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RESUMO
Este texto aborda a formação de sanitaristas no Rio Gran-
de do Sul através do Curso de Especialização de Saúde
Pública, realizado pela Escola de Saúde Pública em con-
vênio com a Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ.
Estas reflexões foram escritas por ocasião do encerra-
mento do 25o Curso de Saúde Pública, em dezembro de
2004. O texto teve como objetivo mostrar a trajetória e
os princípios norteadores da formação de sanitaristas na
Escola de Saúde Pública, evocando alguns aspectos histó-
ricos, recordando histórias, citando trabalhos de pesqui-
sa. Isso tudo mesclado aos afetos, às subjetivações e às
identidades dos trabalhadores de saúde coletiva.

PALAVRAS-CHAVE
Formação de recursos humanos . Memória institucional.
Cursos.

ABSTRACT
This text approaches the formation of sanitary professionals in
Rio Grande do Sul through the Specialization Course in Public
Health, carried out by the Escola de Saúde Pública (Public Health
School), in agreement with the Escola Nacional de Saúde Pública/
FIOCRUZ (National Public Health School/FIOCRUZ). These
reflections were written on the occasion of the closing of the 25th

Public Health Course, in December 2004. The goal of the text
was to show the trajectory and the main directions in the formation
of sanitary professionals in the Escola de Saúde Pública, by evoking
a few historical aspects, recalling stories, mentioning research
works. All this mixed with the affections, the subjectivations and
the identities of the workers in collective health.
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INTRODUÇÃO

Gostaria de começar esta apresentação,
afirmando que momentos de festa e de rego-
zijo como o término de um curso como o de
Especialização em Saúde Coletiva - um curso
que mexe com identidades e é gatilho para
processos de subjetivação - são momentos de
contar histórias. E venho aqui como a conta-
dora de histórias que tenho sido.

Muitas vezes, o contador de histórias nar-
ra situações de domínio público, todos nós já
as conhecemos, como talvez ocorra com as
histórias que hoje vou rememorar. Porém, o
contar destas histórias, de nossos mitos fun-
dantes, de nossos pais primevos, tem a fun-
ção e o sentido de nos manter vivos, de recu-
perar as nossas energias adormecidas, enfim,
de nos revigorar.

Assim, assumo o papel e o posto do conta-
dor de histórias – aquele que faz reviver o pas-
sado e, como disse Benjamin (1980), é o guar-
dião da memória coletiva, o possuidor do “dom
de despertar no passado centelhas de esperan-
ça, convencido de que também os mortos não
estarão a salvo se o inimigo vencer”.

Algumas histórias que selecionei para este
momento de alegria e de confraternização são
velhas histórias da Escola de Saúde Pública do
Estado do Rio Grande do Sul (ESP-RS), onde
trabalhei por vinte anos como professora e
pesquisadora, no período de 1978 até 1998.
São histórias que vivi e estão emaranhadas em
minha própria história de vida e na minha pai-
xão pela saúde coletiva. Peço licença para falar
com o coração, mesmo sabendo que poderei
imprimir algum viés nos fatos históricos re-
cortados a partir do meu ponto de vista. Um
pouco como disse Márquez (2003), ao reme-
morar sua vida: “a vida não é o que a gente
viveu, e sim o que a gente recorda e como
recorda para contá-la”. Ou o depoimento de
Sartre citado por Minayo (2003) “não impor-

ta o que fizeram conosco, importa é o que
fizemos com o que fizeram conosco”. Mas
vamos às histórias.

A ESP-RS foi criada em 1962, tendo como
objetivo a educação em saúde e a formação
de profissionais da saúde para atuar no con-
trole das doenças transmissíveis, na prática de
puericultura e nas ações de saneamento e meio
ambiente. A partir de 1975, a ESP-RS iniciou
uma jornada que constituiu um marco na saú-
de pública do Estado: a de principal centro
formador de sanitaristas do sul do Brasil, ta-
refa que continua até hoje. A experiência de
formação de sanitaristas começou com um
convênio com a Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (ENSP/FIOCRUZ) e envolveu um pro-
cesso cujos primeiros cursos compreendiam
uma parte descentralizada – os Cursos Bási-
cos Regionalizados de Saúde Pública – e uma
segunda etapa correspondente ao  Curso Avan-
çado de Saúde Pública, a ser realizado no Rio
de Janeiro. No Rio Grande do Sul, este proje-
to aconteceu nos três primeiros cursos (1975,
1976 e 1977). Em 1978, os cursos básicos
tornaram-se autônomos e totalmente desen-
volvidos na ESP-RS. O convênio com a ENSP
manteve-se durante toda a série histórica e foi
uma parceria extremamente profícua. Cuida-
dosamente planejados, os conteúdos e o for-
mato dos cursos de saúde pública estiveram
sempre alinhados às discussões e reflexões
pedagógicas de ponta, de acordo com o es-
copo da ESP, o de educação em saúde e edu-
cação para os serviços de saúde.

É preciso reafirmar a importância política
da escola como centro formador de sanitaris-
tas e, por muitos anos, o único centro forma-
dor no Estado. No delineamento destes cur-
sos, sempre estiveram presentes valores de
participação, de solidariedade e de constru-
ção coletiva do conhecimento. Conhecimen-
to este socialmente relevante e eticamente
sólido, norteado pelos valores de democracia
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e da pluralidade. Na história dos Cursos de
Especialização em Saúde Pública, os desenhos
curriculares funcionaram como projetos dina-
mizadores, possibilitando aos educadores e
educandos atuar como sujeitos destes proces-
sos de mudança (TESTA, 1995). A tônica sem-
pre foi o espírito construtivista e uma postura
de avaliação crítica durante todo o trajeto, a
preocupação em discutir novas experiências,
usar modelos de gestão alternativos, trazer a
palavra de professores visitantes, utilizar me-
todologias alternativas, acolher o ponto de vista
discente, ouvir a voz da sociedade. Não po-
deria deixar de citar o nome de Teresa Arma-
ni, responsável por muitas destas costuras,
mesmo as de ponto invisível, mesmo quando
os fios ficaram no avesso.

Nestes anos todos, nestes tantos cursos,
sempre nos preocupamos em manter o com-
promisso com a defesa da saúde, com a efeti-
vação das políticas públicas universais, integrais
e humanistas, com a flexibilidade nos proces-
sos de negociação em torno de propostas fac-
tíveis e viáveis, capazes de fortalecer mudan-
ças nas práticas e apontar novos perfis para os
trabalhadores de saúde.

Vou assinalar outra vez o papel da Escola
na gestação destes novos perfis e na constru-
ção da identidade dos sanitaristas formados
nestes 25 cursos.

Mesmo com as crises na formação de re-
cursos humanos em saúde, decorrentes, se-
gundo Teixeira e Paim (1996), de fatores ex-
ternos (interesses capitalistas médico-industri-
ais, organização dos serviços de saúde, mer-
cado de trabalho) e internos (especialismo,
conservadorismo docente, desintegração bá-
sico-profissional), a ESP-RS constituiu um ba-
luarte de resistência ao modelo neoliberal e na
defesa dos princípios do SUS.

Neste processo, considero que já agíamos
de modo interdisciplinar, antes da discussão
da interdisciplinaridade, quando propugnáva-

mos a circulação dos saberes e das compe-
tências dentro das equipes de saúde, a trans-
ferência do papel centrado no médico pela
ênfase na equipe e a organização de trabalhos
em rede. Vou exemplificar esta postura inter-
disciplinar por meio de um trabalho que reali-
zamos em 1996, ao responder a um pedido
da direção da então Secretaria da Saúde e do
Meio Ambiente (SSMA) para que analisássemos
as internações hospitalares no Rio Grande do
Sul (MENEGHEL et al., 1997).

Assumimos o desafio de realizar uma aná-
lise do extenso banco de autorizações de in-
ternação hospitalar (AIHs), até aquele momen-
to utilizado apenas para fins administrativos.
Esta investigação foi realizada de modo con-
junto pelo grupo de alunos e professores da
ESP-RS, como trabalho de conclusão do Cur-
so de Especialização em Saúde Pública do ano
de 1996. Foi um processo ímpar, aparente-
mente pouco organizado, onde múltiplas ati-
vidades iam acontecendo, simultaneamente
efetuadas por subgrupos e depois agregadas
ao corpo da pesquisa. Resolvíamos os impas-
ses na medida em que iam aparecendo. Assim
surgiu a necessidade de realizar uma capacita-
ção no TABWIN, programa realizado pelo
Ministério da Saúde para operar com bancos
de dados como o das AIHs. Solicitamos auxí-
lio ao Ministério da Saúde e à ENSP, que pron-
tamente nos ofereceram assessoria. O traba-
lho, o conhecimento e os problemas de pes-
quisa foram sendo discutidos durante todo o
trajeto de pesquisa. Percebíamos e defendía-
mos a idéia de que o ensino superior não de-
veria apenas preparar indivíduos, mas grupos
de pesquisa. Muito se tem discutido acerca da
produção coletiva de conhecimento. Não só
ela é mais econômica, reduzindo custos e po-
tencializando esforços, mas, principalmente,
neste tipo de trabalho, experimenta-se uma
nova prática, aprendendo a conviver com as
competições, os atritos interpessoais, as hie-
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rarquias de competências, os desentendimen-
tos e os diferentes pontos de vista.

Este trabalho, em que analisamos mais de
600.000 atendimentos hospitalares efetuados
no Rio Grande do Sul, representou uma rup-
tura nos padrões tradicionais de confecção de
monografias, capacitou a equipe, mobilizou
afetos, produziu uma resposta à demanda ins-
titucional, um artigo publicado no Informe
Epidemiológico do SUS/Ministério da Saúde e
nos afetou a todos como participantes daquilo
que chamamos, parafraseando Guimarães
Rosa, de “mutirão em saúde coletiva”.

Esta experiência remete a outras tantas que
levamos a cabo, muitas vezes em momentos
de crise, houve épocas em que “a escola che-
gou a ser confundida com agência de monta-
gem de concursos públicos, momentos em que
nos restava apenas a ousadia das invenções, a
invenção da própria instituição.“ (CECCIN;
ARMANI, 2002, p. 160).

Inventamos muitas empreitadas, parceri-
as e mutirões, algumas vezes respondendo a
interrogações de nossos alunos, outras, a de-
mandas do serviço, às vezes seguindo nossos
desejos e intuições, sem perder de vista as
necessidades da população e a resolução de
problemas práticos do dia-a-dia dos serviços
de saúde. De alguma maneira, estávamos an-
tecipando o conceito de “ciência socialmente
robusta” formulado por Pelegrini Filho(2004),
no qual o pressuposto fundamental é o de aten-
der às necessidades dos grupos excluídos, uma
ciência para diminuir as iniqüidades, uma ciên-
cia para aliviar a miséria da existência humana.

Nesse grupo de trabalho, onde a tônica
sempre foi a partilha – de tarefas, de idéias,
de inovações - transitamos por múltiplos te-
mas de pesquisa: as vigilâncias, a saúde do tra-
balhador, os estudos epidemiológicos, os óbi-
tos infantis evitáveis, a avaliação de políticas e
de serviços.

Uma das últimas pesquisas de que partici-

pei na Escola de Saúde Pública, no ano de 1997,
foi uma pesquisa-ação ou pesquisa-intervenção,
que mobilizou intensamente a equipe e os usu-
ários participantes, estimulou transformações
e deixou muitas marcas. Por pesquisa-ação
designamos um método utilizado com vistas a
uma ação estratégica, requerendo a participa-
ção dos atores, buscando promover mudan-
ças pela transformação recíproca da ação e do
discurso, isto é, de uma ação individual a uma
prática coletiva e de um discurso espontâneo
a um diálogo esclarecido. Esta definição se ins-
creve em um paradigma construtivista e enfa-
tiza a discussão, a criatividade, o compartilha-
mento e a compreensão. Os componentes
fundamentais são: o contrato (aberto), a par-
ticipação (essencial), a mudança (finalidade),
cujos efeitos se fazem sentir na ação e no dis-
curso (BRANDÃO, 1980; MORIN, 2004).

A idéia era propor aos alunos do curso de
especialização em saúde pública a realização
de uma pesquisa para traçar o perfil de violên-
cias no bairro Partenon, a partir de depoimen-
tos de informantes-chave. Esta idéia atendia a
necessidade social na região e constituía um
tipo de pesquisa que pode ser efetivada com
um montante de recursos mínimo.

Iniciamos, então, uma etapa prévia de ne-
gociação de entrada em campo com os atores
das instituições locais que operavam com o
tema da violência. No contato com estes ope-
radores surgiu a possibilidade de realizarmos
uma intervenção, por solicitação do Conselho
Tutelar da 5

a
 Microrregião de Porto Alegre.

Esta demanda suscitou uma série de debates e
reflexões, já que a Escola não tem como res-
ponsabilidade as atividades-fim e a realização
de uma intervenção dentro dela caracterizava
a prestação de um tipo de serviço direto ao
usuário. Finalmente, decidimos por aceitar o
desafio do Conselho Tutelar e organizar a in-
tervenção educativa.

Organizamos então uma intervenção em
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forma de oficinas, fundamentados no grupo
operativo de Pichón Riviere, no método dia-
lógico de Freire (1996) e na pesquisa-ação.
Foram seis meses de trabalho, em que aten-
demos quase 20 famílias vivendo em situação
de vulnerabilidade. Construímos oficinas pau-
tadas no trabalho coletivo usando arte, músi-
ca e inventando rituais. Apresentamos os re-
sultados da pesquisa no Conselho Tutelar e na
rede de saúde da região, onde a experiência
foi replicada. Foi uma pesquisa que mexeu com
subjetivações, ajudou a resgatar identidades,
empoderou sujeitos, fortaleceu os laços, nos
ensinou que podemos fazer frente às violênci-
as com projetos simples e de baixo custo,
desde que comprometidos com a mudança e
engajados na construção do futuro (MENE-
GHEL et al., 2000)

Entendemos que, frente às complexas de-
mandas sociais no campo da saúde, a pesqui-
sa-ação voltou a se constituir em uma propos-
ta eficaz de intervenção. Este tipo de pesquisa
rompe com a relação predador (investigador)/
presa (investigado), através do processo de
devolução ao grupo da informação que lhe foi
roubada, trazendo um aporte dialético à in-
vestigação, na medida em que utiliza uma es-
tratégia de simetria, embora relativa, entre os
partícipes da investigação, e mantém a possi-
bilidade de abertura por meio da negociação e
da participação (VILLASANTE, 1998).

Na invenção de histórias e na construção
de espaços para efetivá-las, concordamos com
Ceccin e Armani (2002, 160) que, para imple-
mentar a mudança, é preciso “saber mudar e
mudar-se, saber ensinar, trabalhar, participar
e produzir alegria. Os afetos alegres têm seu
vigor, não em obras físicas, mas nos efeitos de
mudança na subjetividade, nas linhas do tem-
po (tempo de inovações?)”.

Em 1998, teve início um novo processo,
por meio da opção por um projeto político
pedagógico de produção de conhecimento em

educação e saúde coletiva voltado para a con-
solidação do Sistema Único de Saúde no Esta-
do. Projeto para consolidar o SUS que tive-
mos a ousadia de ajudar a construir desde o
movimento da Reforma Sanitária dos anos 80,
pautado no conceito ampliado de saúde, nos
pressupostos de eqüidade, integralidade, uni-
versalidade e participação popular. O SUS, que
precisamos salvaguardar porque a defesa e o
compromisso com a vida são valores que “ou
vingarão através do empenho, luta, coragem
e convicção firmes, ou simplesmente serão
suplantados pelo cinismo, pela cupidez, pela
indiferença e pelo individualismo mais feroz”
(CAPISTRANI apud FERLA; JAGER, 2002).

Para finalizar, peço licença para citar um
excerto da “Carta de Amor à Escola”, um tex-
to que escrevi durante meus anos de profes-
sora de saúde pública e, por meio dele, fazer
uma homenagem ao grupo de trabalhadores
de saúde coletiva com os quais compartilhei
esta caminhada. Na Carta que escrevi à Esco-
la, falei do grande amor que tenho por esta
Escola - ESCUELA DE SALUD PÚBLICA,
como estava escrito no velho quadro do Edi-
fício Coliseu:

“Muito obrigada, Escola! Muito obrigada,
companheiros! Trabalhadores da saúde cole-
tiva, vocês que seguram cada rabo de fogue-
te!”.
Um dia eu volto
Para tertuliar com vocês e pintar o sete
Então poderemos cantar, dançar e contar his-
tórias...
E por falar em contar histórias
Queria despedir-me dizendo que
Com os muitos fios, linhas e cores, estrelas
(não se pode esquecer a estrela!)
Precisamos continuar costurando as muitas
histórias, os cantos e poesias que trocamos e
inventamos
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Nas tijoletas vermelhas da Escola
Porque sem histórias, por certo, a vida não
valeria a pena”.
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