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RESUMO

Essa pesquisa pretende compreender os limites do conceito de Participação Popular e
Controle Social no discurso do Movimento Sanitário Brasileiro, a partir da análise dos
editoriais de uma de suas publicações mais emblemáticas: a Revista Saúde em Debate. A
Revista é uma produção do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o CEBES, principal
articulador do Movimento Sanitário que a partir da segunda metade da década de 1970 propõe
uma reorganização do setor saúde no país. Partimos de um pressuposto inicial de que os
debates sobre a Participação Popular dentro do MSB ao longo desse período foram
fundamentais para a construção do modelo de participação do SUS regulamentado em 1990
pela lei 8142. Assim, laçaremos mão da Análise de Conteúdo, tal como proposta por Bardin,
como método de análise de comunicação de massa que, ao articular componentes da pesquisa
qualitativa e quantitativa, permite uma compreensão para além dos significados imediatos do
corpus da pesquisa.
Palavras-chave: Participação Popular, Controle Social, CEBES, Revista Saúde em
Debate, Análise de Conteúdo.
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ABSTRACT

This research intend to understand the limits of the Popular Participation and Social
Control as concepts in the speech of the Brazilian Sanitary Movement (MSB) published in the
editorials of the Saúde em Debate scientific magazine. The magazine is a Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (CEBES) publication, a organization that filled leading role in the late
1970's Sanitary Movement. Our initial assumption is the debates on Popular Participation
within the MSB throughout the 1970`s and 1980`s were important for the construction of the
SUS participation model regulated in 1990 by the law 8142. Thus, we will draw on Content
Analysis, as proposed by Bardin, as a method of mass communication analysis that, by
articulating components of qualitative and quantitative research, allows a comprehension
beyond the immediate meanings of the research corpus.
Keywords: Popular Participation, Social Control, Content Analysis, CEBES, Revista
Saúde em Debate
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INTRODUÇÃO

A minha implicação com o tema do Controle Social pode ser tomada pela obviedade
da relação deste com a atividade profissional que exerço, como médico da atenção primária
em saúde. Faz sentido, também, relacionar a pertinência do tema com meu ambiente de
formação acadêmica, a Universidade Federal Fluminense, sobretudo o Instituto de Saúde da
Comunidade (Saúde Coletiva, nos dias atuais) e a cidade de Niterói, ambos pioneiros na
produção de experiências “pré-SUS” (Sistema Único de Saúde) de regionalização e
participação da população no setor da saúde. Pode se inferir, ainda, a enorme relevância do
tema nos espaços do movimento estudantil da medicina e do fórum de saúde da cidade de
Niterói que frequentei até o ano 2012.
Todas essas referências me incutiram de um “Susismo” que não se sustentou na
realidade dos serviços de saúde. Exatamente assim que tropecei no tema do Controle Social,
durante a Conferência Municipal de Saúde do último ano de 2015.

Participar de uma

conferência de saúde trouxe à tona uma série de questionamentos que só poderiam ser
respondidos para além dos discursos oficiais que apontam para uma guinada neoliberal no
estado brasileiro como hipótese solitária para a baixa representatividade dos espaços de
Controle Social.
Essa dissertação de mestrado, se presta a investigar os sentidos que a Participação
Popular assume dentro Movimento Sanitário Brasileiro (MSB), através da análise de conteúdo
(BARDIN, 1977) de documentos de domínio público (SPINK, 2013), mais especificamente
os editoriais da Revista Saúde em Debate (RSD).
Antes, entretanto, é preciso limpar o terreno, ou seja, desvendar as polissemias que
atravessam o tema central dessa dissertação. Para isso, fizemos uma revisão teórica dos
conceitos de Controle Social e Participação, além de estabelecermos uma relação entre estes e
a questão da saúde. Também estabeleceu-se o debate em torno da democracia burguesa e os
limites que esta impõe a participação tanto de forma direta quanto representada.
Análise de documentos de domínio público nos instiga a uma dupla reflexão (SPINK,
2013). A primeira reflexão, se debruça sobre o significado da mensagem escrita, ou seja, do
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conteúdo da mensagem. A segunda reflete sobre o contexto de produção e publicação dessa
mensagem, isto é, as circunstâncias e objetivos que motivaram a mensagem a passar da esfera
privada para a pública.
Nesse sentido, de desvelar tanto texto quanto contexto, a análise de conteúdo
(BARDIN, 1977) surge como uma ferramenta ímpar, por se tratar de um método de análise de
comunicação que se diferencia pela codificação relativamente rígida da mensagem, a partir de
unidades de registro e categorias. Esse rearranjo propõe uma releitura do texto com o enfoque
nos elementos clássicos da comunicação1, que nos permite inferir novas sentidos,
dificilmente percebidos na organização original da mensagem.
Os documentos de domínio público analisados nessa dissertação foram os editoriais da
Revista Saúde em Debate (RSD). Segundo a versão Online do dicionário Michaelis, editorial
é "um artigo de destaque que exprime o ponto de vista do jornal ou do redator-chefe." A RSD
publicada pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) cumpre um papel
fundamental na aglutinação dos intelectuais do MSB, dando vazão aos posicionamentos,
discussões e coalizões que moldaram o pensamento sanitário ao longo dos anos. Nesse
sentido, assumimos os editoriais da RSD como um dos mais importantes canais de reflexão e
comunicação do CEBES e do MSB, compondo um corpus de extrema relevância para
objetivo da pesquisa.
O CEBES, fundado em 1976, na reunião anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), por médicos vinculados aos departamentos de medicina social
das universidades e estudantes de pós-graduação em saúde pública. Seu objetivo inicial era a
divulgação do pensamento sanitário para diversos profissionais de saúde a partir da
publicação de uma revista científica. Com a ampliação de sua atuação política durante os anos
subsequentes o CEBES passou a ser a principal referência do movimento de luta pela
democratização da saúde brasileira, o MSB que, de acordo com Escorel (1995), era composto
pelo movimento estudantil, movimento dos médicos residentes, movimento profissional da
categoria dos médicos, profissionais de saúde vinculados aos programas institucionais e pela
academia sobretudo nos departamentos de medicina social. Para autora (ESCOREL, 1995), o
CEBES era a força que articulava esses atores diversos dentro MSB.

1

A saber: Mensagem/Código, Emissor, Canal, Receptor.
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Nessa dissertação optamos por um recorte temporal de 1976, ano de fundação do
CEBES, até o ano de 1992, data da 9ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), momento em
que a participação da população passa a ser denominada de Controle Social. Optamos pela
divisão tempo do material em três momentos distintos do CEBES, de 1976-1979, de 19801988 e de 1989-1992. Essa classificação reflete três conjunturas diferentes do Centro, a
primeira de sua fundação cujo objetivo central era a produção da RSD; a segunda da
aproximação de seus membros com a vida política nacional tanto via assessoria de políticos,
partidos e movimento sociais quanto pela participação de vários "cebeanos" na administração
pública, sobretudo, no Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). A terceira
conjuntura retrata o momento da ruptura do MSB com o governo federal, ainda no governo
Sarney, marcada pela exoneração de membros do Centro do MPAS e se acirra com a eleição
do Presidente Collor e a implementação de uma agenda neoliberal que também atingiu a
saúde.
Partimos de um pressuposto inicial de que os debates sobre a Participação Popular
dentro do MSB ao longo desse período foram fundamentais para a construção do modelo de
participação do SUS regulamentado em 1990 pela lei 8142. O modelo atual estimula uma
participação da população tutelada pelo Estado, admitindo uma constituição paritária de
conselhos e conferências, cuja principal função é legitimar às propostas e ações dos gestores
da saúde. Essa participação ocorre de maneira representativa, muitas vezes privilegiando
agendas específicas em detrimento de questões mais amplas que beneficiariam uma parcela
maior da sociedade.
Esse modelo tutelado de participação foi observado em algumas experiências de
medicina comunitária vinculadas aos programas de expansão de cobertura do final dos anos
de 1970, como projeto Montes Claros. Na perspectiva do Projeto Montes Claros, Maria Inês
Somarriba (1995) tece o conceito de Participação da Comunitária no contexto da saúde,
caracterizado como iniciativa unilateral dos organismos públicos com vistas à adesão dos
usuários aos objetivos dos programas de saúde, típico de contextos políticos marcados pela
fragilidade e pela completa inexistência de formas organizativas de base popular.
É importante ressaltar a existência de experiências de caráter popular que contribuíram
para o movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), como, por exemplo, as experiências
da Zona Leste (SP), Meio Grito (GO) e Cabuçu (RJ) cujo principal objetivo era organização
política e mobilização da população para resolver os problemas estrurais que afetam a sua
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saúde. Mais tarde, algumas dessas experiências contribuíram para articulação do Movimento
Popular de Saúde (MOPS) que se constituiu num importante ator na luta pela Reforma
Sanitária (STOTZ, 2005).
Hoje entretanto, vivemos a realidade de um sistema de saúde gestado num processo de
abertura política pactuado entre as elites com o consentimento da maioria das forças
partidárias e sob do tutela dos militares (STOTZ, 2014). Tal processo que culminou com o
estabelecimento do neoliberalismo, inaugurou no Brasil uma democracia representativa,
repleta de dispositivos legais de caráter autoritário que servem à manutenção da correlação de
forças entre as classes sociais no país. Nesse contexto, a RS pode ser entendida como uma
atualização técnico-admisntrativa (STOTZ, 2014) da máquina pública, mesmo contando com
a mais avançada legislação a participação da sociedade.
27 anos após sua implementação o SUS onde trabalho é o exato resultado dessa
atualização: um sistema abrangente, capaz de garantir a imunização básica da população e
responder a necessidades de grupos específicos; porém sem conseguir solucionar as questões
sobre à universalização e à qualidade da atenção à saúde; orientado para atender demandas
por serviços médicos, segmentado em níveis de atenção autônomos e subordinado aos
interesses do complexo industrial-médico, com uma gestão organizada sob a lógica privada
(STOTZ, 2014). Nessa perspectiva capitalista de sistema de proteção, saúde e doença passam
a ser sinônimos, passíveis de intervenção médica que muitas vezes não passam de uma
tentativa vã de compensar no nível individual problemas estruturais da sociedade.
Esse sistema de saúde se legitima através de um aparato de Controle Social dos mais
avançados da legislação brasileira. Entretanto até mesmo o exercício do Controle Social tem
seus limites seja pela tutela do estado dentro dos conselhos e conferências, seja pela
apropriação clientelista da participação representativa intrínseca as democracias burguesas.
Assim entender os sentidos que o Controle Social e Participação assumem para o MSB, fio
condutor da RS, pode nos oferecer perspectivas interessantes da luta setorial da saúde.
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1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 Controle Social, Estado e Sociedade
A polissemia que marca as discussões acerca do Controle Social evidencia a tarefa
nada promissora de buscar um significado unívoco para alguns conceitos dentro da Ciências
Sociais. Para Alvarez (2004), a dificuldade estaria na frequente apropriação dos conceitos
elaborados dentro de uma determinada tradição teórica por outras tradições que mostrariam
pouco apego ao sentido original, assumindo novos e inesperados sentidos para os conceitos
em questão. O autor também aponta a relação entre as Ciências Sociais e o seu objeto,
caracterizada por Giddens (1991) como de “hermenêutica dupla”, como uma das explicações
para o frequente deslocamento semântico das noções e conceitos da área. Dessa forma, tanto o
desenvolvimento do pensamento sociológico é parasítico dos conceitos dos leigos agentes;
quanto as noções cunhadas nas metalinguagens das ciências sociais retornam rotineiramente
ao universo das ações onde foram inicialmente formuladas para descrevê-lo ou explicá-lo
(GIDDENS, 1991). De acordo Giddens: “o conhecimento sociológico espirala dentro e fora
do universo da vida social, reconstituindo tanto este universo como a si mesmo como uma
parte integral deste processo”.
Nesse sentido, Alvarez (2004) propõe, como exercício metodológico essencial para
avançar na produção do conhecimento sobre o Controle Social, a recuperação da trajetória das
ideias que compuseram os debates acerca deste tema ao longo da história.
A partir dessa lógica, identifica-se as raízes do conceito dentro das ciências sociais
nas formulações clássicas do sociólogo francês Emile Durkheim acerca da ordem e da
integração social. O problema central nas análises de Durkheim era o estabelecimento de um
grau necessário de organização e regulação da sociedade de acordo com determinados
princípios morais sem o emprego excessivo da pura coerção (ALVAREZ, 2004)
A mesma preocupação conservadora de Durkheim com a ordem social era
compartilhada na origem da escola de sociologia dos Estados Unidos. O primeiro uso do
Controle Social como campo a ser estudado é atribuído ao sociólogo estadunidense Alsworth
Ross, que, no início do século XX, definiu o termo como “a dominação intencional que
desempenha uma função na vida da sociedade” (VELHO 1987, ALVAREZ 2004). Apesar da
herança funcionalista, os sociólogos da escola norte-americana deslocaram a unidade analítica
que, em Durkheim, equivalia ao conjunto da sociedade, para o microcosmos do indivíduo,
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prevalecendo assim a perspectiva da psicologia social da escola de Chicago, que se apoia na
questão do compromisso moral do indivíduo e, mais adiante, a da autorregulação
(ALVAREZ, 2004, VELHO, 1987). De acordo com Alvarez, a sociologia norte-americana do
século XX estava muito mais interessada em encontrar as raízes da coesão social do que os
mecanismos de transformação da sociedade.
Velho (1987), no exercício de definir o termo Controle Social dentro do campo das
Ciências Sociais, identifica dois significados inter-relacionados, mas de sentidos distintos. O
primeiro: “denota que uma pessoa está condicionada ou limitada em suas ações pelos grupos,
pela comunidade e pela sociedade a que pertence; essa limitação ou esse condicionamento da
ação desempenha funções, latentes ou manifestas, nos grupos, na comunidade, na sociedade e
– na medida em que a pessoa compartilha dos objetivos e das normas das unidades sociais –
na própria pessoa”. Para o autor, esse é o pensamento hegemônico na tradição sociológica
estadunidense, cujo problema central seria a unidade social e os sistemas normativos comuns
com enfoque nas funções que desempenha o Controle Social junto ao grupo em que
participam as pessoas controladas. Velho ainda afirma que essa tradição não negligencia os
mecanismos de controle, mas, ao contrário, promovem análises mais sutis desses
mecanismos, geralmente realizadas em nível do indivíduo.
O segundo significado do Controle Social, de acordo com Velho (1987), assume o
primeiro, mas ressaltando o caráter social dos mecanismos de controle, na medida em que
envolvem ações de outros indivíduos como o uso de sanções, do processo de socialização e da
manipulação de símbolos. Esse é o sentido adotado pela tradição sociológica que assume a
centralidade do conflito, do poder e do controle, relacionando-os com interesses, indivíduos e
grupos diversos e alguma vezes opostos. Diferente do primeiro significado, aqui observa-se
também o controle que beneficia os atores cujos interesses estão em desacordo com os
controlados.
A tradição que assume a centralidade do conflito tem como sua versão mais extrema o
pensamento social marxista que nega possibilidade de um consenso moral genuíno em todas
as sociedades históricas (VELHO, 1987). Para essa concepção, o Controle Social é
simultaneamente uma forma de integração social e um processo orientado para reprodução
social, que numa sociedade de classes, tem seu sentido na reprodução dos interesses das
classes dominantes (STOTZ, 2006). A coesão social não será mais vista como resultado da
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solidariedade e da integração social, mas sim como resultado de práticas de dominação
organizadas pelo Estado ou pelas classes dominantes (ALVAREZ, 2004).
Essa perspectiva mais crítica acerca dos mecanismos de controle presentes na
sociedade moderna estimulará um rico conjunto de trabalhos voltados às instituições
envolvidas com a questão do Controle Social. A abordagem revisionista acerca do Estado, do
sistema penal, das escolas, hospitais e asilos, propõe um novo olhar sobre as mudanças
ocorridas nesses cenários desde a emergência da modernidade. Tais mudanças não mais serão
vistas como inerentemente progressistas, mas sim como constitutivas de novas formas de
manutenção da ordem social (ALVAREZ, 2004). Nesse contexto destacamos a obra de
Antônio Gramsci cujas noções de hegemonia, bloco histórico e Sociedade Civil ajudam a
desvelar mecanismos de Controle Social no estado moderno, bem como os trabalhos de
Michel Foucault acerca das práticas de poder de forma mais ampla, considerando também seu
componente subjetivo.
Alvarez (2004) considera que a discussão sobre Controle Social dentro das ciências
sociais, até o final do século XX, manteve-se atrelada a uma única equação cujos polos
representariam os diferentes sentidos sugeridos por Velho (1987), a saber: a manutenção da
ordem social para além de todos os conflitos da modernidade e a dominação que submeteria
qualquer forma de resistência. Por essa razão, Alvarez acredita que a noção de Controle
Social passou a ser desacreditada a partir das últimas décadas do século XX, justificando-se
pela análise de Cohen acerca desse tema:
A abordagem revisionista do Controle Social acabou por
tomá-lo como uma força nefasta e coerentemente organizada,
que faz total tábula rasa daqueles que estão submetidos a seu
controle, privilegiando-se também o papel do Estado e das
práticas formalizadas de Controle Social em detrimento das
práticas “informais”, mais próximas dos grupos sociais
específicos” (COHEN 1989 apud ALVAREZ 2004).
Para Alvarez (2004), o debate atual das ciências sociais acerca do tema supera a
compreensão instrumentalista e funcionalista do Controle Social como uma misteriosa
racionalidade voltada para a manutenção da ordem social e busca, em contrapartida, formas
mais multidimensionais de pensar o problema, capazes de dar conta dos complexos
mecanismos que não propriamente controlam mas sobretudo produzem comportamentos
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considerados adequados ou inadequados com relação a determinadas normas e instituições
sociais.
A ciência política incorpora esses significados mas volta seus esforços para o
desvelamento das formas de Controle Social, que em última análise retratam a própria ação
política (STOTZ, 2006). O Dicionário de Política da Universidade de Brasília (GARELLI,
1998) define o Controle Social como conjunto de meios de intervenção, quer positivos quer
negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social a fim de induzir os próprios
membros a se conformarem às normas que a caracterizam, de impedir e desestimular os
comportamentos contrários às mencionadas normas, de restabelecer condições de
conformação, também em relação a uma mudança do sistema normativo. Essa definição a
partir dos mecanismos de controle aproxima-se da proposição do sociólogo Mannheim acerca
do tema: “O conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o comportamento
humano, tendo em vista manter determinada ordem” (MANNHEIM, 1971 apud CORREIA,
2008).
De acordo com GARELLI (1998), identifica-se dois mecanismos de Controle Social, o
externo e o interno. O primeiro faz referência aos mecanismos (sanções, punições, ações
reativas) que se acionam contra indivíduos quando estes não se uniformizam com as normas
dominantes. Observa-se, neste nível, uma variedade de ações de pesos punitivo diferentes,
como a morte, a privação de determinadas recompensas e direitos, as formas de interdição e
de isolamento, a reprovação social, a admoestação, a intriga e a sátira. O segundo refere-se
aos meios com os quais a sociedade tenta mentalizar o indivíduo a respeito das normas,
valores e metas consideradas fundamentais para a própria ordem social (GARELLI, 1998).
O Controle Social está presente também nas obras clássicas da filosofia política que
abordaram os temas do estado, do poder, do fundamento do direito de mandar, a partir da
relação entre o agir individual e o coletivo (GARELLI, 1998). Exatamente sobre o prisma
desses pensadores que as noções de estado, Sociedade Civil e Controle Social encontram um
terreno comum. Correia (2008) afirma que, nessas obras, o significado de Controle Social é
diverso, podendo ser concebido em sentidos diferentes a partir de concepções de Estado e de
Sociedade Civil distintas. De acordo com autora, o termo tanto é empregado para designar o
controle do Estado sobre a sociedade quanto para designar o controle da sociedade (ou de
setores organizados na sociedade) sobre as ações do Estado (CORREIA, 2008).

24

Os clássicos do contratualismo moderno, Hobbes, Locke e Rousseau, assumem a
oposição entre o Estado e a Sociedade Civil por força de um “contrato social”. Entretanto, há
uma diferença importante entre os autores quanto a concepção da forma como tal relação se
estabelece. Para Hobbes, o poder do Estado é absoluto, entregue voluntariamente pela
Sociedade Civil que se tornaria submissa a ele em nome da ordem social e da propriedade
privada. Locke limitou o poder do Estado à garantia dos direitos individuais, sobretudo ao da
propriedade, assegurado pelo poder legislativo que representaria os proprietários de terra na
organização do Estado. Para Rousseau, o poder pertencia ao povo e deveria ser exercido por
ele, através de uma severa fiscalização do poder executivo, dada a natureza autoritária dessa
instância. Nesse sentido, para Rousseau o Controle Social deveria ser exercido sobre o
Estado, como forma de garantir a soberania do povo (CORREIA, 2008).
Essa diferença na concepção do sentido do Controle Social reflete uma discordância
entre as noções de Sociedade Civil assumidos por esses autores, bem como a relação que esta
estabelece com o Estado. Na sua concepção original, formulada pelos jusnaturalistas como
Hobbes e Locke, Sociedade Civil contrapõe-se a "sociedade natural" sendo sinônimo de
"sociedade política" e, portanto, de "Estado” (BOBBIO, 1998). A relação entre a concepção
jusnaturalista de Sociedade Civil e a noção de Controle Social, sobretudo à noção mais
funcionalista, é ilustrada pelo pensamento de Immanuel Kant:
"O homem deve sair do Estado de natureza no qual cada
um segue os caprichos da própria fantasia, para unir-se como
todos os outros ... e submeter-se a uma pressão externa
publicamente legal. (...) quer dizer que cada um deve, antes de
qualquer outra coisa, entrar num Estado civil" (KANT, E. apud
BOBBIO, 1998)
O pensamento jusnaturalista ainda admite um novo sentido a sua concepção de
Sociedade Civil. Esse sentido admite a “sociedade natural” como o passado primitivo do
Estado moderno, que ainda pode ser identificado no estilo de vida dos “novos selvagens”.
Nesse sentido, apoiaram-se nas descrições das civilizações americanas pelos olhares dos
colonizadores europeus, dando materialidade ao conceito abstrato da sociedade natural. Assim
sendo, a expressão Sociedade Civil adquire significado de sociedade "civilizada", um
contraponto à sociedade dos povos primitivos ).
Na contramão dos jusnaturalista, Rosseau delimita as diferenças entre o “político” e o
“civilizado” considerados pelo pensamento hegemônico da época como as duas noções
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constitutivas da Sociedade Civil. É também em Rosseau que a Sociedade Civil assume uma
conotação claramente negativa, associada apenas a noção de civilização cuja pedra
fundamental seria o estabelecimento da propriedade privada. Nessa concepção, a sociedade
política surgirá do contrato, meio pelo qual a “vontade do povo” submete o Estado, como
forma recuperação do estado de natureza e a superação da Sociedade Civil (BOBBIO, 1998).
Hegel propõe um terceiro sentido à Sociedade Civil, negando tanto a relação de
oposição quanto a de sinonímia com o Estado. Em linhas gerais, no sistema hegeliano, a
Sociedade Civil compõe, precedida pela família e sucedida pelo Estado, o momento da
eticidade. A Sociedade Civil, para Hegel, surge quando a unidade familiar passa a ser
insuficiente em satisfazer os desejos dos indivíduos, necessitando viver fora dessa esfera
(HEGEL, 2007). Nesse primeiro momento, buscam-se as formas mais imediatas de
apropriação para realizar os desejos de posse e propriedade. Os outros, nessa lógica, são
apenas meios para obter seus objetivos particulares, pois acreditam possuir o direito de se
apossar de tudo que o desejarem. O segundo momento da Sociedade Civil acontece quando o
indivíduo compreende, através da empiria, a necessidade do reconhecimento do direito do
outro para garantia do próprio direito à satisfação dos desejos. Assim quanto mais trabalhar
para si, mais o indivíduo descobrirá que seu trabalho depende do trabalho de todos. De acordo
com Hegel, é a partir dessa relação de interdependência que os indivíduos passam a desejar o
universal e descobrem que a única forma de defender seus interesses particulares é a
organização coletiva. (NETO, 2010).
Embora a Sociedade Civil marque a superação da unidade familiar, pelo
reconhecimento do direito e da dependência do outro, ainda se trata de um processo bastante
frágil, pois sua compreensão se faz no nível do indivíduo e da moral (direito). A superação
dessa fragilidade passa pela criação de uma instituição que dê organicidade e materialidade as
relações entre as diferentes classes sociais, que seja capaz de mediar os interesses materiais
que dominam a Sociedade Civil e superá-los em favor do interesse universal. O Estado, então,
é reconhecido socialmente pois trata-se da realização objetiva da moral, expressa através do
direito como força de lei (HEGEL, 2007). Dessa forma, a Sociedade Civil para Hegel é a
passagem da sociedade pré-política para sociedade política. Para o autor, a Sociedade Civil é
a antítese da Família, aqui entendida também em seu sentido mais amplo: o de comunidade. O
Estado, por sua vez, é a síntese espiritual da sociedade pré-política ou “natural” que existe na
esfera familiar (ou comunitária), com a Sociedade Civil: política e “artificial” (NETO, 2010).
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Marx e Engels revolucionaram a teoria política quando negaram a posição do Estado
como entidade representativa dos interesses gerais e comuns, vinculando-o aos interesses da
classe dominante. Os autores contestaram a caracterização hegeliana da Sociedade Civil como
momento de reconhecimento do indivíduo a partir do direito universal. Para eles essa
consciência do interesse comum seria idealizada pela burguesia como forma de negar as
contradições de classe. Na perspectiva de Marx e Engels, a Sociedade Civil seria o conjunto
das relações materiais (econômicas) entre os indivíduos em uma determinada fase de
desenvolvimento das forças produtivas cuja tendência de dissolução estaria no conflito de
classes.
Na teoria marxista, a Sociedade Civil compõe a estrutura do meio social pois é a sede
das relações econômicas entre os indivíduos, isto é, da produção e troca de bens. Marx e
Engels assumem o caráter fundamental de tais relações, uma vez que elas garantem ao ser
humano a capacidade de autoconstruir a própria existência através do trabalho. A vida
humana também implica na produção de subjetividade (razão, valores e sentimentos) definida
pelos autores como superestrutura. Nessa lógica, a superestrutura estaria relacionada à
atividade material dos indivíduos de tal modo que a compreensão deste conceito de forma
mais completa só é possível a partir de um desvendamento da estrutura que a sustenta.
Gramsci, por outro lado, define a Sociedade Civil como o complexo das relações
ideológico-culturais, vinculando essa categoria à superestrutura (BOBBIO, 1998). Para ele,
existiriam dois grandes planos na superestrutura social pelos quais se estabelece o domínio da
burguesia; um privado, a Sociedade Civil e um público, da sociedade política. A Sociedade
Civil, nessa concepção, é momento em que se produz a direção espiritual e cultural dos
indivíduos, garantindo ao lado da pura força que está representada no aparelho estatal, a
hegemonia de uma classe.
Para Gramsci, todo regime político necessita de um aparelho de coerção como Estado,
mas também de várias instituições privadas, como os jornais, escolas, editoras e institutos
culturais, através das quais a burguesia exerce a própria hegemonia. Nesse sentido, propõe
uma concepção ampliada do estado que compreende o conjunto de aparelhos de controle e
repressão vinculados a sociedade política, mas também os aparelhos de hegemonia da
Sociedade Civil. Nessa perspectiva o Estado seria sociedade política e Sociedade Civil, ou
melhor, hegemonia revestida de consenso. (GRAMSCI, 2012)
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Gramsci, ao deslocar o conceito de Sociedade Civil da estrutura para superestrutura,
não tem o objetivo de negar a centralidade das relações de produções, mas sim de distinguir
do bloco da superestrutura o momento da formação e da transmissão de valores, ou em outras
palavras o momento da socialização (BOBBIO, 1998). Gramsci aponta a complexidade do
Controle Social, traduzido não apenas como o domínio pela força do Estado, mas também
pela hegemonia da Sociedade Civil. Nesse sentido, assim como Marx, ele nega a oposição
entre Estado e Sociedade Civil, assumindo a organicidade entre ambos e identificando o
antagonismo real entre as classes sociais.
Embora a polissemia tenha marcado os debates e usos em torno do Controle Social e,
consequentemente, do Estado e da Sociedade Civil ao longo da história, percebe-se uma
convergência das acepções do conceito nas diversas tradições: o Controle Social diz respeito à
ordem social (STOTZ, 2006). Na conjuntura atual, carente de perspectivas políticas, com a
diversificação de interesses já consolidados e a crise de representação de grupos de referência;
o Controle Social se torna um problema de regulação de interesses e de pressões dos vários
grupos por parte do Estado.
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Controle Social e a Saúde
Saúde, assim como Controle Social, é um outro conceito polissêmico.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Saúde como o estado de completo
bem-estar físico, mental e social, e que não consiste apenas na ausência de doença ou de
enfermidade (OMS, 1946). Por essa definição mais ampla, Saúde adquiri o status de utopia,
cuja realização plena é impossível seja em nível individual ou de sociedade. É interessante
notar que, no mesmo documento, a própria OMS reconhece um certo limite de satisfação da
saúde como direito: “gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir”.
Para Luz (2008), apesar de utópica, a definição da OMS é importante pois propõe
superar a visão mecânica do homem como um conjunto de partes definidas a cada
especialidade médica. Segundo a autora, a compreensão de saúde da OMS busca associar o
homem às dimensões em que se insere a vida: social, biológica e psicológica.
Sabroza (2004) entende que a visão da OMS deva ser assimilada mais como um
horizonte do que uma proposta taxonômica. Para o autor, a saúde não é apenas um estado
concreto definido no presente, mas possui contornos abstratos do “vir a ser”, numa
perspectiva de projeto para o futuro. Dessa forma, a dificuldade em definir um conceito mais
objetivo se justifica no fato de que a Saúde pode ser compreendida a partir das relações
sociais em um determinado período histórico. Conclusão que nos remete à afirmação de
Georges Canguilhem:
“Os seres vivos não reconhecem as categorias saúde e
doença a não ser no plano da experiência, que é, em primeiro
lugar, a provação do sentido afetivo do termo, e não no plano da
ciência”. (CANGUILHEM, 2009)
Em seu principal trabalho – ‘O Normal e O Patológico’ – o autor francês advoga
contra a suposta semelhança entre os conceitos de saúde e normalidade. Para Canguilhem,
Saúde é um sentimento de segurança na vida, sentimento este que, por si mesmo, não se
impõe nenhum limite. Segundo o autor esse sentimento ultrapassa a noção de possuidor de
condições vitais para interagir com meio, assumindo também uma perspectiva de adaptação,
ou seja, a capacidade de criar novos valores e normas vitais ante as necessidades impostas
pelas mudanças do ambiente.
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De acordo com Stotz e Araújo (2004), Saúde é um valor, uma pauta a ser realizada, ou
um bem a ser alcançado. Apesar disso, os autores ressaltam que em nosso tempo a Saúde é
entendida como exame do normal e passível de respostas tecnocientíficas, econômicas e
políticas (SAMAJA, 2000). Em consonância com Sabroza (2004), os autores afirmam que tais
respostas implicam em escolhas mediadas ética e politicamente pelas formas de reprodução
social, em um determinado momento histórico. O que justificaria pluralidade de sentidos do
conceito de Saúde apontada por ambos.
Samaja (2000) sugere que, embora a compreensão da saúde ocorra a partir das
experiências muitas vezes individuais ou limitadas à esfera familiar, os conceitos assimilados
são de construção social. De acordo com o autor, os modelos de saúde-doença-cuidado
sempre extrapolam a experiência singular. A concepção de saúde, nessa perspectiva, não
emergiria exclusivamente da experiência individual, mas seria resultado de uma
“sedimentação da milenária história social”.
Sabroza (2004), aponta que, apesar de polissêmico, o conceito de Saúde é apropriado
pelo campo da normatização das relações sociais e da produção científica. Um binômio que se
torna praticamente indissociável quando nos atemos a definição de campo científico de Pierre
Bourdieu. Para o sociólogo francês, o campo científico não deve ser idealizado como espaço
‘desinteressado’ – e por isso privilegiado - de produção da verdade, mas como espaço
concorrencial em que está em jogo o monopólio da autoridade científica, ou seja, capacidade
de falar e agir legitimamente - autorizada e com autoridade (BOURDIEU, 1983). Singer et al.
(1988) descrevem a autoridade como a característica central dos serviços de saúde ao longo
de sua evolução. Nesse sentido, tanto a medicina quanto os serviços que a aplicam exercem
um papel fundamental para disseminar uma compreensão de saúde em ato, que atenda às
necessidades e às vicissitudes do sistema de produção hegemônico.
Michel Foucault (2015) debruça-se sobre a genealogia da medicina moderna e de sua
autoridade. Para o autor, há um equívoco na compreensão da medicina científica
contemporânea - cuja origem se localiza na segunda metade do século XVIII na anatomia
patológica de Morgani e Bichat - como a atividade privada:
“Minha hipótese é que com o capitalismo não se deu a
passagem de uma medicina coletiva para uma medicina privada,
mas justamente o contrário; que o capitalismo,
desenvolvendo−se em fins do século XVIII e início do século
XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto
força de produção, força de trabalho. O controle da sociedade
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sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência
ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no
biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu
a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio−política. A
medicina é uma estratégia bio−politica”. (FOUCAULT, 2015)
Foucault (2015) localiza o surgimento da autoridade da medicina moderna, no
momento de sua institucionalização, isto é, a sua apropriação pelo estado ainda na Europa
mercantilista do século XVIII. O autor entende que, apesar da medicina e dos serviços de
saúde terem se ocupado dos corpos que trabalham, de seu controle e de sua recuperação para
o processo de produção, a partir da segunda metade do século XIX; o processo de
institucionalização e de construção da autoridade médica não começou com esse fim.
A medicina moderna, segundo Foucault (2015), começa nos estados alemães, com a
criação de uma Polícia Médica. A grande novidade trazida pela experiência alemã foi a
regulamentação da medicina e da profissão médica tanto pelo estado quanto pelas
organizações médicas (Foucault, 2015). Nesse momento, o estado oficializa a prática médica
leiga, de pretensões científicas, com origem nas universidades europeias antes mesmo que
haja qualquer superioridade em relações às práticas populares. Singer, Campos e Oliveira
(1988) apontam que esse processo já havia começado vários séculos antes, na Idade Média e
se dirigiu incialmente contra as curadoras das classes altas:
“Por volta do século XIV, a campanha da profissão
médica contra curadoras urbanas e educadas estava completada,
por toda a Europa. Os doutores do sexo masculino conquistaram
um óbvio monopólio da pratica da medicina entre as classes
altas (exceto obstetrícia, que continuou sendo área das parteiras,
mesmo entre as classes altas, por mais ou menos três séculos). ”
(EHRENRICH, B., ENGLISH, D. apud SINGER et al.)
Um outro momento, em que reforça autoridade do saber médico universitário, é o
surgimento de uma medicina urbana na França do final do século XVIII. Nesse período, em
que urbanização ameaça a estabilidade política e econômica das grandes capitais europeias, a
medicina é convocada pela administração das cidades para orientar a reestruturação do espaço
urbano.
A medicina da época ainda era adepta da teoria miasmática e acreditava que o controle
dos elementos era fundamental para evitar doenças. Assim debruçou-se sobre três aspectos
fundamentais originários do modelo médico-político medieval da quarentena a saber: a
circulação do ar, o acúmulo de cadáveres e a distribuição de água. Avenidas foram ampliadas,

31

cemitérios foram individualizados e transferidos para a periferia das cidades, além do
surgimento dos primeiros planos hidrográficos orientando os locais adequados para dragar
água não contaminada (FOUCAULT, 2015).
É exatamente nesse período que surge um importante conceito para prática médica
moderna: a salubridade (FOUCAULT, 2015). Para Foucault, trata-se de um conceito diferente
de saúde, uma vez que salubridade é a base material capaz de assegurar a melhor saúde
possível dos indivíduos. Concomitantemente à noção de salubridade, segundo o autor, aparece
o conceito de higiene pública que seria a técnica de controle e de modificação dos elementos
materiais do meio. Assim, a higiene, um dos pilares da medicina social francesa do século
XIX se traduz em um conjunto de métodos “político-científicos” de controle do meio, a fim
de promover a salubridade ou combater as condições insalubres.
Foucault (2015) afirma que o processo de medicalização das cidades contribuiu para
que a transição para medicina científica não ocorresse a partir de uma medicina privada,
individualista, de um olhar médico mais atento ao indivíduo. Para o autor inserção da
medicina no saber científico se fez através da socialização da medicina, devido ao
estabelecimento de uma medicina coletiva, social, urbana. Assim, a medicina passou da
análise dos meios, para a análise do efeito dos meios nos indivíduos para, finalmente, a
análise do próprio organismo.
Na Inglaterra do século XIX, cuja a realidade do proletariado é retratada nas obras nas
obras de Engels e Marx, a medicina social encontra um novo objeto: a classe trabalhadora. Os
dois autores se lançam mão da extensa produção médica e de relatórios de comissões oficiais
que se voltaram ao estudo das condições de vida e produção do proletariado. A observação
do Dr. J. T. Arledge, médico-chefe do hospital de North Staffordshire registrada no relatório
dos comissários de 1863 e destacada por Marx (1996) ilustra a relação da medicina e o seu
novo objeto – o corpo que trabalha:
“Como uma classe, os ceramistas, homens e mulheres
(...) representam uma população física e moralmente
degenerada. São em regra raquíticos, mal construídos e
frequentemente deformados no peito. Eles envelhecem antes do
tempo e são de vida curta; flegmáticos e anêmicos, denunciam a
fraqueza de sua constituição por meio de obstinados ataques de
dispepsia, perturbações hepáticas e renais e reumatismo.
Sobretudo sofrem sob as doenças do peito, pneumonia, tísica,
bronquite e asma. Sofrem de uma forma peculiar desta última
conhecida como asma de ceramista ou tísica de ceramista. A
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escrofulose, que ataca as amígdalas, ossos ou outras partes do
corpo é uma doença que afeta mais de 2/3 dos ceramistas. A
degenerescência (degenerescence) da população deste distrito
não é muito maior exclusivamente graças ao recrutamento dos
distritos rurais circunvizinhos e ao casamento com raças mais
sadias”. (Children’s Employment Commission, First Report etc.
1863 apud Marx, K 1996 p 359-360).
A pedra fundamental da medicina social inglesa foi a Lei dos Pobres que, apesar de ter
sido criada no século XVII pela dinastia Tudor, sofreu uma grande reformulação em 1834 a
fim de garantir um controle médico do pobre (FOUCAULT, 2015). A principal mudança foi a
criação das ‘casas de trabalho’ que se destinavam a abrigar os desvalidos – enfermos, idosos,
inválidos, doentes mentais – e os desempregados que nela eram postos a trabalhar (SINGER
et al., 1988). As casas de trabalho foram uma clara tentativa de confecção de um espaço
urbano segregado que culminou com a organização de bairros ricos e pobres nas cidades.
Para Foucault (2015), as reformulações da ‘Lei dos Pobres’ inauguram uma época de
ambiguidade na medicina social, que permanece até hoje em boa parte dos serviços de saúde:
“A partir do momento em que o pobre se beneficia do
sistema de assistência, deve, por isso mesmo, se submeter a
vários controles médicos. Com a Lei dos pobres aparece, de
maneira ambígua, algo importante na história da medicina
social: a ideia de uma assistência controlada, de uma
intervenção médica que é tanto uma maneira de ajudar os mais
pobres a satisfazer suas necessidades de saúde, sua pobreza não
permitindo que o façam por si mesmos, quanto um controle pelo
qual as classes ricas ou seus representantes no governo
asseguram a saúde das classes pobres e, por conseguinte, a
proteção das classes ricas. Um cordão sanitário autoritário é
estendido no interior das cidades entre ricos e pobres: os pobres
encontrando a possibilidade de se tratarem gratuitamente ou sem
grande despesa e os ricos garantindo não serem vítimas de
fenômenos epidêmicos originários da classe pobre. ” (Foucault,
2015)
Singer et al. (1988) também descrevem a institucionalização dos serviços de saúde na
Grã-Bretanha a partir da reformulação da ‘Lei dos Pobres’. Outros marcos desse processo
foram: a regulamentação das estatísticas vitais, com a nomeação de William Farr como
estatístico médico oficial em 1837 e a criação do ‘General Board of Health’ pelo ‘Public
Health Act’ em 1848 que, sob a liderança nada popular de Edwin Chadwick, incorporou
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aspectos da polícia médica alemã e da medicina urbana francesa ao que, na década de 1870,
passaria a ser conhecido como ‘Health Service’.
O Serviço de Saúde inglês, que no final do século XIX já contava com mais de mil
escritórios e era divido em distritos sanitários, tinha por função: o controle da vacinação,
obrigando os diferentes elementos da população a se vacinarem; a organização do registro das
epidemias e doenças capazes de se tornarem epidêmicas, obrigando as pessoas à declaração
de doenças perigosas; e a localização de lugares insalubres e eventual destruição desses focos
de insalubridade (Foucault, 2015). Foucault afirma que o Serviço de Saúde prolonga a Lei dos
Pobres, na medida que expande os cuidados médicos para além do cuidado individual do
pobre, atingindo o conjunto da população, não necessariamente por cuidados médicos
individuais, mas também pela medicalização do espaço urbano de inspiração na medicina
social francesa do final do século XVIII. Nesse sentido, o autor ressalta que, a medicina social
inglesa organiza-se em um serviço autoritário que vislumbra o controle e não,
necessariamente, o cuidado do proletariado.
A medicina social inglesa, apesar de incorporar valores organizativos da polícia
médica alemã e conceituais da medicina urbana francesa, propõe um controle do corpo e da
saúde da classe trabalhadora a fim de torna-la mais apta ao trabalho e menos perigosa à
burguesia. Para Foucault (2015), o sistema inglês e seus sucessores tiveram êxito em associar
três elementos: assistência médica ao pobre, o controle da saúde da força de trabalho e a
análise minuciosa da saúde pública; o que permitiu às classes mais ricas se protegerem dos
perigos gerais. Além disso, o autor vincula o sucesso do modelo inglês de saúde a uma
característica original: a coexistência de três sistemas médicos superpostos que permanecem
até os dias atuais embora articulados de formas diferentes; uma medicina assistencial
destinada aos mais pobres, uma medicina administrativa encarregada de problemas gerais
como a vacinação e as epidemias, e uma medicina privada que beneficiava quem tinha meios
para pagá−la.
Singer et al. (1988) entendem que os serviços de saúde, apesar de não integrarem
diretamente o processo de produção, exercem nele funções cruciais de controle. Para os
autores, mudanças nas relações de produção tendem a provocar reformulações extensas nos
serviços de saúde que, necessariamente, precisam traduzir-se em um avanço das técnicas de
prevenção e cura. Até o momento, discutimos um processo de construção da autoridade da
medicina universitária garantido muito mais na força do estado, comprometido com os
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interesses da burguesia industrial, do que propriamente na eficácia dessa alternativa em
relação ao saber médico popular. Nesse sentido, é evidente que tal processo enfrentara
resistência e rejeição popular.
A situação começa a mudar a partir de meados do século XIX quando a medicina
universitária (SINGER et al., 1988) consegue traduzir em resultados eficazes as descobertas
tecnológicas. Os hospitais, que até então eram temidos, passaram ser procurados quando a
incorporação da bacteriologia, da antissepsia, da anestesia e do corpo de enfermeiros começou
a se materializar em cura e reabilitação dos pacientes. A medicina social também colheu os
frutos do sucesso dos avanços tecnológicos: Snow e Budd, ao descobrirem que água era o
meio de transmissão da cólera e da febre tifoide, respectivamente, abriram caminho para
reforma sanitária na Grã-Bretanha e à definitiva institucionalização dos serviços de Saúde
como serviço público dotado de autoridade para impor normas de higiene.
Cabe ressaltar, que o processo de institucionalização da medicina universitária foi
acompanhado de um extenso aporte material que se traduziu nos grandes avanços
tecnológicos, garantindo uma superioridade decisiva em relação às várias formas de medicina
popular, sobretudo no campo das doenças infecciosas. Alcançada a superioridade no campo
mais importante para a saúde na época em questão, estavam dadas as premissas para garantir
o monopólio efetivo dos cuidados à saúde (SINGER et al, 1988).
O Relatório Flexner é um dos momentos mais emblemáticos da ação do capital no
sentido de garantir o monopólio e subserviência da medicina universitária. Em 1910, o
educador estadunidense, Abraham Flexner, financiado pela Carnagie Foundation, produziu
um relatório avaliando 155 das 160 escolas de medicina dos EUA, cuja principal
recomendação foi a reorganização do conhecimento com base numa abordagem disciplinar (
(ALMEIDA FILHO, 2010). A aplicação das recomendações do relatório, num processo que o
próprio Flexner chamou de restauração da educação médica promoveu o fechamento da
maioria das faculdades de medicina do país, restando, após dez anos, apenas 31 escolas
médicas nos EUA. Essa restauração foi supervisionada pelo próprio Flexner quando, em
1912, assume a direção do General Educational Board da Rockfeller Foundation que atrela ao
financiamento das instituições à incorporação das propostas do próprio relatório. Tais
propostas, quais sejam: implementação do regime de ciclos, dos critérios de entrada, da
redução do número de alunos nas salas de aula, dos hospitais com enfermarias de ensino, da
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dedicação exclusiva e consequente proibição da prática privada dos médicos docentes;
tensionaram a prática médica no sentido da especialização e da regulamentação.
Nesse sentido, apesar da crítica pertinente de Naomar Almeida Filho (2010) sobre a
apropriação dogmática do termo “modelo flexeneriano” como sinônimo de “modelo
biomédico” pelo campo da saúde coletiva brasileira; o relatório e a reforma que este
desencadeou ilustra o pacto firmado pelos setores da burguesia industrial, representado na
figura dos barões do aço e do petróleo, e dos profissionais médicos que passaram a regular à
própria profissão, através de organizações profissionais e de especialidades, com a anuência e
o fomento do capital.
Essa mudança de imagem da medicina universitária, associada a capacidade de
combater às doenças infecciosas, impulsiona, de acordo com Singer et al. (1988), à luta pelo
‘direito à saúde’ dentro do movimento operário. Tal luta, que se traduzia na demanda pelos
serviços da medicina universitária, acessíveis apenas às classes mais ricas, passou a se
manifestar no plano político, através da exigência de que o Estado proporcionasse meios para
que todos os cidadãos pudessem obter cuidados à saúde, dentro dos melhores padrões da
prática médica.
Na luta pelo direito à saúde dos operários do final do século XIX, que também incluía
um sistema de aposentadoria por idade e indenização em caso de acidente, encontramos um
dos embriões dos programas mais amplos de previdência social que dariam a tônica das
políticas de conciliação de classes dos estados capitalistas durante boa parte do século XX.
Para Singer et al. (1988), a criação da previdência social sob égide do estado tem um caráter
político bastante claro: assegurar lealdade da classe trabalhadora que começava se organizar
em sindicatos e partidos políticos.
A criação da previdência social garantiu a socialização da medicina universitária nos
países desenvolvidos tornando-se parte integrante do estado de bem-estar social. Essa
socialização se dá através dos serviços de saúde que, legitimados pelo estado e pela ciência,
exercem atividade de controle do ambiente e do indivíduo enquanto cidadão e trabalhador,
julgando e reprimindo comportamentos desviantes da norma e contribuindo para preservação
da ordem social. Ao produzir saúde, portanto, o que os serviços de saúde fazem é produzir
condições materiais e psicológicas indispensáveis ao desenrolar da vida política, social e
econômica no regime de produção capitalista (SINGER et al., 1988)
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Durante o século XX, os países desenvolvidos experimentaram os sucessos e os
limites desse novo modelo médico. O progresso da prevenção (higiene) e da quimioterapia,
sobretudo no combate das doenças infecciosas ajudou a garantir um aumento da expectativa
de vida geral da população às custas muito mais do “controle da pestilência” do que
propriamente da melhora das condições de vida da população (SINGER et al., 1988). Esse
processo, que os autores intitulam de revolução vital, é compreendido de forma equivocada
como uma substituição das doenças infectocontagiosas pelas doenças degenerativas, atribuída
exclusivamente ao aumento da longevidade possibilitada pelo progresso da medicina.
Singer et al. (1988) apontam outro fenômeno que caracteriza a revolução vital: o
aumento da morbidade. Os autores atribuem esse aumento da morbidade à uma expansão
contínua do campo de atuação dos serviços de saúde que passaram a incorporar doenças
crônicas e psiquiátricas, cujo limite do diagnóstico é bem menos nítido em relação as doenças
infectocontagiosas, além de propor uma abordagem do campo da saúde ante aos problemas
sociais.
A expansão dos serviços de saúde é apontada como problema pelo pensador austríaco
Ivan Illich. De acordo com Gaudenzi e Ortega (2012), Illich entende que o estabelecimento
médico capitalista é uma ameaça à saúde, pois retira dos indivíduos a capacidade de lidarem
com os processos de vida, incluindo o sofrimento. Neste processo, ao se apresentar de
maneira complicada, a medicina científica pode esconder a simplicidade do ato de cuidar e
acaba tornando-se a grande detentora do saber sobre os processos da vida e sobre o
sofrimento, criando, assim, uma dependência progressiva do paciente em relação ao médico
(GAUDENZI E ORTEGA, 2012). Para os autores, ao considerarmos a compreensão de
Canguilhem sobre a saúde – a capacidade de lidar com os obstáculos da vida recriando novas
formas de estar no mundo –, a medicina, segundo Illich, age em um movimento contrário,
pois retiraria dos indivíduos a capacidade de pensarem e atuarem sobre si; cuidarem de si.
Para Irving Zola (1972), a medicina se consolidou como grande instituição de
Controle Social deixando para trás a religião e a lei, quando não incorporou aspectos de
ambas. Segundo o autor, a medicina se transformou no novo repositório da verdade e o
tribunal dos julgamentos definitivos realizados por técnicos supostamente neutros usando
apenas critérios objetivos. Zola ainda afirma que, na maioria das vezes, esse controle não é
exercido pelo poder político dos médicos ou pela capacidade dos mesmos em influenciar
diretamente decisões políticas, mas ocorre de forma insidiosa, sendo geralmente um
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fenômeno corriqueiro que se realiza na medicalização do dia-a-dia, que faz a medicina e os
rótulos de “saudável” e “doente” relevantes para uma porção cada vez maior da existência
humana.
A pesquisa ‘Nascer no Brasil’ (BRASIL, 2012) realizada entre 2011 e 2012 dá
números atuais sobre o alcance da autoridade médica e ilustra bem os processos apontados
por Zola e Illich. A pesquisa confirma o alto índice de cesarianas no país mesmo nas
gestações classificadas como de risco habitual, ressaltando que apesar 70% das mulheres
entrevistadas iniciarem a gravidez desejando a via vaginal de parto, boa parte delas não foram
apoiadas pelo serviço de saúde em seguir em frente com a decisão e optaram pela cesariana. O
argumento mais comum das mulheres que optaram pelo parto cesáreo é o medo da dor do
parto normal. Entre as mulheres que tiveram o parto vaginal, observou-se uma predominância
de um modelo de atenção extremamente medicalizado que ignora as melhores evidências
disponíveis. A maioria das mulheres permaneceu restrita ao leito, sem estimulo para
caminhar, sem se alimentar durante o trabalho de parto, usou medicamentos para acelerar
contrações, foi submetida a episiotomia e deu à luz deitada de costas com alguém empurrando
sua barriga. Segundo a pesquisa, apenas 5% das mulheres brasileiras que optaram pelo parto
vaginal tiveram a chance de vivenciar um parto sem nenhum dos procedimentos descritos, as
outras (95%) foram privadas do protagonismo e da autonomia sobre um processo da vida que
é anterior ao surgimento das formas mais primitivas da medicina.
A medicalização da vida é uma marca da sociedade contemporânea que dialoga com o
Controle Social na medida em que promove a reprodução de comportamentos adequados e a
deleção de comportamentos inadequados, regidos pela autoridade científica e política que a
nossa civilização atribui à medicina científica produzida nas universidades. Não é objetivo
desse estudo explorar os limites e horizontes do fenômeno de medicalização, muito menos
determinar os sentidos de mais um termo polissêmico. Todavia, cabe aqui explorar a interface
desses dois fenômenos, a medicalização e Controle Social, implicados na normatização da
vida, bem como os limites da medicina em produzir cuidado de forma mais ampla como
preconizado pela definição de Saúde da OMS.
Susan Bordo (1997) traz uma contribuição interessante relacionando algumas
desordens cujas mulheres têm sido particularmente vulneráveis com a prática feminina
“normal” de uma determinada época. A autora recupera o paradigma de Bourdieu que entende
o corpo como “o local prático direto do Controle Social” e através do prisma dos “corpos
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dóceis” de Foucault ilumina o processo cada vez maior de normatização do corpo feminino
mesmo em tempos de conquista do espaço público pelas mulheres. De acordo com Bordo
(1997), na histeria, na agorafobia e na anorexia apresentam-se intensificação dos traços
estereotipadamente “femininos”:
“A sintomatologia dessas desordens revela-se como
textualidade. A perda da mobilidade e da voz, a incapacidade de
sair de casa, a tendência a alimentar outros enquanto se morre de
fome, de ocupar espaço ou reduzir gradualmente aquele que o
corpo ocupa — todas têm significado simbólico, todas têm
significado político dentro das normas variáveis que governam a
construção histórica do gênero. Penetrando nessa estrutura,
vemos que, olhando a histeria, a agorafobia ou a anorexia,
encontramos o corpo de quem sofre profundamente marcado por
uma construção ideológica da feminidade típica dos períodos em
questão. Naturalmente, essa construção está sempre
homogeneizando e normalizando, tentando suprimir as
diferenças de raça, classe e outras, insistindo para que todas as
mulheres aspirem a um ideal coercitivo, padronizado. Nessas
desordens a construção da feminidade está notavelmente escrita
em termos perturbadoramente concretos, hiperbólicos:
representações exageradas, extremamente literais, às vezes
praticamente caricaturadas da mística feminina corrente. Os
corpos das mulheres perturbadas apresentam-se como um texto
agressivamente descritivo para quem o interpreta — um texto
que insiste e exige mesmo ser lido como uma afirmação cultural,
uma exposição sobre o gênero. ” (BORDO, 1997)
Nessa lógica, uma abordagem positiva em relação ao cuidado das mulheres que
sofrem dessas desordens psíquicas ou mesmo de caráter preventivo seria o enfrentamento
dessa normatização do corpo feminino. Não obstante, a medicina científica coloca sua
autoridade à serviço dessa normatização seja pela medicalização do corpo pelas possibilidades
tecnológicas no campo da estética, seja na produção de regras que ditam comportamentos
rotulados como saudáveis, seja na produção de soluções quimioterápicas numa tentativa
reproduzir o “sucesso” da conquista da pestilência para os transtornos psíquicos e doenças
crônicas.
O estudo de Alves (1998) que avalia as representações sociais da doença crônica mais
prevalente do mundo contemporâneo - a hipertensão arterial essencial - em uma comunidade
da cidade de Niterói-RJ, aponta para uma realidade semelhante da observada no
enfrentamento das doenças psiquiátricas. De acordo com a pesquisa, 95% dos usuários
referem a etiologia da sua doença no cotidiano de seus conflitos e dificuldades e não apenas
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nos hábitos e estilos de vida. A autora ainda afirma que apesar dos técnicos e gestores dos
serviços de saúde que atendem a comunidade concordarem com a premissa dos usuários, a
resolução ou a contenção do problema tem passado exclusivamente pela medicalização, seja
através de quimioterápicos, seja através da imposição de hábitos “higieno-dietéticos”. Para
Alves, a experiência daqueles acometidos pela hipertensão arterial e conhecimento advindo
daí não tem sido valorizados pela medicina que “retira” o direito dessas pessoas pensarem e
agirem sobre si.
A própria “conquista da pestilência” ao longo do século XX tem exposto os limites da
medicina científica. Saúl Franco-Agudelo (1984) denuncia atuação seletiva da Fundação
Rockfeller no combate à malária na América Latina e no sul da América do Norte voltada
muito mais para o bem-estar dos negócios do que para uma ação puramente filantrópica. O
autor aponta ainda que, apesar do alto investimento, a malária continua endêmica em boa
parte da América Latina e que o combate quase exclusivamente químico à doença e aos
vetores promovidos pela Fundação Rockfeller apenas ajudou a viabilizar negócios nas regiões
escolhidas, aumentando o lucro dos grandes monopólios. Para Franco-Agudelo, o outro
objetivo alcançando pela fundação foi a incorporar à medicina da periferia do continente às
mudanças curriculares propostas por Flexner contribuindo para reforçar o caráter
exclusivamente microbiológico das doenças.
As recentes pandemias internacionais da Gripe Suína, em 2009, e do Ebola, em 2014,
também deixaram bastante claros os limites da medicina científica. Para o pesquisador da
Universidade de Stanford Mike Davis (2009) a gripe suína é fruto de uma cepa viral
concebida no coração dos abatedouros de porcos que migraram dos Estados Unidos para o
México à procura de uma legislação fiscal mais frouxa. A aglomeração de suínos promovidas
pelo método de produção da indústria da carne selecionaram cepas mais virulentas e aceleram
o processo de evolução do vírus H1N1. Da mesma forma, Jean Batou (2015) relata o
surgimento do Ebola nas zonas urbanas como consequência do desmatamento das savanas
africanas pelo negócio do biocombustível. Ambos retratam uma realidade de desigualdade
sanitária cuja morte de milhares de pessoas poderia ter sido evitada pela vigilância
internacional do agronegócio e pela existência de serviços de saúde locais estruturados.
Saúde em nosso tempo é o exame do normal pela autoridade política e científica da
medicina produzida nas universidades.

Autoridade garantida pela incorporação dessa

medicina pelo estado burguês, ainda em seus primeiros dias, que possibilitou não apenas a
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legitimidade jurídica, mas também o aporte material necessário para construção de um
modelo médico capaz de dar respostas efetivas as necessidades da reprodução social do
modelo capitalista, sobretudo o combate as doenças infecciosas que ameaçavam a vida e a
produção econômica nos grandes aglomerados urbanos. Esse é o momento inaugural da luta
pelo direito à saúde que se materializa no acesso à medicina científica garantido pelo estado,
na maioria das vezes a partir de um sistema previdenciário. A conquista do direito à saúde
significou a ampliação do acesso à medicina científica que passou exercer sua autoridade
sobre um número maior de pessoas. Atualmente, essa autoridade não é exclusividade dos atos
produzidos pelos serviços de saúde, mas também passa pela incorporação do discurso médico
ao cotidiano da vida das pessoas.
Em última análise, a medicina científica produz controle. Isto é, produz condições
materiais e psicológicas para manutenção e adaptação do modelo de produção hegemônico: o
capitalismo. Nesse processo, também produz contradição, uma vez que os limites da sua
efetividade em produzir cuidados de saúde esbarram no próprio modelo de produção
capitalista, como observamos nas doenças crônicas, nos distúrbios psiquiátricos e nas últimas
pandemias de Gripe Suína e Ebola.
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Participação
Participação é mais um conceito que assume vários sentidos. Habitualmente, é
acompanhado de um adjetivo que afeta sua compreensão produzindo uma multiplicidade
significados que tentam compreender as estratégias dos indivíduos, organizados em coletivos
ou não, de influenciarem o processo decisório em uma sociedade. Nos deteremos, nesse
sentido, as construções:

Participação social, política, popular e comunitária que

corriqueiramente aparecem na discussão da reforma sanitária brasileira.
Giacomo Sani, que escreve o verbete ‘Participação Política’ no Dicionário de Ciência
Política da Universidade de Brasília (1998), alerta que essa relação semântica entre adjetivo e
substantivo pode produzir significados diversos, que o sem recorte histórico preciso pode
acabar produzindo interpretações equivocadas. Para o autor o conceito de Participação, por si
só, é capaz de gerar confusão, uma vez que se acomoda também a diferentes interpretações, já
que se pode participar, ou tomar parte em alguma coisa, de modo bem diferente, desde a
condição de simples espectador mais ou menos marginal à de protagonista de destaque.
Participação social trata de uma compreensão mais ampliada. O dicionário de ciências
sociais da Fundação Getúlio Vargas propõe duas aplicações do verbete pela sociologia. A
primeira, mais ampla, indica a natureza e o grau de incorporação de um indivíduo a um
determinado grupo, assinalando a pertinência da adesão das pessoas na organização da
sociedade. É um conceito que, assim como o Controle Social, dialoga tanto com a teoria da
coesão social quanto com a teoria do conflito e da mudança social, objetivando-se em atitudes
passivas ou ativas, estimulados ou não. (RIOS, 1987 apud STOTZ, 2008)
Na segunda aplicação, o verbete assume os contornos de Participação Política, na
medida em que discorre sobre formas de avaliar organizações de natureza social e
econômicas. Em outras palavras significa democratização ou participação ampla dos cidadãos
nos processos decisórios em uma determinada sociedade (RIOS, 1987 apud STOTZ, 2008).
Para Stotz, trata-se da consolidação, no pensamento social, de um processo histórico, que
remonta a república ateniense, perpassa pela democracia liberal dos contratualistas burgueses,
quando a participação era limitada a uma elite, e culmina na conquista do sufrágio universal
pelas lutas operárias do final do século XIX. É importante ressaltar que em alguns regimes
democráticos ocidentais, como nos EUA, o direito universal ao voto só foi consolidado após a
luta das mulheres e do movimento negro no século XX.
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Na terminologia corrente da ciência política, a expressão Participação Política é
geralmente usada para designar uma variada série de atividades que reflete praxes, orientações
e processos típicos das democracias ocidentais (SANI; 1998). Para Sani, existem três formas
de Participação Política. A primeira forma é a presença que se constitui em uma forma mais
marginal de Participação, cujo indivíduo apresenta um comportamento mais receptivo embora
não contribua de fato com as decisões políticas.
A segunda forma, segundo o Sani (1998), trata do momento de ativação quando existe
uma atuação efetiva dentro de um partido político ou de alguma outra organização, com
execução de tarefas específicas dentro desse sistema. A terceira forma, considerada pelo
autor. a Participação de fato, se traduz no momento em que o indivíduo contribui de forma
direta ou indireta para uma decisão política. Para Sani, as formas diretas de Participação são
momentos raros nas democracias ocidentais, sendo as formas indiretas e representativas,
sobretudo o voto, as modalidades mais frequentes de Participação Política reservada a maior
parte da população.
Sani (1998) aponta para um baixo interesse dos indivíduos na vida política, seja nas
estruturas partidárias, seja em sindicatos. O autor relata inclusive, a partir de uma pesquisa
italiana, o desconhecimento dos políticos pela maior parte do eleitorado que está mais
antenado nos acontecimentos do mundo esportivo e do entretenimento. Para Sani, as
manifestações de massa, muitas vezes espontâneas, tem sido a principal forma de Participação
Política na contemporaneidade. O autor, entretanto, vê limites para a essa modalidade de
Participação, sobretudo na dificuldade da criação de instrumentos organizativos a partir
desses movimentos que redundariam na institucionalização da Participação Política.
A experiência recente da Comuna de Oaxaca, no sul do México, em 2006; contradiz os
limites propostos por Sani em relação às manifestações de massa espontânea e sua capacidade
de afetarem diretamente e de forma orgânica a vida política. Uma luta pontual, encabeçada
por professores que exigiam aumento salarial que, após violenta repressão do estado, se
transformou rapidamente numa “revolta social generalizada” e uma experiência de autoorganização popular, que assumiu o controle da cidade e exigiu, com êxito, a renúncia do
governador da província (OLIVEIRA, 2011).
A Bolívia do início do século XXI também oferece contradição aos limites propostos
por Sani (1998). Diversos movimentos populares, boa parte de soberania indígena, se
colocaram como oposição aos desmandos dos governos neoliberais e solidificaram - a partir
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de greves, manifestações e ocupações - a base que promoveu a eleição de Evo Morales em
2006 (GUTIÉRREZ e LORINI, 2007).
Na saúde, a experiência do Modelo Operário italiano também rejeitou as formas
tradicionais de representação, formulando alternativas inovadoras de Participação que
conseguiram influenciar diretamente a política de saúde daquele país através da reforma
sanitária. Trata-se da expressão mais importante da luta mais ampla organizada pelos
trabalhadores em favor a própria saúde. Tal modelo foi concebido a partir da experiência de
trabalho conjunto entre técnicos e trabalhadores com objetivo de gerar conhecimento para
ação em relação as condições nocivas do trabalho. A grande contribuição desse movimento
fora a construção de conhecimento científico protagonizado pelo coletivo dos operários (e não
pelos técnicos da academia), cuja base estaria na subjetividade de um coletivo homogêneo de
trabalhadores que negava a ‘tradição representativa’ e prega a validação consensual dos
conhecimentos (LAURELL,1984).
No Brasil, o movimento de saúde da Zona Leste de São Paulo também conseguiu
sucesso a partir de Participação Direta. Composto, em grande parte, por mulheres da periferia
da cidade e com baixa instrução formal, o movimento nega a sugestão de Sani (1998) sobre o
perfil de Participação Política vinculado, na maioria das vezes, à figura do homem de classe
alta, morador de área urbana e com o mais alto grau de instrução. É possível que este perfil,
proposto pelo autor, esteja mais relacionado com a modalidade de Participação
Institucionalizada sob a perspectiva da representatividade típica das democracias dos países
desenvolvidas.
Em 2015, em Debate publicado na Revista Interface, Stotz aponta os limites da
participação direta na democracia brasileira. Para o autor, em termos constitucionais, a
democracia direta só pode ser exercida pelo voto, outras formas como plebiscitos ou emenda
popular precisam de aprovação anterior do Congresso Nacional. Stotz aponta que a própria
criminalização dos movimentos sociais como uma demonstração prática dos limites impostos
à participação direta, numa realidade de acirramento dos mecanismos de coerção em
detrimento dos mecanismos de consenso, mesmo diante de uma realidade de democracia
representativa (ditadura direta e velada).
Embora tenham limites, a democracia burguesa tem sido a forma de dominação mais
ampla para as classes trabalhadoras lutarem pela sua emancipação social (STOTZ, 2014). De
acordo com o autor, sob essa forma de dominação, os trabalhadores da cidade e do campo
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podem adquirir, na condição de dispor de um partido político próprio e independente, um
conhecimento das relações de todas as classes entre si e de seus próprios interesses,
construindo o caminho para superar a atual sociedade.
É exatamente nas modalidades de organização política que proporciona a democracia
burguesa que se estabelece a participação popular. Para Valla (1998); independentemente das
posições teóricas assumida pelos estudiosos do tema, é consensual que o termo Participação
Popular se refere a uma concepção populacional mais ampla do que apenas o movimento
sindical ou a política partidária. Neste sentido, o termo geralmente se refere às classes
populares, embora possa incluir também a participação da classe média.
O autor (VALLA, 1998) situa a emergência da discussão sistemática sobre
Participação Popular no Brasil nos anos 1930 e 1940, a partir do surgimento das políticas
públicas que, nesse período, materializam-se nas ações do estado relativas montagem de
infraestrutura necessária para a concentração das atividades produtivas nas grandes
metrópoles brasileiras. Valla identifica, no processo de urbanização brasileiro, o surgimento
de contradições trazidas, sobretudo, pelo fenômeno da expansão das periferias que refletia,
justamente, o empobrecimento da classe trabalhadora para garantir a constante e crescente
produção capitalista. Nesse sentido, o Estado é proposto como mediador desses conflitos de
classe assumindo a figura do provedor de toda população, uma entidade capaz de resolver a
questão urbana e ao mesmo tempo garantir o sucesso do capitalismo no país. Para o autor, a
noção de Participação Popular é parte integrante desse processo em que Estado deixa de ser
exclusivamente garantidor de conquistas e direitos individuais e passa ser entendido, também,
como grande provedor de serviços.
Nessa lógica, Valla (1998) observa um cenário de disputa pelos recursos do Estado
provedor. De um lado, o investimento em infraestrutura industrial para o desenvolvimento da
economia capitalista como ferrovias, rodovias, usinas e barragens. Do outro lado o
estabelecimento de serviços de consumo coletivo que garantam a reprodução da força de
trabalho como saneamento básico, transporte, saúde e educação.
Stotz (2008) destaca que no sistema capitalista o monopólio dos meios de produção
estabelece uma distribuição primária da riqueza produzida que reproduz as condições de
desigualdade, inclusive entre os próprios trabalhadores. Para o autor, a redistribuição da renda
e a atenuação da desigualdade ocorrem apenas com a intervenção do Estado, diretamente
como agente econômico ou indiretamente mediante impostos e taxas.
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Valla (1998) destaca que a influência dos lobistas nacionais e internacionais nos
governos periféricos latino-americanos faz com que os investimentos nos serviços de
consumo coletivo estejam sempre ameaçados, afetando, sobretudo em períodos do
capitalismo, a qualidade de vida das classes populares. Valla questiona a pertinência e o
volume dos gastos públicos voltados para a infraestrutura e aponta outras formas de parceria
entre o capitalismo e o estado que não se limitam a produção de condições físicas para a
instalação das indústrias no país. O autor aponta também as isenções fiscais às empresas como
atrativo para sua instalação em determinada área, bem como a política de utilizar o dinheiro
público para evitar e compensar a falência de bancos particulares como formas alternativas do
Estado viabilizar os negócios do capital.
A participação popular é um conceito estratégico para mediação das relações entre
estado e capital. Sobretudo, no sentido proposto por Valla (1998) que compreende múltiplas
ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a formulação, execução,
fiscalização e avaliação das políticas públicas e serviços básicos na área social. Entretanto,
segundo o próprio autor, o conceito de Participação Popular está em disputa, assumindo
muitas vezes um tom vago e difuso nos textos oficiais que ao lado da própria normatização
dessa participação tende a ser centralizada na mão de técnicos e na burocracia governamental.
Um episódio que ajuda a entender o problema da disputa do conceito de Participação é
o do projeto Montes Claros narrado por Maria Mercês Somarriba (1995). O projeto,
coordenado pela secretaria estadual de saúde de Minas Gerais, com financiamento da Agencia
Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), visava expandir os cuidados de
saúde em nível local na região norte do estado. A autora descreve o antagonismo entre a
gestão da Secretária Estadual de Saúde e os técnicos locais, que se dava na defesa da
‘Participação’ pelo grupo local como pauta política prioritária ante as exigências de eficiência
técnica realizadas pelo grupo da secretaria. Somarriba ressalta que a disputa ocorre a despeito
de ambos os grupos fazerem parte da “Esquerda da Saúde” brasileira.
Para Somarriba, o projeto Montes Claros é inovador e objetivo tanto no que diz
respeito a descentralização e regionalização, quanto na expansão de cobertura. Entretanto, a
questão da Participação, está colocada de forma abstrata, o que ajuda a construir um cenário
de disputa interna típico na implementação e definição das políticas públicas:
Somarriba afirma que apesar de abstrato o conceito de Participação proposto por
Montes Claros é distinto daquele de Participação Popular (1998). Para autora, trata-se muito
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mais de um modelo de Participação Comunitária, caracterizado como iniciativa unilateral dos
organismos públicos com vistas à adesão dos usuários aos objetivos dos programas de saúde,
típico de contextos políticos marcados pela fragilidade e pela completa inexistência de formas
organizativas de base popular.
Participação Popular, segundo Somarriba (1995), estaria mais adequado a situações
em que as organizações populares tenham maior dinamismo, nos termos dos quais estabelece
uma interação com organismos públicos que garanta maior porosidade do estado às demandas
populares. Para autora, um exemplo de Participação Popular em saúde seria o Movimento da
Zona Leste da cidade de São Paulo.
O conceito de Participação da Comunidade, como sugere Somarriba (1995), está
implicado com a fonte de financiamento do Projeto Montes Claros, a USAID. Stotz (2008)
identifica a Participação Comunitária inserida na proposta do governo dos Estados Unidos da
América de ajuda econômica e social para a América Latina na chamada Aliança para o
Progresso que ocorreu entre 1961-1970. De acordo com Valla (1986), o programa previa
formas de Participação voltadas para incluir populações no processo de industrialização e
urbanização de países periféricos, visando, a partir da ampliação do mercado consumidor e da
coesão social, inibir, de forma preventiva, resoluções revolucionárias como a tomada do poder
pelos trabalhadores em Cuba em 1959. Durante esse período são cunhadas e encaminhadas
diversas modalidades de Participação, como modernização, integração de grupos
marginalizados e mutirão (VALLA 1998).
Para Valla (1998), O termo modernização tem o sentido de superar atrasos
tecnológicos e culturais de uma determinada sociedade. Equivale ao desenvolvimento de
novas formas de produzir e consumir, de inovações tecnológicas e culturais que estariam
introduzindo profundas mudanças na sociedade, das quais a população, como um todo,
deveria participar. O autor usa como exemplo de modernização o Projeto Rio Cidade que foi
um enorme gasto do dinheiro público pela prefeitura para produzir uma melhoria visual da
cidade do Rio de Janeiro. O grande volume de dinheiro público gasto para embelezar a cidade
para os turistas do mundo todo, não contemplou as necessidades básicas da população carioca
em relação ao transporte público ou ao saneamento básico, por exemplo.
Segundo autor (VALLA, 1998), a modernização é uma modalidade limitada de
Participação com o objetivo de fazer com que a população tenha a sensação de participar de
algo de que nem sempre usufrui ou controla; a melhoria de vida da população seria uma
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decorrência dessa modernização. A realidade brasileira, no entanto, não confirmou esse
pressuposto. Não há indicações de que as inovações tenham permitido uma maior participação
da população. E tampouco o padrão de vida da maioria da população melhorou.
Para Valla, a proposta de integração de grupos marginalizados parte do princípio que
estes grupos, compostos por boa parte da população pobre, não tem acesso aos produtos e
serviços básicos devido a própria inércia e ignorância. Nesse sentido, os excluídos, como
sugere o autor, devem ser animados, motivados e educados para garantir o acesso aos
benefícios do progresso econômico (VALLA, 1998). De acordo com Valla a integração é uma
concepção que tem fortes raízes em nossa sociedade, inspirando inúmeros programas
governamentais, religiosos e de organizações não governamentais.
Um exemplo clássico foi a construção dos parques proletários no Rio de Janeiro
durante o Estado novo como a primeira alternativa para lidar com o surgimento das favelas
(VALLA, 1986). Para os governos da capital federal, naquela época, a população que morava
em favelas era composta por degenerados, sem noções de ordem e higiene, que precisariam
aprender os valores da sociedade urbana para serem integrados a ela.
De acordo com Valla (1998), esse tipo de integração obscurece o fato de que essas
pessoas sempre estiveram na sociedade e que a verdadeira razão da exclusão reside na forma
desigual como os marginalizados participam da distribuição da riqueza. Para o autor (Valla,
1998), a integração deveria passar necessariamente pela garantia de empregos, melhores
salários e serviços básicos.
Uma das formas mais comuns de Participação Comunitária é o mutirão que nada mais
é de um convite a população dos bairros periféricos que sacrifique sua força de trabalho, seu
tempo de lazer e seus próprios recursos financeiros, para realizar ações cuja responsabilidade
inicialmente cabia ao estado. Para Valla (1998), os governos brasileiros em todas as esferas
são bem autoritários no que diz respeito a qualidade e a quantidade políticas públicas,
entretanto quando percebem ser insuficientes para lidar com certo problema conclamam a
participação da população.
O exemplo mais atual de mutirão é o da campanha de combate do mosquito vetor da
dengue e do zika vírus no ano de 2015. Para Valla (1998), ao convocar a população a
combater o mosquito do dengue os governos individualizam a questão: o culpado direto pela
doença seria o mosquito transmissor e o indireto seria a população. Assim se a população vier
a contrair a doença, será por não ter seguido corretamente os conselhos de prevenção e
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combate ao mosquito. É o que se chama culpabilização da vítima, uma prática que permite
esconder o mau funcionamento dos serviços públicos e o descompromisso dos governos.
Valla (1998) estabelece as diferenças entre essa participação limitada (comunitária) e
a Participação Popular. Para o autor, a Participação Popular diferencia-se por ser uma
participação política das entidades representativas da Sociedade Civil em órgãos, agências ou
serviços do estado responsáveis pelas políticas públicas na área social. Definição que encontra
consonância com o conceito de Participação Popular proposto por Somarriba (1995). Valla
(1998) ressalta que a contrapartida da maior porosidade do estado às propostas populares,
nesse arranjo de participação pela interface com os órgãos responsáveis pelas políticas
públicas, é a legitimação da política do Estado pela Participação Popular.
Para Valla (1998), as manifestações populares passaram a se desenvolver por uma
dinâmica alternativa após os anos de 1980. Para o autor, duas tendências parecem despontar
dentre as diversas propostas de organização e ambas refutam a definição clássica de
Participação Popular: uma mobilização de cidadãos que procuram obrigar os governantes a
sentar na mesa para negociar as reivindicações populares. Uma tendência se volta para prática
do mutirão orientado pela ideia do apoio mútuo e da solidariedade, desenvolvido em torno de
ONGs, igrejas e associações de moradores como demonstração da pouca esperança no sistema
político formal em atender as necessidades populares (VALLA, 1998). A outra tendência, de
acordo com Valla, que tem nos movimentos dos trabalhadores sem-terra e sem-teto seu maior
expoente, recupera a perspectiva de negociação embora termos bem diferentes dos propostos
pelo conceito anterior de Participação Popular. Ambos trabalham com a concepção de que
somente acontecimentos consumados – ocupações de terras particulares ou públicas, mas em
desuso para fins de agricultura, ou a ocupação para fins de moradia de prédios públicos
desativados – representam uma negociação de fato.
Ambas as tendências são um claro sinal de que não existe apatia nas classes
subalternas. Sinalizam uma rigorosa avaliação da realidade (2014), característica desse grupo,
que compreende os limites da democracia burguesa.
Nesse sentido, a Participação Popular é um conceito construído e, constantemente,
ressignficado nas praxes das classes populares (VALLA, 1998).
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Controle Social e a Reforma Sanitária Brasileira
No período da ditadura militar brasileira, o Controle Social da classe dominante foi
exercido através do Estado autoritário sobre o conjunto da sociedade, por meio de decretos
secretos, atos institucionais e repressão. A ausência de interlocução com os setores
organizados da sociedade, ou mesmo a proibição da organização ou expressão dos mesmos
foi a forma que a classe dominante encontrou para exercer o seu domínio, promovendo o
fortalecimento do capitalismo na sua forma monopolista (CORREIA, 2008). Durante o
processo de luta pela democratização, com o retorno dos movimentos sociais contrários ao
governo autoritário, cria-se um contraponto entre um Estado ditatorial (Sociedade Política) e o
restante da sociedade que, naquele contexto, foi chamada “Sociedade Civil”.
Durante essa época de efervescência política, se articularam em torno do problema da
saúde diversos forças que convergiram em favor da proposta de democratização do setor, da
regionalização dos serviços e da Participação da Comunidade na formulação e gestão das
políticas e serviços. O grande marco dessa luta foi a realização da 8ª Conferência de Saúde em
1986 cujo relatório final aponta para a necessidade de transformação profunda no setor:
“Em primeiro lugar, ficou evidente que as modificações
necessárias ao setor de saúde transcendem os limites de uma
reforma administrativa e financeira, exigindo-se uma
reformulação mais profunda, ampliando-se o próprio conceito
de Saúde e sua correspondente ação institucional, revendo-se a
legislação que diz respeito à promoção, proteção e recuperação
da saúde, constituindo-se no que se está convencionando chamar
de Reforma Sanitária”. (BRASIL, 1986).
A 8ª Conferência de Saúde, que pela primeira vez contava com a participação do
movimento popular organizado, ainda não compreendia como Controle Social à Participação
da Sociedade na gestão e formulação das políticas públicas (STOTZ, 2006). O termo aparece
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no documento final da conferência associado ao ato de fiscalização das atividades do poder
público.
“(...) estimular a participação da população organizada
nos núcleos decisórios, nos vários níveis, assegurando o
Controle Social sobre as ações do estado”. (BRASIL, 1986).
A ‘Participação da Sociedade’ era o termo mais usado no período para determinar a
presença da população na formulação, gestão e fiscalização dos serviços e ações de saúde,
aparecendo não apenas no documento final da 8ª Conferência, mas também na Constituição
de 1988 e nas leis que criam e regulam o Sistema Único de Saúde. Nos dois últimos
documentos, cuja construção se deu no congresso nacional, o termo utilizado passou a ser
‘Participação da Comunidade’.
Nesse sentido, Stotz (2006) aponta o texto constitucional como um recuo acerca das
formulações da 8ª Conferência. Para o autor, a Constituição ‘Cidadã’ de 1988, ao se referir às
diretrizes de organização do SUS, menciona apenas a ‘Participação da Comunidade’ que, na
História do Brasil, faz parte de um ideário de participação limitada. Para o autor, a Lei 8.142
de dezembro de 1990, que institucionaliza a Participação da Comunidade, é uma tentativa de
enfrentamento dessa limitação. A institucionalização se dá através das conferências e dos
conselhos, órgãos paritários que têm como função a formulação de políticas, a gestão de
recursos e a fiscalização dos diversos níveis do sistema de saúde.
A compreensão da Participação da Comunidade como Controle Social se dá no início
da década de 1990, mais precisamente no ano de 1992 pelo advento da 9ª Conferência
Nacional de Saúde. Esse momento marca o enfretamento do movimento da reforma sanitária
ao governo neoliberal do então presidente Fernando Collor de Melo. Tal postura fica evidente
na “carta à sociedade brasileira” escrita pela 9ª Conferência no primeiro capítulo de seu
documento final, cujo subtítulo era: ‘Fora Collor’.
Essa polarização entre sociedade e Estado tensiona a noção de participação para seu
componente de fiscalização, assumindo como bandeira a legitimação das instâncias públicas
do controle sobre o Estado, incluindo a democratização dos veículos de comunicação.
“O fortalecimento das instâncias públicas como foros
legítimos de articulação e resolução dos conflitos de interesse
que permeiam a relação entre Estado e Sociedade é uma
necessidade imperiosa, particularmente na atual conjuntura de
nosso país, face as investidas de interesses privatizantes
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contrários à distribuição equitativa da renda nacional e dos
benefícios sociais”. (BRASIL, 1992).
Desde então, o Controle Social, na sua concepção de Participação, ficou restrito à
fiscalização do Estado nos espaços garantidos pela lei, isto é, nas conferências e conselhos.
Uma análise sobre o texto da lei 8.142 fica clara não somente a participação do Estado pela
premissa da organização paritária dos conselhos e conferências, mas também o papel de
organização e liderança garantidos aos secretários e ministro nesses espaços. Observamos,
nessa lógica, uma submissão dos mecanismos que deveriam assegurar aos cidadãos o direito à
participação nas políticas públicas ao seu objeto de controle. Assim, o Controle Social serve
muito mais à legitimação dos interesses defendidos pelos governantes do que para se fazer
valer a vontade do povo.
Pereira Neto (2012) reforça o desequilíbrio entre as competências do atual modelo
Controle Social do SUS. A competência propositiva, de acordo com o autor, apesar de existir
no plano legal, não ocorre, uma vez que as decisões dos conselhos raramente são
homologadas pelo poder executivo e àquelas que venham a se materializar em política de
saúde tem baixo alcance ou efetividade. A competência fiscalizadora, por outro lado, é o que
movimenta a vida política dos conselhos uma vez que, em última análise, ela garante
legitimidade as ações do Estado, seja pela aprovação dos “planos municipais de saúde”, seja
pela aprovação do uso de recursos públicos.
Em seu trabalho sobre o perfil dos conselheiros de saúde, Pereira Neto (2012) afirma
que em torno dos mecanismos de Controle Social teceu-se uma rede de troca de favores entre
o cidadão comum, os conselheiros de saúde e os ‘políticos’. Esse ‘Conselho de Favores’
estaria estruturado, segundo o autor, para garantir benefícios pessoais para os membros dos
conselhos de saúde e seus protegidos, bem como os representantes do poder público ao qual
venham a se associar. Para o autor, as razões para essa transformação dos mecanismos do
Controle Social estariam relacionadas com um enfraquecimento dos movimentos populares
no contexto de avanço neoliberal, mas também com a cultura política brasileira em que os
limites entre o público e o privado estariam borrados.
Apesar não usar o conceito em sua pesquisa, Pereira Neto (2012) ilustra a presença do
clientelismo nos mecanismos de Controle da Social, apontando a ocorrência de processos
similares em outras instituições representativas para além da saúde, incluindo o poder
legislativo das diversas esferas de governo. Dentre outras evidências o autor levanta casos em
que conselheiros assumiram o papel de cabo-eleitoral, agenciando a relação de compra e
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venda dos votos de seus representados, em troca de cargos públicos ou outros benefícios. Para
ele, as práticas políticas tradicionais (clientelistas) suplantaram as expectativas inovadoras,
como as da Participação Popular, que não foram capazes de corrigir as lacunas da democracia
representativa.
Farias (2000), por outro lado, vê limites na associação do clientelismo com a história
colonial ou a miséria. O autor rejeita a oposição formulada pelo pensamento liberal entre o
clientelismo e a democracia, assumindo o primeiro como essencial ao segundo em sua
concepção burguesa, baseada na manutenção da propriedade privada, na isonomia jurídica e
da representatividade política atribuída através do voto. Apoiado no pensamento de Singer,
Farias aponta que, apesar da democracia universal entender a compra e a venda de votos
como corrupção, em um sistema capitalista tudo que possui equivalência econômica tende a
ser transformado em mercadoria. Nesse sentido, através de créditos em bancos oficiais,
política cambial, subsídios entre outras estratégias, os cargos eletivos são capazes de ampliar a
acumulação capitalista, tornando o voto uma mercadoria valiosa. O processo corruptor, dessa
forma, é uma consequência inevitável do próprio capitalismo (SINGER, 1965 apud FARIAS,
2000).
Controle Social, na história da saúde pública brasileira, especialmente no contexto da
reforma sanitária tem suas raízes no conceito de Participação Popular. Esse conceito nasce
dos movimentos que reivindicaram, através do enfrentamento político de diversos níveis de
radicalidade, uma melhoria da assistência à saúde. Esses movimentos, muitos de caráter
popular como o da “Zona Leste da Cidade São Paulo”, produziram atores sociais que se
aglutinaram a outros atores de origens e bandeiras distintas com objetivo de promover um
enfrentamento amplo a política de saúde privativista da ditadura militar. O produto atual desse
processo de transformação são os conselhos e conferências de saúde, altamente vinculadas ao
Estado. O Controle Social dos dias de hoje serve muito mais como instrumento de
legitimação do Estado do que como instrumento de enfrentamento político em favor das
melhores condições de saúde da maior parte da população.
Os caminhos que levaram a essa transformação que nos propomos a revisitar nas
próximas páginas.
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A Pesquisa
Realizou-se uma revisão da literatura produzida pelo CEBES um dos principais atores
implicado na luta pela democratização da saúde ao longo do período da Reforma Sanitária
(RS) e de seus principais desdobramentos: a criação e implementação do SUS. O objeto dessa
revisão foi a produção editorial do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES)
articulados pelos intelectuais do Movimento Sanitário Brasileiro (MSB). O foco da pesquisa
são os conceitos de Participação e Controle Social desenvolvidos por esse ator, que, partindo
de uma hipótese inicial, assumem um caráter central nas disputas entre os diversos atores
sociais envolvidos na RS.
O recorte de tempo escolhido tem início no ano de 1976, durante do governo Geisel.
Período marcado por uma expansão do financiamento, produção e distribuição das áreas de
educação, previdência, saúde e trabalho, embora de forma verticalizada, burocratizada e
ineficiente (ANDRADE, 1982). De acordo com Escorel (1995), essa conjuntura de maior
investimento do estado em políticas sociais, inaugurado no início do governo Geisel, funda
algumas das bases do Movimento Sanitário Brasileiro (MSB). Para a autora, essa política de
expansão do ensino superior e dos cursos de pós-graduação, associada ao incremento da
burocracia estatal da área social, sobretudo nos ministérios e secretarias da saúde e da
previdência, cumpriram um papel fundamental no estabelecimento do campo Saúde Coletiva
tanto no desenvolvimento de sua teoria quanto na atuação prática.
Esse período marca a consolidação da Saúde Coletiva não apenas pelo aumento de sua
produção e reprodução teórica, mas sobretudo por estes movimentos estarem ligados
diretamente a vida política do país. Silveira (2015) aponta que a prática política relacionada
ao campo da Saúde Coletiva está inicialmente referida ao MSB que ao longo dos anos 70 se
articulou em torno da luta pela democratização da saúde no país, traduzido na proposta da RS.
O marco inicial dessa articulação é a fundação do CEBES e a publicação do primeiro número
da Revista Saúde em Debate (RSD), no ano de 1976.
A investigação continua pelo período da RS e da implementação do SUS,
compreendendo os principais desdobramentos do MSB durante a transição para democracia
do país, limitando-se ao período imediatamente após a aprovação das leis 8.080 e 8.142. A 9ª
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Conferência Nacional de Saúde, realizada no ano de 1992, assume um papel fundamental na
transição do conceito de Participação Da Sociedade para o conceito de Controle Social, sendo
considerada o marco temporal determina os limites dessa pesquisa.
A opção metodológica pela análise de documentos de domínio público (SPINK, 2013)
assume a diversidade e a natureza coletiva das tentativas humanas de refletir sobre o processo
social. Uma foto, um artigo ou uma página de um diário oficial estão tão presentes (no sentido
de existir em tempo) quanto uma entrevista ou uma discussão de grupo. Tal escolha está
associada a uma visão da história para além da história dos eventos, restrita a uma geradora de
contextos e raízes, que se encerra no momento em que se começa o presente. A opção passa
pela compreensão de que a história não é uma busca pela causalidade, mas o desvelamento
dos processos humanos e das formas como esses processos são relatados.
Os documentos de domínio público nos apresentam duas práticas discursivas, uma que
diz respeito ao conteúdo publicado e outra que reflete sobre o ato de publicar. As vantagens
dessa diversidade são tratadas por Peter Spink:
“Os documentos de domínio público refletem duas
práticas discursivas: como gênero de circulação, como artefatos
do sentido de tornar público, e como conteúdo, em relação
àquilo que está impresso em suas páginas. São produtos em
tempo e componentes significativos do cotidiano;
complementam, completam e competem com a narrativa e a
memória. Os documentos de domínio público, enquanto
registros,
são
documentos
tornados
públicos,
sua
intersubjetividade é produto da interação com um outro
desconhecido, porém significativo e frequentemente coletivo.
São documentos que estão à disposição, simultaneamente traços
de ação social e a própria ação social. São públicos porque não
são privados. Sua presença reflete o adensamento e
ressignificação do tornar-se público e do manter-se privado;
processo que tem como seu foco recente a própria construção
social do espaço público”. (Spink, 2013)
O processo que tentaremos desvelar consiste na emergência do conceito de Controle
Social e da Participação no contexto da RS brasileira. Para tal, revistaremos as publicações
CEBES, grupo intelectual vinculado ao MSB, a partir dos editoriais da RSD; apontando os
sentidos das ideias e das ações desse sujeito implicados na luta setorial da saúde.
Antes da análise do conteúdo, é imprescindível delimitar os atores sociais que
compuseram o movimento da RS. Na análise do MSB, Escorel (1995) faz o esforço de
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identificar alguns dos principais atores da luta pela democratização da saúde. Destacam-se,
segundo à autora, a Academia, o Movimento Estudantil, o Centro Brasileiro de Estudos da
Saúde (CEBES), o Movimento dos Residentes e dos Médicos e os Projetos Institucionais.
Dentre esses, Escorel (1995) elege o CEBES como a “pedra fundamental” do MSB como
movimento social organizado pela sua capacidade de articular os demais atores, difundindo
uma compreensão política acerca das questões de saúde, através de sua linha editorial e de
outras atividades. Para ela, o CEBES é a transposição de um pensamento nascido na academia
para o seio da “Sociedade Civil”. De tal forma que, em 1979, formula e apresenta ao
congresso nacional o documento “A Questão Democrática na Área da Saúde” (CEBES, 1980)
identificado como uma proposta coletiva do MSB para saúde pública brasileira (AROUCA,
2003a).
O CEBES é, portanto, um ponto de intersecção entre o campo científico da Saúde
Coletiva e o campo político do MSB. Assumindo, ao mesmo tempo, o papel de “autoridade
científica” e de “ator envolvido” durante a reforma sanitária brasileira. O CEBES retraduziu
os problemas trazidos pela sociedade, sobretudo o acesso precário a saúde e a centralização
dos recursos e da gestão, em uma proposta efetiva de mudança política, o MSB, que culminou
na RS.
Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), foi a metodologia utilizada na pesquisa por
sua característica de articulação dos componentes da pesquisa qualitativa e da pesquisa
quantitativa. Para Bardin, análise de conteúdo por seu caráter metodológico rígido, mas que,
ao mesmo tempo, transcende a simples aplicação técnica; é extremamente útil como
ferramenta para compreender a comunicação para além de seus significados imediatos. A
autora considera que essa sutileza da análise de conteúdo conduz para dois objetivos
principais: a superação da incerteza produzindo uma leitura válida e generalizável da
comunicação; e o enriquecimento da leitura que, mais criteriosa, pode descobrir conteúdo ou
estruturas que confirmam (ou infirmam) aquilo que pretende demonstrar.
Esses dois polos, o desejo de rigor e a necessidade de descobrir, segundo Bardin
(1977), expressam as linhas de força que historicamente conduziram o desenvolvimento da
análise de conteúdo que, até os dias atuais, oscila entre essas duas tendências. Foi nos Estados
Unidos, no contexto “behavorista” das ciências humanas e por interesse dos governos em
adivinhar orientações políticas e estratégias de países estrangeiros que se fez do analista um
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detetive munido de um instrumento de precisão, metodologicamente embasado pela
verificação prudente e a interpretação brilhante.
Bardin (1977) afirma que a análise de conteúdo tem duas funções que podem ou não
estar associadas: uma função heurística que enriquece a exploração no sentido de aumentar a
propensão a descobertas; outra função de administradora de provas, isto é, no sentido de
verificação de hipóteses previamente estabelecidas. Nesse trabalho especificamente, a
metodologia cumpre ambas a funções de verificar o pressuposto inicial da centralidade do
debate do sobre Participação e Controle Social nas disputas internas e externas do MSB, mas
também revela novas perspectivas de análise desse movimento que ampliam e aprofundam o
pressuposto inicial.
Para Bardin (1977), a análise de conteúdo é um método bastante empírico, que varia
de acordo com o tipo de mensagem que analisa e com o tipo de interpretação que se pretende
com determinado objeto. A técnica adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos tem que
ser reinventada a todo momento. A autora, entretanto, aponta no último século de produção a
partir dessa metodologia, um leque de inspirações que podem servir de modelo para o
desenvolvimento de uma técnica mais pertinente de análise.
Nesse sentido, analise de conteúdo pode ser entendida como uma técnica de análise de
comunicação marcada por uma grande disparidade de formas e adaptável a cada modelo de
comunicação, fazendo parecer muitas vezes com um conjunto de técnicas diversas ou um
“leque de apetrechos” (BARDIN, 1977). Dessa forma, cabe aqui delimitar o domínio em que
se dará análise de conteúdo, dentro da classificação proposta por Bardin. Trata-se da análise
da comunicação escrita com objetivo de divulgar informações para um grande grupo de
pessoas, que podemos identificar, embora haja um caráter mais homogêneo nesse público, isto
é, compostos por sanitaristas e profissionais de saúde, como estratégia de comunicação de
massas. Essa comunicação de massas não se limita a recepção do conteúdo pelo grupo
homogêneo em questão, mas também se reflete na medida em que a mensagem recebida
baliza a relações estabelecidas por este grupo.
Um passo fundamental da análise de conteúdo é a descrição analítica que funciona, de
acordo com Bardin (1977), segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de
conteúdo. De acordo com autora , esse passo consiste no tratamento das informações contidas
nas mensagens, que cumpre o objetivo histórico de fornecer a prática da psicologia social um
aval de objetividade científica. Apoiada na definição do “behavorista” Bernard Berelson,
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Bardin situa a análise de conteúdo como uma técnica de investigação através de uma
descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifestado pelas comunicações,
que tem por finalidade a interpretação da própria comunicação.
Nesse sentido, o primeiro momento descrito por Berelson, seria o da descrição
analítica que passa pela fragmentação da comunicação em categorias que devem ser
homogêneas, exaustivas, exclusivas, objetivas e pertinentes. Bardin (1977) afirma que embora
sejam importantes para a validade cientifica da técnica, tais regras na prática são de difícil
aplicação.
A descrição analítica tem seu momento fundamental na codificação. A codificação
corresponde a uma transformação dos dados brutos dos textos que permite atingir uma
representação de conteúdo favorecendo a melhor compreensão do analista acerca das
características do texto. Essa representação ocorre pela transformação desses dados em
índices ou, em terminologia mais adequada, em unidades de registro e contexto recortadas do
texto original e em agrupadas em categorias (BARDIN, 1977). A autora divide a codificação
em três etapas a saber: o recorte que envolve a escolha das unidades de registro, a enumeração
que dá ideia de frequência das unidades e a classificação relacionada a escolha das categorias
em que serão organizadas as unidades recortadas e medidas pelas etapas anteriores.
A unidade de registro é definida por Bardin (1977) como a unidade de significação a
ser codificada e corresponde ao segmento de conteúdo a ser considerado como unidade base,
visando a categorização e a contagem frequencial. A autora destaca a diversidade de natureza
e dimensões da unidade de registro e alerta para uma possível relação de ambiguidade que
tensiona a relação de distinção entre essas unidades, uma vez que o critério de recorte é
sempre semântico, mesmo quando unidades de registro expressão o mesmo código. A
unidades de registro mais comuns são as palavras, os objetos, os documentos, os personagens,
ou como no caso dessa pesquisa o tema.
Para a Bardin (1977), o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente
de um texto analisado a partir de certos critérios de leitura que o recortam em enunciados e
proposições portadoras de significados isoláveis. Para autora, fazer análise temática significa
descobrir núcleos de sentido que compõem a comunicação cuja a presença (ou ausência) ou a
frequência de aparição podem implicar em descoberta significativa para o objetivo analítico
pretendido. O tema geralmente é utilizado como análise de registro para estudar motivações
de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças e de tendências. Segundo a autora, os
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instrumentos de comunicação de massa são frequentemente analisados tendo o tema como
unidade de significação ou registro. Nesse sentindo, essa pesquisa adota a análise temática,
assumindo o tema como unidade de registro mais pertinente para a compreensão das opiniões,
atitudes, valores, crenças e tendências do grupo de intelectuais do MSB que homegenizaram o
CEBES durante o período proposto.
As unidades de contexto, para Bardin (1977), servem para codificação mais acurada
das unidades de registro.

São fundamentais para compreender o significado exato das

unidades de registro, esclarecendo possíveis ambiguidades que possam dificultar a
classificação de cada unidade de registro. Na perspectiva dessa análise temática, utilizamos as
unidades de contexto para delimitar as unidades de registro que isoladamente caberiam em
mais de uma categoria. Por exemplo, se a unidade de registro temática for a “democratização
da saúde” entendemos que ela, por si só, pode ter vários sentidos e por isso ser categorizada
de várias formas. Nesse caso, a unidade de contexto cumpre a função de delimitar se a
“democratização de saúde” aparece no texto sugerindo um aumento da participação da
sociedade na gestão dos serviços de saúde ou se está sendo colocada num sentido de
ampliação do acesso à saúde para todo a sociedade.
A enumeração das categorias foi realizada pela regra da presença, isto é, verificou-se a
presença e a ausência de temas nos textos analisados. Para Bardin (1977), tanto a presença
quanto a ausência de determinados temas podem expressar sentido de acordo com os
objetivos da análise. Além da presença, utilizou-se, nessa análise, uma segunda medida de
enumeração: a direção. De acordo com autora, a direção dá um caráter qualitativo a
enumeração, traduzido pela diversidade que seus polos direcionais assumem. Na análise
específica produzido por esse texto definimos os polos que seriam “contra”, “ a favor” ou
“neutro” indicando a posição dos autores em relação aos temas expressos nas Unidades de
codificação. Utilizando o mesmo exemplo, ao codificarmos o tema “democratização da
saúde” e definirmos o seu contexto, que a título de exemplo, assumimos ser do “aumento da
Participação da Sociedade na gestão dos serviços de saúde”, podemos afirmar se este tema
está “presente” ou “ausente” e se os autores se colocam “contrários”, “neutros” ou
“favoráveis” ao tema no material analisado.
A categorização, embora não seja uma etapa obrigatória para análise de conteúdo, é
um processo fundamental para esse estudo. Bardin (1977) define a categorização como uma
operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e,
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seguidamente, por reagrupamento por analogia aos critérios previamente definidos. As
categorias, de acordo com autora, são classes que reúnem um determinado número de
unidades de registro, sob um título genérico, agrupando-as a partir de características comuns.
O critério da categorização, pode ser semântico, léxico ou expressivo. Nesta análise,
utilizamos o critério semântica separando as unidades de registro em cinco grandes categorias
temáticas: “Controle Social”, “Participação”, “Institucionalização”, “Povo e Sociedade Civil”
e “Saúde”.
Bardin (1977) ressalta que classificar elementos em categorias, impõe a investigação
do que cada um deles tem em comum com os outros. Para autora a partir do momento que a
análise de conteúdo decide codificar seu material deve produzir um sistema de categorias com
objetivo de fornecer uma representação simplificada dos dados brutos. Nesse sentido, Bardin
sugere que a categorização possa empregar dois processos inversos: um primeiro em que já
existe um sistema de categorização previamente definido e um segundo em que se agrupam os
temas por analogia para depois categoriza-los, isto é, identificar suas categorias. No caso
específico dessa análise, utilizou-se o primeiro processo, uma vez que análise iniciou com a
seleção prévia das cinco categorias.
Para autora (BARDIN, 1977) as boas categorias devem obedecer cinco critérios. A
“exclusão” que estipula que cada elemento não deva existir em mais de uma divisão, isto é,
um tema só pode existir em uma categoria, a exceção são temas ambíguos que necessitam de
unidades de contexto diferentes para situar o seu sentido como unidade de registro. A
“homogeneidade” estipula que apenas um único princípio de classificação deve governar a
organização em categorias. A “pertinência” que aponta se as categorias escolhidas estão
adaptadas ao material da pesquisa. A “objetividade” e a “fidelidade” que avaliam se a
codificação e a categorização ocorreram de maneira homogênea por todo o material. Por fim,
o critério é o da “produtividade” que indaga se determinada categoria de fato produziu algum
resultado a título de inferência.
A escolha das categorias, além de seguir os critérios propostos por Bardin (1977), foi
baseada no temas relevantes para essa pesquisa. Os temas foram desenvolvidos no capítulo de
Referencial Teórico e são relevantes para a compreensão do conceito de Controle Social e
Participação do CEBES.
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A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), fornece informações suplementares
sobre uma determinada mensagem. Essa leitura mais cuidadosa, a partir da sistematização em
unidades de registro e da categorização, que permite novas descobertas ou mesmo a
confirmação de hipóteses previamente concebidas é chamada de inferência. Este é o momento
em que o taxonomista se transforma em detetive, associando o trabalho classificatório anterior
com os demais aspectos da comunicação infere novos sentidos que em uma leitura mais
superficial não estariam presentes na mensagem estudada. Para autora, os elementos
tradicionais da comunicação são polos importantes no processo de inferência, constituindo em
dois polos um mais centrado nos personagens, isto é, no emissor e no receptor; e o outro polo
centrado na mensagem, isto é, na significação e no código.
Bardin (1977) afirma que o emissor como produtor da mensagem exerce a função
representativa da mensagem, permitindo avançar na hipótese de que aquela mensagem o
representa. Nesse sentido, assumimos que a mensagem analisada, no caso específico dessa
pesquisa, os editoriais da RSD possam revelar dados relevantes sobre o CEBES.
O receptor trata-se de um indivíduo ou mesmo de um grupo ou até mesmo uma massa
a que se dirige a mensagem com a finalidade de influenciá-la ou adaptar-se a ela (BARDIN,
1977). Nessa lógica, o estudo da mensagem além de revelar dados sobre o emissor,
identificado como o CEBES, fornece informações sobre o público alvo, que no caso
específico desse estudo, trata-se dos profissionais de saúde, sobretudo sanitaristas.
De acordo com Bardin (1977), qualquer análise de conteúdo passa pela análise da
própria mensagem. Para autora, existem duas possibilidades de análise, o código e a
significação, que embora distintas comunicam-se entre si. O código é um indicador capaz de
revelar realidades subjacentes, que pode ser analisado pelas questões que envolvem desde o
formato do texto, ou seja, períodos mais curtos ou mais longos, variações da forma dos
editoriais até a seleção de vocabulário. A análise de conteúdo não necessariamente envolve
uma revisão minuciosa do código, em muitos casos, por exemplo, ela pode estrutura-se
apenas a partir das significações que a mensagem fornece. Todavia, não é incomum que haja
diálogo entre esses dois sistemas de análise, uma vez que são os próprios códigos suportam e
estruturam essa significação. Nesse estudo específico, observamos como as variações no
código nos editoriais da RSD, principalmente no vocabulário, estruturam novos significados
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de acordo com o contexto político nacional e com as mudanças no conselho editorial da RSD
durante o período estudado.
Um exemplo, dentro do estudo realizado, que ilustra esse entrelaçamento do código e
da significação é análise da categoria “Povo e Sociedade Civil” e as variações no vocabulário
que define os agentes da participação social ao logo dos períodos analisados. Em nossa
análise observamos, durante o início do MSB, esse agente é delimitado pela palavra “Povo”
que refere-se sobretudo a classe trabalhadora. Avançando um pouco mais, já na década de
1980, o sujeito da participação, passa a ser delimitado nos editoriais do CEBES pelo termo
“Sociedade Civil”, um termo mais amplo que se refere a tudo aquilo que não participa
diretamente do governo, isto é, a classe trabalhadora e mais setores progressistas da
burguesia. Ao final da década de 1980 e início da década de 1990, o termo que delimita os
agentes da participação social se desloca mais uma vez para “movimento social” que descreve
um grupo de pessoas politicamente organizadas com capacidade de enfrentamento na arena
política.
O último elemento tradicional da comunicação é o meio ou canal por onde se
transmite a mensagem, no caso dessa pesquisa o meio é a própria RSD. Embora seja mais
utilizado em procedimentos experimentais do que na análise de conteúdo, o conhecimento do
canal numa perspectiva histórica, bem como a dinâmica de seus conselhos editoriais, da
frequência de publicações e de suas crises revelam bastante sobre o CEBES e sobre o MSB.
Esse conhecimento nos permite afirmar que a passagem da direção do CEBES de seu núcleo
paulista para o núcleo carioca coincidiu com o prejuízo da função do Centro de divulgador do
pensamento sanitarista, uma vez que Revista ficou quase dois anos sem ser publicada entre
1978 e 1980. Esse período, entretanto, coincide com um dos pontos altos da influência
“cebeana” na vida política nacional com elaboração da Questão Democrática da Saúde.
A periodicidade da RSD é irregular até 1987, período em que a sede do centro flutuou
entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, até se fixar em Londrina quando recupera o fôlego
editorial dos dois primeiros anos de vida. É interessante notar que esse período de
irregularidade editorial coincide com o ápice da influência política do MSB em todos os
níveis de governo, com participação direta não só na “Questão Democrática da Saúde”, mas
também participando do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) sobretudo
via do Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (CONASP), do
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Ministério da Saúde, da elaboração e condução da 8ª CNS, além da participação vários
sanitaristas “cebeanos” nos governos municipais e estaduais a partir do avanço eleitoral MDB
no final da década de 1970 e dos demais partidos progressistas a partir de 1982.
A transferência da sede nacional do CEBES para Londrina coincide com a ruptura do
MSB com MPAS, simbolizada pela exoneração de Hésio Cordeiro e de sua equipe. Nesse
momento, a revista se torna um grande escoadouro do debate sobre a institucionalização do
MSB que dividia os sanitaristas, além disso se coloca como instrumento de denúncia dos
avanços neoliberais dos primeiros governos civis pós a ditadura militar. Nesse contexto, a
RSD passa ser estratégica para articular a pressão setorial e popular em favor das conquistas
da constituição de 1988). Com acirramento das tensões entre o MSB e o Governo Collor, a
cede foi transferida para Brasília, num movimento de reconstrução da unidade do MSB, que
articulava o retorno de personalidades importantes do MSB ao conselho editorial como Sérgio
Arouca e David Capistrano Filho.
Nessa perspectiva, em que o pesquisador faz às vezes do detetive, há de se concordar
com Bardin (1977) quando a autora aponta a análise de conteúdo como um bom instrumento
de indução para se investigar as causas, isto é, as variáveis inferidas a partir dos efeitos que
correspondem aos indicadores obtidos do texto após tratamento da descrição analítica. A
inferência pressupõe uma relação entre o mecanismo psicológico, comportamental ou cultural
e uma manifestação verbal, às vezes particular e, por isso, impossível de ser generalizada.
Bardin (1977) orienta que a inferência deva ser particularizada, isto é, avaliada caso a
caso. Assumimos então, que o nosso processo de inferência está baseado na análise temática
proposta para o tratamento do material. Esse recorte será avaliado no seu contexto de
produção, isto é, dentro de uma perspectiva histórica que relacione a descrição analítica com
elementos da comunicação envolvidos na produção da mensagem.
O corpus dessa pesquisa é composto pelos editoriais da RSD entre os anos de 1976 até
1992, mais especificamente entre o número um do último trimestre de 1976 e o número trinta
e seis de outubro de 1992. A totalidade desse material está disponível via internet pela página
da Biblioteca Virtual David Capistrano Filho, organizada pelo próprio CEBES. Segundo a
versão Online do dicionário Michaelis, editorial é "um artigo de destaque que exprime o
ponto de vista do jornal ou do redator-chefe." A RSD publicada pelo Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (CEBES) cumpre um papel fundamental na aglutinação dos intelectuais do
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MSB, dando vazão aos posicionamentos, discussões e coalizões que moldaram o pensamento
sanitário ao longo dos anos. Nesse sentido, assumimos os editoriais da RSD como um dos
mais importantes canais de reflexão e comunicação do CEBES e do MSB, compondo um
corpus de extrema relevância para objetivo da pesquisa.
Além disso, outros textos que seguem a linha dos editoriais, ou seja, são assinados
pelo CEBES, quais sejam: CEBES 1976b, 1977e, 1977f, 1980b, 1981c.

64

Análise Temática
A análise dos editoriais da RSD nos permitiu compreender a evolução do discurso dos
intelectuais do MSB durante o período de 1976 a 1992, sobretudo, a compreensão sobre o
tema da Participação Popular e do Controle Social na saúde. Como base de análise desse
material, composto de 36 números da RSD, sugerimos cinco categorias principais, a saber:
Controle Social, Participação, Povo e Sociedade Civil, Institucionalização, Saúde.
Em uma primeira leitura, observamos três fases distintas do CEBES, que evolui à
medida em que o contexto nacional se altera. Nesse sentido, marcamos a evolução das
categorias em cada uma dessas três fases.
A primeira fase tem seu marco inicial a fundação do CEBES em 1976, num contexto
de ditadura militar com grande repressão, em que a academia e a discussão científica muitas
vezes se tornava um refúgio para o debate político setorial e para a luta pela democracia.
Nesse momento o CEBES tem como sua atividade final a publicação da RSD que divulga
para um grande número de profissionais de saúde o pensamento sanitarista, formulado nos
departamentos de medicina social do país no final da década de 1960 e na primeira metade da
década seguinte. Além disso, um discurso a favor da democratização era o outro tema
recorrente nos primeiros editoriais da Revista. O debate da democratização não era apenas um
reflexo do momento do país, que entrava já no seu 12º ano de ditatura militar. Era também a
consequência de grande parte dos intelectuais que fundaram o centro fazerem parte do Partido
Comunista Brasileiro (PCB), que na época apostava na derrubada do regime pela via política,
ou seja, pelo retorno da democracia.
Essa fase se estende até 1979, ano que não há publicações da RSD. O seu marco
derradeiro é a apresentação pelo CEBES, no I Simpósio sobre a Política Nacional de Saúde da
Câmara dos Deputados, do texto “A Questão Democrática na Saúde” (QDS) em que o
CEBES, agora sediado no Rio de Janeiro e presidido por Sérgio Arouca passa influenciar as
políticas de saúde. Nesse período, o CEBES é um grande divulgador do pensamento
sanitarista que se opõe contra a expansão da lógica de mercado na saúde. Também é difusor
de um discurso pró democracia numa oposição, dentro da legalidade permitida na época, ao
regime da ditadura militar.
Na segunda fase, que se inicia com a QDS, o CEBES se assume como dirigente, a
partir da assimilação de um conceito gramsciano, que integra o conceito de intelectual
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(especialista) e de político. Por esse prisma, observa um estreitamento das relações entre os
intelectuais dos CEBES e do MSB em geral e as instituições governamentais, seja na esfera
central, sobretudo na assessoria de deputados mais progressistas, mas também ocupando
postos estratégicos nos MS e no MPAS; seja na esfera regional ou municipal com a ocupação
de secretarias de saúde em governos que faziam oposição à ditadura militar. Essa
aproximação era facilitada pela relação partidária dos membros do CEBES, vinculados
diretamente ao (P)MDB ou em sua maioria ao PCB que ainda na clandestinidade, fez a opção
de participar do antigo partido de oposição à ditadura militar ainda na década de 1970.
Esse período foi marcado por um amplo debate acerca do Sistema Nacional de Saúde,
inaugurado pela QDS, passando pela 7ª CNS e pelas propostas do PREV-SAÚDE, do
Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (CONASP), das Ações
Integradas de Saúde (AIS), dos Sistemas Universalizados e Descentralizados de Saúde
(SUDS). Além disso, a 8ª CNS que sedimentou a constituinte como a principal estratégia para
RS e a Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS) que adaptou as diretrizes da 8ª CNS
para a proposta constitucional, foram momentos importantes do debate setorial de saúde a
partir que país ia avançando em sua transição democrática. O marco que encerra esse período
foi a incorporação da proposta idealizada na 8ª CNS e estruturada na CNRS, no texto
constitucional durante a Assembleia Constituinte de 1988. O CEBES teve papel central em
todos esses, não apenas como divulgador via RSD das propostas, mas também como
executores dentro do Estado de algumas delas.
Nesse período, outros atores para além do MSB, encorpam a luta pela saúde entre eles
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, homogeneizado pelos profissionais de saúde,
muitos deles vinculados ao próprio CEBES. Além do CONASS, o Movimento Popular de
Saúde (MOPS), o movimento sindical capitaneado pela Central Única dos Trabalhadores
(CUT), além dos novos partidos políticos, como PT (Partido dos Trabalhadores) e PDT
(Partido Democrático Trabalhista) que surgiram como alternativa política ao PMDB (Partido
do Movimento Democrático Brasileiro) e, consequentemente, ao PCB (Partido Comunista
Brasileiro). Embora houvesse algumas diferenças importantes entre o CEBES e alguns desses
movimentos, sobretudo na questão da institucionalização e da concepção de Participação que
teria o setor privado dentro de um sistema único de saúde nacional, que ficaram ainda mais
evidente na 8ª CNS, o Centro assume o papel de articulador do MSB dentro do espaço
institucional fazendo com que suas contribuições fossem decisivas e refletidas no texto
constitucional.
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Durante a transição democrática, o CEBES mantém a posição de divulgador do
pensamento sanitarista, mas agora incorporada a sua prática política (dirigente) cujo objetivo
é a articulação entre o estado e a Sociedade Civil, legitimada pela estratégia de ocupação do
estado e da institucionalização da Participação da Sociedade. É nesse sentido também que o
debate sobre democracia e seguridade social se insere no discurso do Centro.
A terceira fase tem como marco a exoneração de Hésio Cordeiro e de sua equipe do
MPAS, no mesmo ano em que a criação do SUS é aprovada na Constituinte. Hésio era um
dos autores da QDS, membro do núcleo de Brasília do CEBES e militante do MDB e,
posteriormente, do PMDB. Durante o período no MPAS, os sanitaristas do CEBES
participaram do CONASP e das AIS que reorganizaram os serviços de saúde, através da
compra de serviços médicos dos municípios e estados. Esse cenário, iniciado no governo
Figueiredo, se manteve no Governo de transição de José Sarney, que era amplamente apoiada
pelo PCB e, consequentemente, pelo MSB. A postura inicial de “choque heterodoxo” na
economia, com congelamento de preços e controle da inflação associada as mudanças na
assistência via AIS e o apoio a 8ª CNS, a partir de 1988 foi abandonada em favor de discurso
de redução dos serviços estatais e menos regulação econômica. No bojo da guinada neoliberal do governo Sarney, o MSB perde seu espaço institucional, mas não sem antes garantir
a criação de um SNS no texto constitucional, mesmo que com algumas diferenças em relação
ao texto da 8ª CNS. Essa relação de oposição se acirra com a chegada de Fernando Collor de
Melo, a Presidência da República, que não só avança na redução do estado, mas também
ameaça as conquistas da constituinte protelando o projeto de Lei Orgânica do SUS e a
ocorrência da 9ª CNS.
O marco dessa nova fase foi a própria ocorrência da 9ª CNS que além de aprovar em
seu texto final um documento “Fora Collor” tratou da importância da Participação da
Comunidade como proposto na lei 9.142, para fiscalização das ações do Estado em saúde.
Nessa fase, o CEBES, através da RSB, se torna um escoador da crítica ao modelo neoliberal
da saúde, articulando uma unidade entre os MSB que se refletiu, inclusive, na expansão de
seu corpo editorial e na aglutinação de personalidades do movimento que historicamente
haviam rompidos ao longo da luta pela reforma sanitária.
Nessa fase, o CEBES mantém sua função de divulgação do pensamento sanitarista,
com mais ênfase à teoria do Planejamento, além da questão democrática e da seguridade
social. A função de dirigente, com a saída da burocracia estatal, se transforma em oposição,
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no sentido de ocupação dos espaços institucionais via movimentos sociais para fiscalizar o
poder executivo, principalmente sobre um ponto de vista da ética e da moral.
Assim, dividimos o CEBES, a partir do material examinado, em três fases:
1) 1976-1979: Divulgação
2) 1980-1988: Dirigente
3) 1988-1992: Oposição

Mensagem (Código/Significado)
A partir dessa divisão, analisamos a evolução de cada uma das categorias nessas três
fases, isto é, tentaremos entender em que sentido aparecem (ou não aparecem) e em que
direção é assumida pelo CEBES, acerca do A) “Controle Social”, B) “Participação”, C)
“Povo e Sociedade Civil”, D) “Institucionalização” e E) “Saúde”.

A) Controle Social
Em seu momento de fundação, o CEBES influenciado pelo pensamento sanitarista,
traz o debate do uso dos serviços de saúde como forma de controle, num sentido mais
próximo do discutido no segundo capítulo dessa dissertação. Critica-se tanto a medicina
comunitária quando os programas de controle de natalidade, a primeira por tratar-se de uma
medida de ampliação assistência como resposta limitada às necessidades da população, que se
resume ao atendimento na unidade de saúde. A segunda, pela questão higienista, de incentivar
o controle populacional, numa perspectiva demográfica à luz das teorias neomalthusianas que
justificavam nas populações dos países subdesenvolvidos os problemas econômicos e
ambientais do mundo.
Ainda nesse período, o CEBES entende que o desenvolvimento de um sistema único
de Saúde é uma alternativa ao avanço da mercantilização dos serviços. Para o Centro, a
mercantilização da saúde é uma forma de controle exercida sobre os usuários.
Essas formas de controle eram bem mais sutis quando comparada com a forma com
que o estado brasileiro, naquele período, exercia poder sobre seus cidadãos. Em meio a
ditadura militar a RSD, por muitas vezes, deixa claro que haviam mínimas condições de
reivindicações, seja por parte do povo, seja por parte dos profissionais de saúde.
Na segunda fase, o CEBES entende que estão se estabelecendo novas formas, mais
democráticas, de relação entre o Estado e a população. Essas formas passam por uma maior
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abertura para debates de interesse da população, sobretudo no Congresso Nacional, mas
também em outras instâncias como as CNS e o próprio CONASP. Na saúde, os editoriais da
RSD denunciam uma aproximação, em um primeiro momento apenas no discurso, das
propostas do CEBES por parte de um governo de transição que tentava reformular uma rede
de atenção previdenciária em franca crise, devido a falência do modelo anterior. Essa
denúncia aponta o entendimento que naquele momento havia uma necessidade do governo de
negociar em outros termos com a população, embora houvesse setores ligados a ditadura
militar que ainda promoviam atos terroristas contra organizações e personalidades que
apoiavam o fim do regime de exceção imposto pelas forças armadas, como foi repudiado pelo
CEBES no editorial de sua 11ª edição do ano de 1981.
Essa mudança de discurso do governo é lida pelo CEBES de duas formas, a primeira
vislumbra essa mudança de discurso como uma tentativa de escamotear medidas
antipopulares, disfarçando de investimento social aquilo que, na verdade, trata-se de
racionalização dos serviços em favor do setor privado de saúde. Nessa perspectiva de um
discurso que pouco se traduz na realidade, o Estado, talvez de forma menos truculenta que nos
anos anteriores, continua a exercer o Controle Social sobre a população.
A segunda leitura do CEBES entende que a transição democrática que se ensaia no
país, já nos primeiros anos de 1980, impõe limites aos setores conservadores que precisam de
legitimar-se ante a Sociedade Civil. Essa leitura ajuda entender a opção do MSB pela
participação ativa nos espaços institucionais, como o Congresso e Ministérios, como forma de
influenciar o estado em favor de benefícios significativos a maior parte da população. Na
RSD número 17 de 1985, há uma seção específica (página 20) que exalta a participação dos
membros do CEBES no governo Federal, nos seguintes termos:
“Ainda que se trate de um governo de transição, através
do qual setores dominantes procuram se rearticular, temos a
certeza que a presença destes nossos colegas sanitaristas no
Governo Federal representa uma presença maior dos interesses
do povo brasileiro e uma possibilidade de avançar nas propostas
de reorganização dos serviços de saúde”. (CEBES, 1985)
Nessa mesma edição, pela primeira vez, observamos o uso do termo “Controle Social”
como sinônimo de participação da população. Na RSD número 17, de 1985, que traz várias
propostas de saúde para o governo de transição elaboradas por diversos atores sociedade,
entre elas a contribuição do ex-presidente do CEBES Eleutério Rodrigues Neto, que mais

69

adiante assumiria um cargo importante no MS, na gestão de Carlos Sant’anna. Eleutério evoca
o sentido mais atual que o “Controle Social” assume na saúde, isto é, uma participação
definida e legitimada pelo Estado, que fiscaliza e legitima a gestão de saúde, cujo embrião,
como próprio autor define, é a experiência das Comissões Locais Interinstituições de Saúde
(CLIS) durante o plano CONASP.
Na terceira fase, com a saída dos membros do CEBES do governo Sarney, é
exatamente o sentido de “Controle Social” proposto por Eleutério que vai se fortalecendo no
discurso do MSB. A mediação entre o público e o privado torna-se importante num contexto
de favorável ao neoliberalismo que se acirra no final do governo Sarney e a partir do governo
Collor. Uma das lutas mais importantes nesse sentido é na luta pelo controle público da
produção de hemoderivados e contra o sucateamento dos hospitais.
Em relação a regulação do SUS, o CEBES critica o Governo Collor que assume a
atitude de procrastinar a submissão da legislação que regulamentava o texto constitucional,
além de articular e sabotar a ocorrência da 9ª CNS:
“A Conferência Nacional de Saúde, confirmada pelo
atual Governo, parece ter-se evidenciado por demais perigosas
para as suas intenções. E depois de um relacionamento cínico
com a Comissão Organizadora, alimentando cisões internas,
“apoiando” suas decisões, liberando recursos, enfim “dando
corda” e, tomando conhecimento das conclusões das etapas
estaduais e municipais, decide finalmente pela sua não
realização na data programada em flagrante desrespeito às
decisões do Conselho Nacional de Saúde e do próprio Decreto
que marcou sua data”. (CEBES, 1991 c).

B) Participação
O conceito de “Participação” na literatura do CEBES é muito mal delimitado podendo
levar aos mesmos equívocos que Somarriba (1995) identificou no ideário de Participação do
Projeto Montes Claros quais sejam, uma abstração que pode levar a ocorrência de disputas
internas e o fato de estar limitado, na verdade, ao conceito de Participação da Comunidade.
Há de se convir que próprio Centro, não se assume como “entidade de massas” (CEBES,
1980 b), ou seja, como uma base popular ampla e bem estabelecida.
Nessa lógica, observa-se que em RSD o debate sobre a “Participação” toma duas
vertentes: uma que trata da mobilização das outras esferas da sociedade em prol da RS e a
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outra que trata da organização dos serviços de saúde democráticos, cuja participação dos
usuários é defendida como um dos seus tripés.
Na primeira fase do CEBES, os discursos sobre Participação reforçam a necessidade
de que seja organizada uma maneira para que população exerça um protagonismo dentro de
um novo sistema de saúde sedimentado sobre valores democráticos. A única recorrência
nesses discursos é que esta participação seja de caráter representativo, isto é, não exercida
diretamente, mas através das organizações que se propõem representar a classe trabalhadora
como sindicatos, associação de moradores, pastorais, movimentos contra a carestia, por
exemplo.
A pesar de ser uma necessidade assumida pelos idealizadores de um novo sistema de
saúde, o modelo de participação não é sequer discutido ao longo dessa primeira fase do
CEBES.
Na segunda fase, com as mudanças que se observam na relação entre Estado e
Sociedade Civil, a Participação entendida como mobilização em favor das pautas do MSB, ou
seja, no sentido de pressionar tanto o governo federal quanto ao congresso nacional, se
opondo aos interesses da mercantilização da saúde, assume um protagonismo importante no
discurso do CEBES. É importante ressaltar que diferente do que se possa sugerir, a classes
populares não são chamadas a construir um projeto de Sistema Nacional de Saúde, mesmo
que tenha havido, de alguma forma, um certo nível de participação da população na 8ª CNS.
O modelo de Participação sugerido nessa fase é a Participação Comunitária
(SOMARRIBA, 1995 E VALLA, 1998), em que a população serve para legitimar as
propostas “populares” do MSB.
Na terceira fase, a necessidade de mobilização é mantida e ampliada com manutenção
da Plenária Nacional de Saúde, seguindo um modelo de participação mais parecido com a
definição de participação popular proposto por Valla. Entretanto, é interessante notar que a
participação da comunidade foi exatamente o termo que definiu a participação na Carta
Cidadã de 1988, que, nesse contexto, foi considerado um retrocesso para o MSB (STOTZ,
2006). A aprovação da lei 8.142 em 1990 resgata o termo Participação da Sociedade, dando
legitimidade jurídica ao mesmo tempo que institucionaliza a Participação.
Nesse mesmo período, com antagonismo entre diversos setores da sociedade,
incluindo o MSB, em relação ao Governo Collor, sobretudo no quesito ético e moral do
combate a corrupção, a Participação da Sociedade dá lugar de vez a expressão Controle
Social, que embora mantenha os termos da Participação da Sociedade da lei 8.142, tem suas
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funções fiscalizadora e legitimadora das ações governamentais mais realçadas, em detrimento
da participação na formulação e gestão direta de políticas públicas.

C) Povo e Sociedade Civil
Em sua primeira fase, o movimento sanitário nega a tendência homogeneização das
forças antagônicas a ditadura militar. Há um cuidado em delimitar quem faz parte do “Povo”:
sindicatos, movimentos de mulheres, movimentos populares, associação de bairros entre
outros. Entretanto, propõe uma aproximação entre as classes trabalhadoras e os profissionais
de saúde, sobretudo os médicos que nas novas configurações da saúde de mercado, cada vez
assume a condição de profissionais assalariados.
Nos anos de 1980, entretanto, passa a ser comum o uso da expressão “Sociedade
Civil” para caracterizar os protagonistas do MSB. Tal uso, todavia, se baseia na compreensão
liberal desse conceito, que abrange a todos que não compõem a Sociedade Política (estado).
Essa compreensão escamoteia a luta de classes, à medida que propõe uma oposição entre
Estado e Sociedade Civil (FONTES, 2008). A proposta de homogeneização desse conceito
faz eco no Brasil das décadas de 1970 e 1980, controlado por um regime ditatorial cujas
práticas geram oposição não apenas nas classes subalternas, mas também em algumas frações
mais progressistas da burguesia (BRAVO, CORREIA, 2012). Coutinho (2000) sugere, num
contexto de luta contra a ditadura, que essa compreensão fora facilitada pelo termo “civil” ser,
no Brasil, o contrário de “militar”.
O termo Sociedade Civil vira sinônimo de oposição ao regime militar e passa conter
diversas classes sociais e instituições que muitas vezes possuíam interesses antagônicos. O
CEBES também embarca no movimento de “pseudohomogeneização” (COUTINHO, 2000),
lançando mão do termo Sociedade Civil para descrever as forças que se opunham à ditadura
militar e que naquele momento não faziam parte do estado.
Nesse período, o CEBES afirma-se como uma entidade da Sociedade Civil dirigente
do MSB que estabelece, a partir de articulação com movimentos também da Sociedade Civil,
alguma influência dentro de alguns setores mais “progressistas” do Estado. Como organização
da Sociedade Civil, o CEBES nega o rótulo de entidade de massa, pois seu foco são os
profissionais de saúde e, por mais que acredite que suas medidas tenham um caráter mais
popular, entende que sua base é muito específica. Entretanto, acredita que possa articular com
os representantes populares, dando embasamento científico as lutas das camadas populares,
sobretudo nas questões de saúde.
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Em sua terceira fase, em que faz oposição a política de saúde dos governos da Nova
República, sobretudo o Governo Collor, o CEBES assume a perspectiva dos Movimentos
Sociais em detrimento da concepção homogeneizada da Sociedade Civil. Essa concepção de
articulação entre movimentos sociais diversos que tenham no SUS uma plataforma comum de
lutas é um aspecto ainda permanece nos Conselhos e Conferências de Saúde dos dias atuais.
Além de se articular com movimentos sociais fora da esfera do Estado, o CEBES nunca
abandou o espaço legitimado, mesmo nessa fase de oposição ao governo federal. As lutas
pelas aprovações da lei 8080 e 8142 e pela ocorrência da 9ª CNS, mostram que a disputa
ocorria não apenas no âmbito dos movimentos sociais, mas também no Congresso e no
Ministério de Saúde.

D) Institucionalização
O CEBES, desde os seus primeiros anos defendeu a necessidade de se estabelecer
uma normalidade jurídica em relação a questão da saúde, isto é, garantir a assistência como
um direito constitucional, dando legitimidade e legalidade as reivindicações de saúde. Nesse
sentido, observa a centralidade de uma Assembleia Constituinte para garantir a
Democratização da Saúde, tanto no sentido de extensão da cobertura quando no sentido de
participação da população nos processos decisórios.
Desde o final do governo Geisel e do início do governo Figueiredo, alguns atores do
MSB já atuavam dentro do próprio estado, seja de forma direta nas secretarias municipais e
estaduais de saúde, seja de forma indireta nas universidades púbicas, na assessoria de
congressistas mais progressistas. Em sua primeira fase, entretanto, o CEBES não divulga
essas relações e nem coloca como foco principal do Centro a ampliação desse tipo de relação
com o Estado.
A partir da segunda fase, o CEBES, agora dirigente, assume um protagonismo na
vida política do setor saúde, articulando-se de forma mais intensa com o congresso e
ampliando a participação tanto no MS quanto no MPAS. Nesse contexto, de participação
direta no estado o discurso em favor da Constituinte dá lugar aos debates mais urgentes de
extensão da cobertura e reorganização do serviço, oriundos dos próprios Ministérios. Nessa
fase, os debates sobre o PREV-SAÚDE, Plano CONASP, AIS ganharam bastante relevo.
O clamor pela constituinte se intensifica novamente, a partir das discussões 8ª CNS
já no governo de transição democrática do pemedebista José Sarney. Nessa época, há uma
ampla participação dos membros do MSB no Estado em todos os níveis de administração,
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mas, sobretudo em nível federal. Hésio Cordeiro no MPAS, Eleutério Rodrigues Neto no MS
e Sérgio Arouca na FIOCRUZ, são alguns dos intelectuais ligados ao CEBES e ao MSB, que
participaram da primeira metade do governo de transição democrática.
Com a saída de seus intelectuais do governo, o MSB vai buscar outras alianças fora
da esfera do estado. Sem antes, no entanto, denunciar que a exoneração de quadros do MSB
tem relação com avanço das políticas neoliberais dentro do governo e que põem em risco as
conquistas constitucionais da Carta Cidadã de 1988. O CEBES entende que apesar de, nesse
momento, estar mais articulado com movimentos sociais, a atuação junto a alguns deputados
do Congresso Nacional foi decisiva para criação da Lei Orgânica do SUS, bem como para
aprovação da lei 8142 que regulamenta a participação da sociedade no setor saúde, sobretudo
via conselhos e conferencias de saúde.
O CEBES entende que esses mecanismos institucionais são fundamentais para que os
movimentos sociais exerçam controle sobre o Estado quanto a execução das políticas de
saúde, sobretudo na questão da ética e moral, que no final do governo Collor ocupam espaço
central no cenário político nacional. Entretanto, não há nenhuma crítica a respeito da forma
como se estabelece os instrumentos de controle, que pela lei, acabam contemplando não
apenas a participação, mas também a direção do processo pelo próprio objeto a ser
fiscalizado, isto é, o Estado.

E) Saúde
Na questão da saúde, a primeira fase do CEBES, cujo principal foco é a divulgação do
pensamento sanitário, acredita na determinação social do processo de saúde e doença. Para o
Centro, a saúde é um direito do cidadão e um dever do estado. Nesse sentido, o CEBES
denuncia o processo de mercantilização da saúde que vem ocorrendo durante a ditadura
militar brasileira, apontando as novas configurações do trabalho médica ante a essa realidade.
Para o CEBES, a crise sanitária que país se encontra na segunda metade da década de 1970
tem relação direta com a mercantilização da saúde.
Na segunda fase, o CEBES aprofunda o estudo da crise do MPAS e apontando a
racionalização dos recursos de saúde. Se coloca contrário a regulamentação dos profissionais
de saúde proposta no Congresso que para o Centro consistiria em um grande atraso, uma vez
que tornaria a saúde e os demais profissionais dependentes do profissional médico. Mantém a
defesa da saúde como um direito, embora vê com dificuldades a proposta de estatização do
setor, por acreditar, principalmente no setor hospitalar, que não existam condições materiais
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para tais mudanças, uma vez que boa parte dos recursos estão concentrados nas mãos do setor
privado.
Ainda nesse período, o CEBES propõe uma discussão específica da saúde durante ao
longo das edições da RSD. Os Debates sobre a saúde da mulher, dos trabalhadores, saúde
mental, saúde oral, saúde indígena, entre outras; passam a ser cada vez mais constantes na
revista.
Na terceira fase, o CEBES assume uma postura de defesa das conquistas
constitucionais que colocam a assistência à saúde como direito dos cidadãos e dever do
estado. Nesse sentido, denuncia os retrocessos do governo Collor que investe em uma atenção
básica arcaica centrada no atendimento e não na prevenção e na promoção saúde; relegando a
atenção hospitalar ao setor privado.
O quadro abaixo resume os resultados da análise temática de acordo com cada fase do
CEBES:
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Período X Categoria
Controle Social

Participação

Divulgação
Dirigente
Oposição
(1976-1979)
(1980-1988)
(1988-1992)
 Controle do Estado  Controle do Estado  Controle do Estado
sobre os indivíduos
sobre os indivíduos sobre os indivíduos
(Controle
de
(novas relações entre (novas relações no
Natalidade,
Estado e Sociedade contexto neoliberal)
Medicina
Civil, na Transição  Mediação Público X
Comunitária)
democrática)
Privado na Saúde:
de
 Repressão oficial do  Saúde
como Denuncia
Estado
Ferramenta
de abandono da rede de
Controle:
maior complexidade
 Sistema
Público
incorporação
do para o Setor Privado
como antagonista do
discurso do MSB  Controle
controle do mercado
dos
para
justificar Indivíduos sobre o
na Saúde
medidas durante a Estado:
uso
do
crise MPAS
espaço
 Diminuição
da institucionalizado
repressão, mas com pela lei 8.142 como
episódios
de ferramenta
de
terrorismo de Estado
fiscalização,
 Sinônimo
de sobretudo, ética e
Participação, pelos moral, do Estado
técnicos do MPAS –
A participação aos
moldes que o ocorria
no CONASP

 Participação é uma  Defende
a  Plenária Nacional da
necessidade
para
Mobilização
das Saúde – ampliação
democratização do
entidades
da dos
Movimentos
serviço de Saúde
Sociedade
Civil sociais na luta pela
pressionando
o implementação do
 Defende
que
congresso
e
o SUS
Participação Popular
governo
seja representativa,
 Lei
8142:
legitimando
as Participação
mas não define uma
propostas do MSB
proposta de como se
ampliada/
daria
essa  Ausência
de Institucionalizada:
participação.
movimentos de base Conselhos
e
popular
na Conferências
construção do MSB
 Participação passa a
ser
“Controle
 Constituinte:
“Participação
da Social”: Fiscaliza e
Comunidade”
Legitima as ações
do governo
 Desmobilização
e
apatia
dos
movimentos
de
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saúde
Povo e Sociedade
Civil

Institucionalização

 Nega
Homogeneização
dos atores em favor
da RS
 Distingue:
profissionais
de
saúde, das classes
trabalhadoras
 Povo:
Sindicatos,
Movimentos
Populares, Entidades
Feministas,
Associações
de
bairro
 Aproximação
dos
profissionais
de
saúde
com
a
população
pela
condição
de
assalariado
dos
médicos
 Defende
a
necessidade de uma
normalidade
jurídica: saúde como
direito constitucional
 Defesa
de
uma
Assembleia
Constituinte
 Não
observa
a
participação
de
membros do CEBES
e do MSB em
algumas secretarias
municipais
de
governos do MDB,
nem a presença de
membros do CEBES
na articulação com
deputados, sejam do
MDB
autêntico,
sejam da ARENA
(Aliança Renovadora
Nacional)

 Uso
do
termo  No
contexto
Sociedade Civil para
Neoliberal, substituidefinir quem não faz
se Sociedade Civil
parte do Estado
por
Movimentos
Sociais
 Assume como Foco
os Profissionais de  Movimentos Sociais
Saúde
de origem distintas,
mas
com
uma
 Nega o papel de
plataforma comum
entidade de massa
de luta pela saúde
 Afirma-se Dirigente
do MSB que articula  O MSB seria o
articulador
desses
com
outros
Movimentos
no
movimentos
campo
político,
ao
organizados: CNBB,
mesmo tempo que
Centrais sindicais,
garantiria
Partidos, Movimento
legitimidade
Estudantil,
científica a esses
Associações
de
atores
Moradores
 Defende
a
participação dentro
do
governo
de
transição
por
membros do CEBES
como linha de ação
para elucidar ou
desmontar o Estado.
 O discurso próconstituinte
é
mantido mas perde
força na primeira
metade dos anos
1980
 Debate
sobre
o
Sistema Nacional de
Saúde (SNS) no
nível das propostas
da burocracia estatal:
CONASP, PREVSAÚDE
e
AIS
ganhou
mais
visibilidade que a
proposta
de
constituinte na RSD

 Denuncia a saída do
governo dos técnicos
associados
ao
CEBES
 Entende
como
conquista o espaço
de “Controle Social”
institucionalizado
pela lei 8142 de
1992
 Defende
a
permanência da luta
no
Congresso
nacional,
além
daquela realizada em
nível
dos
movimentos sociais
 Não faz a crítica da
construção de um
espaço de controle
institucional
convocado
e
controlado
pelo
próprio objeto da
fiscalização
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Saúde

 Divulga
o
pensamento
sanitarista
 Acredita
na
determinação social
da saúde
 Defende a saúde
como um direito
 Denuncia
a
Mercantilização da
Saúde
e
crise
sanitária nacional
 Aponta as novas
configurações
do
trabalho médico ante
ao
contexto
de
mercantilização da
saúde.

 Aponta a Crise do  Defende
as
MPAS
e
conquistas
Racionalização dos
constitucionais:
recursos de Saúde
Saúde como direito
de todos e dever do
 Debates Específicos:
estado
Saúde da Mulher,
Saúde
Indígena,  Denuncia retrocessos
Saúde
do
no SUS no governo
Trabalhador, Saúde
Collor: investimento
Mental, Saúde Oral
em uma atenção
básica
arcaica
 Se
opõe
a
centrada
no
regulamentação das
atendimento e não na
profissões de saúde
prevenção a saúde;
proposta pela câmara
com a relegação do
dos deputados
setor hospitalar para
 Defende, por uma
o
financiamento
dependência material
privado
do setor público para
com o setor privado,
sobretudo no nível
hospitalar; que não é
possível
um
rompimento
imediato com esse
seguimento.
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Receptor
Por mais que acreditasse no caráter popular de suas propostas, o CEBES sempre
entendeu como público alvo de suas publicações os profissionais de saúde. Em um primeiro
momento os sanitaristas, mas longo em seguida debruçou-se sobre as novas configurações da
carreira médica e apoiou luta sindical dessa categoria. Na década de 1980, uma publicação
mais diversificada voltada para outros profissionais, ampliou mais ainda o alcance da RSD.
A ampliação do público alvo atendia também a necessidade de crescimento do
CEBES, através dos seus núcleos locais e membros. O número de membros do Centro parece
variar, no período estudado, entre mil e dois mil na década de 1970 a quatro mil no início da
década de 1990 quando o CEBES, na própria RSD, assume a campanha para chegar aos dez
mil associados.
Além dos profissionais a RSD acabava dialogando com os estudantes, sobretudo dos
cursos de saúde, não era incomum que nos encontros desses estudantes o CEBES fosse
chamado para mesas temáticas. Outros movimentos sociais foram seguindo o mesmo
caminho, como o próprio MOPS e o Movimento de saúde da Zona Leste que a pesar da
origem e pautas populares, à medida que o MSB passa incorporar junto as suas pautas
próprias aquilo que Campos (1988) nomeia de “discurso oficial” da RS

Canal
O canal por qual se propaga a mensagem analisada é a Revista Saúde em Debate
(RSD), publicação vinculada ao CEBES, que até os dias atuais continua sendo uma das
principais referências nas discussões científicas e políticas que envolve o campo da saúde
coletiva. Seu primeiro número data do ano de 1976, época em que o país estava afundado em
uma grande crise sanitária e política. O CEBES em um primeiro momento surge exatamente
como órgão editorial da RSD, chegada à conclusão na Reunião Anual da SBPC daquele
mesmo ano, de não haver meio de circulação adequado no cenário científico nacional para
divulgação dos trabalhos vinculados ao pensamento sanitarista.
O foco da Revista, em um primeiro momento, eram os profissionais de saúde
sobretudo os sanitaristas, entretanto a própria produção de inspiração na medicina social
latino-americana, que defende a determinação social da saúde e do adoecimento, apontavam
para um debate mais amplo que não se restringia a questão setorial e compreendendo também

79

a relação entre democracia e saúde. Em um cenário de repressão política, com poucos espaços
para reivindicações pela democracia, o CEBES e a RSD passam a atrair um público cada vez
mais amplo.
Nessa primeira fase, o CEBES tem sua direção nacional sediada em São Paulo e sua
principal função é a impressão da RSD que serve, nesse momento, para divulgar o
pensamento sanitarista que mais tarde viria compor o campo da saúde coletiva. Serve também
como escoador do pensamento democrático mais vinculado ao PCB que nesse momento é a
referência político partidário de vários membros do Centro.
Durante o período de dezembro de 1976 a março de 1978, o CEBES publicou suas
primeiras oito edições em caráter semestral, sendo a última, referente ao primeiro trimestre de
1978 continha as edições número sete e oito juntas. Após esse momento inicial de fôlego
editorial, o CEBES vive sua primeira crise a qual vincula ao próprio crescimento, com a
expansão de sócios e o aumento dos núcleos por todo país.
A crise editorial se mantém pelos anos de 1978 e 1979, período em que a RSD não
consegue ser publicada. De acordo, com próprio centro, a crise de identidade se agravou com
o retorno de muitos profissionais a suas atividades acadêmicas e sindicais relegando o CEBES
a um segundo plano. Nesse período, embora atividade editorial não seja tão prolífica, o Centro
intensifica sua participação na vida política do setor saúde e apresenta no Congresso Nacional
a QSD.
Nesse momento o CEBES passa ter sua sede no Rio de Janeiro, recuperando por um
momento a periodicidade de suas publicações. Do primeiro trimestre de 1980 até o ano de
1982, são publicadas seis edições da RSD, depois observa-se um hiato de mais ou menos dois
anos quando em 1984 é publicada duas edições (15/16) em um mesmo volume, já com a sede
nacional do CEBES transferida para Belo Horizonte. Além das edições de 15/16, durante a
gestão mineira do Centro publicam-se ainda mais duas edições. A 17ª que sai em dois
volumes, sem mudanças de conteúdo que traz uma coletânea de textos de membros
importantes da Sociedade Civil, do MSB e do próprio governo sobre a construção de uma
política democrática para a saúde, na perspectiva da constituinte. Além do número 18,
publicado em 1986, que trata da questão da saúde odontológica.
É interessante notar que no período de grande efervescência política e de atuação
direta em conjunto com outras organizações da Sociedade Civil e até mesmo dentro do
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governo, sobretudo, no Plano CONASP e nas AIS, coincide com o momento de maior
oscilação da publicação da RSD.
A partir de 1987, com a mudança da sede para Londrina, observa-se não apenas uma
recuperação do fôlego editorial do CEBES, mas um ritmo de publicações sem precedente da
RSD. De setembro 1987 a outubro de 1992 foram publicadas 19 edições da Revista,
exatamente o mesmo número de edições publicadas nos primeiros 10 anos de RSD. Nessa
época, havia uma divisão clara do MSB que começou com a crítica de parte do movimento da
participação de membros do CEBES no MPAS. A RSD, naquele momento, foi o escoadouro
desse debate.
Além disso, com saída dos “cebeanos” do governo, a Revista passou cada vez mais ser
uma defensora das conquistas da constituinte, exigindo a regulamentação do texto
constitucional e conclamando a participação dos sanitaristas e profissionais de saúde
vinculados ao MSB. Uma das crises e dificuldades nessa época foi com a falta de pagamento
das anuidades restringindo o número de edições impressas da RSD. Em algumas ocasiões o
que tornou possível a publicação da Revista foi o apoio de outas instituições federais como a
FIOCRUZ e de alguns deputados estaduais do Paraná, como fica explicito no editorial da
RSD número 31.
Durante o período de acirramento da política neoliberal e o descaso do Governo Collor
com a implementação do SUS, o CEBES troca de sede mais uma vez, indo para Brasília.
Nesse momento, diversas personalidades do MSB voltam a integrar o corpo editorial do
CEBES entre eles David Capistrano, Sérgio Arouca e Hésio Cordeiro, numa tentativa criar
uma unidade de oposição dentro MSB contra o Governo Collor. Mesmo com a mudança de
sede, o CEBES manteve em Londrina sua Secretaria Executiva e a editoria da RSD para
garantir a regularidade de publicações, marca das duas gestões do CEBES que antecederam o
núcleo de Brasília.

Emissor
No próximo capítulo tratarei com mais detalhe da construção do CEBES, o emissor
que produz a mensagem dos editoriais da RSD.
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Análise do Emissor: O Caminho do CEBES
“A Pedra Fundamental”
O CEBES nasce no ano de 1976, em um período marcado pela repressão da ditadura
militar que governava o Brasil. As contradições daquele momento refletiam-se no próprio
discurso do Governo Geisel que propunha uma distensão social do regime através da
implantação de políticas públicas capazes de atender as necessidades da população que sentia
no cotidiano as consequências do modelo econômico do regime e simultaneamente reprimia
organizações de esquerda que, como o PCB, se pautavam pela luta democrática no âmbito
institucional-legal. No final das contas, o regime pretendia, naquele momento, iniciar a
construção de uma democracia restrita. Necessidade que contemplava, segundo Stotz (2005) o
desgaste do modelo de desenvolvimento capitalista a partir do Estado e que havia culminado
em uma verdadeira crise sanitária afetando mais fortemente a classe trabalhadora,
caracterizada pelo aumento da mortalidade infantil, pelas epidemias como a da meningite e o
ressurgimento de doenças como a tuberculose.
No campo político, portanto, embora acenasse com uma “abertura lenta, gradual e
segura”, a repressão e o autoritarismo ainda davam o tom da atuação do governo. No ano de
1976, Paim (2007) assinala momentos de extrema repressão do governo ditatorial como o
espancamento do bispo Don Adriano Hipólito; as mortes do operário Manuel Fiel Filho, nos
porões do DOI-CODI, e de três dirigentes do PC do B, além dos atendados à bomba na OAB,
na ABI, no CEBRAP e na editora Civilização Brasileira. No congresso, a cassação dos
deputados, sobretudo vinculados ao movimento “autêntico” do MDB que se posicionou
contrário às eleições indiretas para presidência da república através da assinatura do
documento “Devolução do Voto ao Povo Brasileiro” (Azevedo, Rabat, 2012), bem como a lei
Falcão, que limitava a propaganda política, visando influenciar negativamente as campanhas
dos candidatos de oposição, apontam para uma realidade bem distante daquela proferida no
discurso oficial da presidência da república.
A marca do autoritarismo nessa época teve sua maior expressão na “Operação Radar”,
que, apesar de elaborada em 1973 se acirrou no ano seguinte com a chegada do General
Ernesto Geisel ao poder. A operação foi descrita pelos próprios membros do exército
brasileiro à imprensa, décadas depois do fim do regime, como uma força tarefa com núcleos
regionais que visavam prender e exterminar militantes do comitê central do Partido
Comunista Brasileiro (PCB) “sem deixar pistas” (IEVE, 2009). Ao todo, nesse período, vinte
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e um integrantes do partido foram assassinados, onze dirigentes do comitê central, além da
destruição de gráficas clandestinas do partido e do desmantelamento de núcleos regionais do
PCB com a prisão de 679 pessoas.
O caso mais emblemático desse período foi o assassinato de Vladimir Herzog, que,
apesar de membro não era integrante do comitê central do PCB, no DOI-CODI de São Paulo
provavelmente durante uma sessão de tortura, como aponta o depoimento de Rodolpho
Konder, companheiro de cela de “Vlado”. A versão oficial da ditadura era que Herzog fora
encontrado morto na própria cela, após ter suicidado enforcando-se com cinto do uniforme de
detento. Ainda de acordo com os documentos levantados, os ataques contra a OAB e a
Arquidiocese de São Paulo estariam relacionados com a “Operação Radar” (IEVE 2009)
Nesse sentido é interessante notar que a distensão lenta, gradual e “segura” passava
também pela destruição das forças políticas da esquerda brasileira, sobretudo, o PCB que, em
um contexto de Guerra Fria, era entendido como uma ameaça real de alinhamento ao bloco
comunista e a opção, ao menos no campo da ideologia, de se reproduzir a experiência cubana
que assombrava os interesses dos EUA na América Latina.
Na militância específica do setor Saúde, a perseguição chegou aos departamentos de
medicina social. David Capistrano Filho, pediatra e sanitarista, formado pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e quadro do PCB, cujo pai fora um dos membros do comitê
central do partido assassinado provavelmente na Casa da Morte em Petrópolis no ano de 1974
pela Operação “Radar”, foi preso em São Paulo (IEVE, 2009). A prisão de David Capistrano
Filho atingia diretamente um grupo de professores e estudantes, lotados, principalmente, nos
departamentos de medicina preventiva e social das universidades públicas do estado de São
Paulo, muitos dos quais vinculados a projetos assistenciais com financiamento estrangeiro.
Ainda que, de forma pouco articulada, esse grupo propunha, a partir das experiências
da própria Medicina Comunitária e do contato com a Medicina Social Latino-Americana
através da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), um olhar crítico sobre os
departamentos de Medicina Preventiva, apontando os limites do projeto Preventivista e da
Medicina Comunitária, como resposta efetiva ao modelo médico liberal.
Nesse sentindo, os trabalhos de Sérgio Arouca (1975), Maria Cecília Donnangelo
(1976) e Madel Luz (1974) conferem materialidade teórica aos debates travados no universo
dos departamentos de Medicina Preventiva das universidades. Luz (1974) debruça-se sobre as
instituições médicas brasileiras, expondo seu papel estratégico na manutenção da hegemonia
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(poder ideológico-político) da classe dominante, a despeito de suas próprias contradições
internas. Donnangelo (1976) denuncia o processo de medicalização como um dos elementos
de manutenção político-ideológica da medicina no sistema de produção capitalista,
caracterizando a Medicina Comunitária como uma opção limitada de reforma, que acaba
ampliando o alcance da própria medicalização e do Controle Social, exercido pela medicina
científica. Arouca (1975) faz crítica similar ao campo da Medicina Preventiva que também
emerge como tentativa limitada, no próprio recorte teórico da concepção ecológica da doença,
de atender as necessidades de saúde da população:
“O impacto das concepções preventivistas sobre as
condições de saúde da população fica limitado, nos dois
modelos (do estado e da Sociedade Civil), à não solução da
contradição fundamental existente, isto é, ao uso atribuído à vida
humana nas diferentes formações sociais” (AROUCA, 2003b).
Esse período, que se estende do final da década de 1960 e tem o seu apogeu no biênio
1974-75, com a apreciação dos trabalhos citados marca o desenvolvimento da abordagem
histórico-estrutural na saúde, como crítica à base filosófica da Medicina Preventiva: as
Ciências Sociais positivistas (ESCOREL, 1988). A geração dos sanitaristas que surge nesse
momento opta, na perspectiva das Ciências Sociais, pelo referencial do confronto social que
tem sua expressão principal na teoria marxista, em detrimento a teoria da coesão social
manifestadas nas experiências importadas dos EUA das Medicinas Preventiva, Comunitária e
Integral. Nesse período, em que o contexto autoritário transcende todas as esferas da
sociedade inclusive a Academia, emerge, ainda desarticulado, o campo da Saúde Coletiva.
A prisão de David Capistrano Filho, o “Davizinho”, marca também a saída de Sérgio
Arouca da Universidade Estadual de Campinas, onde já sofria, ao lado da companheira,
Anamaria Tambellini, um processo de cassação velada que os impediam de exercer outras
atividades, para além da assistência médica. Segundo depoimentos colhidos por Fabrício
Pereira da Silva, na pesquisa biográfica sobre Arouca feita pelo Programa de Pós-Graduação
de Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), as
pressões para sua saída eram justificadas, não apenas pelo conteúdo progressista de sua tese
de doutorado ou pela sua atuação na Medicina Comunitária, classificada como subversiva
pela fundação Kelloggs, que financiava o projeto desenvolvido pelo departamento de
Medicina Preventiva e Social da UNICAMP. Arouca, naquele momento, havia articulado com
outros departamentos da universidade uma forte oposição ao reitor Zeferino Vaz, que
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representava os setores mais conservadores da UNICAMP, o que dificultou sua permanência
em Campinas e, até mesmo, processo de defesa da tese de doutorado.
Nesse contexto da prisão de David Capistrano Filho e de repressão ao PCB, Arouca e
Anamaria, também militantes do partido, são obrigados a sair clandestinamente de Campinas:
“Nós já estávamos no processo de cassação, digamos
assim, porque a gente não podia dar aula, não podia fazer
reuniões, nós atendíamos a pacientes, até que chegou no ponto
em que eu pedi uma licença, uma licença prêmio que eu tinha e
o Arouca foi pra Brasília, nós já estávamos procurando lugar pra
ir, porque já sabíamos que tinha que sair daqui, quando
aconteceu a morte do Herzog. Quando aconteceu a morte do
Herzog, o Tadeu tava sozinho com o Pedro em casa, o Arouca
tava em Brasília nessa peregrinação dele e o que aconteceu foi
que o Davizinho tinha uma série de nomes em que, ele sendo
preso, essas pessoas deviam ser avisadas (...). A Rosa tinha esses
nomes. (...) ela saiu avisando as pessoas que era o Zé Eduardo,
era pra avisar a mim, tinha 4 pessoas ou 5 que era pra avisar.
Quando o Zé Eduardo chegou na minha casa, tava eu e Pedro lá
sozinho, o Pedro tinha 4 anos de idade, tava dormindo e eu tava
lendo. Quando o Zé Eduardo chegou, ele já chegou com a
família, com o carro todo preparado, ele já tava saindo. Bateram
na porta... (...) Aí eu abri a porta, aí eu ouvi a voz do Zé Eduardo
e da Maria Lucia, falar: “Ana, Ana, abre aqui, por favor,
professora, abre aqui, é urgente”. Aí eu falei: “Pronto,
prenderam alguém”. Aí, abri a porta, ele falou: “ah, é com você.
O Davizinho foi preso e ele pediu pra avisar que era pra vir aqui
dizer a você, que você tava sozinha, que era pra que você saísse
da sua casa”. Eu disse: “amanhã”. “Amanhã, não, agora, e nós
vamos esperar você sair, não é pra ficar nenhum minuto aqui, é
pra sair agora”. Aí peguei o Pedro dormindo, botei no carro, não
tive, o Arouca não sabia onde a gente tava. (...) E o Arouca
nesse tempo todo não sabia, não tinha idéia do que tava
acontecendo. Sabia que eu não tava mais em casa (...) falaram
pra ele não voltar, que era pra ficar lá, e que nós estávamos
protegidos e que eu e Pedro estávamos em segurança. Então, era
um clima de terror, ninguém tinha coragem de falar nada”.
(TAMBELINI, A. apud SILVA, F. P., 2006)
Foi nesse cenário de repressão e violência, que se deu o processo de “abertura lenta,
gradual e segura”; processo denominado de “distensão do governo autoritário-burocrático”
pela teoria oficial da RS (ESCOREL, 1999). Para Escorel, o processo de distensão, idealizado
pelo General Golbery Couto e Silva e garantido, junto ao exército brasileiro, pelo recém-eleito
presidente General Ernesto Geisel; tinha como objetivo institucionalizar o regime, isto é,
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transferir os mecanismos de autoridade e violência outorgados pelos atos institucionais para
uma nova constituição. Tratava-se de um movimento que procurava conter as pressões
populares e da burguesia insatisfeita, no cenário de crise do petróleo, sem desagradar os
setores mais radicais das forças armadas brasileiras, contrários à “abertura”.
O próprio PCB tinha leitura das reais intenções da abertura. Em dezembro de 1974, em
seu número 118, a Voz Operária celebra as dificuldades do governo Geisel em
institucionalizar o regime, com o crescimento da bancada do MDB:
“Face a nova situação de maiores dificuldades para elas,
as forças que sustentam e dirigem o regime hesitam entre
desistir do projeto de legalização do fascismo, mediante novo
golpe de Estado que imponha a sua dominação mais grosseira,
sem disfarces, ou prosseguir nesse projeto, malgrado as
condições adversas. ” (A Voz Operária, n 118, dezembro 1974
In.: CARONE, 1982)
É importante, também, entender o limite das divergências entre os setores do regime
militar. Embora tivessem concepções pouco diferentes em relação ao uso da autoridade, não
configurava, em nenhuma hipótese, um conflito entre correntes fascistas e democráticas, no
interior das forças armadas brasileiras:
“Ambas procuravam o melhor caminho para garantir a
sobrevivência e a consolidação do atual regime. Ambas se
empenham fazer prevalecer os meios, que consideram mais
eficientes, de impedir o avanço de um processo e de manter
subjugada a classe operária e as massas populares, assegurando
a espoliação do país pelos grandes grupos econômicos. Ambas
são parte do “sistema”, defensora do “sistema” e da “revolução
que não para e continua”. (A Voz Operária nº 122, abril/maio
de 1975, In.: CARONE, 1982)
Para Escorel (1999), dois grandes pontos se destacam nesse período que podem ser
caracterizados como novidades, no regime ditatorial civil-militar que governava o país desde
1964: a reativação da política e das oposições (políticas, eclesial, liberal e popular) e o
destaque do setor social no planejamento governamental (II PND).
Na lógica da reativação política e do surgimento das oposições, Escorel (1999) sugere
um cenário prolífico, tanto na política partidária, quanto na oposição, via organizações da
Sociedade Civil, com emergência de novos atores, a despeito da repressão da ditadura. Entre
os movimentos da época, a autora destaca o crescimento do MDB nas eleições para o poder
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legislativo e o aumento da participação, em seu interior, dos partidos clandestinos, entre eles,
o PCB; o protagonismo assumido pela CNBB, OAB e ABI nas negociações em defesa dos
direitos humanos, o Movimento Contra a Carestia que tinha base popular e participação
decisiva das Comunidades Eclesiais de Base (CEB), as greves que mobilizaram o país,
sobretudo, a dos metalúrgicos do ABC encabeçadas por um “novo sindicalismo”, além do
ressurgimento de um novo movimento estudantil e universitário, marcado muitas vezes pela
ocupação política de espaços aparentemente científicos como os Encontros Científicos dos
Estudantes de Medicina (ECEM) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC). Cabe lembrar que, apesar do momento histórico rico na proliferação de movimentos
antagônicos ao regime, boa parte dessas organizações, se não todos, sofreu de alguma forma
repressão violenta da ditadura militar.
Escorel (1999) aponta para existência de uma dinâmica de distensão e repressão que
variava de acordo com necessidade do governo Geisel de resolver as crises ora com setores da
“linha dura” do exército, ora com as frentes progressistas da Sociedade Civil. Essa perspectiva
é parcialmente contestada por documentos e revelações, descobertos após a publicação do
trabalho da autora. Em 24 de março de 2004, a revista “Isto É” publicou reportagem de
Amaury Ribeiro Jr., baseada em documento encontrado nos pertences do General Antônio
Bandeira, que comandou as Forças Armadas até o fim da II campanha contra a Guerrilha do
Araguaia, no qual foi revelado o conteúdo de uma reunião entre os Generais Ernesto e
Orlando Geisel e o então presidente, General Emílio G. Médici. Na reunião em questão,
discutiu-se as diretrizes da repressão política: (...) a utilização de todos os meios necessários
para eliminar, sem deixar vestígios, as guerrilhas rurais e urbanas, de qualquer jeito, a
qualquer preço. Na edição seguinte da mesma revista, publicou-se a reportagem “Traição e
Extermínio” que revelou detalhes da “Operação Radar” que promoveu o assassinato de
dirigentes do comitê central do PCB, bem como o desmantelamento de núcleos regionais e
gráficas do partido.
Esses documentos sugerem que o terrorismo de Estado foi uma tática utilizada, não
somente para agradar setores da “linha dura” dos militares e, tampouco, apenas como
mecanismos de desaceleração das conquistas progressistas dos movimentos da Sociedade
Civil, sejam liberais ou populares. Mais do que isso, o terrorismo de Estado foi um dos pilares
da distensão do governo Geisel, principalmente nos dois primeiros anos, contribuindo para a
construção de um cenário político, em que a oposição ao regime tivesse pouca referência no
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processo anterior à 1964, sobretudo nos movimentos de Guerrilha Urbana e Rural de
orientação comunista e no próprio PCB.
Para Silva (2008), a perseguição política dos “anos Geisel” obrigou o PCB a
recomeçar:
“Os anos 1970 foram especialmente difíceis para o PCB.
Se antes o partido sofreu uma verdadeira “sangria” de seus
quadros para as organizações da “esquerda armada”, a partir de
1974 se tornou (desmanteladas aquelas organizações) o alvo
preferencial do aparelho repressivo. O princípio do complexo
processo de abertura, a partir do governo de Ernesto Geisel,
coincide com um aumento da perseguição aos pecebistas. O
partido se viu obrigado praticamente a recomeçar. No exterior,
seus dirigentes esforçavam-se para manter a unidade, enquanto
no Brasil o partido buscava reorganizar-se em cada estado”.
(Silva 2008).
Santana (2001) aponta um PCB perdido durante a primeira metade de 1970,
debatendo-se entre às perspectivas internas e externas do partido. Na perspectiva interna, o
PCB faz uma análise da conjuntura pré-golpe, responsabilizando os setores do partido que
estavam mais próximos ao governo João Goulart, pelos “descaminhos da organização”.
Segundo o autor, essa posição, embora não extinguisse a tensão entre “direitistas” e
“esquerdistas”, contribuiu para que partido seguisse numa linha mais cautelosa de atuação. Na
perspectiva externa, Santana aponta para uma composição com o MDB que se consolida com
a vitória eleitoral de 1974, dando certeza aos comunistas de estarem no caminho certo. Além
disso, o PCB reconhece na frente única pela democracia, uma estratégia importante de
combate ao regime e uma forma de se aproximar dos movimentos populares.
Para Santana (2001), o PCB, a partir da revisão da própria história, busca um caminho
do meio entre um discurso conciliatório e o discurso revolucionário dos movimentos de luta
armada. O autor chega a conclusão de que o partido considera que, ao longo de sua existência,
ambos os posicionamentos acabaram por afastá-lo dos movimentos de massa.
Considerando a leitura do partido pós-eleições de 1974:
“O mais provável, assim, é que os governantes fascistas
tentem levar adiante seus planos de preservação do regime,
através de uma institucionalização do sistema de repressão do
povo e, particularmente, do movimento operário. A única
possibilidade que têm de alcançar esse objetivo será por meio da
“domesticação” da maioria do MDB, simultaneamente com a
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marginalização ou mesmo com a ilegalização dos elementos
mais combativos da oposição. Mais seu esforço se concentrará
no aliciamento de correntes e personalidades emedebistas,
através de fórmulas disfarçantes de “união nacional”,
“colaboração construtiva”, “descompressão responsável” e
outras desse gênero e, de outro lado, na repressão policialmilitar às forças mais consequentes da luta antifacista,
principalmente no Partido Comunista. ” (A Voz Operária, n 118,
dezembro 1974 In.: CARONE, 1982)
O caminho do meio, para o PCB, passava pela democracia, através da consolidação de
uma frente “antifacista e patriótica”, como observamos no Manifesto do PCB ao povo
brasileiro de 1976:
“O Comitê Central do PCB, que se reuniu recentemente
na mais rigorosa clandestinidade, conclama a todos os patriotas
e democratas a unir suas forças em ampla frente única
antifacista e patrióticas, para assim intensificarmos, todos
juntos, a luta pelas liberdades democráticas, contra a miséria e a
fome, em defesa da soberania nacional, pelo isolamento e
consequente derrota da ditadura. ” (A Voz Operária, n 125,
junho 1976 In.: CARONE, 1982)
Se no campo político, o governo Geisel acenava com uma abertura seletiva, ao mesmo
tempo em que avançava no desmantelamento violento do PCB; no campo do planejamento do
Estado observa-se um lugar de destaque para as políticas públicas. O II Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND) era o carro chefe do governo na tentativa de manter o ritmo de
crescimento e atingir o sonho do “Brasil Grande Potência”. Para Escorel (1999), o regime não
abandonou a estratégia de legitimar-se pelos êxitos econômicos, embora, dado o contexto
internacional, considerasse obtê-los em proporções bem menores àqueles do período do
“milagre econômico”. A novidade, ao menos no discurso, era a distribuição da “riqueza
acumulada” por todas as classes sociais.
Entretanto, em um período de recessão econômica devido à crise internacional do
petróleo, em que predomina a tendência acentuada de deslocamento do capital da esfera
produtiva para a esfera financeira, a forma de manutenção do crescimento econômico
encontrada pelo governo teve repercussões apocalípticas, sobretudo para as classes populares
com a perda do controle da inflação e queda do poder de compra dos salários, tanto pela
desvalorização do cruzeiro quanto por adulteração dos índices de correção por parte do
governo. A política econômica que ficou conhecida como “ciranda financeira”, por basear-se
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num endividamento em dólar captado pelas empresas estatais para manter a atividade
econômica privada, conduziu o Brasil para uma de suas maiores crises econômicas,
aumentando ainda mais a concentração de renda e a dívida externa do país (ESCOREL,
1999).
Entretanto, o II PND trazia uma inovação que superava o discurso de austeridade do
“milagre econômico” da ditadura. A ideia de esperar o bolo crescer para depois dividir, tinha
sido substituída, pelo menos no discurso oficial, pela noção de que o desenvolvimento social
deveria ocorrer de forma paralela e progressiva ao desenvolvimento econômico. Propunha-se
uma melhor distribuição das riquezas do país, não através de incremento salarial, da expansão
da oferta de empregos ou do aumento do poder compra das classes populares, mas sim através
de políticas públicas, sobretudo nas áreas da educação, da previdência social e da saúde.
Para Escorel (1999), a introdução da questão social no planejamento do Estado é uma
tentativa de legitimação do regime, ante o fracasso dos governos anteriores, que imprimiu às
classes populares uma realidade de austeridade e crise. Andrade (1982) entende a expansão
das políticas sociais como uma necessidade de enfretamento do Regime Militar da pressão
organizada do operariado central, sobretudo no sentido de neutralizar a mobilização da grande
massa de trabalhadores de menor renda e menor capacidade de organização. Para o autor esse
período marca uma grande expansão do financiamento, produção e distribuição das áreas de
educação, previdência, saúde e trabalho, embora de forma verticalizada, burocratizada e
ineficiente (ANDRADE, 1982).
Escorel (1999) identifica no II PND o surgimento de três instituições que seriam os
pilares institucionais, estímulos oficiais à estruturação, articulação e crescimento do
movimento sanitário. A saber: o setor Saúde do Centro Nacional de Recursos Humanos do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (CNRH/IPEA), a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) e o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde da OPAS
(PPREPS/OPAS). Para a autora, estas três frentes institucionais articularam uma rede de
sustentação de projetos e de pessoas, financiando pesquisas, contratando profissionais,
promovendo articulação com secretarias estaduais de saúde, elaborando propostas alternativas
de organização dos serviços de saúde e de desenvolvimento de profissionais.
Dentre os projetos vinculados à saúde coletiva que surgem nessa época, destaca-se o
Programa Nacional de Interiorização da Saúde e Saneamento (PIASS) que mais tarde iria
incorporar as experiências de expansão de cobertura dos cuidados básicos à Saude de Montes
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Claros (MG) e Patos (PB); o desenvolvimento do Instituto de Medicina Social na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e a criação, na Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), em uma parceria com a FINEP, do Programa de Estudos Populacionais e
Epidemiológicos (PEPPE), coordenado por Eduardo Costa e o Programa de Estudos
Socioeconômicos da Saúde (PESES), coordenado por Sérgio Arouca (ESCOREL, 1999;
SILVA, 2008).
A chegada de Arouca à FIOCRUZ, para coordenar o PESES, revela a aparente
contradição do processo de abertura do governo Geisel. Enquanto a repressão fechava o cerco
contra os membros do PCB, obrigando Arouca e Anamaria a deixar Campinas, o II PND
absorvia quadros da esquerda brasileira, sobretudo para a Academia, onde encontravam
financiamento e liberdade para se envolver nas lutas setoriais. O depoimento de Viana à
Escorel dá uma exata dimensão dessa estrutura:
“O IPEA era uma espécie de ilha da liberdade na
administração pública. Eu, que cheguei aqui em 1975, me
surpreendi com a liberdade com que as pessoas tratavam dos
assuntos do governo, em nível interno, evidentemente, mas isso
não se via em outros lugares”. (ESCOREL, 1999)
De acordo com Silva (2006) Arouca e vários de seus “seguidores” iniciaram seu
trabalho no PESES em 1976:
“O grupo de Campinas quase que se translada por inteiro
pro Rio pra trabalhar nesses programas. No PESES o maior
projeto de investigação (...) tentava retomar a idéia da tese do
Arouca (...): por que tinha se estabelecido a Medicina Preventiva
da forma que se estabeleceu na América Latina. (...) chamado
Investigação Nacional sobre o Ensino da Medicina Preventiva,
era de certa maneira a prova de campo se essa tese do Arouca
era correta”. (CAMPOS, F. apud SILVA (2006)
Silva (2006) aponta para uma característica interessante do projeto que era sua
capacidade de atrair e consolidar um grupo multidisciplinar, no qual conviviam economistas,
sociólogos e antropólogos com os sanitaristas.
Nesse contexto favorável à Academia há uma produção mais contestadora, mesmo que
em nível setorial, pois os grandes encontros científicos passam a ser também centros de
ebulição política, como os Encontros Científicos dos Estudantes de Medicina (ECEM) e as
Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Para Escorel
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(1999), as reuniões da SBPC passaram a congregar um número cada vez maior de pessoas
exigindo a democratização e, a partir do ano de 1977, passaram a ser controladas pelas forças
de repressão, chegando ao ponto de impedir a reunião desse ano que ocorreria em Fortaleza.
No ano anterior, 1976, na ocasião de sua 28ª edição que ocorreu em Brasília, a
Reunião Nacional da SBPC atraiu um grupo de pessoas ligadas aos departamentos de
medicina preventiva e social do Rio de Janeiro e de São Paulo (ESCOREL, 1999). A autora
destaca que grande parte desse grupo era proveniente do departamento de medicina
preventiva da UNICAMP que, até 1975, constituíra um centro de atração nacional de pessoas
envolvidas na luta política na área da saúde, muito pelo pioneirismo daquele departamento em
propor uma análise do processo de saúde e doença, pelo ponto de vista do materialismo
histórico. Após o conflito com o Reitor Zeferino Vaz e perseguição aos membros do PCB, dáse uma verdadeira “diáspora” naquele departamento que ajudaria a difundir o pensamento
sanitarista. Parte migrou para São Paulo, ou para mestrado do departamento de medicina
preventiva e social da USP, ou para a secretaria estadual de saúde, particularmente para o
projeto da Zona Leste. Parte foi para o Rio de Janeiro, onde, sob a liderança de Arouca,
estavam desenvolvendo o PESES na FIOCRUZ, com apoio da FINEP. (ESCOREL, 1999).
Brasília aprestou como uma oportunidade única para que os pioneiros do novo
pensamento sanitarista, muitos dos quais vinculados ao PCB, voltassem a se congregar. A
análise da SBPC como espaço organizado, a partir de associações, fez com que a dificuldade
de filiar o trabalho dos sanitaristas às associações já existentes, tensionasse a proposta dos
médicos – que faziam o primeiro curso de saúde pública da faculdade de saúde pública da
USP – da criação do CEBES (CEBES, 1977e).
Esses médicos, pós-graduandos em saúde pública, eram oriundos dos programas de
residência dos departamentos de Medicina Preventiva e Social da USP, UNICAMP,
Sorocaba, Botucatu, Santa Casa de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, bem como
pessoas ligadas à UFRJ e da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro (CEBES,
1977e). Os programas de residência de medicina preventiva e social se consolidaram,
sobretudo em São Paulo, no final da década de 1960 por intermédio da criação da carreira de
estado do Médico Sanitarista, pelo então secretário de saúde Walter Sidnei Pereira Leser. Em
1975, ao retornar à secretaria, Leser articula junto ao Ministério da Saúde uma parceria para
criar um curso rápido de pós-graduação em saúde pública na USP:
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“Nesse período, com o apoio desse pessoal no Ministério
da Saúde foi feito um convênio com a Secretaria Estadual de
Saúde e a Faculdade de Saúde Pública para criar o que foi
chamado de “curso curto” de Saúde Pública. Isso foi importante
porque o curso tradicional durava um ano e formava 30 pessoas,
sendo que dessas, 15 eram estrangeiras. (...) esse pessoal foi
recrutado nas residências de Medicina Preventiva e em vários
estados, inclusive com a perspectiva de um novo mercado de
trabalho, dentro da carreira. Vários desses alunos foram figuras
importantes da saúde pública. Um exemplo é o Eduardo Jorge,
grande batalhador da área” (GUEDES, J. S. apud FALEIROS et
al, 2006)
Ainda de acordo com o trabalho de Faleiros (2006) esse convênio atenderia às
necessidades da Secretaria Estadual de Saúde que pretendia formar cerca de quatrocentos
sanitaristas, a curto prazo. Atenderia também às necessidades do movimento sanitário, que
estava prestes a surgir, a partir da consolidação da formação de seus “intelectuais orgânicos”.
A relação fundamental do recém-criado CEBES com esse grupo, fica explicita na
primeira edição da Revista Saúde em Debate. O “conselho de redação” reafirma, em seu
editorial, o posicionamento proferido no discurso da oradora da primeira turma formada pelo
curso de pós-graduação em saúde pública da USP, publicado na íntegra, assim como toda a
solenidade de formatura (CEBES, 1977c). No discurso, reforça a percepção ampliada do
processo de saúde e doença, sobretudo pela perspectiva do materialismo histórico, que funda
o pensamento sanitário e vai conduzir as lutas da “esquerda” do setor saúde nas próximas
décadas. (CEBES, 1976b)
Com o grupo de São Paulo, capitaneado por David Capistrano Filho, nasce o CEBES,
mas sobretudo a Revista Saúde em Debate. De acordo com próprio editorial da primeira
edição da revista, pretendia-se reeditar a Revista Brasileira de Saúde Pública; porém com a
adesão dos sanitaristas de vários estados, houve necessidade de criar um órgão facilitador para
a participação e distribuição a todos os interessados (CEBES, 1976a). Tal informação é
ratificada no quinto número, quando o CEBES publica seu balanço após um ano de
existência, intitulado de “Crise do Crescimento” (CEBES, 1977e).
Os primeiros núcleos do CEBES nascem, basicamente, como mecanismos de
distribuição da revista, cujo objetivo principal residia em ampliar e consolidar o debate crítico
em torno da saúde, constituindo-se em polo formador de opinião entre os profissionais de
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saúde (Escorel, 1999). O CEBES, cuja principal expressão naquele primeiro momento era a
revista Saúde em Debate, limitava-se ao papel de divulgação do pensamento sanitário:
“Naturalmente, a principal atividade do centro continuará
sendo editar a revista (...). Afora a revista, o Centro tem o dever
de participar ativamente da vida, das promoções, de entidades
que congreguem profissionais de saúde. Deve, igualmente,
prestar assessoria a organismos diversos, em suas atividades
relacionadas com saúde, como sindicatos, associações de bairro,
órgãos de imprensa, entidades estudantis, os diversos níveis de
poder legislativo, escolas, etc.” (CEBES, 1977f)
A importância desse papel de divulgação é ressaltada por Nelson Rodrigues dos
Santos, o Nelsão:
“(...) a revista Saúde em Debate, cujos artigos eram
plurais, (...). Eram artigos de um número não muito grande de
páginas, de fácil leitura, pois o espírito na época era o de muito
compromisso para divulgar ideias. Então, os próprios articulistas
não empetecavam a redação dos artigos, não eram artigos
herméticos, eram de fácil compreensão e a sucessão de revistas
do CEBES teve um caráter de fácil divulgação, fácil apreensão
daqueles novos conceitos, daquelas pregações pelo sistema
público de saúde, direito universal à saúde e saúde como direito
de cidadania (...) e a revista se espalhava no Brasil todo,
ganhando corações e mentes às dezenas, centenas e milhares de
pessoas. Era a revista mais lida pela juventude estudiosa, não só
na área de saúde pública sanitarista, mas da saúde de um modo
geral. O nascimento do movimento sanitário brasileiro fazia com
que as ideias tivessem a capacidade de empolgar corações e
mentes das coletividades, porquanto as ideias já existiam, e uma
coisa são as ideias, mas os formuladores de ideias
transformaram-nas num movimento social. Esse salto de
qualidade se deu no segundo quinquênio dos anos 1970”.
(FALEIROS et al. 2006).
O sucesso inicial de Saúde em Debate pode ser creditado também à estratégia de
lançamento, vinculada a um circuito de palestras nas principais capitais do país, com objetivo
de divulgar o pensamento sanitarista, mas também de consolidar núcleos de distribuição e
divulgação da revista (CEBES, 1977f). Nesse sentido, o CEBES procurou ampliar suas bases,
primeiramente na comunidade acadêmica, articulando-se às Semanas de Estudo sobre Saúde
Comunitária (SESAC), aos ECEM, à Associação Brasileira de Ensino Médico (ABEM), à

94

SBPC e às diversas faculdades ao mesmo tempo que dava visibilidade nacional a figuras do
pensamento crítico na área da saúde.
Paim (2007), a partir de uma leitura gramsciana, entende o papel fundamental do
CEBES como “intelectual coletivo” do Movimento Sanitário Brasileiro (MSB), assumindo,
nessa perspectiva, a tarefa de difundir criticamente as descobertas individuais dos sanitaristas,
transformando-as em base para a ação vital, em elementos de coordenação e de ordem
intelectual e moral (GRAMSCI, 2013). Assim, ao congregar e difundir seus intelectuais, o
CEBES dá substancialidade ao pensamento sanitarista, fundando no mesmo movimento, o
MSB. Nessa perspectiva, Escorel (1999) entende a criação CEBES como a pedra fundamental
do MSB.
Essa composição fica evidente, nas duas primeiras edições da Revista Saúde em
Debate. Na primeira edição, a matéria de capa consistia em uma crítica ao modelo
previdenciário brasileiro, sobretudo ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
(CEBES, 1976a). Nesse número de estreia também trazia análises de modelos assistenciais,
programas comunitários e projetos institucionais, difundindo, enfim, o corpo doutrinário do
MSB (Escorel, 1999). Em entrevista publicada por Escorel (1999), Arouca aponta o caráter
predominantemente sanitarista da revista:
“Nesse primeiro número tem muito do que vinha sendo
produzido na UNICAMP. Mesmo o texto de saúde comunitária,
com uma abordagem epistemológica do trabalho político, tenta
passar em uma linguagem quase cifrada, que existia um
caminho de trabalho político na área da saúde”. (Entrevista
colhida por Sarah Escorel em 1986, publicada em Escorel, 1999)
No segundo número, o CEBES se debruça mais sobre o trabalho médico. Na matéria
de capa, intitulada de: “O médico, um empregado visto pela lei” posiciona-se no cenário
político do setor saúde, ao lado das entidades profissionais, na defesa do assalariamento
profissional da categoria médica em um contexto de “Sistema Nacional de Saúde, público,
institucional sem fins lucrativos, cuja definição e rumos sejam dados pelas entidades
representativas dos usuários” (CEBES, 1977b). A posição do centro pretendia se opor à
proposta reacionária da prática liberal defendida pela Associação Médica Brasileira (AMB) e
aos interesses empresariais representados pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e pela
Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE).
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Para Escorel (1999), a posição pelo assalariamento é uma tentativa de aproximar os
profissionais de saúde, sobretudo os médicos, das classes populares. O Programa de Trabalho
do CEBES para os anos de 1978-79, aprovados na ocasião da I Assembleia Nacional do
Centro, deixa claro esse posicionamento:
“(...) demonstrando que os interesses destes
profissionais, que constituem hoje um numeroso contingente de
assalariados, são perfeitamente conciliáveis com os das massas
trabalhadoras” (CEBES, 1978a).
Entretanto, é exatamente da dificuldade em harmonizar os interesses dos profissionais
de saúde e as necessidades das classes populares, que nasce a primeira crise do CEBES,
retratada no editorial de sua terceira edição:
“Existem duas concepções de atuação do CEBES, não
excludentes que polarizam os interesses de grande número de
associados. A primeira afirma o CEBES como aglutinador de
tendências renovadoras do setor saúde, em nível profissional,
com objetivo de coordenar esforços para desenvolver políticas
de saúde mais adequadas à realidade brasileira (ou ‘necessidades
sanitárias da população). A segunda concepção, sem subestimar
o trabalho nas entidades profissionais de saúde, quer
desenvolver atividades voltadas mais diretamente à comunidade
através de suas várias organizações (...). Na realidade, as duas
concepções se harmonizam, quando o CEBES é concebido
como um grande grupo de opinião, capaz de promover o debate
sobre os reais problemas de saúde, adequando-os interesses dos
profissionais às necessidades da população” (CEBES, 1977c).
A própria matéria de capa da edição, sobre a desnutrição e o planejamento econômico,
tenta conciliar as duas concepções. Escorel (1999), entretanto, observa que as duas
concepções jamais conseguiram se harmonizar, apontando que, sobretudo no Sudeste, os
núcleos do CEBES dedicaram mais atenção ao trabalho junto aos profissionais do que
propriamente às atividades voltadas para a população. O editorial da 5ª edição evidencia
claramente essa tendência, ao exaltar a revitalização e ocupação do XIX Congresso Brasileiro
de Higiene; manifestar apoio ao movimento de renovação médica que disputava os sindicatos
da categoria no Rio de Janeiro e São Paulo; por fim, ao divulgar a carta dos profissionais de
saúde à população brasileira:
“Essas três manifestações são confortadoras. Indicam
que o debate sobre saúde avançou consideravelmente em nosso
país e na direção pela qual vêm batendo nossa revista e nosso
Centro, criados, aliás, para este fim”. (CEBES, 1977e)
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Evidentemente, o pensamento sanitário não era a única corrente dentro CEBES:
“Apesar do CEBES não ser um braço do PCB na área da
saúde ou uma iniciativa determinada pelo partido (alguns
pecebistas da “velha guarda” na área da saúde inclusive viam
com desconfiança suas idéias), ele era hegemonizado por
militantes do PCB, e atuava no quadro da política democrática
proposta pelo partido” (SILVA, 2006).
Nessa perspectiva, a partir da 3ª edição, observamos o surgimento do discurso que
marcará a trajetória do CEBES nos próximos anos: “Democracia e Saúde”. Esse discurso
convergia com posicionamento do PCB no final da década de 1970, no sentido de
constituição de uma frente ampla e democrática que derrotaria a ditadura civil-militar
brasileira:
“Participando ativamente da luta unitária pelas
liberdades democráticas, os comunistas reconhecem que são
idênticas as concepções de democracia que circulam, explícita
ou implicitamente, entre as diversas correntes da oposição.
Para os comunistas, a luta pela democracia, pela manutenção,
ampliação e aprofundamento das conquistas alcançadas, é
parte integrante da luta pelo socialismo” (PCB: Resolução
Política novembro de 1978 In.: CARONE, 1982).

No editorial do 3º número da revista, observamos ainda referências limitadas à
democracia, muito vinculadas à política interna do Centro e ao setor saúde, sobretudo em uma
perspectiva de uma Reforma Sanitária (RS) (CEBES, 1977c). Escorel (1999) aponta que a
luta pela democracia passa ser central para o CEBES, a partir de sua I Assembleia Nacional,
realizada na ocasião do XIX Congresso Brasileiro de Higiene. A introdução do Programa de
Trabalho, aprovado na assembleia e publicado na 6ª edição da Revista Saúde em Debate,
deixa claro a guinada do CEBES: “Para que possamos concretizar o nosso objetivo geral e
participarmos mais dos movimentos sociais mais progressistas (...). ” (CEBES, 1978a).
Nesse documento, que faz um balanço das principais contradições do CEBES até
então, assume como ponto programático:
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“Procurar unir as lutas desenvolvidas no setor por
melhores condições de vida da população às lutas pela
democratização geral da nação, e as conquistas das liberdades
democráticas”. (CEBES, 1978a).
O CEBES ainda promoveria em várias capitais, o Dia Nacional de Saúde e
Democracia, em que divulgaria a “Carta dos Profissionais de Saúde à População Brasileira”
endossada por milhares de assinaturas (Escorel, 1999). Para a autora (Escorel, 1999), esse é o
cenário que marca a intensificação da luta do CEBES, como entidade representativa dos
profissionais de saúde, pela ampla redemocratização. De acordo com o próprio Centro o
regime de exceção é o maior obstáculo para a RS: “Os freios maiores, contudo, residem na
falta de liberdades democráticas, na ausência de participação do povo nos destinos da nação”
(CEBES, 1978b).
Em 1978, no auge da luta pela redemocratização, o CEBES enfrenta, o que Escorel
(1999) caracterizou como uma crise de projeto, impactando sobretudo na revista Saúde em
Debate que só voltaria a ser publicada no início de 1980. Essa crise é tratada pelo CEBES no
Editorial dos volumes 7 e 8 da revista:
“Os que estavam interessados apenas no aspecto
aglutinador de oposições combativas de Sindicatos ou de
profissionais interessados em criar suas novas entidades
representativas, tenderam a se ocupar de suas novas atividades e
a abandonar o CEBES. Outros, que não podiam se exprimir na
universidade sufocada pelo arbítrio e viram no CEBES uma
alternativa, tendem também a abandoná-lo, quando a
universidade pode ser, novamente, um palco de debates,
relativamente abertos. Finalmente, é natural que editoras e
autores tendam a ocupar o “mercado” editorial de saúde que o
CEBES de certa forma garimpou, expandiu. Mas ainda, esses
eventos são positivos, promissores, por representarem uma
ampliação considerável do debate e da luta para elucidar e
resolver os problemas sanitários, para defender os interesses dos
profissionais de saúde. Com tal evolução só temos que vibrar.
Nossa ideia de CEBES, entretanto, longe de se desfazer, ganha,
nessas condições maior nitidez”. (CEBES, 1978b)
A partir da crise, o CEBES enfatiza seu caráter cultural e intensifica a luta pela
democracia:
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“Nossa ênfase é, então, o trabalho cultural, na área da saúde, do ponto de vista do
interesse coletivo da imensa maioria do nosso povo. Converter em realidade essa ênfase, em
iniciativa é o desafio que temos pela frente. ” (CEBES, 1978b). Nesse contexto de crise, a
opção pelo trabalho cultural aproximou o CEBES de uma experiência de vanguarda na
transformação do setor saúde, que iria influenciar profundamente as estratégias do Centro e
do MSB. Em novembro de 1978, o CEBES trouxe ao Brasil o sanitarista italiano Giovanni
Berlinguer para uma semana de lançamento de seu livro ‘Medicina e Política’. Para o
movimento sanitário, Berlinguer e a experiência italiana passam a ser referência da relação
indissociável entre saúde e democracia, além de trazer um horizonte de vanguarda no que diz
respeito à participação dos trabalhadores nos rumos da reforma sanitária da Itália.
A vinda de Berlinguer ao Brasil tensiona, também, os membros dos CEBES, filiados
ao PCB, partido que era hegemônico no Centro. O sanitarista, senador pelo Partido Comunista
Italiano (PCI) é irmão do secretário geral do PCI, Enrico Berlinguer principal referência da
tendência eurocomunista que tinha na defesa do valor universal da democracia o seu principal
referencial:
“A experiência realizada nos levou à conclusão – assim
como aconteceu com outros partidos comunistas da Europa
capitalista – de que a democracia é hoje não apenas o terreno no
qual o adversário de classe é obrigado retroceder, mas é também
o valor historicamente universal sobre o qual se deve fundar
uma original sociedade socialista” (BERLINGUER, 2009).

O PCI guarda alguma simetria com seu congênere brasileiro, a saber: a luta
antifascista, ampla aliança em favor da democracia, incluindo setores da igreja católica e a
crítica ao “esquerdismo” da luta armada anti-ditadura. Nesse sentido, a presença de
Berlinguer empolga os sanitaristas filiados ao PCB:
“A Reforma Sanitária é uma coisa singular na história
latino-americana. Teve tudo a ver com a ditadura e a luta pela
redemocratização, com uma forte participação estratégica do
PCB. A minha base no partido pensava e trabalhava no CEBES
como projeto do partido, percebendo a importância dessa
relação de democracia e saúde no sentido bastante amplo. Claro,
a gente estava bebendo um pouco da experiência italiana,
especialmente com Giovanni Berlinguer. Aí o CEBES publicou
livros de Giovanni Berlinguer, que veio ao Brasil no final dos
anos 1970. Em plena ditadura militar, fomos ao evento no
Colégio Bennet com ele, que era senador pelo Partido
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Comunista Italiano. Tinha todo aquele clima de abertura, de
mobilização, de organização, que foi o fermento, eu diria, do
que iria acontecer poucos anos depois com a 8ª CNS”
(TEMPORÃO, J. G. apud FALEIROS et al., 2006).
Para Arouca a visita de Berlinguer marca o momento da definição política do CEBES:
“A visita de Berlinguer ao Brasil, em 1978, foi da maior
importância na própria definição da linha política do CEBES, de
discutir como estava se dando essa luta de associar a questão da
saúde com a questão da democratização (...). Nesse momento, o
CEBES já tem uma linha editorial, está conseguindo manter a
revista, tem núcleos sendo organizados pelos diferentes Estados
do Brasil e está fazendo, do ponto de vista político, o salto da
academia para a luta política” (AROUCA, A. S. apud
ESCOREL, 1999).

É nessa ocasião que a direção do CEBES passa do grupo de São Paulo para o Rio de
Janeiro. Arouca, eleito presidente do Centro, abandona de vez sua produção acadêmica e se
projeta como figura da política nacional:
“Se nós olharmos um pouco retrospectivamente o grupo
de São Paulo, o David que era do PCB, foi fundamental na
criação do CEBES e na estruturação da revista Saúde em Debate
que foi e ainda é um veículo central na disseminação de todas
essas ideias da reforma sanitária. Mas eu diria que o grupo do
Rio de Janeiro (o Arouca não nasceu no Rio de Janeiro, mas foi
incorporado, assimilado digamos assim, pelo Rio de Janeiro) foi
central na construção do CEBES enquanto ator político dentro
do processo de reforma sanitária, quer dizer, foi aqui no Rio que
o CEBES transcendeu a visão do centro de estudos pra
veiculação de ideias através de uma revista e de realização de
debates para o centro de estudos que colocou a questão da saúde
e democracia como eixo político do movimento de reforma”
(TEMPORÃO, J. G. apud SILVA 2006).
Com Arouca, O CEBES não se limitaria mais a função de “intelectual coletivo” ou de
formador de opinião. O Centro, nos próximos anos, assumiria um papel de articulador do
projeto principal do MSB: A Reforma Sanitária Brasileira.
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O Partido Sanitário
O ano de 1979 foi um marco importante no processo de transição democrática
conduzido pelo regime golpista. Com a esquerda armada e o PCB violentamente
inviabilizados e o congresso ainda controlado pela lei Falcão e pelas cassações dos deputados
“autênticos” do MDB, os militares decidem pela extinção do Ato Institucional nº 5 (AI-5),
pela Anistia e pelo retorno do pluripartidarismo. Esse novo contexto da “abertura lenta
gradual e segura” garantiu ao grande contingente de exilados não somente o retorno ao país,
mas também a participação destes e de outros atores, que por aqui ficaram ou por aqui
surgiram nos anos do regime militar, condições materiais de participar da vida política do país
dentro da legalidade jurídica.
Esse período ficou marcado por algum otimismo dos setores da esquerda que já
conseguia vislumbrar o fim do regime militar:
“Sem subestimar, nenhum momento, a força do regime,
nem descartar eventuais reações autoritárias ou fascistas de parte
das forças defensoras dos interesses oligárquicos estabelecidos,
pode-se afirmar que a tendência principal hoje é de aguçamento
das lutas políticas e de classes e de expansão progressiva dos
movimentos pela redemocratização do país, o que leva a um
desgaste cada vez mais acentuado da ditadura” (PCB:
Resolução Política do Comitê Central, novembro de 1978 In.:
CARONE 1982).
O trecho destacado é da resolução política do comitê central do PCB, escrito às
vésperas da extinção do AI-5, ainda no exílio em Paris. O partido, apesar dos avanços da
democratização, só voltaria a legalidade no ano de 1985, com o fim do regime militar,
demonstrando que a ditadura não abriria mão do controle do processo de transição
democrática.
A discussão sobre Anistia deixa ainda mais evidente a urgência do regime em
controlar abertura política, tentando garantir a criminalização dos exilados políticos e o
perdão aos crimes praticados pelos agentes do estado, sejam militares ou civis. Em maio de
1979, cerca de três meses antes da aprovação da Anistia, o Comitê Central do PCB faz uma
leitura dos obstáculos impostos pelo regime e da importância da luta pela ampliação da
proposta dos militares:
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“O caráter e as limitações do projeto de Anistia do
Governo Figueiredo colocam para as forças da democracia o
desafio de seus esforços e realizar, nesse período de tramitação
legislativa do projeto, um grande movimento nacional pela sua
transformação em verdadeiro projeto de Anistia ampla, geral e
irrestrita. (...). É da conjugação da ação do movimento de
massas com um trabalho parlamentar bem conduzido que
surgirão as possibilidades de obter, no Congresso, as
transformações positivas do projeto da Anistia”. (A Voz
Operária nº 159, maio In: CARONE 1982)
Nesse período, observa-se o aumento da influência “eurocomunista” no discurso geral
do partido. Napolitano (2014) aponta o crescimento da vertente dentro do PCB,
principalmente a partir de 1975, quando um de seus principais nomes, Armênio Guedes passa
ser o responsável pela edição do jornal do partido, A Voz Operária. Ainda no mesmo ano, o
Comitê Central do PCB reestrutura-se no exílio, sobre influência do grupo que se aproxima da
visão dos eurocomunistas como Enrico Berlinguer, George Marchais e Santiago Carrillo,
lideranças dos Partidos Comunistas (PC) italiano, francês e espanhol respectivamente.
O “eurocomunismo” surge no bojo das críticas a URSS, sobretudo, a partir do
relatório Kruchev, de 1956, que denunciava parte dos crimes políticos do período estalinista,
implicando na revisão política e estratégica de boa parte dos PCs europeus, com destaque para
o PCI que assume a importância da obra de Antônio Gramsci (CASTRO, 2013). No Brasil, o
relatório coincidiu com a chamada “Nova Política” do PCB, que passou a incorporar a
democracia, ainda que em um primeiro momento, subordinada à “questão nacional”, ou seja,
a afirmação de um desenvolvimento capitalista autônomo contra o imperialismo
(NAPOLITANO, 2014). O autor aponta que, a partir desse momento, o PCB passa definir a
revolução brasileira como “democrática, nacional, antifeudal e anti-imperialista”, assinalando
possibilidade de novas alianças com outras classes sociais e grupos políticos, iniciando um
período de grande prestígio e poder de atração do Partido.
A “Nova Política” tem como consequência um otimismo pré-golpe, que depois
assombraria o partido nos anos de chumbo, que fica evidente no discurso do Secretário Geral
do PCB, após o Comício do Presidente João Goulart na Central do Brasil em 13 de março de
1964:
“O povo veio à rua (...) para perguntar ao Presidente da
República se está disposto a colocar-se à frente do processo
democrático e revolucionário que avança. (...). Porque, naquele
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dia, o Presidente João Goulart, com os atos que assinou e com as
palavras que enunciou, disse ao povo brasileiro que quer
assumir a liderança do processo democrático em
desenvolvimento em nosso país” (Luiz Carlos Prestes apud
Santana, 2001).
Santana (2001), aponta que o otimismo de Prestes era tamanho, que mesmo deflagrado
o golpe, o próprio teria ligado para Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria
(CNTI) para tentar suspender a resposta de greve geral imediata elaborada em conjunto com a
Central Geral dos Trabalhadores (CGT). Prestes acreditava que o governo Goulart tinha
plenas condições de reverter o quadro, apoiado sobretudo no dispositivo militar do presidente,
e a greve geral poderia ser visto como um terreno fértil para provocações (GORENDER, 1987
apud SANTANA 2001).
Para Santana (2001), esse episódio deixa claro as contradições e descaminhos de um
partido que se propunha a capitanear os movimentos de mudança na sociedade brasileira. O
PCB apresentava no discurso e na prática a mescla das posições “esquerdista” e “reformista”,
ou seja, enquanto incorporava a radicalização dos movimentos de massa conseguia, também,
ter espaço para combater o “esquerdismo”, como na polêmica entre Giocondo Dias, dirigente
do PCB e Francisco Julião, liderança das Ligas Camponesas:
“... qualquer força política, qualquer cidadão que
apoiasse as reformas de base era nosso aliado. Depois que se
conseguem as coisas, mudam-se as contradições. Eu acho que
não se fez o empenho necessário (no estabelecimento de
alianças) por causa do nosso esquerdismo (seria uma referência
à conduta política de setores da frente de centro-esquerda que
teriam contribuído para o isolamento do governo Goulart às
vésperas de 64 – nota dos autores). No partido o sujeito se
orgulha de ser sectário porque tem medo de que o chamem de
direitista. Então, quando chega um homem como o Brizola
naquela época e faz um discurso inflamado, impressionava
certos companheiros da direção. Quando chega o Julião... o que
víamos eram vários dirigentes do partido entusiasmarem-se. Eu
fui obrigado a escrever um artigo polemizando com o Julião
para colocar os pingos nos “is". Mas o Julião era um aliado.
Relendo hoje o artigo, acho que muita coisa eu não diria, mas...”
(SANTOS, COSTA 1997).
O depoimento de Dias, ao final dos anos de 1970, aponta a estratégia de combate ao
“esquerdismo” que ameaçava a perspectiva de frente ampla nacional, democrática e
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antifascista inaugurada pela “Nova Política”. Essa perspectiva resistiria ao golpe e daria a
tônica da atuação do PCB durante a ditadura militar, como evidencia o capítulo sobre a VI
Conferência Nacional do Partido ocorrida em dezembro de 1967, do livro “PCB: Vinte Anos
de Política – 1958-1979:
“Reconhecendo o que havia de errôneo nas posições
sectárias e dogmáticas do IV Congresso (1958), pode o Partido
procurar inserir-se no processo real e participar ativamente no
movimento nacionalista, em aliança com as demais forças
patrióticas e democráticas. (...) pode o Partido exercer influência
política considerável na vida política nacional. (...).
Contribuímos para a coesão das forças da frente única e
avançamos consideravelmente no sentido de transformar-nos em
Partido de ação política, dirigente de grandes massas” (PCB:
Vinte Anos de Política – 1958-1979, In: CARONE 1982)
Em depoimento cedido a Silva (2008), Gilvan Cavalcanti de Melo explica que a VI
Conferência reafirmou a posição do partido, levando a dissidência de importantes militantes
para a luta armada, entre eles o camarada Menezes, codinome de Carlos Marighella:
“O partido convocou um congresso para reafirmar a
nossa linha política, em cima de cisões, de quedas, o pessoal
saindo para o exílio... então, a gente tentou organizar o [VI]
congresso que foi realizado em 1967 e que referendou toda a
nossa política de frente democrática, da questão já da Anistia, da
Constituinte, nos documentos de 1967 já está explicitada toda
essa política de abertura política, de se trabalhar através da
sociedade, para “derrotar” politicamente a ditadura, e não para
“derrubar” a ditadura. A “derrubada” significa a luta armada, e a
“derrota” significava para nós o envolvimento da sociedade, dos
movimentos políticos, da população no sentido de isolar a
ditadura e dar uma saída até negociada, como na realidade
aconteceu” (SILVA, 2008).
Com acirramento da perseguição ao PCB nos anos seguintes, muitos de seus dirigentes
foram para o exílio na Europa onde tiveram contato com os eurocomunistas, sobretudo na
França e Itália. Para Napolitano (2014), o exílio aproximava os comunistas brasileiros do
discurso dos PCs europeus, no entanto não havia um vínculo orgânico entre eles. Os debates
no exílio que contribuíram para atuação tanto na clandestinidade quanto pós anistia, segundo
o autor, ocorriam entre brasileiros e consistiam basicamente na reafirmação do “frentismo” da
Nova Política e do polêmico Manifesto da Guanabara, que trazia a questão do voto útil no
MDB. Dessa forma, Napolitano afirma que o clima do eurocomunismo e a rejeição de alguns
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partidos comunistas importantes, como o PCE e o PCI, à via insurrecional armada e à
“ditadura do proletariado” não foram a causa da guinada democrática do grupo brasileiro.
Entretanto o autor assume a importância dessa exposição ao eurocomunismo no sentido de
ampliar o leque o teórico e dar mais corpo político no debate interno, alçando alguns
intelectuais exilados a um novo lugar dentro do debate partidário.
Uma das principais contribuições teóricas vinda da Europa era a obra do italiano
Antônio Gramsci. Apesar de já conhecido pelos comunistas brasileiros, Gramsci ganha
importância com apropriação dos PCs europeus nas décadas de 1960-70, sobretudo o PCI,
num contexto de crítica ao regime soviético, a partir do relatório Kruchev (CASTRO, 2013).
A autora aponta a própria dinâmica do estado brasileiro “em ampliação”, durante o regime
militar como um terreno fértil para as ideias do marxista sardo perseguido e preso na ditadura
fascista de Mussolini.
A leitura gramsciana dos eurocomunistas considera a disputa do estado capitalista a
partir da perspectiva do estado ampliado. A derrubada do estado burguês não necessariamente
ocorreria pela supressão de seus mecanismos de controle e repressão simbolizado nas forças
armadas, como no exemplo da revolução cubana, embora alguns dentro do PCB reivindique
um protagonismo do PC cubano na formação de uma frente única urbana nesse processo
(PCB: Vinte Anos de Política – 1958-1979, In: CARONE 1982). A conquista dos aparelhos
de hegemonia da Sociedade Civil, passa ser o caminho escolhido pelos PCs europeus para
conquista do poder pela classe trabalhadora, numa apropriação da categoria gramsciniana
“guerra de posição”. (CASTRO, 2013)
A perspectiva dos eurocomunistas converge com a posição do PCB desde o
estabelecimento da Nova Política, mas propõe uma tática de atuação diferente que parece
adequada a avalição de conjuntura nacional que faziam alguns intelectuais do partido naquele
momento:
Como já foi assinalado, várias vezes, as transformações
políticas e a modernização econômico-social no Brasil, foram
sempre efetuadas no quadro de uma “via prussiana”, ou seja,
através da conciliação de frações da classe dominante, de
medidas aplicadas de “cima para baixo” (...) essas
transformações “pelo alto” tiveram como causa e efeito
principais a permanente tentativa de marginalizar as massas
populares não só da vida social em geral, mas sobretudo do
processo de formação das grandes decisões políticas nacionais.
(...). Essa modalidade (...) encontrou seu ponto mais alto no
atual regime militar. (...). Uma direta consequência dessa “via
prussiana” foi gerar uma grande debilidade histórica na
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democracia no Brasil. Essa debilidade (...) tem consequências na
própria estrutura do relacionamento do Estado com a Sociedade
Civil, já que o caráter extremamente forte e autoritário do
primeiro corresponde a natureza amorfa e atomizada da
segunda”. (COUTINHO, 1979)
Essa nova tática era a “guerra de posição”, os aparelhos de hegemonia da Sociedade
Civil constituiriam grandes trincheiras capazes de sustentar o regime dominante mesmo
durante períodos de graves crises econômica (GRAMSCI, A. 2012). Na leitura dos PCs
europeus, a luta armada nas sociedades capitalistas mais avançada estaria por isso fadada ao
fracasso, sendo a luta política pela ocupação dos aparelhos de hegemonia a estratégia mais
adequado à ascensão da classe trabalhadora à direção da sociedade.
Leitura similar era feita por alguns intelectuais do PCB:
“A luta pela renovação democrática – precisamente por
recorrer à guerra de posição como método e por afastar
resolutamente qualquer tentação golpista ou militarista – implica
em conceber a unidade como valor democrático. (...). A tarefa
da renovação democrática implica a crescente socialização da
política, a incorporação permanente e “anti-prussiana” de novos
sujeitos individuais ou coletivos ao processo de transformação
da realidade”. (COUTINHO, 1979)
A expressão “renovação democrática”, como vimos no fragmento acima, surge no
ensaio “A democracia como valor universal” de Carlos Nelson Coutinho, publicado em 1979.
A partir dessa expressão, o historiador Raimundo Santos a cria alcunha “renovadores”, que
identifica dirigentes e a intelectuais do PCB, como Armênio Guedes, Aluísio Teixeira, David
Capistrano Filho, João Guilherme Vargas Netto, Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho,
Luiz Werneck Vianna, Milton Temer, Sérgio Gomes, Gildo Marçal Brandão e Marco Aurélio
Nogueira, dentre outros (CASTRO, 2013). Esse grupo de intelectuais, de acordo com a
autora, convergiam quanto à defesa de uma via democrática alternativa aos pressupostos
assumidos pelo PCB.
Silva (2008) aponta que os renovadores defendiam a democracia não como um objetivo
simplesmente tático, ou seja, um regime mais favorável para a atuação do partido na
condução de uma “guerra de movimento” contra o estado burguês. Para o autor, o grupo
ressaltava o valor estratégico do regime democrático ante uma interpretação própria do
conceito “gramsciniano” de estado burguês ampliado, entrincheirado em nas superestruturas
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de hegemonia da Sociedade Civil, em que a guerra de movimento e o assalto ao poder se
tornaram obsoletos. Nessa perspectiva, a democratização da sociedade brasileira, do próprio
PCB e da formação intelectual da esquerda à luz de outras teorias marxistas, passa a ser
indispensável a formação de elementos necessários ao desenvolvimento socialista (CASTRO,
2013).
Os renovadores refutavam a compreensão ‘etapista’ do processo revolucionário
tradicional do PCB, considerando equivocada a proposta de revolução nacional-democrática,
por pressupor uma subordinação da questão democrática à questão nacional (SILVA, 2008).
Embora, o discurso de seus intelectuais identifica-se um “etapismo” próprio que passava,
primeiro pela conquista da democracia e em seguida pela sua consolidação e ampliação que
conduziria ao socialismo:
“(...). De modo esquemático poderíamos dizer que as
tarefas da renovação democrática desdobram-se em dois planos
principais. Em primeiro lugar, lógica e cronologicamente, tratase de primeiro conquistar e depois consolidar um regime de
liberdades fundamentais, para o que se torna necessária uma
unidade com todas as forças interessadas nessa conquista e na
permanência das “regras do jogo” a serem implantadas por uma
Assembleia Constituinte dotada de legitimidade. E, em segundo,
trata-se de construir alianças necessárias para aprofundar a
democracia no sentido de uma democracia organizada de massas
com crescimento da participação popular, e a busca da unidade
nesse nível, terá como meta a conquista do consenso necessário
para empreender medidas de caráter antimonopolista e
antimperialista e, numa etapa posterior, para a construção em
nosso país de uma sociedade socialista fundada na democracia
política”. (COUTINHO, 1979)

Embora não fosse hegemônica dentro do partido, a corrente renovadora influenciou
muitos militantes, sobretudo àqueles vinculados às instituições de ensino superior, muito pela
capacidade de difusão do pensamento de seus intelectuais, sobretudo, pelo instrumento da
Revista Presença lançada no início da década de 1980 (CASTRO, 2013). Dentre os que
beberam do trabalho dos renovadores estavam os intelectuais do CEBES em que parte
significativa de seus membros eram militantes do PCB. A visita do sanitarista italiano
Giovanni Berlinguer, senador pelo PCI, em 1978, estreitou ainda mais as relações entre o
Centro e os renovadores, influenciando sobretudo a mudança política do CEBES marcada
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pela chegada do grupo do Rio de Janeiro, capitaneado por Sérgio Arouca, curiosamente
membro da corrente mais ao centro do PCB, à direção nacional.
A “virada” política do CEBES passa por assumir-se como agente político privilegiado
na luta setorial da saúde apontando a centralidade da luta no parlamento na pauta da
democratização da saúde. Em depoimento publicado por Escorel (1999), o próprio Arouca
deixava clara essa opção:
“A questão da democratização da saúde passa pela
política, a política passa por uma luta parlamentar, o CEBES
detém o conhecimento técnico na área da saúde, então, ele pode
se transformar num elemento de assessoria nas instituições da
Sociedade Civil que estão levando a luta pela democratização.
(...). A mudança que o CEBES faz é que além da linha
ideológica, de divulgação, ele passa a fornecer a base técnica na
área de saúde para os movimentos sociais da Sociedade Civil
brasileira”. (ESCOREL, 1999).
No editorial da 9ª edição de “Saúde em Debate”, o CEBES assume a mudança de
paradigma, assumindo a tática da guerra de posição, buscando disputar os espaços de
produção e controle da hegemonia da Sociedade Civil, revisando o próprio papel de
intelectual coletivo:
(...) na realidade esse trabalho de natureza intelectual
difere substancialmente do trabalho intelectual acadêmico. Não
se trata, como na Academia, de produzir conhecimento original.
Trata-se mais de organizar o conhecimento produzido em outras
instâncias, direcionando-o para formação de políticas e sua
implementação. (...). Muito embora não queiramos encarar o
Estado como algo monolítico, compreendendo suas contradições
internas (as brechas como se diz), o que queremos enfatizar é
que a participação do intelectual no seu interior é
necessariamente vinculada a um projeto político, mesmo que
seja para desmontá-lo, elucida-lo, etc. (CEBES, 1980a)

Mais do que isso, o CEBES se coloca a partir dessa fase como “dirigente” do
movimento sanitário, numa perspectiva gramsciana que assume os intelectuais orgânicos às
classes subalternas como organizadores técnicos ou especialistas da ciência aplicada com
inserção ativa na vida prática, como construtor, organizador e persuasor permanente, sem a
qual permanece “especialista” e não se torna dirigente (GRAMSCI, 1977):
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“É preciso que esse passo seja dado (o de transformação da
produção acadêmica em bandeiras de luta tanto do movimento setorial
da saúde quanto dos movimentos populares), este elo construído. É
esta atividade que possibilita a transmutação do trabalho intelectual
especialista em dirigente (Gramsci – especialista + dirigente). ”
(CEBES, 1980a)
Escorel (1999) aponta a atuação diversa do CEBES, na sua nova proposta de dirigente
do MSB, que se baseava nas articulações regionais dos núcleos do centro com os movimentos
da Sociedade Civil de suas localidades. Enquanto o núcleo de Porto Alegre tinha um forte
vínculo com a medicina comunitária, o núcleo de Santa Catarina se aliou aos setores
populares e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) a partir da publicação dos Cadernos de
Educação Popular. Nesse sentido, para autora o núcleo de Brasília do CEBES cumpre um
papel fundamental junto ao parlamento, sobretudo na assessoria de parlamentares da
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados:
“O CEBES Brasília, dado o acesso às informações mais
imediatas sobre a política nacional, assim como a possibilidade
do contato com pessoas, entidades e instituições a nível
nacional, vem cumprindo um papel peculiar, como núcleo do
CEBES, complementar e fundamental a Diretoria Nacional.
Assim, tem-se realizado um trabalho de assessoria parlamentar
que neste momento deverá consubstanciar-se num programa de
trabalho consequente junto a Comissão de Saúde da Câmara dos
Deputados; o trabalho de cooperação com a CNBB com o
encaminhamento do tema da próxima campanha da fraternidade
– “Saúde para Todos” - também tem sido frutífero e
incentivador de um contato mais estreito com os trabalhos da
Igreja em nível local”. (CEBES, 1981a)
Embora cumprisse um papel estratégico fundamental para o Centro, a relação do
CEBES e do MSB com os partidos políticos não era uma exclusividade do núcleo de Brasília.
José Carvalho Noronha aponta para uma relação de dupla militância que assume um caráter
estrutural do MSB:
“Diz respeito à estruturação da vida política, dos partidos
políticos. Todos nós militávamos em partidos políticos, alguns
clandestinos. O partidão – PCB, por exemplo, tinha o Arouca, o
Eric Jenner Rosas, o Eleutério Rodriguez Neto, o Temporão, etc.
Outros, como eu, o Hesio Cordeiro, militantes ativos do MDB,
da 17ª Zona, diretório Rubens Paiva, presidido pelo Carlos
Lessa. (...). Depois, mais perto de Carlos Sant’anna, deputado
federal do Centrão, em que ele faz uma coalizão à esquerda com
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uma composição em que o Eleutério é o principal ator, sai um
documento do PMDB. Então, passamos a ter uma política,
digamos, formal e partidária. (FALEIROS et al., 2006)
O primeiro fruto dessa articulação entre o MSB e o Congresso foi o I Simpósio sobre a
Política Nacional de Saúde, organizado pela Comissão Nacional de Saúde da Câmara dos
Deputados, realizado entre os dias 9 a 12 de outubro de 1979. O Nelson Rodrigues dos Santos
destaca o papel da articulação com os parlamentares para a manutenção do Simpósio:
“Alguns parlamentares, em 1979, organizaram um
histórico Simpósio Nacional de Saúde na Câmara dos
Deputados. No início da organização, todos achavam que o
simpósio não ia emplacar, porque a ditadura não ia deixar
acontecer em pleno Congresso Nacional que, historicamente,
nos 20 anos de ditadura esteve de joelhos. E esse Congresso
Nacional, já no bojo do movimento pelas liberdades
democráticas, em 1979 organizou o simpósio. Correu-se o risco
e se jogou e se acertou, quer dizer, a ditadura não fechou o
Congresso por causa disso, não impediu o simpósio, pressionou,
mas não conseguiu impedir. E aconteceu o simpósio de política
nacional de saúde, em que Max Mauro do MDB, Ubaldo Dantas
da Arena e outros deputados federais o bancaram pela comissão
de saúde.” (FALEIROS et al., 2006)
Para Arouca o Simpósio funciona quase como um primeiro encontro nacional de
saúde:
“(...) todos compareceram. Os próprios parlamentares
começam a não entender o que estava acontecendo porque o
número de pessoas que chegam do Brasil inteiro para participar
é muito grande. E o documento aprovado é do CEBES”.
(Depoimento de Sérgio Arouca à Sarah Escorel publicado em
ESCOREL, 1999)
Para Escorel o documento, “A Questão Democrática à Saúde”:

“(...) foi um divisor de águas. Ali ficou claro que havia
um movimento na área de saúde, nitidamente contrahegemônico, que tinha uma outra forma de pensar, que era
minoritário sem dúvida nenhuma, mas ele apareceu na arena
setorial com uma proposta. (ESCOREL apud SILVA, 2006)
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O documento faz o diagnóstico da crise sanitária nacional identificando suas raízes na
mercantilização da medicina promovida de forma consciente e acelerada por uma política
governamental privatizante, concentradora e anti-popular (CEBES, 1980b). Propõe uma
compreensão ampla do processo de adoecimento que engloba a determinação deste por
fatores sócio-econômicos, reconhecendo o caráter social do direito, incluindo as
responsabilidades e limites do Estado, na promoção e o cuidado a saúde (CEBES, 1980b).
Aponta a necessidade de criação de um Sistema Único de Saúde, de financiamento público,
descentralizado e com mecanismos de participação popular em todos os níveis hierárquicos
que limite a atuação do mercado na saúde.
De acordo com um de seus autores Hésio Cordeiro:
“Foi aí, na realidade, que começou a se falar na ideia do
Sistema Único de Saúde. Um sistema público que seria
estabelecido, ainda que convivendo com as instituições
filantrópicas e privadas, mas com a hegemonia do sistema
público” (FALEIROS et al., 2006)
Nesse sentido, “A Questão Democrática da Saúde” foi uma proposta de reforma
setorial, apresentada pelo CEBES e incorporada pelo MSB, na Câmara dos Deputados. Essa
proposta será aprimorada e negociada com a Sociedade Civil brasileira ao longo dos anos de
1980, com períodos de maior ou menor destaque de acordo com agenda política nacional
nesse intervalo, tendo sua maior visibilidade com a 8ª Conferência Nacional de Saúde
(CNS) em 1986. Essa negociação culminará na criação do SUS pela Assembleia
Constituinte, bem como na criação do arcabouço legal que o sustenta já nos anos de 1990.
A atuação do CEBES nesse período está condicionada pela vinculação de seus
membros ao PCB, sobretudo, à corrente renovadora democrática que no início da década de
1980 compunha o Comitê Central do Partido. De acordo com Sônia Fleury:
“Quando todo mundo estava querendo fazer a revolução
na área da saúde, nós encaramos fazer a reforma porque essa era
a perspectiva do Partido Comunista”. (ESCOREL apud SILVA,
2006)
Nesse sentido, o CEBES e o MSB seguiram disputando as “brechas” do processo de
abertura tocado pelo governo Figueiredo. A crise da previdência com o surgimento da
proposta “natimorta” do PREV-SAÚDE e a criação do Conselho Consultivo de
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Administração da Saúde Previdenciária (CONASP) mobilizaram o setor no momento
posterior à “Questão Democrática na Saúde”. Esse período coincidiu com o surgimento e a
ampliação de diversos movimentos das várias esferas da sociedade brasileira, destacando-se o
surgimento das centrais sindicais como a CUT e a Força Sindical vinculadas respectivamente
aos recém-criados partidos políticos PT e PDT que, em um primeiro momento, aderem à
agenda de saúde do MSB.
É nesse período, de acordo com Faleiros (2006) que o MSB começa a se inserir dentro
do Estado, sobretudo na esfera federal, visto que na esfera regional, por intermediação de
governadores e de prefeitos vinculados ao MDB, já havia exemplos dessa inserção. Essa
dinâmica se inicia com a discussão sobre o PREV-SAÚDE, mas se consolida com a estratégia
posterior de ocupação do CONASP.
O volume 10 de “Saúde em Debate”, inicia o debate sobre a proposta do PREVSAÚDE apresentado pelo governo na 7ª CNS em 1980, com desconfiança, embora apontasse
a avanços, pelo menos em nível de discurso, na proposta do Governo:
“O PREV-SAÚDE que deverá implicar em um trabalho
permanente nosso, no sentido de compreendermos sua proposta,
os seus limites e seus componentes que podem levar a
aproximações efetivas às proposições de extensão de serviços de
saúde a população e ao maior entrosamento interministerial
(Prividência e Saúde)”. (CEBES, 1980c)
O PREV-SAÚDE, ou Programa de Ações Básicas de Saúde a ser tocado em conjunto
pelos ministérios da Previdência e da Saúde, nascia no contexto internacional da conferência
de Alma Ata que apontava a atenção primaria a saúde como uma alternativa menos custosa de
se orientar os serviços de saúde. No contexto interno, dialogava com a nacionalização do
MSB pós “A Questão Democrática na Saúde” e apoio que esse movimento havia angariado
tanto de setores políticos, das classes medias urbanas e de algumas frações das classes
populares. Em um primeiro momento apresentava-se como uma proposta de conciliação entre
as propostas do MSB e a necessidade de se estabelecer uma solução viável de reorientação de
um sistema de prestação de serviços em colapso. Nesse sentido, mesmo com ressalvas
importantes, o CEBES e boa parte do MSB identificam no PREV-SAÚDE algumas de suas
propostas:
“Apesar do dever de nos mantermos atentos quantos a
implicações paralelas do mesmo sobre o processo de Controle
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Social e econômico, é impossível não reconhecer na atual
proposta a incorporação de muitas reivindicações da população
defendidas pelo CEBES e outras entidades, no que se refere à
universalização dos serviços, controle do estado sobre os
mesmos e integração dos setores de prestações de serviços (MS,
MPAS, Estados e Municípios)”. (CEBES, 1981a)
Entretanto, a luta pela universalização do sistema nacional de saúde não queimaria
etapas por intermédio do PREV-SAÚDE. Meses após de iniciar o debate com movimentos de
saúde dando vistas ao anteprojeto e abrindo a possibilidade de proposições, o Governo
abandona o projeto sob a justificativa da falta de recursos. O projeto já vinha sofrendo
mudanças por influência do setor empresarial da saúde:
“Faz-se necessário explicitar essas aspirações na medida
em que se tem conhecimento de um documento prévio ao
oficialmente divulgado, elaborado por uma equipe técnica
interministerial e que sofreu substanciais mutilações em função
da interferência direta de interesses antipopulares representados
por grupos e instituições junto ao próprio Governo”. (CEBES,
1981b)
Em consonância com a opinião do MSB na época, Francisco Machado faz uma análise
conjuntural do PREV-SAÚDE e das prováveis razões de seu “engavetamento”:
“O PREV-SAÚDE foi meio fora de época. Queimou
muitas etapas e propôs a estatização. Ganhou muita visibilidade
e foi muito apoiado dentro do movimento sanitário, mas o 1º
debate público, em São Paulo/SP, com os ministros da Saúde, o
Waldir Arcoverde, e da Previdência, o Jair Soares, que
defendiam o projeto, e os presidentes da AMB, da ABRAMGE
e da FBH que eram contrários, foi publicado na íntegra, creio
que na Folha de São Paulo e, a partir daí, começou a ser
modificado e modificado, descaracterizando-se até desaparecer
totalmente. Mas, como a crise continuava, surgiu o CONASP
com as AIS - Ações Integradas de Saúde”. (FALEIROS et al.,
2006)
A crise da Previdência e a extinção do PREV-SAÚDE forçam ao governo a intervir no
Ministério da Previdência, criando em 1981, o CONASP, como explica José Gomes
Temporão:
“(...). E, então, cria-se o CONASP, que era o conselho de
reorganização e reestruturação da assistência médica da
previdência social, e a presidência do conselho é dada ao Aloísio
Salles. Ele começa a compor um quadro com um conjunto de
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técnicos e entre eles encontra-se o Eleutério, que era um quadro
comunista importante, que militava no CEBES”. (FALEIROS et
al., 2006)
A estratégia de ocupação do CONASP elaborada por Eleutério Rodriguez Neto, foi
embrião do processo de institucionalização do MSB. De acordo com Nelson Rodrigues dos
Santos, a implantação das AIS foi resultado de tática da “guerra de posição” do MSB,
aproveitando das contradições da crise para ocupar as “brechas” do Estado:
“Não era uma crise superficial, conjuntural, era uma
crise estrutural da previdência em que se incluía a crise de
financiamento da saúde pelo INAMPS. O presidente foi
obrigado a criar o CONASP que teria que estudar uma saída
também estrutural para a crise, sob pena de não sair dela. E aí o
movimento da Reforma Sanitária pressionou a comissão, ao lado
de outras pressões e de outros interesses também, mas a pressão
do movimento sanitário brasileiro dentro do CONASP, que foi
criado por decreto presidencial, conseguiu que uma das saídas
da crise fosse a criação das AIS”. (FALEIROS et al., 2006)
O mecanismo de financiamento da AIS permitiu o INAMPS comprar serviços
municipais e estaduais a preços bem mais moderados do que dos serviços privados, levando
ao fenômeno conhecido como “inampização” dos estados e municípios que se organizariam
em torno da assistência médica, para arrecadar recursos da previdência. Para Nelson
Rodrigues dos Santos esse fenômeno foi minimizado pela participação do MSB que nesse
momento ocupava tanto posições nas esferas previdenciárias quanto na gestão dos estados e
municípios:
“O movimento da Reforma Sanitária surge competente,
com capacidade formuladora, operadora e de politização, a
ponto de influir no CONASP, gerar ações integradas e gerar
também o controle das internações hospitalares no setor privado,
por meio da AIH – Autorização de Internação Hospitalar, que
também nasceu aí”. (FALEIROS et al., 2006)
O CONASP também foi pioneiro na institucionalização da participação da sociedade
dentro da Previdência. A criação das Comissões Interistitucionais de Saúde nos três níveis de
governo, além da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação permitiam a
participação de sindicatos e entidades da Sociedade Civil. Além disso, o próprio Conselho
Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) foi revitalizado como a criação do AIS
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(FALEIROS et al , 2006). É interessante notar que é nesse contexto que pela primeira vez a
participação passa a ser sinônimo de Controle Social. O termo foi utilizado por duas vezes no
17º volume da Revista Saúde por dois membros com participação histórica no Ministério da
Previdência e de Assistência Social (MPAS), Eleutério Rodriguez Neto que fora secretário
técnico da MPAS e idealizador das AIS e Por Aloysio de Salles Fonseca presidente do
INAMPS. O termo aparecerá ainda que bem discretamente no texto da 8ª CNS, mas ainda
ofuscado pelo termo “participação da sociedade”, antes de ser recuperado na 9ª CNS. Em
todos os momentos, entretanto, o termo é utilizado quando há necessidade de reforçar o
caráter fiscalizatório da participação. (CEBES, 1985)
Para Campos (1988), as AIS e o próprio CONASP são resquícios autoritários do
antigo regime, assinalando um pacto entre os Sanitaristas do MSB e o governo no sentido de
propor medidas que atendam as duas demandas da política de saúde da ditadura militar: a
expansão da cobertura e racionalização de recursos. Esse pacto ocorreu pela própria
institucionalização do MSB, através de seus principais intelectuais que assumiram o papel de
dirigentes pela saúde ou previdência social.
O Fenômeno da institucionalização do MSB não começa apenas com o CONASP. As
primeiras eleições diretas para governadores dos estados acenaram com ampliação a área de
atuação dos sanitaristas muitos dos quais vinculados ao CEBES ou à luta pela RS. Com a
vitória das oposições, esse cenário se concretizou e os membros do MSB souberam tirar
vantagem. Governos como o de Leonel Brizola do PDT e Franco Montoro do PMDB, este
último com ampla participação do PCB ainda que na clandestinidade, transformavam em ação
governamental aquilo que antes era discutido apenas nos movimentos da Sociedade Civil,
como o CEBES ou em experiências isoladas como Londrina, Montes Claros, Paulínia e
Niterói. (Silva, 2006).
Em nível Federal, a revista “Saúde em Debate” em seu volume 17 do ano de 1985 dá
destaque participação dos associados do CEBES que atuam na esfera federal, citando-os
nominalmente, Em seguida emite um juízo de valor sobre a importância da atuação deles no
Governo:
“Ainda que se trate de um governo de transição, através
do qual setores dominantes procuram se rearticular, temos
certeza que a presença desses nossos colegas sanitaristas no
Governo Federal, representam uma presença maior dos
interesses do povo brasileiro e uma possibilidade de avançar nas
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propostas de reorganização dos serviços de saúde”. (CEBES,
1985)

De acordo com Silva (2006), a institucionalização é a causa da divergência política
entre as duas personalidades mais emblemáticas do CEBES. Militantes históricos do PCB,
Sérgio Arouca e David Caspistrano Filho divergiam sobre os rumos do Partidão e do CEBES.
“Davidzinho” era um dos principais representantes do grupo dos renovadores, corrente que
polarizou o partido no período imediato anistia com o grupo vinculado à Luiz Carlos Prestes.
Essa polarização conduziu o PCB a outra crise de identidade, uma vez que as correntes
divergiam tanto na concepção revolucionária quanto na formação política e origem social
(Silva, 2008). Enquanto os “prestistas”, mais alinhados a luta sindical, propunham o resgate
do caráter revolucionário do partido e uma aproximação com os trabalhadores do setor
produtivo; os renovadores, também conhecidos como eurocomunistas, defendiam a
aproximação com os movimentos da Sociedade Civil, acreditando na democracia como
estratégia permanente para uma revolução pacífica.
As divergências entre as duas correntes, que começara ainda no exílio se intensificou
com Anistia e com a polêmica Carta aos Comunistas pela qual Luiz Carlos Prestes se
despediu do partido expondo as contradições do PCB:
“Um partido comunista não pode, em nome de uma
suposta democracia abstrata e acima das classes, abdicar de seu
papel revolucionário e assumir o freio do movimento popular,
de fiador de um pacto com a burguesia, em que sejam
sacrificados os interesses e as aspirações dos trabalhadores”
(Luiz Carlos Prestes, 1980: Carta aos Comunistas In: CARONE
1982).
O PCB resolveu a crise à sua maneira, afastando e isolando as dissidências
“esquerdistas” e “direitistas”, viu surgir um “ justo centro” sob orientação de Giocondo Dias
apoiado no fisiologismo político sustentado no sucesso eleitoral do PMDB. Esse centro
pragmático do Partidão, conseguiu legitimidade ao repudiar tanto as ideias dos “prestistas”
que acharam refúgio no PDT de Leonel Brizola, quando as ideias dos eurocomunistas que
encontraram no PT um partido de massas com centralidade democrática e participação ativa
na Sociedade Civil.
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Enquanto Arouca permanecera PCB, David Capistrano Filho saiu para o PT, partido
pelo qual seria eleito prefeito de Santos quase uma década depois. Anamaria Tambellini em
depoimento a Silva (2006), dá detalhes da cisão:
“A coisa não se deu no plano pessoal, se deu no plano
político. Inclusive até 1979 essa diferença não era visível, ela já
começava a ser discutida logo que nós chegamos no Rio em
1976, 1977 principalmente, que eram discussões que a gente
tinha com o Werneck Vianna, com esse Aluízio Teixeira que é o
atual reitor da UFRJ. Que era um grupo que discutia os rumos
do PCB e os rumos da luta. O Werneck tinha uma nítida
inclinação pra se filiar a uma ideia difundida pelo
eurocomunismo e que o David de certa maneira... (...)fazia uma
discussão no sentido de que aquilo devia ser discutido, (...) que
não era possível mais suportar um PCB naquele momento da
maneira que ele era. E o Arouca sempre foi muito reticente, o
Arouca sempre foi muito ortodoxo desse ponto de vista. O
Arouca sempre foi um militante do PCB e quando houve PPS...
o Arouca tinha muita dificuldade de discutir essa questão e se
recusava. (...) quando começa a se discutir a possibilidade do PT
e que se começa a discutir, o David se manifesta como uma
possibilidade concreta que depois ele assume. Então a partir
desse momento não é que eles tenham brigado, mas na reunião...
(...)em Ouro Preto houve uma mesa... (...) Em 84, 85, por aí. É
antes da VIII Conferência. Teve uma mesa em que houve um
confronto. Eu lembro que estava um salão cheio e a coisa
começou... como se uma bomba que estivesse ali e ela explodiu.
Isso causou um mal-estar...” (SILVA, 2006)
Essa cisão repercute também na polêmica entre Sônia Fleury e Gastão Wagner que
ganha as páginas da revista Saúde em Debate durante o ano de 1988. Fleury em seu artigo “O
Dilema da Reforma Sanitária Brasileira”, publicado no livro “A Reforma Sanitária Itália e
Brasil” de 1988, em alusão ao trabalho clássico de Arouca, defende a institucionalização a
partir do paradigma da dialética do possível, sugerindo que, no contexto em que se deu a RS,
eram poucas as condições para se estabelecer um movimento de massas, que pudesse
apresentar uma proposta contra hegemônica para saúde ocupando os apenas as débeis
superestruturas de hegemonia da Sociedade Civil que ainda se redescobria após 21 anos de
regime autoritário.
Gastão Wagner (CAMPOS, 1988a), no artigo “A Reforma Sanitária Necessária”,
publicado no mesmo livro “A Reforma Sanitária Itália e Brasil”; denuncia a proposta de RS
elaborada pela Comissão Nacional da Reforma Sanitária como uma medida racionalizadora
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idealizada por uma burocracia governamental para dar continuidade à política de saúde do
governo, sob a alegação de não haver perspectiva de atuação fora da esfera do estado. O autor
provoca com a evocação do termo “Partido Sanitário”, amplamente refutada pelos intelectuais
do CEBES que se identificam como movimento da Sociedade Civil, amplo e plural onde
conviviam vários tipos de pensamentos (Escorel, 1999). Campos sugere que a expressão se
trata de um subterfúgio, alimentada pelos próprios intelectuais do CEBES para dar um ar de
independência e desvincular sua atuação do governo. Escorel (1999), aponta que essa
expressão em “tom jocoso” para caracterizar a unidade do CEBES em uma reunião de OPAS
em 1981.
O debate chega à 22ª edição da RSD, com a publicação do artigo de Sônia Fleury “A
Análise Necessária de Reforma Sanitária”, em resposta a “A Reforma Sanitária Necessária”
de Gastão Wagner. Nesse artigo, Fleury questiona a metodologia da pesquisa de Gastão,
sugerindo um recorte tendencioso e uma visão restrita das relações que se estabelecem entre o
Estado e a Sociedade Civil. Na mesma edição da RSD, Célia Almeida tese comentários sobre
o livro guardando para o artigo de Gastão Wagner os mesmos comentários de Fleury. Na
edição 23 da RSD, é dado a Gastão Wagner a oportunidade de tréplica, na qual o autor
sustenta os pontos de seu artigo, sobretudo no sentido de reforçar sua tese de que a simples
reordenação dos serviços de saúde via descentralização não estabelece necessariamente uma
relação antagônica com a participação do mercado no ordenamento das práticas médicosanitárias.
O próprio editorial da 23 edição de RSD, se aproveita do adjetivo “Necessária” que
marcou os títulos dos artigos produzidos ao longo do Debate, para conclamar a unidade do
CEBES, caracterizando-se como espaço democrático e aberto a críticas e autocríticas, em
favor da consolidação da reforma sanitário e do aprofundamento do processo democrático
brasileiro. A recorrência do termo necessário também chama a atenção de Amélia Cohn
(1989):
“O que chama a atenção é a insistência do termo
‘necessário’. E remete imediatamente à indagação: ‘necessário
para quê? ’ Para além da ideia de um debate adequado para sua
adequada compreensão do tema, o próprio conteúdo dos textos
aponta para um outro significado, marca militante da produção
intelectual da área. Trata-se de referir a noção de necessária a
intervenção na realidade, entendida a partir de recortes políticos
de atuação partidária." COHN, 1989).

118

A polêmica “Partido Sanitário” é consubstancial com outra grande polêmica
escamoteada pela maioria dos intelectuais do CEBES. Trata-se, de acordo com Escorel
(1999), do “Fantasma de Classe Ausente”, expressão cunhada por Arouca para caracterizar o
distanciamento do CEBES e do MSB de seu objeto, a classe trabalhadora. Ambas as
polêmicas são melhor compreendidas numa perspectiva histórica do que numa análise pontual
desses movimentos.
No ano de 1979, CEBES vivia uma crise de identidade política com o afrouxamento
da repressão da ditadura militar, que favoreceu o retorno de boa parte de seus militantes para
os sindicatos profissionais e universidades. No editorial do 9º volume da RSD, o CEBES
discute sua vocação e sua estratégia de atuação política, assumindo-se como um dirigente do
MSB (CEBES, 1980a). Dentre as hipóteses levantadas, o CEBES propõe-se a ser um
“DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) da saúde”.
No mesmo ano, com participação dos “prestisitas” do PCB funda-se uma proposta de
“DIEESE da saúde”, o DIESAT (Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde
no Ambiente de Trabalho) (LACAZ, 2011). Ainda nesse ano, o CEBES fundamenta sua
estratégia a partir da atuação junto ao parlamento, apresentando “ A Questão Democrática na
Saúde” no I Simpósio de Saúde da Câmara dos Deputados.
Nesse período já havia no interior do PCB uma divisão entre “prestistas” e os
“renovadores” corrente que influenciava o CEBES e o MSB, naquele período. Até 1982, o
CEBES tentou uma aproximação com DIESAT via publicações da RSD, sobretudo no
volume 11 que foi dedicado a saúde do trabalhador, contando com a entrevista dos dirigentes
do novo órgão. Entretanto, um ano mais tarde, com o posicionamento do PCB contrário a
criação da CUT (SANTANA, 2001) e o acirramento da rivalidade entre “renovadores” e
“prestitas” dificultou a aproximação com os trabalhadores para além dos profissionais de
saúde.
Entretanto, havia outras possibilidades para o CEBES desenvolver uma relação mais
orgânica com as classes populares. Os “renovadores” pregavam uma ampla atuação na
Sociedade Civil, no sentido de democratização desses espaços. Nesse contexto, o Centro
participou de diversos movimentos no início da década de 1980, como os ENEMECs e a
Campanha da Fraternidade de 1981 que teve como tema: “Saúde Para Todos”. Um desses
movimentos, em especial, foi organizado pelo Centro de Defesa da Qualidade de Vida, junto
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as federações de associação de moderadores e sindicato dos médicos da cidade do Rio de
Janeiro. De acordo com Sarah Escorel:
“O 1º Encontro Popular de Saúde, em 1980, na Cidade
de Deus, no Rio de Janeiro, promovido pelo Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro fez essa aproximação com o
movimento popular. Quem estava envolvido nessa organização
era o Vivaldo (de Lima Sobrinho)”. (FALEIROS et al , 2006)
Roberto Chabo revela em entrevista a importância a importância desses encontros:
“O encontro foi realizado pelo SINMED e pela
FAMERJ, com o Jó Resende. Aprendi muito com as pessoas
comuns da população nesse encontro e nos seus
desdobramentos. Lembro de um cidadão que insistia em falar de
transporte, até eu entender que isso tinha também muito a ver
com saúde (FALEIROS et al , 2006)
Além do transporte, outras questões que envolviam a saúde e que foram levantadas
pelas classes populares nesse encontro foram o saneamento básico, a violência policial, a
iluminação, entre outros. Esse encontro, tem ainda como produto final, o livro “Saúde Direito
de Todos” (1981) que traz as falas dos moradores, autoridades políticas e intelectuais
presentes no encontro.
Entretanto, quanto mais se acirravam as contradições dentro do PCB mais o CEBES se
afastava das classes populares. A partir de 1985, se intensifica o processo de internalização do
Centro, influenciado pela vitória da chapa Tancredo-Sarney no pleito indireto e pela relação
de articulação política que os comunistas mantiveram com PMDB desde de pelo menos 1970.
Nessa perspectiva, apesar da internalização do MSB garantir uma posição estratégica
para levar a cabo seu projeto de reforma sanitária, à medida que o Centro se afasta das classes
populares e dos trabalhadores esse projeto perde a sua característica contra-hegemônica,
transformando-se em uma proposta de expansão da cobertura e racionalização dos serviços
ante as necessidades econômicas do estado. Processo semelhante acontece no PCB, que serviu
muito mais para legitimar um processo de transição democrático pela “Via Prussiana” com a
consolidação de um governo conservador. O Partidão, de acordo com Silva (2008), se
declarava o artífice da nova ordem por ter defendido a transição “negociada” desde o início da
ditadura militar, mas se afastava cada vez mais das massas que julgava representar enquanto
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“partido da classe operária”. Nesse momento, se prestava muito mais contenção dos
movimentos sindicais na Nova República, repetindo a postura de Prestes em abril de 1964.
O termo Partido Sanitário, encarado como jocoso pelos membros MSB, e como
eufemismo pelos críticos desse movimento, numa leitura gramsciana é explicativo para
compreender a história do CEBES e do MSB. Ambos surgem como movimento, como
tendência de ideias vinculadas ao pensamento preventivista da academia. De acordo com
Gramsci (2012) para se tornar partido, isto é, uma força política eficiente do ponto de vista do
exercício do poder governamental, os movimentos precisam ter a capacidade de elaborar
dirigentes qualificados. Os Dirigentes são a função de massa que seleciona, desenvolve,
multiplica os dirigentes necessários para que um grupo social se articule e se transforme, de
um confuso caos, em exército político organicamente preparado (GRAMSCI, 2012). O MSB
cumpre esse papel.
Ao se propor o papel de dirigente numa perspectiva gramsciana (1977), isto é,
intelectual e ator político, o CEBES assume o compromisso de auxiliar na tarefa de colocar as
classes subalternas como protagonistas da vida política do País, numa proposta semelhante a
atuação dos profissionais de saúde na construção do Modelo Operário italiano. No contexto
brasileiro, de frente ampla pela democracia, excetuando por alguns poucos núcleos como o de
Santa Catarina que fazia um trabalho de educação popular junto a classe trabalhadora em
parceria com as CEBs, O CEBES assume o papel de especialista prestando assessoria técnica
pontual aos movimentos da Sociedade Civil populares ou não, vinculados a redemocratização
do país, ao mesmo tempo que se insere na vida política estabelecendo uma proposta de
reforma sanitária a partir da criação de um sistema nacional de saúde. Nesse sentido, o
Centro, organicamente, está muito mais vinculado ao MSB, em um primeiro momento, e após
1985, com a institucionalização do MSB, vincula-se ao movimento de transição democrática.
Contribuindo para que esses grupos, sobretudo o último, assuma o protagonismo na decisão
dos rumos políticos do país. Para (CAMPOS,1988a) os intelectuais do MSB seriam dirigentes
da máquina estatal.
O exemplo que ocorre é a entrevista Sérgio Arouca, em 2 de junho de 1986, à Folha de
São Paulo, intitulada de “Arouca Propõe Um ‘Choque Heterodoxo’ Para Salvar a Saúde”.
Arouca na entrevista não cita nominalmente termo ‘Choque Heterodoxo’ usado para explicar
a política econômica do governo Sarney de congelamento de preços para garantir a queda da
inflação. Entretanto o sanitarista sugere que a solução para a saúde no Brasil seja:
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“A solução é uma só: o problema tem que ser encarado
com a mesma perspectiva que se encarou o problema
econômico. A situação de Saúde Brasileira exige uma saída
drástica, a implantação de uma reforma sanitária, não
necessariamente com as conclusões da conferência, mas o
governo tem que ver quais delas são viáveis.” (AROUCA, 1986)
A entrevista continua com a pertinente pergunta se Arouca achava que a
Reforma Sanitária deveria ser passada por decreto, como foi a política econômica e não
pela assembleia constituinte como havia sido pactuado anteriormente:
“Não é isso. A reforma sanitária tem que ter a
participação da população e já teve durante a conferência. Mas
existem coisas como passagem de hospitais para os municípios e
a unificação de trezentos órgãos em um ministério que podem
ser feitas agora. Se esperarmos mais, a bomba-relógio pode
explodir”. (AROUCA, 1986)
Essa entrevista deixa evidente a posição de um dirigente organicamente
vinculado ao processo de transição democrática, ou mais precisamente, ao governo
Sarney, legitimando, como autoridade de saúde, o protagonismo do poder executivo
ante as decisões de saúde.

122

“A Reviravolta do CEBES”
No período da ditadura militar era relativamente simples esconder as diferenças
internas do MSB e apontar os inimigos da RS. O complexo industrial da saúde e todo o seu
aparato de consenso representado pela AMB, pela FBH e ABRAMGE, além de alguns
congressistas como deputado fluminense Roberto Jefferson eram frequentemente descritos
como os grandes opositores à RS, não apenas durante o período da ditadura militar, mas
também no governo de transição democrática e na própria constituinte.
Edmundo Gallo e Paulo César Nascimento (1989) propõem que esse grupo contrário a
RS faça parte de bloco ideológico neoliberal, numa perspectiva de outros dois blocos
possíveis além deste: o socialista e o socialdemocrata. Os autores (GALLO, NACISMENTO,
1989) evocam a descrição de Eleonor Conill de 1988 para caracterizar a perspectiva
neoliberal da saúde.
“Um reordenamento de fatias de mercado: o SUDS, com
bases ampliadas para as classes menos privilegiadas, o
convênio-empresa para trabalhadores urbanos e o seguro-saúde
privado para as camadas médias e/ou superiores, (...) um sistema
semelhante ao modelo americano: MEDICAID para os pobres,
financiado por um duplo pagamento da classe trabalhadora e
seguros privados para os demais”. (CONILL, E. O Processo da
Reforma Sanitária no Brasil apud GALLO E NASCIMENTO,
1989)
Se transição para democracia não alterou de forma significativa o rol de inimigos da
RS, transformou em tarefa demasiadamente árdua ignorar suas cisões e diferenças internas
(COHN, 1989). Amélia Cohn ao investigar as diferenças internas, a partir do levantamento da
produção da época, aponta que, apesar da recorrência do tema, há uma dificuldade de
identificar com clareza essas tensões.
Gallo e Nascimento (1989) destacam o papel das disputas internas na construção do
MSB. Para os autores, três grupos se destacavam a saber: o socialista de tendência societária,
os socialdemocratas e aqueles de tendência institucionalista, sendo os acordos entre os dois
últimos grupos marcaram as primeiras fases do MSB. A diferença entres os grupos é a tática,
sendo a tendência institucional caracterizada pela intervenção política preferencialmente no
meio institucional, isto é, dentro do aparelho estatal em detrimento da participação na
Sociedade Civil (tendência societária).
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Cohen (1989) coloca essa falta de clareza como enigma cuja resposta parece residir na
ausência de partidos políticas identificados com a RS ou com o Projeto Neoliberal. Nesse
sentido, a polêmica entre Gastão Wagner e Sônia Fleury é usada pela autora para desvelar o
caráter militante e diverso da produção da Saúde Coletiva. Embora, a polêmica publicada na
RSD ainda mantenha a disputa partidária nas entrelinhas, o estudo da trajetória de Sérgio
Arouca realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social (PPGMS) da
UNIRIO, permite ir além do discurso oficial e “ufanista” dos intelectuais do MSB, que
parecem, a pesar do distanciamento temporal, terem preservado a dificuldade de falar das
disputas internas dentro do movimento.
Gastão é médico sanitarista formado na turma de Pós-Graduação da USP, cuja relação
embrionária com o CEBES já fora explicitada anteriormente, membro do PCB de 1975-1981
participou grupo paulista influenciado pelos eurocomunistas ao lado de David Capistrano
Filho. Gastão foi expulso do Partidão por apoiar as greves do ABC, filiou-se imediatamente
ao PT partido pelo qual foi secretário de saúde de Campinas por duas oportunidades, 1989 e
2001, além de participar do MS no início do Governo Lula ao lado de Sérgio Arouca.
(CAMPOS, 2005)
Sônia Fleury é psicóloga formada pela UFMG, trabalhou com Arouca no PESES
como funcionária FINEP. Foi consultora do MPAS na gestão Waldir Pires e da Assembleia
Constituinte de 1988 para elaboração do Capítulo de Seguridade Social, na relatoria do
Senador Almir Gabriel. Fleury foi membro do PCB e fundadora do CEBES, na própria
entrevista cedida ao PPGMS/UNIRIO deixa bastante claro essa relação:
“ O CEBES era a base legal do Partido Comunista. Nós
éramos da base do CEBES do Partido Comunista, base de
intelectuais da saúde e tinha a base do sindicato, tinha a base dos
médicos e tinha a nossa que nós não éramos médicos, éramos
intelectuais”. (TEIXEIRA, 2005)
Fleury também aponta a concepção política desse grupo coeso de intelectuais
vinculado ao CEBES:
“Nós conseguimos uma articulação, já tínhamos uma
articulação no Congresso, o trabalho lá dos simpósios de saúde
no Congresso, depois teve o trabalho com o Eleutério... enfim,
nós fomos testando vários quadros e a gente não rejeitou o
reformismo, basicamente foi uma opção política: “não rejeitar o
reformismo”. Se fosse preciso que o Eleutério fosse pra
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Previdência Social, porque eles querem que a gente só
racionalize e diminua o custo daquela história. Isso porque havia
essas contradições, o modelo previdenciário ele era inviável
depois de um certo tempo, ele não tinha nenhuma racionalidade.
Então, ao chamar a saúde coletiva pra racionalizar, nós
podíamos ter recusado, mas não, foram os melhores quadros pra
lá, para racionalizar, porque o governo precisava e, ao
racionalizar, introduzir elementos estruturantes de um novo
modelo que era (...) Então você começa a integrar a previdência
e a saúde, do Ministério da Saúde, na realidade. Isso era um
elemento estruturante de um novo modelo. Mas nós não fomos
para estruturar um novo modelo, nós fomos chamados para fazer
a racionalização. (...). Então, esse tipo de amplitude para fazer as
alianças com muita certeza do projeto e muita abertura e
flexibilidade para negociar esse projeto e fazer alianças com
pessoas que... outros poderiam ter até ficado desconfiados aí é
que depois uns até nos ajudaram”. (TEIXEIRA, 2005)
Esse contexto político partidário, à margem da literatura oficial da Reforma Sanitária,
nos autoriza entender a resposta de Sônia Fleury ao artigo de Gastão Wagner “A Reforma
Sanitária Necessária” sob ótica da defesa militante de um projeto político com um grau de
envolvimento pessoal subjetivo. Assim não se trata apenas de uma revisão acadêmica de um
artigo de um congênere que se debruça momentaneamente sobre o mesmo campo de
interesse, balizada em preceitos técnicos e em conceitos teóricos.
Essa relação político-partidário nos permite traçar um paralelo com a polêmica
Francisco Julião das Ligas Camponesas e Giocondo Dias exposta no item anterior desse
mesmo capítulo. Assim como Dias, Fleury identificou no texto de Gastão vícios de um
esquerdismo oportunista e sentiu a necessidade de escrever um artigo colocando “os pingos
nos is.
Na perspectiva desse debate estava a via institucional como alternativa a via societária.
Essa última, em países subdesenvolvidos como Brasil, tende a ser muito fragilizada e, como
colocado por Fleury (CEBES, 1988 d), tende a negociar apenas os interesses corporativos.
Assim, a opção do MSB e do PCB pela via institucional como meio de viabilizar a
democracia e, no caso específico da saúde, a RS; a pesar de parecer bem-sucedida nos
primeiros anos do Governo Sarney, logo mostrou problemas. O mesmo Governo que
viabilizou a 8ªCNS, o SUDS e a Constituinte, opta pela saída do executivo de uma série de
técnicos vinculados ao MSB. A exoneração de Hésio Cordeiro gera preocupação no conselho
editorial da RSD:
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“O CEBES, juntamente com dezenas de outras entidades,
manifesta oficialmente sua preocupação de que com a saída de
Hésio Cordeiro da Presidência do INAMPS, novos retrocessos
aconteçam na Política Nacional de Saúde”. (CEBES, 1988b)
A “sólida” via institucional desaba sobre o MSB. A via prussiana que conduz a
transição democrática aponta na direção do modelo neoliberal de saúde. Como alertou
Campos (1988a), a universalização e a descentralização cabem no projeto das elites para
saúde. Embora o discurso oficial do MSB defina a RS como:
“Um processo de transformação da norma legal e do
aparelho institucional que regulamenta e se responsabiliza pela
proteção à saúde dos cidadãos e corresponde a um efetivo
deslocamento de poder em direção às camadas populares, cuja
expressão material se concretiza na busca do direto universal à
saúde e na criação de sistema único sob égide do estado”.
(Teixeira, 1989).
Esse poder político nunca chegou as camadas populares, mesmo garantindo a saúde
como direito dos cidadãos e dever do estado. O que se deu, de acordo com Cohn (1989) foi
uma hipertrofia da política em relação a técnica, ou seja, a ênfase na montagem de estratégias
institucionais em nome e para as classes subalternas em detrimento da formulação de um
modelo sanitário alternativo de atendimento à saúde. A comparação com a Reforma italiana,
evocada pelos próprios intelectuais do CEBES e do MSB, deixa mais evidente as diferenças.
Na Itália, a Reforma traduz na incorporação pelo estado de propostas que emergem da classe
trabalhadora, tendo seu maior expoente o Modelo Operário, baseado na democracia direta,
orientada pelo consenso e pela produção científica da própria classe. Para a autora COHN,
1989) a comparação só se justifica pelo envolvimento dos PC de ambos os países em suas
respectivas reformas. Além disso a própria aproximação que tiveram os dois partidos no final
da década de 1970, sobretudo na perspectiva setorial da saúde, com a parceria entre o CEBES
e Giovanni Berlinguer.
Para Cohn (1989), a ênfase exagerada a via institucional como forma de garantir
direitos às classes populares se aproxima da lógica do Welfare State, ou seja, um acordo entre
o mercado e o Estado em nome da equidade e universalidade do direito à Saúde. De acordo
com a própria autora, a prioridade dada a engenharia institucional, em detrimento da
institucionalização da participação e representação política, traz à tona a dimensão da RS
como luta ideológica. Essa prioridade significa descurar, nas palavras de Cohn (1989), não só
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do efetivo enraizamento das demandas por saúde – que devem ir muito além da demanda por
assistência médica e requerem a construção de um novo modelo desta – como também do
próprio estilo patrimonialista do Estado brasileiro e da cultura política do país.
O período que imediatamente antecede a saída dos intelectuais do CEBES do governo
é sem dúvida o mais profícuo em acontecimentos políticos que compuseram os caminhos da
RSB. A 8ª CNS presidida por Sérgio Arouca com alguma participação, evidentemente
controlada, da sociedade brasileira, representada ali por mil delegados que trataram de
legitimar as proposições defendidas pela o MSB institucionalizado. Da 8ª CNS surgiram três
movimentos distintos que se cruzavam na medida em que seus atores convergiam: a
Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS), a Plenária Nacional de Saúde (PNS) e o
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
Para Campos (1988b) a conferência foi uma das raras ocasiões em que o MSB buscou
apoio da Sociedade Civil. O autor (CAMPOS 1988b) atribui essa busca a necessidade de
mudança de status quo da área da saúde. O depoimento de Fabíola Aguiar de Nunes do MS dá
a entender que a mudança de patamar era sobretudo em relação ao MPAS, órgão com o qual
MS havia uma rixa após a nomeação de Hésio Cordeiro para presidência do INAMPS:
“Quando o Tancredo Neves foi eleito, foi criada uma
comissão, a COPAG (Comissão de Elaboração do Plano de
Ação do Governo Tancredo Neves), presidida pelo Hesio
Cordeiro, para transformar o programa de governo em uma
coisa exequível para os ministros. Aí estava a unificação do
sistema, a passagem do INAMPS para a saúde, etc. O Hesio
Cordeiro é importante nisso pela sua trajetória na luta pela
Reforma Sanitária e quando ele foi para a presidência do
INAMPS toma uma decisão contrária”. (FALEIROS et al 2006)
Hésio Cordeiro, por sua vez, traz em sua versão a perspectiva de não haver condições
ideias para unificação das pastas nem a passagem do INAMPS para o MS:
“A questão toda que permeou esse meio ano de 1985 foi
a situação da passagem imediata ou não do INAMPS para o
âmbito do Ministério da Saúde. Isso porque a Reforma Sanitária
já tinha definido que o objetivo seria a unificação. Mas, a partir
da percepção das dificuldades, da lentidão da máquina
administrativa do Ministério da Saúde, das dificuldades de
interação das próprias Ações Integradas de Saúde, foi se
firmando no Jouval, Temporão, Noronha e em mim, na
qualidade de presidente, a ideia de que era preciso mudar um
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pouco esta estratégia, aperfeiçoá-la antes de fazer a unificação
completa. (FALEIROS et al., 2006)
De acordo com Hésio e Temporão em depoimentos dados a Faleiros (2006) o MS
queria uma unificação com o MPAS pelo alto, isto é, uma transferência imediata da máquina
previdenciária para o MS, enquanto que eles na condição de técnicos do MPAS prefeririam
uma transição via SUDS que legitimava os secretários de saúde como agentes dessa
unificação. Segundo Hésio, os convênios SUDS tinham o objetivo de promover a unificação
pelas secretarias estaduais que, por sua vez, assumiriam o compromisso de acelerar o trabalho
de municipalização e de promover a adesão dos municípios aos convênios:
“Ou seja, haveria um duplo movimento – da organização
pelos estados e dos estados para os municípios, essa etapa
intermediária digerida pelas secretarias estaduais. Lógico que
isso deu muita controvérsia. Na época alguns diziam que isso
era um boicote que nós estávamos promovendo o SUS e não se
entendia isso como estratégia ponte. [...] diziam que o SUDS era
o Plano Cruzado da saúde porque isso ia propiciar, como aliás
aconteceu, a vitória dos candidatos do PMDB nos governos
estaduais. Então, fez parte da bateria contra o SUDS a ideia de
que o SUDS era o Plano Cruzado da saúde e nós tínhamos a
clareza de que era uma estratégia intermediária, estratégia ponte
para a chegada ao SUS”. (FALEIROS et al., 2006)
O depoimento de Fabíola de Aguiar corrobora com a hipótese de que a 8ª CNS foi
uma estratégia de pressão do MS em favor da unificação das pastas:
“Para discutir o tema, Carlos Sant’anna chamou
Eleutério, Sergio Arouca, a mim e, se não me engano, o Cid
Pimentel, que foi da comissão de redação da 8ª CNS. Aí se
discutiu o impasse [com a Previdência], pois Carlos não queria
dissidência dentro do movimento. Aí, Arouca disse: “Doutor
Carlos, quando a gente não pode tudo, obtém o máximo que
puder. A sua lei permite trazer a CEME e o Conselho de
Desenvolvimento Social. Não traz o INAMPS, mas se você
trouxer uma parte e não trouxer outra, já caminhou para a
unificação e legitimação, sem precisar bater de frente e sem ser
truculento, de modo a viabilizar a Reforma Sanitária. O senhor
usa a lei delegada e nós vamos para uma conferência nacional de
saúde. O senhor convoca e nós fazemos uma conferência
diferente”. (FALEIROS et al., 2006)
A ideia de conferência diferente para Arouca passava pelo número elevados delegados
com representatividade local e com a ocorrência de pré-conferências nos municípios
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(FALEIROS et al., 2006). As vaias ao ministro do MPAS demonstram a polarização entre os
dois ministérios personificados em Sérgio Arouca e Hésio Cordeiro. Essa polêmica que não se
esgota na 8ª CNS, deságua na Comissão da Reforma Sanitária. Nessa perspectiva, se o SUDS
é o plano cruzado da saúde, a ideia de unificação por cima, ou imediata, é aludida por Arouca,
em entrevista à Folha de São Paulo citada no segundo item desse capítulo, como um passo
necessário para combater a crise sanitária nacional, exigindo uma resposta do Governo nos
moldes da abordagem econômica, ou seja, um “choque heterodoxo” na Saúde.
A ideia de unificação “pelo alto” fazia eco em outros setores da Sociedade Civil que
participaram da 8ª CNS. O PDT publica uma carta aos delegados e participantes da
conferência, que além chamar a atenção para questão do financiamento ao qual exigiria uma
reforma tributária e sustentar a posição a favor da estatização dos serviços de saúde, coloca a
necessidade de urgência na estratégia de unificação:
“Desde 1983 todas as reuniões setoriais de saúde
apontam para a unificação. Os planos da Aliança Democrática
incorporam no discurso essa proposta, mas sua timidez não foi
além de continuar a trilha das Ações Integradas de Saúde. A
Nova Situação, com o argumento de ampliar a discussão procura
jogar para a constituinte o que deveria estar fazendo agora”
(PDT, 1986)
Campos (1988a) assinala que por recomendação da 8ª CNS e através de uma portaria
dos ministérios da Saúde, Previdência e Educação foi criada uma Comissão Nacional da
Reforma Sanitária (CNRS), que viria a se constituir em um dos principais instrumentos de
atuação política do que poderia ser denominado Partido Sanitário da Ordem. A CNRS tinha
composição heterogênea embora houvesse um predomínio dos “setores progressistas da
burocracia estatal“, era composta de nove representantes dos ministérios, dois representantes
das secretarias estaduais e um representante das secretarias municipais; dois representantes do
poder legislativo, três representantes dos trabalhadores, um para cada central sindical (CUT,
CGT e CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais); três representantes do
patronato e mais dois assentos para os prestadores de serviços privados de saúde, representado
pela Confederação de Misericórdias e pela FBH; os profissionais de saúde estavam
representados pela Federação Nacional dos Médicos (FNM) e uma última vaga ao
representante do Conselho Nacional de Associação de Moradores (CAMPOS 1988a).
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Para o autor (CAMPOS, 1988a), que estudou a produção da CNRS, a pesar do caráter
heterogêneo, o pensamento “oficial” predominou largamente na produção dessa comissão.
Esse pensamento oficial entende como reforma a unificação e descentralização dos serviços,
implementada nos últimos anos pelo MSB institucionalizado no MPAS, via AIS e SUDS. Um
terceiro ponto desse pensamento oficial seria a manutenção das relações entre os setores
públicos e privados que, de acordo com José Carvalho de Noronha, fora debatida também na
8ª CNS:
“(...). Houve um “porre” democrático, que criou as
condições políticas de adesão, de publicidade e de mobilização
societária, mas que tinha uma burocracia institucionalizada
disposta a absorver as sentenças e filtrá-las. Ninguém saiu dali
estatizando todos os serviços de saúde como ela determinava. É
bom lembrar que o grande debate da 8ª CNS era a questão da
estatização imediata. Então, houve um movimento importante de
capacidade de gestão desse impulso democrático de
constituições débeis” (Faleiros et al. 2006)
Campos (1988b) vê a Plenária Nacional da Saúde como um movimento bem diferente
da CNRS, mesmo que ambas tivessem integrantes em comuns:
“A Plenária de Entidades foi e ainda é um movimento
autônomo, vinculado a Sociedade Civil, onde participaram
também técnicos dirigente do setor de saúde mas enquanto
cidadãos, profissionais e trabalhadores de saúde, ou como
assessores de entidades, etc. A sua atuação nesse fórum não
representava o Estado brasileiro, embora a Plenária tenha sido
articulado para servir como um instrumento de pressão sobre
esse mesmo Estado e sobre a Constituinte. Objetivando, é
verdade, alterações nas políticas de saúde e mesmo no interior
do aparelho estatal, a partir de uma perspectiva que interessasse
à maioria dos brasileiros”. (CAMPOS, 1988b)
Jacinta de Fátima Senna da Silva, em entrevista para Faleiros (2006), recorda a criação
da Plenária corroborando com a descrição de Campos (1988b):
“O nome Plenária Nacional de Saúde, com a sua
conformação, surgiu depois da 8ª CNS. As forças que
participaram da conferência e dos eventos pós-conferência já
saíram articuladas, porque a saúde já tinha uma tradição de
movimento organizado. Preparar a conferência já auxiliou na
articulação, pois era um setor que tinha uma tradição de forte
participação. O CEBES, a ABRASCO, o CONASEMS, que foi
criado durante a conferência, na escadaria do Centro de
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Convenções, a CUT e os sindicatos de Brasília foram algumas
das forças que puxaram a Plenária Nacional. Em 1987, mais ou
menos em maio, a Plenária Nacional se constituiu num
movimento forte e foi uma das instâncias de lideranças daquele
momento para se pensar e para se articular a proposta de emenda
popular de saúde na Constituinte. (...). Como um movimento de
articulação, congregava representantes do movimento popular
de saúde, da pastoral da saúde, das associações de moradores e
de vários outros movimentos, de mulheres, as entidades
médicas, de enfermagem e de outros profissionais de saúde –
associações e sindicatos, da academia, do movimento sindical”.
(FALEIROS et al., 2006)
Na entrevista, Jacinta revela a criação dos CONASEMS durante a 8ª CNS, esse
episódio também é contado por José Eri de Medeiros:
“Naquela conferência, histórica para todos nós, através
da coordenação do professor Nelson Rodrigues dos Santos, que
era o Secretário Municipal de Saúde de Campinas, nós reunimos
77 representantes de prefeituras nos degraus do ginásio de
esportes aqui de Brasília. Nessa reunião com o Nelsão, nós
estabelecemos a estratégia de criação do CONASEMS, segundo
a qual cada estado deveria criar um colegiado e a gente buscaria
um espaço dentro da política que estava se delineando do
SUDS” (FALEIROS et al., 2006)

Com a saída dos técnicos “cebeanos” do poder executivo federal e com a guinada
neoliberal do governo de transição, as estratégias de Participação da Sociedade ganham mais
importância no cenário pós-constituinte. Se pela via institucional, o MSB já não conseguia
garantir as propostas da RS, restava via societária e articulação com os movimentos sociais.
Nesse contexto, a RSD passa evocar os movimentos sociais como peças fundamentais para
manutenção das conquistas da Constituição. O CEBES assume uma postura, nesse período, de
parceira aos movimentos sociais:
“Hoje o CEBES continua empenhado em fortalecer seu
modelo democrático e pluralista de organização, em orientar sua
ação para o plano dos movimentos sociais (...). “ (CEBES,
1989c)

Nesse momento, o país está às voltas com as primeiras eleições presidenciais em quase
30 anos. A unidade que se via na esquerda pelo menos em torno do setor saúde, não é
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reproduzida no pleito eleitoral e os partidos que tradicionalmente apoiaram a RS lançam suas
candidaturas de forma independente. Na RSD número 26, estão publicadas as propostas
dessas candidaturas para o setor saúde. A RSD ainda faz um alerta em seu editorial sobre a
não existência de um programa para saúde do Candidato que liderava as Pesquisas, Fernando
Collor de Mello (CEBES, 1989d). Nessa mesma edição, outras cinco candidaturas publicam
seus planos para saúde, todas as propostas mais ou menos alinhadas com o que Campos
(1988a) chama de discurso oficial da Reforma Sanitária (CEBES, 1989d). Destaca-se nessa a
campanha a participação de Sérgio Arouca como vice-presidente na chapa de Roberto Freire
pelo PCB. Amélia Cohn (1989), entretanto, chama a atenção para o fato de nem Arouca, que
segundo entrevista de Gastão Wagner ao PPGMS/UNIRIO, teria se arrependido mais tarde de
entrar para campanha; nem o PCB não reivindicaram a liderança do movimento que culminou
na RS, embora em seu plano de governo para saúde fica nítido o “discurso oficial” RS.
A participação do PCB na campanha eleitoral já dava sinais das mudanças pelas quase
passaria o partido nos primeiros anos da década de 1990. Para Fabrício Pereira da Silva
(2008) o que começou com uma tentativa de afirmação dentro das esquerdas e do plano
político como todo depois de anos na clandestinidade, e também como uma tentativa de
unificação de suas próprias fileiras, foi assumindo aos poucos uma aura de novidade para
alguns setores da intelectualidade brasileira. Para o autor (SILVA, 2008) a campanha teve
muito mais valor simbólico do que um resultado real expressivo nas urnas:
“Expressões como “nova esquerda”, “esquerda moderna”
e “socialismo democrático” foram amplamente empregadas,
sendo associadas a Freire e ao PCB. O candidato e seu vice
Sérgio Arouca defenderam sistematicamente um “novo
socialismo”, democrático, defensor das liberdades, enquanto
algumas críticas mais contundentes a países socialistas como
Cuba e China foram proferidas. Idéias-força do “socialismo
real”, como a estatização, foram relativizadas. A crise do
socialismo, que deu seus passos decisivos em plena campanha
de Freire, certamente serviu para reforçar e definir algumas das
posições assumidas ao longo daquela campanha que deflagrou o
processo de transformação do PCB nos anos seguintes. Porém,
tais posições refletiam em boa parte as mudanças pelas quais o
partido vinha passando nos últimos anos e representavam
significativos setores pecebistas”. (Silva, 2008).
Ao final do processo eleitoral, Fernando Collor de Melo saiu vitorioso de um segundo
apertado contra o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva. O
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CEBES, através dos editoriais da RSD vai tateando o tom dá crítica à em medida que o
Governo Collor avança com dinâmica claramente antipopular tanto na esfera política quanto
econômica.
Na esfera econômica o Governo Collor assumiu um compromisso neoliberal desde o
primeiro dia de governo. Collor impõe um reajuste irreal dos salários, aposentadorias e
pensões em relação a inflação, troca o padrão monetário e confisca a liquidez das contas,
limitando o saque de contas correntes e poupanças. Mesmo com apoio internacional, tais
medidas não conseguem controlar a inflação por muito forçando o governo a acirrar a ainda
mais a política econômica em favor da acumulação capitalista. O Plano Collor II que previa a
desindexação da economia e congelamento de preços, teve como resultado imediato o
aumento do desemprego e queda do salário real.
Em relação ao financiamento do sistema de saúde, Collor da continuidade e aprofunda
a tendência de sub-financiamento do governo de transição. De acordo com Stotz (2003), no
período compreendido entre 1987 e 1994 o gasto público total como percentual do PIB
diminuiu. Faleiros (2006), apoiado na pesquisa de Amélia Cohn e Paulo Eduardo Elias
publicado no livro “Saúde no Brasil: Políticas e Organização de Serviços” de 1996, traz os
números do governo Collor. A participação das despesas de saúde nos gastos federais,
segundo dados do Ministério da Saúde, caiu de uma média anual por habitante de US$ 63,46
no governo Sarney, para US$ 54,70 no governo Collor, subindo pouco no governo Itamar,
para US$ 55,75. De US$ 10,90 bilhões em 1989, os gastos federais em saúde reduziram-se
para US$ 6,60 bilhões em 1992 (COHN & ELIAS, 1996 apud FALEIROS, 2006).
Em relação ao autoritarismo, o Governo Collor se caracterizou pelo abuso de medidas
provisórias, eliminando os espaços de negociação do Congresso Nacional. Na área da Saúde,
além de atrasar o repasse de hospitais federais, adiou-se mais de uma vez a ocorrência da 9ª
CNS. Inclusive a luta para a ocorrência desta conferência é retrata nos editoriais da RSD que
chegam a acusar o governo de trabalhar para que a “nona” não acontecesse (CEBES, 1991 c).
Uma outra luta contra o autoritarismo do Governo retratada na RSD é a batalha para a
aprovação das leis orgânicas do SUS, bem como da regulamentação da participação da
comunidade proposta na 8ª CNS. Na lei 8080, a lei orgânica do SUS, Collor veta o artigo 11
da lei, que previa, em cada esfera de governo, as conferências e conselhos de saúde e dava ao
conselho um caráter deliberativo, alegando que cabe ao Presidente da República criar órgãos
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da Administração Pública (FALEIROS et al ,2006). De acordo com Faleiros (2006) Collor
veta, também, os artigos referentes ao financiamento da saúde em nível municipal, que
possibilitaria os repasses automáticos do Fundo Nacional de Saúde para os municípios e,
também, a incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde.
Essa estratégia representa um retorno a centralização do poder na esfera federal, no
favorecimento da privatização e da extensão da cobertura pelo desenvolvimento de uma
atenção básica de baixo custo, promovendo o estabelecimento de sistema público de saúde
(STOTZ, 2003) para as classes subalternas. A RSD em sua 29 edição denuncia exatamente
essa lógica neoliberal da administração da saúde no Governo Collor:
“(...) e enquanto isso – em seu documento de diretrizes
para políticas de saúde de 1990-1995 - o reduza (o SUS) à um
sistema arcaico de atenção primária, sem qualquer referência
aos cuidados hospitalares, filão separado para o setor
privado”. (CEBES, 1990 b)
O quadro abaixo, publicado por Faleiros (2006) traz um resumo dos vetos
presidenciais à lei 8080:

Veto

Matéria

Comentário

Artigo 11 e seus §§ e Artigo Estabelece a Conferência e o
42
Conselho de Saúde e detalha
sua organização
§ 3º do Artigo 26
Correção monetária no atraso
da remuneração de serviços

Recuperado na íntegra na Lei
nº 8.142/90

Incisos II e III do Artigo 27

Inciso
II
parcialmente
recuperado na Lei nº 8.142/90

Instituição de planos de cargos
e salários e carreira para o
pessoal do SUS, em cada
esfera de governo (II) e piso
nacional de salário para cada
categoria (III).
Artigo 29
Escolas públicas que formam
recursos humanos para a saúde
serão subordinadas ao SUS
Inciso I e §§ 4º e 6º do Artigo Fontes de recursos para o SUS
32

Não foi matéria da Lei nº
8.142/90

Não foi matéria da Lei nº
8.142/90
Não foi matéria da Lei nº
8.142/90
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§§ 2º e 3º do Artigo 33 e §§ 3º, Repasse de recursos
4º e 7º do Artigo 35

Recuperado parcialmente na
Lei nº 8.142/90 – Parte foi
matéria de NOBs.
Recuperado parcialmente na
Lei nº 8.689 (27/7/1993) –
Matéria de diplomas legais
posteriores
Não foi matéria da Lei nº
8.142/90

§§ 1º a 4º e 7º do Artigo 39

Estrutura do Ministério da
Saúde e incorporação do
INAMPS e outros órgãos

Artigo 40

SUCAM e Fundação SESP –
Transição das ações para o
SUS
Transferência de servidores ao Recuperado parcialmente na
SUS
Lei nº 8.689 (27/7/1993)

Artigo 44 e §§
Artigos 48 e 49

Recursos do Fundo Nacional Matéria posterior de portarias
de Saúde para os municípios
ministeriais

Artigo 51 e §§

Não redução de recursos do Não recuperado
SUS pela média qüinqüenal –
Recursos para o SUS de 8% do
PIB
Encaminhamento
ao Não recuperado
Congresso Nacional em 6
meses: Plano de Cargos e
salários; piso salarial; salário
mínimo de profissionais e
técnicos; regulamentação de
pré-pagamento de serviços; e
Código Sanitário Nacional.

Artigo 53

Fonte: Faleiros, 2006
Esses vetos mobilizam os setores favoráveis a participação da sociedade na saúde
entre eles o MSB que se articula em uma plenária de entidades do setor que conseguem do
ministro da saúde Alceni Guerra um compromisso de reenvio ao Congresso um novo projeto
de lei que contemplasse os vetos da Presidência da República. O Congresso Nacional passa a
aprovação e a discussão da lei 8142 que institui os conselhos e prevê o repasse direto de
verbas aos estado e municípios. A Norma Operacional Básica de 1991, do MS, atrela o
financiamento a criação do Conselho Municipal de Saúde e de um Fundo Municipal, além de
exigir a apresentação de um Plano Municipal de Saúde aprovada pelo Conselho Municipal de
Saúde.
Nesse período os editoriais da RSD ressaltavam a necessidade de atuação do CEBES
e do MSB em conjunto com os movimentos sociais, mas sem se descuidar da atuação junto ao
congresso. O episódio dos vetos do Governo Collor a lei orgânica da saúde é um exemplo
importante desse tipo de atuação. Primeiro é importante entender as transformações de um
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MSB que fora do aparelho do estado tem companhia na vanguarda da luta setorial da saúde. A
Plenária das Entidades dá novos horizontes a luta pela saúde no Brasil, como fica claro no
depoimento de Jacinta de Fátima Senna da Silva à Faleiros (2006):
“Fizemos uma reunião com os deputados – Arouca,
Eduardo Jorge, Ra mundo Bezerra, Mosconi, Abigail Feitosa – e
entidades – o Conasems, representado pelo Eri Medeiros, o
CEBES, a ABRASCO, o Guedes [José], o Arlindo Fábio, o
Eleutério, a Samara, a Luiza [Jaeger], o Costa [Francisco] e o
Márcio Almeida. Todas essas pessoas e outras, que não me
ocorrem, participaram dessa reunião e, ao final da tarde, nós já
tínhamos um esboço do que hoje é a Lei nº 8.142/90, pronta,
recuperando o que o Collor havia vetado. Os parlamentares que
participaram do processo encaminharam a lei, creio que no dia
16 de novembro, e no dia 28 de dezembro do mesmo ano [1990]
a lei estava promulgada. Isso demonstra a força do movimento
social, dentro e fora do Congresso Nacional”. (FALEIROS et
al., 2006)
A pesar da conquista mostrar um movimento de saúde mais amplo no sentido de
englobar participação de novos atores para além dos sanitaristas, havia também uma sensação
de desmobilização da luta no período pós-constituinte. A RSD aponta essa letargia do MSB já
nos primeiros anos do governo Collor no editorial de sua vigésima nona edição publicado em
julho de 1990:
“O que não se esperava era a letargia de certos setores
organizados da sociedade e do movimento sanitário. Estamos
acuados, medrosos, incapazes de reação” (CEBES,1990c)
Em depoimento a Faleiros (2006), Samara Nitão corrobora com a percepção da RSD:
“A Plenária foi bem atuante na discussão da lei orgânica,
mas, se a Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos
e dever do Estado, já na lei orgânica isso é relativizado, com a
ampliação de deve res da família, etc. Essa ampliação já
prenuncia uma certa flexibilização do dever do Estado. De
alguma forma ela tira força e na discussão da Constituinte já se
via essa coisa de se responsabilizar também as pessoas. O
movimento já estava meio cansado, e eu acho que essa onda já
começava a afetar, tanto que quando houve os vetos do
Fernando Collor de Mello à Lei Orgânica da Saúde, a
participação da Plenária já não era tanta. A renegociação que
depois redundou na Lei nº 8.142/90 foi uma movimentação mais
de bastidores com o relator Geraldo Alckmin, menos
participativa”. (FALEIROS et al., 2006)
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A 9ª CNS acontece no apagar das luzes do Governo Collor em 14 de agosto de 1992,
na capital federal. Contou com cerca de três mil delegados e mil e quinhentos observadores e
seu centro temático foi a Municipalização, embora o embate com o Governo Collor também
tenha sido central na conferência. É na “Nona” que a participação da sociedade passa a ser
concebida por “Controle Social”, isto é, como controle paritário, compartilhado entre Estado e
sociedade nos diferentes conselhos.
Essa “Participação” via “Controle Social” é estabelecido pela lei 8142 e demandou um
processo de articulação de vários movimentos sociais para estabelecer uma modalidade de
controle do Estado pela sociedade divido com o próprio estado. O estranhamento em relação
as conquistas do MSB não se restringem à modalidade de “Controle Social”, mas também a
forma de reivindicação e principalmente os objetivos da luta. Humberto Jaques de Medeiros,
mestre em direito público e procurador regional da república, em depoimento dado a Faleiros,
observa uma necessidade de institucionalização do MSB quando comparado às demais
organizações de luta social:
“O Movimento dos Sem-Terra, que discute o acesso à
terra, tem uma relação crítica com o direito, porque entre outras
coisas eles dizem “lei injusta não é lei, o direito injusto não é
direito, o acesso à terra é algo maior do que uma norma escrita
pelo parlamento, que é feita por grandes latifundiários”. Então,
eles têm uma posição tensa e crítica com o direito e são um
movimento social de vanguarda. Aí eu pego o movimento
sanitário, que também é um movimento social de vanguarda, e
ele tem um discurso jurídico legalista do tipo “é a lei, tem que
cumprir a lei, viva a legalidade”. É isso que o faz desaguar no
vagão normativo, cheio de papel, uma espécie de face triste do
direito. O movimento sanitário considera a lei uma vitória,
enquanto outros movimentos sociais têm a lei como adversária”.
(FALEIROS et al., 2006)
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O Movimento Sanitário em Debate
Até o momento essa pesquisa lançou mão de dois procedimentos metodológicos
vinculados a análise de conteúdo para averiguar os sentidos do debate sobre Controle Social e
a Participação entre os diversos atores que participaram do MSB. O primeiro procedimento, a
análise temática, está descrito no quarto capítulo dessa dissertação e contribui para construção
de um painel que registra a evolução da compreensão de cada categoria pré-estabelecida, a
saber:

‘Saúde’,

‘Participação’,

‘Controle

Social’,

‘Povo

e

Sociedade

Civil’

e

‘Institucionalização’. Além das categorias, esse painel está condicionado há um recorte
temporal dividindo o período estudado em fases.
Se o primeiro procedimento fornece um panorama geral das temáticas levantadas em
cada período ou fase, o segundo procedimento é o que permite entender como esse panorama
teórico fora construído. Trata-se do estudo do Emissor, que lança mão da história como
ferramenta reveladora do contexto de produção da mensagem analisada. A análise do emissor
e do seu contexto de produção ocupa o quinto capítulo dessa dissertação.
Realizada essas duas etapas, cabe a esse capítulo final, entrelaçar os resultados
obtidos. Para tal tarefa, propomos o debate com dois textos vinculados a produção científica
do Campo da Saúde Coletiva. Embora a prática política da Saúde Coletiva esteja vinculada ao
MSB em um primeiro momento (SILVEIRA, 2015), nenhum dos autores expressa o “discurso
oficial” da RS (CAMPOS, 1988b). Assim, nos debruçaremos mais especificamente sobre os
textos “A Reforma Sanitária Necessária” de Gastão Wagner de Souza Campos produzido em
1988 e publicado no livro “A Reforma Sanitária: Itália e Brasil” e “Caminhos para A Reforma
Sanitária” de Amélia Cohn, publicado em novembro de 1989 pela Revista Lua Nova de
número dezenove.
A questão central aqui é a entender como se constrói o conceito de Participação e
Controle Social dentro do MSB, bem como as disputas ligadas a ele. O ponto de partida será
transformar em pergunta a expressão cunhada por Arouca e publicada por Escorel (1999): “o
fantasma da classe ausente”.
Essa expressão remete a uma série de perguntas que seguem sem ser respondidas de
forma clara na literatura oficial do MSB. Qual era base do MSB? Tratava-se de uma base
popular? Qual o papel dos trabalhadores na luta pelo direito a Saúde? E dos Partidos
Políticos?
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Uma boa forma de começar é pelo enigma proposto por Amélia Cohn (1989). Para
autora, a saúde coletiva nasce como um saber militante e essa condição marca boa parte de
sua produção teórica. Em meio a uma farta literatura ufanista na avaliação do MSB, existe
alguma produção que tenta discutir suas tensões internas sem, entretanto, defini-las
claramente. Para Cohen, essa definição passa por identificar uma grande ausência no debate
do MSB: os Partidos Políticos.
É importante perceber que ausência dos Partidos, mesmo nos anos da ditadura militar,
é muito mais um traço do discurso do que propriamente uma realidade. Na análise produzida
por essa pesquisa, não encontrou nos editoriais menção direta sobre a atuação dos partidos
políticos no interior do CEBES ou do MSB, mesmo após o pluripartidarismo e o fim da
ditadura militar. Os partidos são citados num contexto mais externo, com o CEBES
assumindo um papel de assessoria, nas questões da saúde. Mesmo nas edições em que os
partidos são chamados a participar (CEBES 1985, 1988b, 1989d) da RSD, não evocam a
atuação no interior CEBES.
Entretanto, para os intelectuais da reforma sanitária essa relação era bem orgânica do
que o discurso da época mostrava:
“O CEBES era a base legal do Partido Comunista. Nós
éramos da base do CEBES do Partido Comunista, base de
intelectuais da saúde e tinha a base do sindicato, tinha a base dos
médicos e tinha a nossa que nós não éramos médicos, éramos
intelectuais. Igual ao Arouca. E nós fazíamos a política
oficialmente no CEBES. Lá nós fazíamos revistas, fazia isso,
fazia aquilo...” (TEIXEIRA, 2005)
Na época de fundação do CEBES, o PCB estava na clandestinidade, o Comitê Central
tinha sido dizimado pela operação Radar, bem como boa parte das gráficas e estruturas
ligadas ao Partido. David Capistrano Filho, sanitarista fundador do CEBES havia sido preso
nessa época e o próprio Sérgio Arouca havia sofrido perseguição em Campinas. Nesse
contexto, o partido tentava se organizar no exílio e com Anistia, volta dividido ao Brasil.
Prestistas e renovadores polarizavam o partido. Em relação a estratégia de saúde, enquanto
primeiro grupo defendia a criação de um órgão intersindical, o DIESAT; o segundo optou
pela atuação isolada em alguns sindicatos (LACAZ, 2011).
O CEBES por influência dos renovadores adota o apoio a sindicatos de forma isolada,
sobretudo os sindicatos dos médicos do Rio de Janeiro e São Paulo que vivem os seus
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movimentos de renovação (LACAZ, 2011). Embora tenha havido uma discreta aproximação
inicial com próprio DIESAT registrada na RSD número onze (CEBES, 1981a), ela não
prosseguiu nos números subsequentes. Nesse sentido, observa-se que a decisão de participar
de forma bastante seletiva da luta sindical é muito mais uma consequência do alinhamento
político partidário dos integrantes que hegemonizam o CEBES, do que propriamente uma
posição política gestada no interior do Centro. Aqui, entretanto, o MSB que no discurso se
colocava como colaborador da classe trabalhadora perde a chance de alinhar seus interesses
com o dos trabalhadores urbanos, sobretudo do núcleo industrial, que vivia sua efervescência
política com a emergência do Novo Sindicalismo e as greves no ABC paulista. Com a saída
dos prestistas, o PCB segue o mesmo caminho e se encastela na CGT, enquanto o movimento
sindical pulsa por outras forças políticas (SILVA, 2008).
Os renovadores hegemonizaram o CEBES no final da década de 1970, sobretudo na
gestão paulista do Centro. O foco desse grupo era a democratização do Partido e do país. Se a
base sindical não era tão bem estruturada quanto a dos prestistas, apoiavam-se em princípios
populares de uma releitura de Gramsci feita pelos partidos comunistas europeus, como a
implantação de uma democracia de massas com intensa participação da população, sobretudo
na disputa pela hegemonia na Sociedade Civil. Nesse sentido, Carlos Nelson Coutinho, um
dos principais expoentes dos renovadores, já apontava para necessidade de reestruturação da
Sociedade Civil brasileira, que depois de vários anos de ditadura militar não garantia
condições para disputa ideológica e cultural no país (COUTINHO, 1979).
A RS poderia ter caminhado nesse sentido de ampliação dos espaços da Sociedade
Civil, de estabelecer uma batalha de posição dentro do arcabouço cultural dizimado pelos 20
anos de ditadura militar. No contexto de luta contra a carestia que se consolidou no país no
final da década de 1970, surgiram experiências de luta popular pelo direito à saúde, tais como
a Zona Leste (SP), Porto Nacional (GO), Meio Grito (GO) e Cabuçú (RJ) (STOTZ, 2005).
Essas experiências, apesar de suas particularidades, apontavam um tipo de mediação dos
profissionais de saúde no sentido de valorizar os saberes e práticas de uma população e a
partir destes estruturar a luta pelo direito à saúde. Eram experiências que tinham como
objetivo central a mobilização e organização da comunidade (BOHADANA, 1992 apud
STOTZ, 2005).
Para Stotz (2005), o Movimento

de

Saúde

da

Zona

Leste

representa,

possivelmente, o ponto mais avançado das lutas populares pela saúde dessa época. Um
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movimento que propõe o local de moradia como base de um processo de organização,
mobilização e conscientização popular na conquista da saúde, entendida de modo amplo. O
protagonismo da população e a "inversão" do papel dos profissionais é destacada pelo autor:
"Na experiência da Zona Leste, os moradores, em sua
condição de cidadãos, buscam transformar a organização de
saúde ao perceberem seus limites e se propõem a assumir um
novo relacionamento com os serviços de saúde. Por outro lado,
os profissionais de saúde — que até então se veem na
contingência de adaptar as pessoas às exigências do sistema
capitalista, reforçando o papel dos doentes como pacientes —
descobrem a possibilidade de inverter esse processo, de
transformar o conhecimento médico e das ciências da saúde em
instrumento para a compreensão das razões das doenças no
âmbito do sistema capitalista e para a conquista de crescente
autonomia diante deste sistema." (STOTZ, 2005)
Pelo menos ao nível do discurso, o CEBES ensaiou uma aproximação com as classes
populares como evidenciamos nos capítulos anteriores:
“Nossa ênfase é, então, o trabalho cultural, na área da
saúde, do ponto de vista do interesse coletivo da imensa maioria
do nosso povo (...)" (CEBES, 1978b)
Embora, no papel de tutor (dirigente), sustentado pela sua condição de autoridade
científica que dá o direcionamento da luta.
“É preciso que esse passo seja dado (o de transformação
da produção acadêmica em bandeiras de luta tanto do
movimento setorial da saúde quanto dos movimentos
populares), este elo construído. É esta atividade que possibilita a
transmutação do trabalho intelectual especialista em dirigente
(Gramsci – especialista + dirigente). ” (CEBES, 1980a)

Com a saída de boa parte dos renovadores do PCB em 1983, por conta da chegada de
um “justo-centro”, que repulsa os desvios a direita e esquerda, à direção do Partidão (Silva,
2008). A ordem do dia passa ser compor com PMDB a transição “pelo alto” que se ensaia nos
últimos dias do governo Figueiredo. Silva (2008) observa, inclusive, uma hesitação do PCB
em apoiar o movimento em favor das eleições diretas. É nesse contexto que o CEBES e o
MSB se aproximam da burocracia estatal.
Cohen (1989) aponta que a ocupação dos espaços institucionais foi a estratégia
adotada pelo MSB. O CEBES assume essa postura no editorial da RSD de número nove, no
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sentido de propor o pensamento contra hegemônico na burocracia estatal para “desmontá-la”
ou para “elucida-la” (CEBES 1980 a). Sônia Fleury Teixeira, em entrevista ao PPGMS da
UNIRIO, fala sobre a estratégia dos intelectuais da RS:
“(...)enfim, nós fomos testando vários quadros e a gente
não rejeitou o reformismo, basicamente foi uma opção política:
“não rejeitar o reformismo”. Se fosse preciso que o Eleutério
fosse pra Previdência Social, porque eles querem que a gente só
racionalize e diminua o custo daquela história. Isso porque havia
essas contradições, o modelo previdenciário ele era inviável
depois de um certo tempo, ele não tinha nenhuma racionalidade.
Então, ao chamar a saúde coletiva pra racionalizar, nós
podíamos ter recusado, mas não, foram os melhores quadros pra
lá, para racionalizar, porque o governo precisava e, ao
racionalizar, introduzir elementos estruturantes de um novo
modelo que era (...) Então você começa a integrar a previdência
e a saúde, do Ministério da Saúde, na realidade. Isso era um
elemento estruturante de um novo modelo. Mas nós não fomos
para estruturar um novo modelo, nós fomos chamados para fazer
a racionalização. (...)”. (TEIXEIRA, 2005)

Para Cohen, (1989) essa estratégia explica boa parte das propostas progressistas para
saúde terem origem no poder executivo. A análise temática realizada por essa pesquisa
mostrou que o CEBES, através dos editoriais da RSD, não só defendia essa estratégia da
participação dos intelectuais no Estado (CEBES 1980a, 1985), como também viu com
preocupação a saída dessas personalidades do MSB da burocracia estatal, sobretudo do MPAS
(CEBES, 1988b)
Teixeira (1998) defende a institucionalização a partir do paradigma da dialética do
possível, sugerindo que, no contexto em que se deu a RS, eram poucas as condições para se
estabelecer um movimento de massas, que pudesse apresentar uma proposta contra
hegemônica para saúde ocupando apenas as débeis superestruturas de hegemonia da
Sociedade Civil que ainda se redescobria após 21 anos de regime autoritário.
Campos (1988) nesse sentido, descarta a dialética do possível, apontando para uma
continuidade entre as gestões anteriores e aquelas em que os técnicos do CEBES foram
capazes de influenciar. O autor destaca que muito mais do que implementar diretrizes para a
RS, os técnicos do MSB implementaram uma política racionalizadora de custos, que
contemplava a necessidade de expansão da cobertura colocada como central também por
governos anteriores. Para o autor (CAMPOS, 1988b) nem as AIS, nem SUDS, que pelo
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“discurso oficial” da RS contribuíram de forma decisiva para criação de premissas
fundamentais do SUS: a unificação e a descentralização; tem um caráter obrigatoriamente
progressista, podendo conviver em harmonia e até mesmo estimular a privatização do setor
saúde.
Como colocamos anteriormente, a polêmica do “Partido Sanitário” é consubstancial ao
“Fantasma da Classe Ausente” e o desvelamento de uma contribui para o entendimento da
outra. O termo que teria surgido para sugerir a unidade dos membros do CEBES numa
reunião da OPAS em 1981, é tido como jocoso e refutado por vários intelectuais do Centro.
Sônia Fleury em entrevista ao PPGMS da UNIRIO dá outra versão para criação do “Partido
Sanitário":
“Então, tinha duas possibilidades: ou a gente segurava
essas pessoas ou essas pessoas tinham que se exilar. Você pode
ver! Não tem exilado, nessa época, em saúde. Teve o pessoal do
Massacre de Manguinhos, que depois de um tempo o Arouca foi
resgatar isso, mas foram exilados antes dos anos 60, no Golpe,
depois dos anos 70, quando a repressão foi altíssima não houve
exilados. Por quê? Porque o Arouca convocou uma reunião, que
aí surge o Partido Sanitário... convocou uma reunião com pessoas
que tinham papéis institucionais importantes na área da saúde.
Essa reunião foi na casa dele, naquele apartamentozinho que ele
morava lá na Praça do Jóquei... era tão complicado que para a
reunião entravam de dois em dois de dez em dez minutos se não a
polícia podia entrar junto. Sentados no chão ali e tava o Doutor
Guilherme, tava o Arouca, tava o Hésio, tava eu... enfim... tava o
Fiori... um bando de gente que foi convocado pra quê? Pra saber
como nós íamos fazer frente a repressão para que as pessoas
pudessem se manter no Brasil, sem se exilar. No dia seguinte a
reunião teve que se mudar pra minha casa porque se não a polícia
desconfiava (risos). Ficamos dois dias tendo essa reunião e aí se
tomou uma definição: todo mundo que está em algum posto
importante deveria contratar essas pessoas. Então teve gente como
o Eric que ficou morando assim... não sei aonde, dois meses aqui,
dois meses em São Paulo, Montes Claros... então se tem alguém
que tem uma posição institucional, contrata esses companheiros...
o Pellegrini também ficou... mas ninguém se exilou. Então a gente
pôde manter as pessoas aqui. Então, essa organicidade, não é só
teórica, ela tem uma base material, concreta... era preciso manter
essas pessoas aqui, mesmo que o Governo não as empregasse nós
as empregaríamos, e a gente conseguiu. Isso foi idéia do Arouca,
liderança exclusiva do Arouca na montagem disso, e claro, nós
fizemos essas reuniões, do Partido Sanitário, e elas ocorreram
durante toda essa reforma”. (TEIXEIRA, 2005)
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Paim (2007) rejeita a denominação, alegando que o caráter suprapartidário do CEBES,
além da natureza descentralizada do Centro pulverizado em núcleos municipais e estaduais é
pouco compatível com “centralismo democrático” reproduzido pelos diversos partidos de
esquerda. O autor conclui, dessa forma, que a “forma” de partido não conseguiu se impor na
estrutura do CEBES e MSB. Entretanto, ressaltamos que a participação dos renovadores no
CEBES, cujo objetivo era justamente a democratização do PCB, pode ter influenciado na
construção de um “Partido Sanitário” não tributário do centralismo democrático.
Sarah Escorel (1999) rejeita a alcunha de Partido Sanitário, apoiando-se no caráter
suprapartidário e plural do MSB, preferindo o termo “movimento” para caracterizá-lo. Em
uma leitura gramsciana (2012) para se tornar partido, isto é, uma força política eficiente do
ponto de vista do exercício do poder governamental, os “movimentos” precisam ter a
capacidade de elaborar dirigentes qualificados. Os Dirigentes são a função de massa que
seleciona, desenvolve, multiplica os dirigentes necessários para que um grupo social se
articule e se transforme, de um confuso caos, em exército político organicamente preparado
(GRAMSCI, 2012). O MSB cumpre esse papel, através do CEBES.
Na primeira edição da RSD, de 1976, o CEBES assume os mesmos posicionamentos
do discurso da oradora da primeira turma de pós-graduação em Saúde Coletiva da
Universidade de São Paulo (CEBES, 1976a). Essa pós-graduação, como colocado
anteriormente, tem um papel fundamental, na criação do próprio centro, no encontro anual da
SBPC (CEBES, 1977e), mas também na formação de quadros envolvidos na luta pela RS que
em algum momento desse processo estiveram articulados ou participando diretamente do
CEBES
Ao se propor o papel de dirigente numa perspectiva gramsciana (GRAMSCI, 1977),
isto é, intelectual e ator político (CEBES, 1980a), o CEBES assume o compromisso de
auxiliar na tarefa de colocar as classes subalternas como protagonistas da vida política pelo
menos no setor de saúde. Uma proposta que se espelha na atuação dos profissionais de saúde
na construção do Modelo Operário italiano que, posteriormente, desencadeou na reforma
sanitária daquele país; ou mesmo na perspectivas de algumas experiências brasileiras,
anteriormente citadas, associadas a medicina comunitária cujo objetivo principal era
organização e mobilização da classes populares. Como ponderado por Cohen (1989), a
Reforma Sanitária Italiana funciona mais como modelo político para o partido que
hegemonizava o CEBES. Para autora essa a única forma de entender a comparação da RS
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brasileira com a reforma italiana, já que em termos comparativos são movimentos bem
distintos. Enquanto a RS brasileira segue o caminho institucional e nega seu caráter de
movimento de massas (CEBES, 1980c), tanto o movimento italiano, quantos a experiências
brasileiras citadas estão vinculadas a luta popular que impõe mudanças na sociedade.
O CEBES coloca para si a tarefa de especialista prestando assessoria técnica pontual
aos movimentos da Sociedade Civil populares ou não, vinculados a redemocratização do país.
Ao mesmo tempo, se insere na vida política brasileira estabelecendo uma proposta de RS a
partir da criação de um sistema nacional de saúde. Assim, o Centro, organicamente, está
vinculado aos profissionais de saúde, em um primeiro momento, e depois, com a
institucionalização do MSB, vincula-se ao movimento de “transição democrática”,
contribuindo para legitimar o protagonismo deste grupo na decisão dos rumos políticos do
país. Para Campos (1988), o CEBES e seus intelectuais seriam dirigentes da máquina estatal.
Se uma parte da polêmica do “Fantasma da Classe Ausente” é entendida pela opção do
MSB pela via institucional, ainda resta entender a participação das classes subalternas na luta
pelo direito à saúde. Tanto aqueles organizados em sindicatos industriais ou de serviços com
tradição de luta sindical, como os metalúrgicos, os químicos, os bancários, entre outros,
quanto os moradores de periferia ou camponeses organizados ou não.
No que tange a luta sindical, é importante lembrar que a CUT cumpre um papel
importante tanto na 8ª CNS quanto na PNS, sobretudo na queda de braço com administração
Collor pela regulamentação do Controle Social, embora boa parte dos trabalhadores
sindicalizados recebessem assistência à saúde via seguros privados. Nesse sentido, a redução
do financiamento dos serviços tem um papel fundamental. De acordo Stotz (2003), no período
compreendido entre 1987 e 1994 o gasto público total como percentual do PIB diminuiu.
Observa-se uma seletividade imposta pelos mecanismos de financiamento que se agrega a
percepção de baixa qualidade dos serviços e a dificuldade de acesso . A consequência disso é
a “auto-exclusão” das classes médias e de importantes segmentos dos trabalhadores urbanos,
desembocando num processo de “universalização excludente” (FAVARET E OLIVEIRA,
1989 apud STOTZ, 2003). O depoimento de Nelson Rodrigues dos Santos aponta esse
processo:
“(...). Tudo o que se tinha avançado na Constituição
Federal foi objeto de retrocesso, a partir dos anos 1990, e o
próprio movimento sindical não escapou desse retrocesso. O
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movimento sindical ficou muito mais corporativo, porque tentou
salvar a assistência à saúde em outros sistemas, só para os
sindicalizados. Não estou culpando o movimento sindical,
porque o conjunto da sociedade foi retrocedendo nos anos
1990”. (FALEIROS et al., 2006)

É importante questionar esse processo de “auto-exclusão”. A própria dinâmica da
evolução da saúde pública brasileira, marcada por uma expansão da cobertura com
financiamento insuficiente que produz serviços de baixa qualidade, associado à mudança das
regras da negociação patronal em 1984 (STOTZ, 2003), compuseram um cenário de opções
limitadas para os trabalhadores urbanos, que acabaram por aceitar os seguros propostos pelas
empresas negociada como benefício que contribui para redução dos salários. É interessante
notar, nessa perspectiva que os intelectuais do MSB, inseridos no estado a partir do INAMPS
e do MS assumem um protagonismo nesse processo de racionalização do sistema de saúde ou
de atualização técnico-administrativo (STOTZ, 2014).
Nesse contexto de classe ausente, em que as lideranças do MSB voltam-se para via
institucional e que o operariado mais organizado é repelido para a assistência privada, Stotz
(2003) propõe uma nova nomenclatura que melhor retratam as particularidades do Sistema de
Saúde Brasileiro. Para o autor, o que temos é um serviço público de saúde endereçado às
populações mais pobres que não podem consumir o seguro privado ou, ainda, que não tem
acesso à assistência privada pelo trabalho. Uma perspectiva muito parecida com a levantada
por Eleonor Conill (apud GALLO E NASCIMENTO, 1989): “Um reordenamento de fatias
de mercado: o SUDS, com bases ampliadas para as classes menos privilegiadas, o convênioempresa para trabalhadores urbanos e o seguro-saúde privado para as camadas médias e/ou
superiores...”
Ainda nesse contexto, caberia debruçarmos sobre a participação da sociedade. Afinal
que sentido assume a participação nesse contexto de Reforma Sanitária pelo alto, ou seja, pela
via institucional?
Assim como os modelos de descentralização e unificação do sistema, a participação da
sociedade, da forma como está estabelecida hoje, via conselhos e conferências, nasce no
interior do aparelho do estado. No plano CONASP a participação via conselhos é introduzida
no CLIS, um conselho intersetorial com participação da sociedade civil que legitimava as
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formulações realizadas pelos técnicos do INAMPS. A 8ª CNS, inaugura a participação,
embora limitada, da sociedade no âmbito das conferências de saúde. Nessa ocasião, a
participação, via delegados definidos por pré-conferências municipais e estaduais, assume o
caráter de balizadora do conflito pela unificação dos sistemas de atenção entre o MPAS e MS.
Com a saída dos intelectuais do MSB do governo, a participação ganha contornos de
movimento social a partir da PNS: uma arena de disputa política não institucionalizada, mas
que tinha capacidade de negociar e pressionar o Estado Brasileiro, como ficou claro no
episódio dos vetos de Collor a lei 8080. Entretanto, com aprovação da lei 8142,
institucionaliza-se a participação da sociedade, transformando-a em Controle Social paritário
exercido pelo estado e pela sociedade sobre o sistema de saúde.
Nossa pesquisa evidencia que no discurso dos CEBES a “Participação da População” é
colocada, em um primeiro momento, como uma necessidade para democratização do sistema
de saúde. Com a institucionalização, essa “Participação” passa a ter como função legitimar as
estratégias dos intelectuais do MSB que operavam no interior do estado, sobretudo na esfera
executiva federal. Após a guinada “neoliberal” do processo de transição democrática, que se
acirra no mandato Collor, o MSB passa ver a “Participação da População” como alternativa
de enfrentamento ao governo e proteção das conquistas constitucionais no setor saúde. Nesse
sentido, assume-se como “Controle Social” e tem como principal tarefa a fiscalização das
ações do poder executivo na implantação das políticas de saúde.
O produto atual desse processo de transformação são os conselhos e conferências de
saúde, altamente vinculadas ao Estado. Assumindo a prerrogativa de Farias (2000), que
aponta a organicidade do clientelismo na democracia burguesa, observamos, no processo de
criação do “Controle Social” dos SUS, que práticas políticas tradicionais (clientelistas)
suplantaram as expectativas inovadoras, como as da Participação Popular, que não foram
capazes de corrigir as lacunas da democracia representativa (Pereira Neto, 2012). Noemi
Margarida Krefta, descreve o mesmo problema:
"Aparentemente, os instrumentos de participação e
controle social deveriam dar conta da participação paritária da
população, seja nos momentos de definição das ações, seja na
fiscalização das ações, que vão sendo executadas pelos gestores
e prestadores de serviços, mas os ajustes, para que predominem
suas intenções, fazem com que camufladamente os acordos se
façam por debaixo dos panos e os usuários ficam em menor
proporção". (KREFTA, 2014)
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Assim observamos uma “Participação” que serve muito mais como instrumento de
legitimação do Estado do que como instrumento de enfrentamento político em favor das
melhores condições de saúde da maior parte da população. Legitimação que, de acordo com
Valla (1998) acaba sendo uma contrapartida da maior porosidade do estado às propostas
populares, nesse arranjo de “Participação Representativa” pela interface com os órgãos
responsáveis pelas políticas públicas que surge no país a partir da década de 1980.
Voltando para a polêmica do “Fantasma da Classe Ausente”, a pergunta a se fazer é se
o MSB ou CEBES algum dia teve organicidade com as classes populares? Os intelectuais da
RS sempre procuraram nas classes populares uma forma de legitimar o pensamento
sanitarista, de transformar a produção acadêmica em bandeiras de luta (CEBES, 1980a).
Entretanto, seu objetivo era trabalhar junto aos profissionais de saúde e mais tarde junto ao
governo de transição. Essa opção é melhor elucidada quando atendemos a provocação de
Cohn (1989) e trazemos o contexto político-partidário do CEBES e do MSB.
Assim cabe perguntar: haveria alguma possibilidade de luta popular em um sistema de
saúde gestado a partir de um contexto de desenvolvimento de novas formas de Controle da
população (muitas delas coercitivas disfarçadas de consenso)?
Para começar a responder essa pergunta tomamos a afirmação de Stotz (2014), na
réplica do debate triplo entre o autor, Maria do Socorro de Souza, Sônia Fleury e Noemi
Krefta, intitulado de Educação Popular em Saúde e Democracia, publicado na revista
Interface:
"Não se trata, portanto, de lutar ou de apoiar
institucionalmente o SUS, mas de encaminhar a luta pelo direito
social à saúde sob as diversas formas, inclusive por meio do
SUS, numa aliança entre os profissionais de saúde e as classes
trabalhadoras". (STOTZ, 2014)

No mesmo debate, Stotz (2014) vislumbra na possibilidade de conferências de saúde
realmente populares. O autor alerta que para que ocorram conferências realmente populares
conduzidas pelos trabalhadores do campo e da cidade, deve haver uma renúncia de pelo
menos parte dos profissionais e pensadores do papel de condutor ilustrado ao longo dessa
dissertação nos discursos do CEBES. Nessa perspectiva, segundo o autor, caberia aos
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profissionais e pensadores da saúde abandonar as tentativas cada vez mais desgastadas de
atualização técnico-científica do SUS, em favor do envolvimento na luta política com os
trabalhadores pelo direito social à saúde.
Stotz (2014) evoca a experiência de Pintadas no semiárido baiano como exemplo de
subversão da lógica do controle social do SUS. A experiência, relatada na Revista Saúde e
Debate volume 41 de 1993, conta a história da aproximação do movimento popular da cidade
de Pintadas e o programa de residência de medicina rural da Universidade Federal da Bahia,
provocada pelo próprio movimento popular (CONCEIÇÃO et al., 1993). Para os autores, essa
aproximação produziu um diagnóstico dos problemas que afetam a saúde dos trabalhadores a
partir de assembleias com o protagonismo e liderança dos próprios trabalhadores. Além do
diagnóstico, a partir da sistematização dos resultados da assembleia se deu a formação de
lideranças locais que representavam suas regiões na confecção de um plano de saúde para o
município.
Para Stotz (2014), em Pintadas, o processo de conscientização da realidade sanitária da
população se dá com protagonismo dos próprios trabalhadores com apoio dos profissionais de
saúde. De acordo com autor, essa experiência aponta uma metodologia factível e tributária da
educação popular, a partir da qual poderiam se realizar conferências verdadeiramente
populares e democráticas.
Embora a conjuntura ainda não tenha permitido à "ousadia de convocar conferências
realmente populares", as contradições tem renovado experiências como a de Pintadas em
outros cantos do País. Em 2015, no Congresso da ABRASCO, estudantes da graduação de
medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) apresentaram um projeto de extensão
vinculados a Liga da Multiprofissional de Saúde da Família e Comunidade (uma organização
estudantil) e ao Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFF), em parceria com Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST), na região do Cano Furado e Preventório, localizadas
respectivamente nos municípios de São Gonçalo e de Niterói, ambos no Estado do Rio de
Janeiro.

O projeto se desenvolve em três frentes definidas pelas próprias lideranças

populares, a saber: grupo de gestantes, plantas medicinais e trabalho com os jovens. O próprio
saber local associado ao protagonismo da população na luta por moradia desencadeiam um
processo de tomada de consciência das condições estruturais do processo de adoecimento,
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com a elaboração de respostas locais e coletivas para tais problemas, sejam elas grupos
populares de gestantes ou produção de fitoterápicos.
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