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ESCOLA DE GOVERNO

Missão
qualificar

Começam as atividades da Escola de
Governo em Saúde da Fiocruz, em Brasília
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S
Aedê Caxada

onho antigo perseguido
por sanitaristas, gestores e
trabalhadores do Sistema
Único de Saúde (SUS), a
criação de uma Escola de

Governo em Saúde (EGS) na capital
federal finalmente se concretiza. E a
Fiocruz é a condutora desse processo,
que reforça a formação de recursos
humanos para o SUS como inves-
timento estratégico. Oferecer suporte
à capacitação dos funcionários públicos
federais do Ministério da Saúde, com
ênfase em saúde pública, é um dos
principais objetivos da EGS, que inicia
suas atividades no novo prédio da
Diretoria Regional de Brasília (Direb/
Fiocruz Brasília), inaugurado em junho.
A EGS buscará também formar
servidores e gestores em outras áreas
do governo que têm influência direta
sobre a saúde, como educação, meio
ambiente, planejamento e desen-
volvimento social – a Escola não se
limitará ao aspecto biológico da saúde
e englobará questões como políticas
urbanas, nutrição e saneamento. A
ideia é engajar, inclusive, profissionais
de órgãos como Controladoria-Geral
da União, Tribunal de Contas da União
e agências reguladoras.

“Não é simples nosso desafio
em termos de formação. E não estou
falando somente em um desafio do
Ministério da Saúde, mas de algo que
compreende também os demais entes
federados. Pretendemos formar uma
massa crítica de profissionais capazes
de entender a magnitude do desafio
do SUS”, afirma o ministro da Saúde,
José Gomes Temporão. “A Escola de
Governo de Brasília terá um papel
muito especial ao engajar os profis-
sionais nesse campo baseados nos
princípios da interdisciplinaridade e da
multissetorialidade”, completa. Para o
ministro, a EGS pode alavancar ainda
mais os avanços obtidos pelo SUS,
entre os quais ele destaca a redução
da mortalidade infantil, que, entre
1990 e 2009, caiu de 47,1 para 19,3
a cada mil nascidos vivos.

O desafio de viabilizar a im-
plantação da EGS na capital coube à
Fiocruz, que iniciou o desenvolvimento
do projeto e a construção do prédio,
recuperando um compromisso fir-
mado há mais de 20 anos, quando a
UnB cedeu à Fundação, durante a
gestão de Sérgio Arouca, o terreno para
a construção da Escola. A criação da
EGS em Brasília foi aprovada pelo Con-
gresso Interno da Fiocruz e ratificada
pelo Conselho Deliberativo da Funda-
ção. Segundo a vice-presidente de
Ensino, Informação e Comunicação da
Fiocruz, Maria do Carmo Leal, a EGS
tem a finalidade de capacitar recursos
humanos para gerir o sistema nacional
de saúde, que por sua dimensão e
complexidade exige profissionais com
conhecimento científico, experiência
acumulada e ampla compreensão dos
determinantes das condições de saúde,
além de criatividade para inovar e
adequar soluções à realidade do país.

De acordo com Maria do Carmo,
a criação da EGS em Brasília representa
um desdobramento das atividades
docentes que a Fiocruz, principalmente
por meio da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp), já desenvolve há anos
na capital, qualificando os quadros do
Ministério da Saúde. Com a nova
iniciativa, a Fundação poderá expandir
sua atuação para contribuir com a
formação de funcionários federais que
atuam em outros campos e, assim,
ajudar a construir uma compreensão
intersetorial e um trabalho articulado

entre os programas sociais do governo.
“Nesse sentido, a relação e o trabalho
colaborativo com as Escolas de Governo
de outros ministérios, como a Escola
Nacional de Administração Pública
(Enap) e o Instituto Rio Branco, também
constituem um projeto para a EGS da
Fiocruz Brasília”, diz. Outra perspectiva
aberta com a criação da EGS é um
maior estreitamento das relações com
a UnB, em cujo campus a Escola está
situada. “Este encontro com a UnB
estimulará uma parceria na docência e
na pesquisa em todos os campos da
saúde em que atuam as duas ins-
tituições”, prevê a vice-presidente.

O diretor da Fiocruz Brasília,
Carlos Matos, explica que, por ser um
programa, a EGS será gerida por dois
colegiados: um interno, formado por
membros da própria Fiocruz, que será
responsável pela definição das diretrizes
pedagógicas da escola — essa com-
posição ainda está em discussão no
Conselho Deliberativo da Fiocruz —; e
outro externo, de caráter consultivo,
formado por representantes da Fiocruz,
da UnB, Ministério da Saúde, Escola
Nacional de Administração Pública
(Enap), entre outras instituições. A
Fiocruz Brasília terá assento no Cole-
giado Interno da Escola de Governo e
será a responsável pela gestão do prédio,
incluindo a parte administrativa e de
logística, dando suporte ao funciona-
mento da Escola. Inicialmente, caberá
também à direção da Fiocruz Brasília a
coordenação executiva da EGS.

Temporão: o objetivo
é formar uma

massa crítica de
profissionais para o

Sistema Único de
Saúde (SUS)
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Para estreitar os laços

Com a UnB, a EGS intensificará
a parceria na área de ensino — que já
existe, mas de forma pontual —, abrin-
do as portas para novos projetos de
cooperação. “O prédio da Fiocruz no
campus da universidade não será só
uma edificação: representará o estrei-
tamento da cooperação entre as duas
instituições, principalmente na área de
saúde coletiva”, conta a decana de
Pesquisa e Pós-Gradução da UnB,
Denise Bomtempo Birche de Carvalho.
Segundo ela, muitos pesquisadores da
universidade já têm procurado o
Decanato em busca de informações
sobre a cooperação com a Fiocruz.

Encontros entre as duas insti-
tuições, iniciados em março deste ano,
têm discutido as linhas em que se dará
essa cooperação. “Acredito que Fiocruz
e UnB podem atuar conjuntamente
para a formação de uma rede Centro-
Oeste de capacitação e formação de
gestores na área de saúde”. Denise
Bomtempo adianta que, além de cursos
conjuntos para a formação de gestores
federais que atuem no setor saúde, há
expectativas de parcerias em outras
áreas. “Pretendemos fortalecer a
cooperação no campo da pesquisa”,
adianta a decana.

Outro entusiasta da ampliação
das atividades da Fiocruz em Brasília,
especialmente do projeto da EGS, é o
diretor da Escola Superior de Ciências
da Saúde do Distrito Federal, Mourad
Ibrahim Belaciano. Para ele, com a
Escola, a Fiocruz poderá alavancar
cursos e temas essenciais para a saúde
pública, como o tratamento das
doenças endêmicas, a prevenção de
acidentes, a gestão em saúde e a
integração entre saúde, ciência e
tecnologia. Mourad também vislumbra
possibilidades de intercâmbio. “Traba-
lhamos com a metodologia de apren-
dizagem a partir de problemas e esta
é uma tecnologia que poderíamos
oferecer para a EGS. O nosso corpo
docente e todos os nossos alunos
trabalham e estudam dentro do
sistema público de saúde. Com esse
compartilhamento de experiências,
certamente os dois lados irão se
beneficiar”, destaca.

Experiência acumulada

Desde a década de 1980, o
processo de reforma sanitária aponta a
necessidade de formação de recursos
humanos e produção de conhecimento
em saúde para a gestão e o desen-
volvimento do setor. Em 1986, o
relatório da 1ª Conferência Nacional de
Recursos Humanos em Saúde propôs
uma agenda para o desenvolvimento
de uma política de formação dos
trabalhadores da saúde. No entanto,
vinte anos após a criação do SUS, a
consolidação dessa política permanece
um desafio constante para o setor.

Justamente para responder a
esse desafio e à crescente demanda
por novos conhecimentos e tecnologias
exigidos pelo SUS, a Fiocruz criou, em
1998, dentro da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp), a primeira Escola
de Governo em Saúde. Essa primeira
Escola de Governo teve por base a
construção de um programa de ensino
que levasse em conta a diversidade da
clientela e as novas exigências da
formação profissional e do trabalho em
saúde – com foco, principalmente, na
interdisciplinaridade, no trabalho
cooperativo, na educação permanente
e na gestão do conhecimento.

Com esta iniciativa, a Ensp
reorientou seus programas de ensino
e pesquisa e, nos últimos anos,
realizou em Brasília vários cursos de
mestrado profissional para os gestores
federais nas áreas de vigilância em
saúde, avaliação de programas,
gestão de tecnologias de saúde e
gestão de sistemas de saúde. Atual-
mente, em parceria com o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), oferece o curso de políticas
públicas e desenvolvimento.

No modelo de EGS, a cons-
trução do curso é fruto do diálogo entre
as instituições que o oferecem e
aquelas que o solicitam, tendo como
norte a formação baseada nas com-
petências profissionais. A partir dessa
experiência da Ensp, consolidou-se a
Rede de Escolas de Governo em Saúde
(Rede EGS), que, além de desenvolver
atividades e programas de formação,
aumenta o alcance e a qualidade
dessas iniciativas. Composta por
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escolas de saúde pública de estados e
municípios, a rede valoriza o potencial
pedagógico destas escolas, promove o
intercâmbio de ações formativas, serviços
de informação e gestão do conhe-
cimento, e dá suporte aos programas
estratégicos de formação para o SUS.

Além da Ensp, outra unidade da
Fiocruz – a Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (EPSJV) – também
se destaca na formação de recursos
humanos para o SUS, mas com foco
no aperfeiçoamento dos trabalhadores
técnicos de nível médio. Sua missão é
oferecer a eles a possibilidade de se
especializarem e qualificarem profis-
sionalmente, tendo o trabalho como
princípio educativo. Não só a Ensp e a
EPSJV, mas todas as unidades que
compõem a Fiocruz poderão oferecer
cursos e desenvolver atividades na EGS
de Brasília: o funcionamento e as
questões pedagógicas serão coor-
denados pela Presidência da Funda-
ção. A Escola será gerida por dois
colegiados: um interno, formado por
membros da própria Fiocruz, respon-
sável pela definição das diretrizes
pedagógicas da escola; e outro
externo, de caráter consultivo, formado
por representantes da Fiocruz, da UnB,
do Ministério da Saúde e da Enap,
entre outras instituições.

De casa nova

Além da Escola de Governo em
Saúde, o novo prédio da Fiocruz Brasília
abrigará outras atividades já realizadas
pela unidade, como ensino, pesquisa,
comunicação e popularização da
ciência. Das atividades de ensino que
marcam a história da Fiocruz Brasília,
destacam-se os cursos de especia-
lização em direito sanitário, alimen-
tação e nutrição e vigilância sanitária.
Este último foi realizado ao longo de
quatro anos para atender à demanda
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) de capacitar todos
os 600 servidores aprovados em seu
último concurso público. As últimas
turmas ainda estão em andamento.
Outros cursos de especialização,
sempre em articulação com instituições
variadas, foram ministrados na Fiocruz
Brasília, como uma especialização em

saúde mental. Já em parceria com o
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM/Fiocruz Pernambuco), desde
2009, é realizado o mestrado profis-
sional em saúde pública, titulado pela
unidade pernambucana, mas desti-
nado ao público de Brasília.

Com o novo prédio, a intenção
é reforçar não só essas atividades, mas
também o papel de representação da
Fiocruz junto aos Poderes da União e
organismos nacionais e internacionais
localizados na capital do país. Por isso,
foi criado o Núcleo de Assessorias e
Representação (NAR), que, além de
definir com clareza o que é o ato de
representar a instituição na capital,
estabelecerá uma série de ações para
apoiar todas as unidades da Fiocruz em
Brasília. Esse apoio será oferecido tanto
pelas assessorias já existentes, como
as de Comunicação, Representação
Internacional e Tecnologia da Infor-
mação, quanto por aquelas que estão
surgindo agora, como a Assessoria
Parlamentar e a Assessoria de Articu-
lação com o Poder Executivo.

O diretor Carlos Alberto de
Matos explica que a ideia é trabalhar
o conceito de representação ins-
titucional. “Mas não um conceito
como o que tradicionalmente vinha
sendo aplicado à nossa unidade, de
mero apoio administrativo”, destaca.
O desafio agora, segundo o diretor, é
melhorar esse conceito, recuperando
a missão da unidade que consta no
Estatuto da Fiocruz — a de exercer uma
representação que atenda a presi-
dência e as demais unidades na
interação com os órgãos dos Poderes
Executivo e Legislativo. “Isso irá ajudar
muito a Fiocruz, inclusive na economia
de recursos”, garante Matos. Ele
lembra, ainda, as ações na área de
comunicação. “Temos também uma
estratégia de comunicação não só no
sentido de divulgar as atividades que
a Fiocruz desenvolve, mas também
de participar e intervir de forma mais
direta e abrangente nas discussões
que envolvem o campo da comuni-
cação em saúde”.

No campo da comunicação e da
popularização da ciência, a Fiocruz
Brasília participa de grandes eventos

regionais e nacionais, como a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia.
Outros destaques são seminários para
debater as relações da saúde pública
com a imprensa e o Fórum Ciência e
Sociedade, projeto de educação não
formal destinado aos alunos de nível
médio da rede pública de ensino do
Distrito Federal e entorno. Ao longo
de seus sete anos de existência em
Brasília, o Fórum já promoveu dezenas
de encontros desses estudantes com
cientistas e com outros alunos de vários
lugares do Brasil e até do exterior,
especialmente da França.

Arquitetura e arte

O novo prédio da Fiocruz
Brasília é uma obra moderna, que
alia preocupação ambiental, efici-
ência administrativa e destaque à
cultura do Distrito Federal. Numa
área total de dez mil metros quadra-
dos, a obra chama a atenção de
quem passa pelo campus da UnB. O
projeto – elaborado pelo Centro de
Planejamento Oscar Niemeyer da
UnB, em parceria com a Fiocruz –
foi concebido a partir da preservação
das árvores nativas existentes no
local. Após concluído, o prédio dá a
impressão de ter sido encaixado
entre as espécies típicas do Cerrado.

Outro atrativo é uma fachada,
com 25 metros de largura e cinco de
altura, toda revestida com azulejos
do mosaicista Athos Bulcão, um dos
grandes nomes contemporâneos das
artes plásticas brasileiras. A fachada
corresponde à área externa do
auditório e forma um painel com
mais de 3,5 mil peças. O painel foi
desenhado em 2007 e é uma das
últimas obras projetadas pelo artista,
falecido em 2008, que quis home-
nagear o centenário do arquiteto
Oscar Niemeyer. A ideia de Bulcão
era dar sentido de movimento e
leveza por meio das figuras estam-
padas nos azulejos. “É uma honra ter
estampado os traços de Bulcão numa
instituição de pesquisa como a
Fiocruz. É a arte e o conhecimento
andando juntos”, conta a diretora-
executiva da Fundação Athos Bulcão,
Valéria Cabral.


