulo – nos DMPs da USP, UNICAMP, Santa Casa, Ribeirão
Preto, Botucatu e Paulista de Medicina. No entanto, o desmantelamento do
DMP da UNICAMP, com o deslocamento de boa parte de seus quadros para o
Rio de Janeiro, paralelamente ao crescimento do mestrado em medicina social
do IMS/UERJ, fez com que, durante os anos do Governo Geisel, o pólo de
produção teórica da medicina social estivesse concentrado no Rio de Janeiro.

OS ESTÍMULOS: JUAN CÉSAR GARCIA E A FINEP

A produção teórica contou com dois grandes estímulos: o primeiro de
natureza institucional, representado pelos financiamentos da FINEP; o segundo
de natureza bastante pessoal, mesmo tendo sido veiculado institucionalmente
através da OPAS: o trabalho realizado por Juan César Garcia.

50 Arouca, A. S. S. Entrevista concedida à autora.
51 Na tentativa de identificar institucionalmente os loci em que a Academia floresceu

neste período, fomos obrigados, por limitações do próprio estudo, a assumir uma visão
parcial, analisando em profundidade as instituições cariocas, principalmente as
transformações ocorridas na Ensp.
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Garcia foi o maior estimulador, o principal teórico e o grande
articulador do movimento de medicina social na América Latina. Não apenas
estimulou núcleos acadêmicos a incorporarem as ciências sociais à análise
das questões de saúde, mas também realizou todo um trabalho de articulação
entre esses núcleos. No Brasil esteve presente desde 1969, quando participou
de um seminário de Metodologia de Investigação de Ciências Sociais em
Saúde realizado em Ribeirão Preto (SP). Nesse primeiro encontro, não houve
identificação imediata entre os pensamentos de Garcia e o representado ali
por Cecília Donnangelo. Um segundo seminário, realizado no ano seguinte
em Campinas (SP), ainda transcorreu sob intensos conflitos, e só depois do
seu encerramento foi possível estabelecer as bases de relacionamento e de
intercâmbio teórico e metodológico dos grupos de Campinas e São Paulo com
Garcia na OPAS, em Washington D.C. (Arouca, 1987).

Segundo depoimento de Nunes (1987)52, havia um

‘animador’ cultural desse projeto: Garcia. Como estava em Washington,
tinha acesso à toda a produção teórica. Talvez, por este motivo, o
movimento sanitarista dos anos 70 tenha sido um dos poucos
movimentos de idéias deste País que tem um aggiornamento com o que
está se processando nos centros tradicionais da reflexão. Foi um dos
poucos em que não houve uma grande defasagem entre a produção
pela vanguarda e a incorporação pela periferia porque tinha o Garcia
como mediador de aggiornamento do conhecimento.

A partir desse segundo seminário realizado em Campinas (SP), em
1970, passou a existir um contato intenso, com intercâmbio de bibliografia,
num processo em que Garcia aportou uma grande bagagem metodológica.
Em 1971, a OPAS promoveu um longo seminário em Washington, com o
objetivo de formar assessores em Recursos Humanos de Saúde. Dele
participaram representantes de vários países da América Latina, que tiveram
acesso a uma imensa quantidade de material bibliográfico. Esse seminário,
de acordo com Arouca (1987), representou um

momento de síntese bibliográfica, um momento em que o grupo se
fortaleceu teoricamente. (...) A partir daquele material se começa a
repensar o ensino das ciências sociais e a se montar uma rede de pessoas
na América Latina que tem uma perspectiva diferente das ciências sociais.
Do Brasil, participam dessa rede o IMS, a Preventiva da USP da UNICAMP

e o Dr. Domingos Gandra de Belo Horizonte. (...) Essa rede latino-
americana foi consolidada no encontro de Cuenca (1972) também
promovido por Garcia. (...) Até aí a gente vinha procurando por onde, e
a partir desse período temos uma linha bibliográfica, pontos de
referência de pesquisa e de como imaginar um curso...

Se o contato desse grupo com Juan César Garcia foi o que propiciou
a ‘bagagem teórica’ para a transformação das bases do pensamento,

52 Nunes, N.V. P. Entrevista concedida à autora.
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institucionalmente foi a FINEP o maior estímulo ao desenvolvimento da
Academia. Na fase que a instituição atravessava naquele momento, além
da área operativa que gerenciava os financiamentos, havia uma área de
estudos e pesquisas, da qual o setor social (PROSDOS), sob a coordenação de
Sérgio Góes, deveria identificar grupos e instituições para financiamentos
posteriores. “A partir desse período a FINEP deixou de ser um ‘balcão’ e
passou a ter propostas nessa área” (Teixeira, 1987)53. Foram elaborados o
Programa de Estudos Sócio-Econômicos em Saúde (PESES) e o Programa de
Estudos Populacionais e Epidemiológicos (PEPPE), e financiada a consolidação
do Mestrado do IMS/UERJ. Para criar centros de excelência, a FINEP se propôs
a financiar grupos e pesquisas que as instituições absorveriam dentro de
determinado prazo. Esse impulso à pesquisa em saúde coletiva teve
“elementos favoráveis conjunturais tanto no âmbito geral do governo que
se preocupa de incluir as questões sociais no II PND quanto, e
principalmente, no âmbito da FINEP onde inicia-se uma atuação voltada
para o desenvolvimento científico e encontram-se dirigentes sensíveis à
problemática da pesquisa em saúde” (Pellegrini & Nicoletti, 1986: 40-50).
Ainda segundo o relato de Teixeira,

a existência dessa área (de estudos e pesquisas) dentro da própria
FINEP já era esdrúxula porque abarcava ali pessoas que contestavam
diretamente o governo. Estavam lá Conceição Tavares, Carlos Lessa,
enfim, pessoas que na área econômica tinham uma posição de
contestação a Delfim Netto e eram abrigadas dentro da FINEP desde
que ficando em uma área de estudos. A área de financiamento era
completamente separada.

Foi uma época favorável para desenvolver o conhecimento em saúde
coletiva, mesmo entrando em contradição frontal com o modelo dominante –
desde que permanecesse no espaço teórico. “O que contava do ponto de vista
dos projetos era essa idéia da inovação, da criatividade, de vencer a injustiça
social com criatividade. (...) Era uma época muito propícia para ter uma
idéia criativa na burocracia e espaço na área social, ou seja, para colocar no
papel e conseguir alocação de recursos” (Teixeira, 1987).

Os dois grandes produtos dos estímulos financeiros da FINEP foram
diferenciados: de um lado, a concretização de um objetivo de Garcia, a
consolidação de um mestrado em medicina social, uma pós-graduação que
formou (como até hoje o faz) profissionais com esse enfoque; e, de outro
lado, o financiamento do PESES, que teve como produto direto uma série de
novos conhecimentos, e como produto indireto, a articulação de um conjunto
de núcleos acadêmicos e de profissionais de saúde espalhados pelo Brasil
em uma espécie de ‘rede’ da Medicina Social.

53 Teixeira, S. M. F. Entrevista concedida à autora.
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O PESES – PROGRAMA DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

EM SAÚDE

No desenvolvimento do PESES e no próprio projeto de recuperação e
transformação da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ), teve
grande importância a vinda para o Rio de Janeiro de um grupo relativamente
numeroso de pessoas oriundas da experiência de Campinas quando, em
1975, estourou definitivamente o conflito entre o DMP e a Reitoria da
UNICAMP. O conflito começou em 1974, quando integrantes do DMP,
juntamente com outros setores da Universidade (Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, Instituto de Física e Instituto de Matemática e
Estatística), reivindicaram a desconcentração dos poderes em mãos do Reitor
Zeferino Vaz e a democratização da universidade através de eleições para
as direções das faculdades e institutos. “Em síntese, foi uma briga pelo
poder da universidade e por sua democratização. O reitor ganhou o apoio
do Governador, da opinião pública e de outros reitores. Ganhou a briga e
demitiu o diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Fausto
Castilho e o diretor do Instituto de Física, Marcelo Damy e exonerou
Aristodemo Pinotti da direção da Faculdade de Medicina” (Arouca, 1987).

Além desse conflito mais geral, o DMP se contrapôs diretamente à
Reitoria no caso do Projeto de Paulínea. Área experimental de integração
docente-assistencial, segundo Arouca, em Paulínea

estavam-se testando projetos comunitários baseados na abordagem
marxista-estruturalista das ciências sociais, entre eles a realização
de projetos de investigação com a comunidade em que a comunidade
era ‘o investigador, formas de participação popular e formação de
agentes de saúde com participação na direção. Estávamos treinando
agentes de saúde de outros projetos comunitários que eram realizados
no Brasil, como por exemplo, os auxiliares do projeto de Dom Pedro
Casaldáglia em Goiás. (...) E haviam sido produzidos alguns
documentos que eram de circulação interna do grupo do DMP em que
toda essa abordagem era colocada.

O DMP da UNICAMP recebia um grande financiamento da Fundação
Kellogg, que enviou seus assessores internacionais para avaliar tanto o Projeto
de Paulínea quanto o Laboratório de Educação Médica. “Um dos assessores
faz uma denúncia ao Zeferino Vaz dizendo que o projeto não era um projeto
técnico, era um projeto político; que estava se desviando do seu sentido e
que isso iria acabar levando a confrontos com a própria Fundação Kellogg,
e se demite” (Arouca, 1987). A partir daí, o reitor interferiu no projeto e
cerceou as atividades dos membros do DMP, tanto docentes – impedindo-os
de manter contato com os alunos – quanto discentes – adiando as suas
defesas de dissertações de mestrado e teses de doutorado.
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Além de todas essas limitações ao trabalho no interior da UNICAMP,
em 1975 o grupo da DMP sofreu a repressão desencadeada pela ‘caça aos
comunistas’ feita pelos órgãos de segurança no Estado de São Paulo. David
Capistrano Filho, médico residente do DMP, foi preso na ocasião. A partir
de então o grupo procurou alternativas de trabalho – inicialmente ‘em bloco’
e depois separadamente – que não exigissem ‘ficha limpa’ no SNI.

Uma das primeiras possibilidades de trabalho foi o Programa de
Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde (PPREPS). Seu grupo inicial,
reunindo elementos do MS e da OPAS, já estava em desenvolvimento em
Brasília. Originalmente o PPREPS seria desenvolvido na ENSP, mas o diretor,
Dr. Oswaldo Costa, ‘devolveu’ o projeto ao Ministério da Saúde, argumentando
que a Escola não teria fôlego, não teria capacidade para levá-lo adiante
(Ferreira, 1987)54.

Uma parte dos alunos e residentes do DMP da FM/UNICAMP ficou em
São Paulo, no mestrado do DMP/USP ou incorporados à SES-SP, que
desenvolvia projetos nas periferias, como o da Zona Leste. Outra parte foi
para o Rio de Janeiro e inseriu-se no curso básico da ENSP ou no mestrado
do IMS/UERJ. Para os profissionais, as chances no Rio de Janeiro foram
abertas paralelamente no PESES e na ENSP.

O PESES e a ENSP desenvolveram-se na mesma época e fazem parte de
uma mesma estrutura física, mas mantiveram durante quase toda a duração
do PESES – de 1975 a 1977 – uma simples coexistência, demarcando espaços
próprios e diferenciados de inserção profissional.

O PESES não nasceu na ENSP. Surgiu na FINEP que, em articulação
com o IPEA/SEPLAN e com a Secretaria Geral do Ministério da Saúde,
pressionou a Presidência da FIOCRUZ para que esse órgão assumisse o seu
desenvolvimento. E era um acessório do PEPPE, este sim um grande projeto
de pesquisas populacionais e epidemiológicas previsto no convênio FIOCRUZ/
FINEP. Os dois programas foram introduzidos e desenvolvidos na ENSP, que
por sua vez experimentava o seu próprio projeto de renovação.

Esse projeto de renovação foi elaborado por um grupo, conhecido
como ‘os Dezoito do Forte’, que, segundo Luís Fernando Ferreira, um de
seus integrantes, caracterizava-se mais como um grupo de resistência
institucional do que de resistência política. Para ele, depois da ‘gestão Blois’
– que promoveu um processo de modernização – a ENSP entrara em
decadência, mantendo um quadro muito pequeno de professores, com
salários muito baixos. Durante a primeira década da ditadura militar, a
Escola ficou reduzida à formação de recursos humanos em escala que não
era nacional e com um programa de natureza extremamente oficial. Chegou
a ser denominada ‘centro do oficialismo’, ‘túmulo’ do pensamento progressista
em saúde.

54 Ferreira, L. F. Entrevista concedida à autora.
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Do pequeno grupo de resistentes surgiu um projeto de renovação da
ENSP que encontrou no ‘soerguimento de Manguinhos’55 uma conjuntura
favorável. Esse projeto incluía a descentralização do Curso de Saúde Pública,
o desenvolvimento do Treinamento Avançado em Serviço (TAS) e o aumento
do número de professores mediante a realização de concursos para os
departamentos. “Existia um grupo de pessoas que estavam pensando um
projeto, pensando uma ENSP diferente. Mas o PESES não era parte desse
projeto, tendo, inclusive, sido criticado pelo departamento de ciências sociais
da ENSP” (Arouca, 1987).

O desenvolvimento da Escola nesse período será abordado em seguida
no que chamamos área de reprodução do conhecimento. Destacam-se, aqui,
o desenvolvimento do PESES no mesmo espaço físico, mas diferenciado, e o
conflito com o espaço acadêmico ocupado pela ENSP. O PESES teve completa
autonomia da estrutura hierárquica e administrativa da ENSP e somente a
partir de fins de 1977 ocorreu a integração dos seus membros à ENSP, ainda
sob intensos conflitos entre suas equipes.

O grande programa criado através do convênio assinado entre a
FIOCRUZ e a FINEP, em novembro de 1975, não foi o PESES, e sim o PEPPE.
Naquela ocasião a FINEP abriu uma linha de crédito de Cr$ 23.700.000,00
para o PEPPE e de Cr$ 6.300.000,00 para o PESES. Este deveria ser “um grupo
de estudos socioeconômicos em saúde que funcionasse aproveitando a infra-
estrutura do programa principal e de direto interesse da Secretaria Geral do
Ministério da Saúde” (PESES/PEPPE, 1978).

No entanto, o que ocorreu foi bem diferente. Enquanto o PESES, mesmo
enfrentando um série de dificuldades, começou a desenvolver seus projetos,
o PEPPE perdeu-se entre idas e vindas de documentos para a FINEP, ocasionando
grande atraso na realização das pesquisas.

55 Denomina-se ‘soerguimento de Manguinhos’ o projeto de recuperação da Fiocruz
realizado a partir de 1975 com a entrada do novo presidente dessa instituição, o Dr.
Vinícius da Fonseca, assessor do Ministro do Planejamento Reis Velloso. A Fiocruz já
existia como tal desde o início da década de 70, a partir da ‘agregação’ do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC) à Fundação Especial Ensino de Saúde Pública (atualmente Ensp).
Segundo Luís Fernando Ferreira depois que o Dr. Rocha Lagoa, como Ministro da
Saúde, conseguiu ‘limpar o seu caminho’ com a absurda cassação de dez cientistas da
instituição num ato que ficou conhecido como o ‘massacre de Manguinhos’ (Lent,
1978), “pensando em seu retorno ao IOC quis transformar o Instituto em Fundação
mas, existindo uma lei que impedia a criação de novas fundações, ele usou o artifício
de mudar o nome da Fundação Especial Ensino de Saúde Pública para Fundação
Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), e colocou o IOC lá dentro”. A vinda do assessor da
Seplan, com um projeto de modernização institucional e com a canalização de recursos
governamentais, permitiu o início da recuperação da Fiocruz, particularmente do IOC.
Ainda, segundo Luís Fernando Ferreira, paralelamente a esse movimento de priorização
governamental de recuperação do IOC, na Ensp organizou-se um projeto de renovação,
não do inteiro agrado do presidente da Fundação, que “tentou por várias vezes ‘entrar’
na Ensp sem conseguir, existindo entre a Presidência e a Escola uma tensão muito
grande e permanente” (Ferreira, 1987).
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O PESES estruturou-se em torno de grandes áreas de pesquisa,
desenvolvendo ao todo sete projetos nas áreas: economia e saúde, campanhas
sanitárias, medicina comunitária, ensino da medicina preventiva e complexo
previdenciário, além de um projeto bibliográfico e outro de financiamento
de pesquisas externas ao PESES. A coordenação foi dupla: Sérgio Góes pela
FINEP e Sergio Arouca pela FIOCRUZ montaram uma equipe composta por
profissionais tanto das ciências sociais quanto da área de saúde, em particular
do IMS/UERJ e posteriormente de outros DMPs.

Nas palavras de Arouca (1987),

o PESES não foi um modelo de pesquisa acadêmica pura; foi montado
para a intervenção política. Além da incorporação das ciências sociais,
retomava o projeto político de Paulínea com o estudo dos projetos
alternativos de medicina comunitária como áreas de prática política e
o do ensino nos departamentos de Medicina preventiva – uma estratégia
para que nós influenciássemos os departamentos para a abordagem
social em nível nacional. São esses projetos que nos jogam para fora e
começamos a estabelecer uma rede com pessoas que tinham um projeto
político no trabalho comunitário. (...) Durante o começo do PESES criam-
se quase que dois núcleos: um que pensava o PESES também como projeto
de intervenção, outro como área de produção do conhecimento.

O PESES enfrentou dois dilemas permanentes: em nível interno, entre
ser um projeto puramente acadêmico ou incorporar projetos de intervenção
política; no nível externo, entre permanecer como grupo à parte da ENSP ou
incorporar-se à sua estrutura departamental.

Como resultado do conjunto de pesquisas nas áreas mencionadas, o
PESES apresentou um ‘corpo de pensamento’, uma abordagem estruturada e
coletiva à problemática de saúde. Isso o distinguiu enquanto projeto acadêmico.
Para o movimento sanitário, que nesse momento estava em articulação, foi
fundamental o papel desempenhado por esses projetos e pelo projeto
bibliográfico, que “recuperou o trabalho que Garcia fazia de distribuição de
material bibliográfico, só que em nível nacional” (Arouca, 1987).

O PESES teve papel importante na articulação de uma rede que

unifica as instituições por pertencerem ao campo determinado por um
novo marco conceitual na área de saúde coletiva. Essa inovação conceitual
vai estruturando um novo campo doutrinário de saúde no Brasil
demarcado pela determinação social das doenças, pelos estudos de atenção
à saúde e pela experimentação de formas alternativas de organização
dos serviços. Os seguintes pontos moldam ainda a estrutura deste campo
de objetos: a complementação das questões; a multidisciplinaridade e o
ressurgimento do coletivo. (Teixeira, Pacheco & Arouca, 1978:36-37)

O PESES enfrentou uma série de dificuldades para o seu
desenvolvimento. O programa deveria usufruir de uma infra-estrutura (a
do PEPPE) que foi criada posteriormente; enfrentou também dificuldades no
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relacionamento com a FIOCRUZ, devido à “inexistência de normas
administrativas para encaminhamento dos processos; inexistência de um
plano de aplicação dos recursos de contrapartida da FIOCRUZ; inexistência
de um sistema de acompanhamento das pesquisas; total inadequação do
sistema de contabilidade e inexistência de uma política de contratação de
pessoal” (PESES/PEPPE, 1978:2-3). Mas a grande dificuldade enfrentada pelos
programas foi com o SNI ou com sua representação institucional: a Assessoria
de Segurança e Informações (ASI). De início, esse órgão vetou o nome de
Eduardo Costa para coordenar o PEPPE, resultando que a coordenação formal
dos dois programas fosse feita por Sergio Arouca. Mais tarde, em uma fase
de renovação de contratos do PESES, alguns nomes começaram a ser vetados
sob a alegação56 de que ‘não passavam’ pelo órgão de Segurança e
Informações. Esse órgão interferiu também no processo de incorporação de
pessoas do PESES e do PEPPE à ENSP, ao proibir a nomeação de dois
pesquisadores aprovados em concurso.

Segundo o exposto no Documento de Trabalho, “em 6 de dezembro de
1977 todo o grupo do PESES recebeu aviso prévio de demissão com a explicação
de que era um simples ato administrativo originado do encerramento das
atividades dos projetos em 31 de dezembro” (PESES/PEPPE, 1978:8).

Na fase final do PESES as fichas das pessoas estavam sendo recusadas,
o dinheiro estava acabando e nesse momento estava sendo discutida a
incorporação na ENSP do grupo do PESES/PEPPE. Uma parte entra por
concurso nas vagas que foram abertas, principalmente em
planejamento e epidemiologia; não tinha vagas em ciências sociais. A
absorção da equipe era parte do compromisso assumido no convênio
com a FINEP. Vinícius da Fonseca fez a incorporação, na dependência
das fichas do SNI Algumas pessoas foram incorporadas, mas várias
foram vetadas. (...) O PESES acaba. A integração do pessoal aos
departamentos desencadeou uma crise muito grande. Esses
profissionais tinham salários maiores e eram mais jovens e
politicamente muito mais comprometidos. (Arouca, 1987)

Os resultados do PESES tanto entusiasmaram os responsáveis na FINEP

que em 1978 deram início à elaboração do Programa Integrado de Saúde
(PIS), através da constituição de um grupo de trabalho. O primeiro relatório
do PIS apontava que a experiência anterior (o financiamento por programas
e não por projetos isolados) havia demonstrado ter sido muito proveitosa,

possibilitando uma alteração significativa da situação da produção
científica nesta área. (...) Diríamos mesmo que foi criada,

56 Tanto Luís Fernando Ferreira quanto Sergio Arouca deixaram perceber em seus
depoimentos que não existiam provas concretas de que os vetos a pessoas para cargos
de coordenação e chefia, ou para renovações de contrato, fossem realmente oriundos
do SNI. Segundo eles, aparentemente ocorreram mesmo alguns vetos, porém, muitas
vezes, o então Presidente da Fiocruz alegava ordens do SNI para interferir nos assuntos
da Ensp ou do Peses/Peppe.
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informalmente, uma rede nacional de informações envolvendo grande
número de pesquisadores e instituições quer no campo acadêmico,
quer no campo da prestação de serviços. (...) A criação do Programa
Integrado de Saúde tem origem neste contexto, visando a
compatibilizar a necessidade de manutenção daquelas características
dos programas anteriores que demonstraram a sua eficácia, e, ao
mesmo tempo, permitir a expansão desta linha de ação, com a inclusão
de outras instituições. (Teixeira, Pacheco & Arouca, 1978)

A implementação do PIS constou da criação do mencionado grupo
de trabalho, da realização de um seminário em setembro de 1978 com a
presença de 43 participantes de 20 instituições, da definição de três áreas
temáticas e das áreas prioritárias dentro destas, e da montagem do modelo
do Programa. O PIS pretendia identificar possíveis núcleos de pesquisa,
visando a descentralizar regionalmente os auxílios financeiros e a diversificar
em termos institucionais; a ampliar o universo das pesquisas em saúde
coletiva, financiando departamentos ou pesquisadores da área de ciências
sociais para que investigassem o campo da Saúde; e, finalmente, a integrar
os projetos desenvolvidos nos diversos núcleos por meio de uma coordenação
horizontal. Em seu depoimento, Teixeira (1987) afirma que

com a mudança de governo em 1979, a primeira medida foi acabar
com a área de estudos e pesquisas; os intelectuais saem da FINEP e vão
para o exterior com bolsas ou para outras instituições. Nós vamos
para a área operativa e começamos a tentar que as linhas que tinham
sido definidas em termos de programas específicos constituíssem as
linhas de financiamento da FINEP. Começamos a introduzir
procedimentos bastante diferentes do que a FINEP fazia. Por exemplo,
passamos a definir essas linhas junto com os próprios usuários da
FINEP, ou seja, democratizamos a definição das linhas de pesquisa.
Quem inaugurou isso na FINEP foi a área de saúde. Tudo isso na gestão
do Dr. Pelúcio.  (...) Quando os projetos começaram a chegar já era
outro ministro e outra direção da FINEP. (...) Nós tínhamos boas
expectativas porque estávamos subordinados não mais a um coronel
mas a um médico e este tinha como diretor um economista com estudos
na área social, então achamos que teríamos muito mais facilidades
para essa discussão. Foi exatamente o inverso de tudo isso porque
todos os projetos foram negados.57

57 “Nós achávamos que por estarmos subordinados diretamente a um médico, o Corbet
(...) teríamos uma grande vantagem porque ele seria sensível à área de saúde e, além
disso, o Diretor de toda essa área era o Marcelo Abreu. Mas, foi exatamente o contrário
porque todos os projetos foram negados (...) e (aquilo) ali se tornou uma guerra para
todos nós. A dotação orçamentária que existia não foi gasta e acho até que eles caíram
por isso – porque eles não financiaram nada em área nenhuma. (...) Numa época de
abertura não se podia financiar pesquisas de saúde do trabalhador porque isso podia
ser apropriado pelos sindicatos. (...) Nós discutíamos, mas eles diziam que eram projetos
ideológicos, que eles não iam financiar, que eles só iam financiar coisas científicas.
Ficamos lá dois anos sem fazer nada” (Teixeira, 1987).
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Essas mudanças resultaram na paralisação do apoio financeiro da
FINEP à área de saúde coletiva até 1982. Os produtos desse primeiro ‘pico’ de
apoio à pesquisa em saúde coletiva foram, por um lado, a consolidação de
um centro de pós-graduação em medicina social e, por outro, os produtos das
pesquisas do PESES, marcos na evolução da construção da análise do setor.

A atuação da FINEP nesse campo do conhecimento possibilitou a
realização de 58 trabalhos de pesquisa entre 1975 e 1979, dos quais foram
publicados cinco livros entre 1978 e 79 e outros dois em 1980 (Magaldi &
Cordeiro, 1983).

Segundo levantamento feito pelo PIS, em 1978 existiam 16 instituições
desenvolvendo pesquisas ou elaborando projetos no campo da saúde coletiva.
Concentradas na Região Sudeste (doze), sete delas no Rio de Janeiro, na
maioria eram instituições acadêmicas da própria área de Saúde (sete), uma
era da área de ciências sociais e uma da área de administração. Seis
instituições eram prestadoras de serviços de saúde como secretarias
municipais, centros regionais e até mesmo o Departamento de Planejamento
da Direção Geral do INAMPS. E apenas uma instituição era um centro de
pesquisas epidemiológicas: o PEPPE (Teixeira, Pacheco & Arouca, 1978).

O INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL DA UERJ

Também na consolidação do mestrado de medicina social do IMS/
UERJ a FINEP teve um papel fundamental. O curso de mestrado foi o que deu
vida ao Instituto, e ao seu redor criou-se um centro de pensamento
progressista da saúde. “Se não fosse o mestrado não existiria o Instituto. É
diferente da Escola (ENSP) e mais parecido com a Bahia (DSC/UFBA). É em
torno do mestrado que o IMS se tornou um pólo de reflexão, de debate
político-científico” (Guimarães, 1987)58.

A origem do IMS/UERJ deu-se ao redor de 1967-1968, a partir de um
pequeno grupo de pessoas vinculadas à direção da faculdade de medicina
da então Universidade do Estado da Guanabara (UEG), exercida naquele
momento pelo Dr. Piquet Carneiro, que procurava desenvolver um projeto
com os moradores de uma comunidade carente próxima à faculdade: a
favela do Esqueleto. Esse pequeno grupo deslanchou um processo em que
ao mesmo tempo tentava aperfeiçoar a formação dos médicos incluindo
novas disciplinas e buscava a própria formação. Para tanto, estabeleceram-
se contatos com a OPAS, que passou a apoiar o grupo inicialmente no desenho
de cursos e depois na ‘formação dos formadores’ fornecendo bolsas de viagem
ou financiamento de cursos de pós-graduação.

O contato deste grupo vinculado à direção da faculdade com o
movimento que vinha sendo articulado através de Juan César Garcia foi

58 Guimarães, R. N. Entrevista concedida à autora.
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feito em 1970, quando um dos seus integrantes, Hésio Cordeiro, foi para a
Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Simultaneamente, o grupo
do Rio de Janeiro passou a acompanhar as discussões realizadas nos
encontros de docentes de medicina preventiva do Estado de São Paulo.

Hoje, olhando para  atrás, eu vejo que as coisas se passaram numa
velocidade espantosa. Em um processo entre 1967 e 1970 o grupo já
estava criado, institucionalizado, com pessoas no exterior, com
monitores, com algum tipo de recursos. E no final de 1970 esse grupo
que se constituiu anexo à direção foi institucionalizado por decreto do
Reitor, (através da criação) do Instituto de Medicina Social. A partir
de então passou a ter a responsabilidade de exercer a docência e a
investigação, não mais exclusivamente na área médica, mas na área
de saúde de toda a universidade. (Nunes, 1987)

Nesse primeiro momento, o grupo também foi alvo da repressão, não
só de maneira generalizada – já que em 1968 a faculdade de medicina da
UEG era um local de resistência e combate do movimento estudantil – mas
também específica: juntamente com outros professores da faculdade, o grupo
foi submetido a Inquéritos Policiais-Militares (IPMS) que duraram todo o
ano de 1970.

O grande impulso do grupo foi a implementação do curso de mestrado
em 1972. Em março desse ano, em um seminário realizado na UEG como
desdobramento dos encontros de Ribeirão Preto e Campinas, decidiu-se
canalizar para o Instituto os recursos obtidos junto à Fundação Kellogg para
o financiamento da criação do mestrado.

Não sei exatamente como se produziu essa decisão, mas nesse
seminário tomou-se a decisão que partiríamos para a área de pós-
graduação. Para tanto existiu um estímulo muito especial de Garcia
que já tinha um contato próximo com a Kellogg Foundation que
apoiava um grande programa de formação de recursos humanos na
América Latina. (...) Garcia atuou como intermediador: tinha as
pessoas, tinha o país, tinha o projeto e podia ter o dinheiro, que seria
o dinheiro da Kellogg. (Nunes, 1987)

Tomada essa decisão, o grupo iniciou o que Nunes chamou de ‘caça
ao tesouro’. Buscando estruturar um currículo que incorporasse as ciências
sociais às análises das questões de saúde, seus integrantes contataram
diferentes correntes e instituições de ciências sociais. Por intermédio de
Garcia, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ),
da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e dos DMPs das faculdades
paulistas, foram encontrando textos, e neles buscavam os autores citados,
como que “catando os pedaços do vitral”. Essa incorporação, por vezes
assistemática, tinha um grande eixo: a crítica ao modelo funcionalista. De
resto, o processo de construção do currículo alternativo “era uma grande
salada de orientações” (Guimarães, 1987).
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O mestrado propriamente dito iniciou-se em setembro de 1972, quando
a OPAS enviou cinco bolsistas centro-americanos. A primeira turma foi
composta por esses bolsistas e por cinco ‘alunos/professores’ do próprio
instituto: “Pelas circunstâncias da busca desse objeto novo, da construção
desse novo espaço interdisciplinar, a primeira turma do mestrado acabou
sendo um curso produzido por seus próprios alunos” (Nunes, 1987).

Desde então, o IMS vem oferecendo anualmente o curso de mestrado
em medicina social. De sua longa trajetória muito há para contar, mas isso
vai além de nosso objetivo. Durante os ‘anos Geisel’ o IMS viveu o período de
consolidação do mestrado e conseqüentemente da Instituição. O financiamento
mais volumoso coube à FINEP, mas as Fundações Kellogg e Ford, assim como
a OPAS e a própria UERJ, contribuíram para o seu desenvolvimento.

O perfil do grande ‘produto’ do IMS, o profissional formado mestre em
medicina social, oscilou entre o ‘político da saúde’ e o ‘intelectual da saúde’.

Era uma polêmica sistemática. Todos os anos no começo de cada
curso de mestrado: ‘qual é o produto que o mestrado quer formar’? (...)
Quer formar pesquisadores, professores, intelectuais da área de saúde,
transformadores, ou formar quadros que se ligassem aos serviços de
saúde de um ponto de vista crítico, o que a gente chamava naquela
época dos ‘políticos da saúde’? E a cada ano, embora sempre se
chegasse à conclusão de que o mestrado dava para os dois, a coisa
pendia ora para um lado ora para outro. Por exemplo, na época em
que a saúde mental dominou tendeu para o lado do pensador, do
formulador, do intelectual, do homem que ia formar outros intelectuais.
Lembro-me de que já na época (do projeto) de Austin isso pendeu para
o lado do ‘político da saúde’ um quadro do novo tipo, para o novo
sistema de saúde. (Guimarães, 1987)

Além do mestrado propriamente dito, os produtos desse momento do
IMS foram “uma programação de pesquisa consolidada em três núcleos de
investigação: estudos epidemiológicos e populacionais; análise dos modelos
alternativos da atenção médica; análise das políticas e instituições de saúde”.
Entre os modelos alternativos destacou-se a implantação do que ficou
conhecido como Projeto Austin, além do projeto de análise das práticas
populares de medicina. Ainda nesse período foram realizadas as pesquisas
sobre as instituições de saúde e algumas na área de saúde mental (Teixeira,
Pacheco & Arouca, 1980).

A criação e implantação do IMS foi fruto de condições muito especiais.
De acordo com o depoimento de Nunes (1987),

foi uma convergência circunstancial de ter, em uma organização
bastante tradicional como é a Organização Pan-Americana de Saúde,
um setor com uma inquietação, com certa curiosidade de reflexão, o
que é algo inteiramente acidental em termos de uma organização
internacional; uma faculdade que tinha na direção um homem que
possuía essa visão da redenção sanitária desse país, um idealista; e,
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uma fundação americana que tinha uma tradição de investimentos
nessa área. Essa série de coisas foram circunstanciais. Mas no
desdobramento dessa história, [o que possibilitou] a consolidação do
Instituto foi a visão plural das oposições, sem que existisse alguma
tendência ideológica predominante, o que veio a ocorrer mais tarde,
em 1982. Ou seja: não houve partidarização do Instituto. Era uma
frente ampla, democrática, com representação de todos os pensamentos
de esquerda. Isso ocorreu entre 1972 e 1982. Foram dez anos de
experiência plural!

Além das instituições mencionadas, ainda fizeram parte dessa arena
do movimento sanitário, no período aqui analisado, os DMPs da USP, da
Santa Casa, da Paulista de Medicina, de Ribeirão Preto, de Botucatu, a
faculdade de medicina da UFMG, o recém-criado mestrado em saúde
comunitária do departamento de medicina preventiva da faculdade de
medicina da UFBA e o então também recém-criado DMP da Universidade
Federal da Paraíba.

Todo esse conjunto de profissionais atuantes no campo da pesquisa e
da formação de recursos humanos caracterizava-se por conformar uma frente
de pensamento crítico e oposicionista no setor saúde.

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

No conjunto de instituições acadêmicas, a pesquisa em saúde coletiva
floresceu na segunda metade da década de 70. A área da produção do
conhecimento teve como principal característica

o caráter coletivo e interdisciplinar da produção científica ali
desenvolvida. Mesmo sendo localizado em instituições acadêmicas, o
que marcará sua produção não serão as teses e projetos individuais,
mas principalmente a formação de equipes de pesquisadores, cujo
trabalho coletivo absorveu um número crescente de profissionais das
ciências sociais juntamente à geração dos chamados ‘novos
sanitaristas’ oriundos das escolas médicas. Em outras palavras, ao
tomar o ‘coletivo’ como objeto do seu saber e da sua prática, a produção
de conhecimentos nesta área sofreu profundas alterações de caráter
institucional, na direção de uma produção mais coletiva e
interdisciplinar. (Teixeira, 1985: 87-109)

Essa produção de conhecimento com caráter coletivo foi por sua vez
construindo, ao longo da segunda metade dos anos 70, um marco teórico
comum às escolas de saúde pública e departamentos de medicina preventiva,
alterando o perfil da formação dos recursos humanos. Ao tornar a realidade
como objeto de estudo (e intervenção), partindo das contradições e conflitos
observados no interior do Sistema Nacional de Saúde, o campo de
investigação em saúde coletiva foi ampliado, surgindo inúmeros novos
objetos.
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Donnangelo (1983:17-35) sistematizou os tipos de conhecimento
produzidos na década de 70 em duas grandes áreas: a produção
epidemiológica e a produção de estudos sobre práticas de saúde.

A revisão crítica começou na área de epidemiologia, através do
questionamento da multicausalidade e outros conceitos; durante a segunda
metade da década de 70, ocorreu uma ênfase crescente no social, não como
variável explicativa mas como campo no qual se constrói o processo de
saúde/doença. Alguns trabalhos, especialmente na área de nutrição e de
doenças endêmicas, apresentaram inovações metodológicas que constituíram
alternativas à ‘história natural da doença’. As relações entre saúde e trabalho
também se tornaram objeto de estudo, mais desenvolvido na década de 80.

Quanto à produção na área de estudos sobre práticas de saúde, no
fim dos anos 60 ocorreu a emergência temática da questão do planejamento
e da reorganização administrativa como base para a racionalização da prática
sanitária e, na década de 70, o número de estudos aumentou muito,
“buscando evidenciar, com maior ou menor refinamento metodológico, as
articulações econômicas e político-ideológicas da prática sanitária”
(Donnangelo, 1983:32).

Foram levantados vários aspectos específicos, tais como medicamentos;
o estudo sobre empresas médicas e sobre política previdenciária; o caráter
histórico da prática psiquiátrica; políticas de extensão de cobertura,
administração de serviços, formação de recursos humanos; estudos sobre
medicina comunitária e outros. Cabe lembrar que a produção teórica
analisada restringiu-se aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e limitou-
se aos trabalhos realizados nas universidades.

Na sistematização feita por Nunes (1985:31-71), a categoria mais
estudada, ‘serviços de saúde’, tinha como cinco subtemas mais pesquisados:
a medicina estatal, em que estavam agrupadas “as pesquisas que tratam da
organização, planejamento, financiamento, legislação, gastos, demanda,
utilização e outros aspectos”; medicina e sociedade, que envolvia estudos
referentes às formas de articulação da prática médica com a prática social;
a análise histórica, que tratava dos estudos sobre essas articulações em um
determinado país, região ou tipo de prática; a atenção primária, subtema
em franco desenvolvimento ainda no fim da década; e programas de saúde,
agrupando uma série de programas sanitários em diferentes áreas.

Na produção de conhecimento desse período, destacam-se dois
aspectos: a transformação da concepção de planejamento e a consolidação
da incorporação da economia política em saúde com a estruturação do campo
de estudo sobre economia e saúde. Sobre este último, Médici (1985:178)
apontou que

a economia ingressa, em larga escala nas análises feitas, mesmo quando
estas não se reportam majoritariamente a este campo de investigação.
Determinadas questões, como a crítica ao desenvolvimento, a análise
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sócio-econômica dos determinantes sociais da doença, os aspectos
econômicos da distribuição dos serviços de saúde, fazem parte dos
temas tratados. (...) Nos anos 70 a mais extensa produção no terreno
da economia e saúde foi a de Carlos Gentile de Mello, que em artigos de
revistas especializadas, jornais, boletins de associação de classe e
revistas de centros como o CEBES escreveu sobre inúmeros temas ligados
a essa área tais como a questão previdenciária, aspectos econômicos
da atenção médica e o financiamento do setor.

No final dos anos 60 e início dos anos 70, também verificou-se uma
reflexão crítica e autocrítica sobre a maneira como estava sendo concebido
e implementado o planejamento, fruto tanto do fracasso dos planos
formulados quanto da intensa comoção social e política em toda a América
Latina, em cuja raiz “encontra-se, sem dúvida, a Revolução Cubana” (Testa,
1985:335-367).

A visão normativa dominante foi questionada em suas técnicas, seus
objetivos e a neutralidade dos seus sujeitos. Viveu-se a ‘crise do planejamento’.
Verificou-se

uma tendência hipercrítica em suas duas vertentes extremas: uma de
que o planejamento não servia como ferramenta decisória nos países
capitalistas; outra a de que era um dos instrumentos ideológicos através
do qual a classe dominante exercia sua dominação. A outra tendência
foi positiva em relação ao planejamento e também admitia uma
diferenciação em dois eixos: um que aprofundou o estudo e a aplicação
do planejamento normativo em versões cada vez mais sofisticadas
como, por exemplo, os modelos matemáticos, e o outro eixo que propôs
uma reformulação dos métodos.

Este último eixo de abordagem “pode ser englobado sob a
denominação genérica de planejamento estratégico, definido pela
característica de incorporar explicitamente o político não como marco
referencial do planejamento mas como parte de seu objetivo específico de
trabalho” (Testa, 1985: 345-7).

Na América Latina, os trabalhos de Mário Testa (e, posteriormente,
de Carlos Matus) tornaram-se referências imprescindíveis desse novo
enfoque que estudou a distribuição de poder procurando deslocá-lo segundo
sua ótica societária, sua ideologia; que considerava o planejamento um
processo em que ocorrem conflitos de interesses entre diferentes grupos; e
que apontava o planejador como parte de uma força social, portanto com
uma posição definida no marco da luta pelo poder.
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A REPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO: DESCENTRALIZAÇÃO

DOS CURSOS DE SAÚDE PÚBLICA E RESIDÊNCIAS EM MEDICINA

PREVENTIVA E SOCIAL

Na área de reprodução do conhecimento, ou seja, na formação de
recursos humanos, destacam-se nessa época: a descentralização da formação
do sanitarista através dos cursos regionalizados; o início do movimento que
transformaria as residências em medicina preventiva e social; e as pós-
graduações stricto sensu na área de saúde coletiva. Todos esses níveis de
reprodução de um conhecimento já construído possibilitaram, por um lado, a
difusão da abordagem médico-social e a transformação do perfil de formação
do sanitarista, e por outro lado o contato com novos objetos de investigação.
Todos foram instrumentos importantes para a consolidação da hegemonia da
proposta médico-social na formação de recursos humanos no campo da saúde
coletiva. Assim, difundiu-se de maneira numericamente importante não só
uma nova forma de pensar a saúde como também de atuar no setor.

Essa transformação dos sanitaristas aconteceu paulatinamente, num
processo iniciado no movimento de recuperação e transformação da ENSP.
Parte desse movimento foi o início do processo de descentralização do curso
de saúde pública, até então lecionado apenas na sede da Escola (Rio de
Janeiro). Essa proposta surgiu diante da necessidade de ‘acelerar’ a capacitação
de sanitaristas para atender a “uma demanda crescente de candidatos ao
curso e para preparar uma massa crítica de recursos humanos para atuar na
execução de programas prioritários de Saúde Coletiva, em particular no de
expansão da rede permanente de serviços”  (Uchoa & Paim, 1982: 21-52).
Fez parte, portanto, da tendência mais geral de recuperação das práticas de
saúde pública como alternativa assistencial possível.

No primeiro semestre de 1975, em um processo relativamente rápido,
uma proposta foi debatida e elaborada. Em maio, durante um seminário,
estabeleceram-se as bases para a descentralização e elaborou-se um
anteprojeto que modificava o curso do Rio de Janeiro em vários aspectos,
inclusive na carga horária. As propostas foram aprovadas pelo então chamado
Conselho Técnico do Departamento de Preparação de Pessoal, e em julho
começou no Rio de Janeiro o I Curso Básico de Saúde Pública, considerado
como a primeira etapa do processo de formação do sanitarista.

Neste primeiro ano, o curso só foi descentralizado para Porto Alegre
(RS) e Belém (PA), mas os cursos regionalizados tiveram uma rápida
expansão, passando de três em 1975 para dezesseis em 1980, incluindo o
curso do Rio de Janeiro. Os contatos foram estabelecidos prioritariamente
com as SES (dez cursos). Em quatro estados participavam também as
universidades, e, em Brasília, o curso foi solicitado pelo Ministério da Saúde
para capacitação dos seus funcionários. A descentralização possibilitou um
aumento substancial na quantidade de formados: entre 1969 e 1974, foram
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graduados 281 sanitaristas, ao passo que entre 1975 e 1980 egressaram
1.643 profissionais. O indicador inscrições/vaga permitiu observar que a
demanda aos cursos apresentou uma tendência crescente entre 1975 e 1980,
com maior procura nas regiões Norte e Nordeste.

Entre 1975 e 1980, os cursos regionalizados foram o instrumento
mais importante de formação de sanitaristas, tanto numérica quanto
geograficamente. Neles se concentraram as discussões renovadoras das
propostas de recursos humanos na área de saúde coletiva; neles foram
introduzidos as ciências sociais e o posicionamento político como elementos
de uma “ética sanitarista”. Também romperam com a visão tradicional da
saúde pública ao incorporar a análise da política de saúde e da assistência
médica previdenciária.

Outro importante pólo de formação de sanitaristas foram as residências
em Medicina Preventiva e/ou Social (MPS), cujo apogeu como locus de
atuação do movimento sanitário ocorreu a partir de 1979, portanto fora do
nosso período de estudo. Os programas de residência em MPS,
principalmente a partir de 1980, representaram “a síntese contraditória da
tendência racionalizadora com uma proposta mais avançada de Medicina
Social”, em um processo de rompimento com o modelo clássico de formação
de recursos humanos para a saúde pública. Esse processo vinha ocorrendo
desde o fim da década de 60 e acompanhava por um lado a tendência
racionalizadora necessária para enfrentar o que se convencionou chamar
‘crise do setor saúde’, (caracterizada pela baixa cobertura, pelo pouco impacto
e alto custo das ações), acompanhando também, por outro lado, todo o
desenvolvimento do trabalho teórico de redefinição dos marcos conceituais
que orientavam os cursos (Paim, 1985).

As residências em MPS tiveram grande desenvolvimento a partir de
1980, com o Programa de Apoio às Residências de medicina social, preventiva
e saúde pública (PAR), resultante dos entendimentos entre INAMPS, ABEM e
FIOCRUZ para “atender as necessidades de uma coordenação nacional entre
os programas de residência na área criados pelo INAMPS em 1980 através de
convênios com diversas universidades federais e outras instituições no país”
(Buss, 1982:55).

O PAR foi um marco por significar a entrada da Previdência Social na
pós-graduação em saúde coletiva e a sua associação com uma instituição
formadora de recursos humanos, a ENSP. Essa associação foi relativamente
breve. “O PAR como tal, gestado pelo INAMPS e pela ENSP, durou um ano,
coeso”. Na segunda reunião do Conselho de Coordenação, ficou evidente a
impossibilidade de convivência entre a proposta de Medicina Social defendida
pela ENSP, Bahia e Minas Gerais e a proposta de Medicina Geral e Comunitária
defendida pelo INAMPS com apoio de Petrópolis e Pernambuco (Buss, 1987)59.

59 Buss, P. M. Entrevista concedida à autora.
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Sem o apoio do INAMPS, o grupo do PAR, identificado com a proposta
de medicina social, procurou abrigar-se na recém criada Associação Brasileira
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO). Segundo Buss, o PAR
“passou a dar vida e existência à ABRASCO” e as histórias passam a se confundir.

Antes de 1980, as residências em medicina preventiva e social eram
seis, oferecendo um total de quarenta vagas anuais. Destacavam-se em São
Paulo as residências dos DMPs da USP, da UNICAMP e de Ribeirão Preto. No
Rio de Janeiro, desde 1976 funcionava na ENSP um programa de Treinamento
Avançado em Serviço (TAS) em Saúde Pública. O programa era bastante
similar ao que viria a ser oferecido na residência propriamente dita, iniciada
a partir de 1979, mas desde o início apresentava uma característica que os
diferenciava: o fato de ser multiprofissional, aceitando egressos de todos
os cursos da área de saúde e não apenas os médicos. Apenas duas residências
em MPS no país apresentavam essa característica multiprofissional: a ENSP

e a UFPB60.

Em 1979, a Residência em MPS foi regulamentada com a Resolução
08/79 da CNRM,

um grande avanço para a medicina preventiva e social no país
sobretudo porque implicava o reconhecimento pelo Estado de uma
proposta que, até então, era considerada ‘marginal’ (...) Na medida
em que essa Resolução ampliava o espaço para a pós-graduação lato
sensu e o INAMPS se apresentava interessado na proposta, financiando
parcialmente os programas e assegurando bolsas para os residentes,
criava-se um novo alento para os programas de residência até então
existentes e estimulou-se a organização de um expressivo número de
programas em curto espaço de tempo.(Paim, 1985b)

Mas a Resolução 08/79 foi um ‘guarda-chuva’ que permitiu o convívio,
sob a mesma denominação, de representantes do pensamento liberal, da
tendência racionalizadora e da corrente médico-social. Foi somente em
1981, já como parte da luta da ABRASCO, que a regulamentação, por meio da
Resolução 16/81 da CNRM, distinguiu uma alternativa para os programas:
“os que adotaram o modelo da Medicina de Família ficaram com o nome de
Medicina Geral e Comunitária, com a sua resolução específica; os que
optaram pela Saúde Coletiva passaram a ser reconhecidos pela resolução
16/81” (Paim, 1985b).

Ainda no que se refere à formação de recursos humanos em saúde
coletiva em nível de pós-graduação stricto sensu, seis cursos de mestrado e
quatro de doutorado foram criados no período entre 1970 e 1980, a maioria
deles antes de 1975. Três deles tiveram lugar em São Paulo (Faculdade de
Saúde Pública da USP, faculdades de Medicina de Ribeirão Preto e de São
Paulo/USP), dois no Rio de Janeiro (IMS e ENSP) e um na UFBA.

60 Essa informação data da redação original do trabalho (1987).
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Em 1981, quatro cursos foram classificados como A e dois como B
pela CAPES, cujo sistema de avaliação da produção científica dos
programas de pós-graduação evidenciou uma apreciável divulgação
científica, destacando-se a produção de livros que estão contribuindo
para o aprimoramento do ensino, para a divulgação para outros
núcleos e para os processos decisórios ligados às possibilidades de
saúde. Apesar do volume de produção dos programas que envolve 16
linhas principais de pesquisa a produção média por docente é da
ordem de 1.02 para os dois anos, o que ainda não é satisfatório.
(Magaldi & Cordeiro, 1983:52)

O último aspecto da Academia a ser abordado aqui é sua vinculação
com o político. Coerente com o pensamento segundo o qual a saúde é vista
como uma prática social, portanto com as mesmas determinações da
sociedade e do conjunto de práticas sociais, toda a movimentação dentro
das instituições acadêmicas – a produção/reprodução do conhecimento –
estava profundamente ligada ao que acontecia e agitava a vida política
nacional.

No relatório final do Encontro Nacional de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva – realizado em Salvador, em agosto de 1978, ressaltava-se que

se o objeto é social, a intervenção é social. Conseqüentemente as
propostas de intervenção não podem ser limitadas aos aspectos
tecnocráticos, uma vez que as práticas sociais não são desarticuladas,
nem autônomas. (...) as propostas de atuação da medicina social têm
forçosamente de incluir o nível político, mesmo sabendo que as
transformações relevantes resultam da interação de várias forças
externas ao setor saúde. (UFBA, 1978)

Em 1979, o Relatório Final da II Reunião Nacional de Docentes de
Medicina preventiva e/ou Social sugeria que “os docentes de MPS ampliassem
e prestigiassem os núcleos do CEBES no sentido de que a produção acadêmica
dispusesse de canais efetivos da sociedade civil capazes de polemizá-la e
politizá-la, contribuindo desse modo com os avanços dos movimentos sociais
organizados”.

A vinculação Academia/CEBES foi extremamente profícua, e a linha
editorial desse órgão, aí incluída a revista Saúde em Debate, foi “a única
iniciativa mais sistemática de divulgação da produção científica e a única
publicação periódica especializada na área de ciências sociais em saúde”
(Teixeira, 1985).

Outra entidade da sociedade civil bastante vinculada à Academia foi
a ABEM, que durante todo esse período consolidava seu perfil – liberal e
neutro – e seu prestígio político, pelo fato de ser composta por personalidades
muito bem situadas em relação ao poder do Estado, das associações médicas
e dos organismos internacionais. A vertente da Academia procurou
sistematicamente modificar esse perfil da ABEM, mas isso apenas se esboçou
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a partir de 1984. No penado em análise, a ABEM foi palco de luta a favor e
contra o pacote de reforma curricular da Federação Pan-Americana de
Escolas Médicas (FEPAFEM), que trazia embutido um programa de controle
da natalidade. Foi também palco de disputa entre as propostas de formação
do médico de família e a de medicina preventiva e social.

Estando vinculada ao político, a Academia também foi alvo da
repressão. “As dificuldades não se restringem à redução da carga horária
(da disciplina de medicina preventiva) ou aos limites impostos ao seu campo
de prática pela atual organização de serviços de saúde no País. Em certos
momentos críticos elas tomam caráter nitidamente repressivo obstruindo a
realização de trabalhos docentes e de pesquisa. É o caso de Campinas (1975),
Bahia (1976-1979) e Brasília (1978-1979)” (Paim, 1981: 57-9).

Em 1977 circulou a ‘lista do Frota’, em que o general Ministro do
Exército denunciava uma centena de ‘comunistas infiltrados nas instituições
públicas’. Da lista constavam alguns membros da Academia. No PESES

apostava-se: quem seria o primeiro a ‘cair’? Os contratos de prestação de
serviços eram submetidos às Assessorias de Segurança e Informações (ASIs),
existentes então em todos os níveis da administração pública. Eram as ASIs
que autorizavam a contratação. Assim, a repressão impediu a contratação
de pesquisadores aprovados em concurso, como ocorreu na ENSP/FIOCRUZ

em 1978 com Reinaldo Nery Guimarães e Alberto Pellegrini Filho. Essa
ramificação do SNI dispunha também do poder de vetar as indicações para
coordenadores dos projetos de pesquisa. Isso, porém, não diminuiu a
vinculação da Academia com o político, já que se tratava de uma vinculação
orgânica, estruturante do pensamento e da prática da corrente médico-
social. Desde o seu início e ao longo de todo esse período, essa vertente do
movimento sanitário participou da luta pela redefinição das políticas de
saúde, pela democratização do País e das instituições de saúde.




