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Hino de São Paulo 
 

Composição: Guilherme de Almeida 
 

Já podeis da Pátria filhos 

Ver contente a mãe gentil; 

Já raiou a Liberdade 

No Horizonte do Brasil. 

Brava Gente Brasileira 

Longe vá... temor servil: 

Ou ficar a Pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil. 

Os grilhões que nos forjava 

Da perfídia astuto ardil... 

Houve mão mais poderosa: 

Zombou deles o Brasil. 

O Real Herdeiro Augusto 

Conhecendo o engano vil, 

Em despeito dos Tiranos 

Quis ficar no seu Brasil. 

Em despeito dos Tiranos 

Em despeito dos Tiranos 

Quis ficar no seu Brasil. 

Ressoavam sombras tristes 

Da cruel Guerra Civil, 

Mas fugirão apressadas 

Vendo o Anjo do Brasil. 

Mas fugirão apressadas 

Mas fugirão apressadas 

Vendo o Anjo do Brasil. 

Mal soou na serra ao longe 

Nosso grito varonil; 

Nos imensos ombros logo 

A cabeça ergue o Brasil. 

Nos imensos ombros logo 

Nos imensos ombros logo 

A cabeça ergue o Brasil. 

Filhos clama, caros filhos, 

E depois de afrontas mil, 



Que a vingar a negra injúria 

Vem chamar-vos o Brasil. 

Que a vingar a negra injúria 

Que a vingar a negra injúria 

Vem chamar-vos o Brasil. 

Não temais ímpias falanges, 

Que apresentam face hostil; 

Vossos peitos, vossos braços 

São muralhas do Brasil. 

Mostra Pedro a vossa fronte 

Alma intrépida e viril: 

Tende nele o Digno Chefe 

Deste Império do Brasil. 

Tende nele o Digno Chefe 

Tende nele o Digno Chefe 

Deste Império do Brasil. 

Parabéns, ó brasileiro, 

Já, com garbo varonil, 

Do universo entre as nações 

Resplandece a do Brasil. 

Parabéns; já somos livres; 

Já brilhante, e senhoril 

Vai juntar-se em nossos lares 

A Assembléia do Brasil. 

Vai juntar-se em nossos lares 

Vai juntar-se em nossos lares 

A Assembleia do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

“Que o futuro nos traga dias melhores e a capacidade de 
construir a universidade que está nos nossos corações, nas 
nossas mentes e nas nossas necessidades”. Florestan 
Fernandes, 1994 

 
 De forma geral, o movimento estudantil é uma forma de manifestação 
de contestação ao sistema social que impõe tensão e crise entre juventude e o 
mundo adulto (Reis, 2007). Abramo (1994) aponta o movimento estudantil como 
um importante espaço para definição da juventude e formação de laços de 
solidariedade, uma vez que as instituições escolares passaram a ser 
responsáveis pela transição entre o mundo infantil e adulto nas sociedades 
modernas, encaminhando os jovens a conceitos pré-estabelecidos do mundo 
adulto que nem sempre correspondem às necessidades dos jovens. 
 Foracchi (1972), ao estudar a juventude, caracteriza o movimento 
estudantil como resultado de três fatores. O primeiro seria a necessidade da 
expressão do descontentamento do jovem sobre o comportamento imposto pela 
vida adulta, rejeitando padrões sociais através de identificação com outros 
jovens que veem a possibilidade de organização para manifestar sua opinião. O 
segundo, a dificuldade de identificação dos jovens à universidade em crise, que 
já não atende às necessidades de formação, fazendo com que o jovem encontre 
espaço para manifestação de suas insatisfações em grupos estudantis 
organizados, que acabam sendo responsáveis pela formação política, 
complementares à instituição. E o terceiro, a preocupação do jovem com a 
carreira profissional, manifestada diversamente pelas diferentes áreas do 
conhecimento, sendo que os cursos voltados à ciência e tecnologia – como os 
cursos da saúde – demonstram maior preocupação com o avanço da formação 
por serem áreas que apresentam possibilidade imediata de inserção no trabalho. 
 Neste contexto, o movimento estudantil aparece como uma ferramenta 
necessária na construção de indivíduos capazes de criticar e lutar para 
transformar o mundo em que vivemos. 
I ENEEn (Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem), que aconteceu de 
5 a 9 de julho de 1977, na Escola de Enfermagem da USP, com a participação 
de 9 escolas de diversos estados e 230 estudantes locais.  
 Desde então a Executiva vem se construindo através das 
necessidades da classe de enfermagem apresentadas em cada período 
histórico. Tendo em vista a característica de participação transitória do 
movimento estudantil, a história da ENEEnf, além da luta árdua em defesa de 
nossas bandeiras, tem sido de constante reorganização do próprio movimento, a 
fim de estimular  o espírito revolucionário da enfermagem e praticar, cada vez 
mais, a transformação social em nosso cotidiano. Neste ano, o XXXV ENEEn 
terá como objetivo principal debater a questão da Privatização da Saúde Pública, 
e, atrelado a isso, a importância dos movimentos sociais como alternativa de 



enfrentamento nessa luta. A ENEEnf considera importante existir uma integração 
com esses movimentos de cunho popular para que percebamos que a luta pela 
transformação do mundo não deve ser solitária, mas, unificada em prol de algo 
comum.  
 A ENEEnf se organiza para integração e articulação dos Centros e 
Diretórios Acadêmicos, sendo um movimento historicamente comprometido com 
a construção de uma sociedade justa e solidária, principalmente através da luta 
nos campos que nos circundam:  

o EDUCAÇÃO - luta por uma universidade pública gratuita, laica, 
referenciada socialmente. 

o SAÚDE - defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde e na 
conquista popular da saúde. 

o ENFERMAGEM como prática social e construção de uma organização 
política da profissão, não coorporativa, e em função de conquista da 
emancipação do sujeito em seu processo de saúde. 

o FORMAÇÂO – luta por um processo pedagógico libertador que promova 
o estudante para uma prática comprometida socialmente. 

o SOCIEDADE- Luta pela superação da sociedade de classes, superação 
da exploração do homem pelo homem e da alienação do trabalho, 
apontando para uma sociedade justa, equalitária e unânime. 

É evidente o papel histórico do movimento estudantil como espaço 
para compreender os processos políticos de disputas sociais e desta forma ser o 
protagonista de sua inserção nas lutas para transformação da realidade na qual 
vivemos.  
 É com satisfação que após sete anos receberemos o ENEEn  no 
estado de São Paulo, a fim de continuarmos essa história promovendo o 
fortalecimento estudantil em um espaço que pensa a realidade, traz as 
problematizações contemporâneas à luz de sua história e convida o estudante a 
ser ator desta construção.  
 Realizar o XXXV Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem 
(ENEEn) no estado de São Paulo é uma estratégia que busca o fortalecimento 
loco regional do MEEnf. A participação dos CA’s e DA´s de enfermagem 
permitirá fomentar e incentivar a mobilização e organização estudantil e, ainda 
contribuir para a formação política dos estudantes. 

 
 

Delicadeza 
 

Maria Rita Kehl - O Estado de S.Paulo 
 
 Se eu fosse Deus e se eu existisse, executaria em São Paulo uma 
prosaica providência administrativa. Tombaria a cidade inteira pelos próximos 
dez anos: como está, fica. Não se derruba mais nada, não se constrói mais 
nada. Tratem de melhorar a cidade que já existe: monstruosa, desigual, mal 

planejada e mal cuidada. Se é para movimentar dinheiro, invistam-se nos 
espaços públicos: ruas, praças, jardins, calçadas, iluminação, centros de lazer, 
prevenção contra enchentes - tudo o que faz, de um amontoado de moradias, 
algo parecido com a magnífica invenção humana chamada cidade. Investir em 
urbanidade também dá retorno financeiro. 
 Vista assim do alto, do ponto de vista celeste, São Paulo mais parece 
uma cidade bombardeada. Imensas crateras em todos os bairros, quarteirões de 
casas derrubadas, populações pobres jogadas de lá pra cá à procura de lugar 
para criar novos campos de refugiados de onde serão expulsas pouco tempo 
depois. Inundações, trânsito bloqueado, gente desesperada presa dentro dos 
carros parados, gente enlouquecendo pela dificuldade de tocar o dia a dia. 
Gente que sente no corpo e na alma os efeitos de viver sob uma cúpula negra 
de poluição que só se vê de cima. Parece uma guerra, mas é só o capitalismo: 
bombando, enriquecendo alguns e empobrecendo o resto. Enquanto a cidade se 
torna infernal, se oferece aos que podem pagar o lenitivo de viver numa torre, 
bem acima do chão, de onde se finge escapar da realidade urbana. O uso novo-
rico da palavra torre substituiu as obsoletas "edifício" e "prédio", além da 
simpática e infantil "arranha-céu". Nas histórias de fadas, a torre era o lugar onde 
se encarceravam as princesas. Privilégio em São Paulo é viver encerrado numa 
torre. 
 Mas como parar todos os negócios imobiliários da cidade? E a 
economia? E a geração de empregos? Digamos que, se eu fosse Deus, daria 
um jeito nisso. Se uma prefeitura rica como a nossa, em vez de se tornar cliente 
de um setor poderoso, investisse os impostos que recebe em outras atividades, 
em pouco tempo a cidade recuperaria sua pujança. Digamos que seja possível 
planejar um pouco a economia municipal. Só assim deixaríamos de ser reféns 
de quem já detém poder econômico. Dez anos são menos que uma fração de 
segundo pra quem vê o tempo do ponto de vista da eternidade. Mas quem sabe, 
tempo suficiente para que a cidade pudesse eleger uma nova prefeitura e uma 
câmara dos vereadores livres de compromissos com o poderoso Secovi, maior 
sindicato de comércio imobiliário da América Latina. 
 Mas - em nome de que Deus faria uma coisa dessas? Em nome de que 
impediria a cidade de, digamos - "crescer"? Não, Deus não precisaria ser 
socialista. Nem urbanista. Bastaria agir em nome de um valor que está presente 
em todas as perspectivas sagradas, religiosas ou simplesmente humanistas: em 
nome da delicadeza. Bastaria considerar que as cidades não existem para 
impressionar e oprimir as pessoas, mas para ampliar a esfera da liberdade, das 
possibilidades e daquilo que se costuma chamar de urbanidade. 
 Nesse ponto convido o leitor a trocar a vista aérea de São Paulo pelo 
ponto de vista pedestre. Basta descer um pouco do carro e passear a esmo 
pelas ruas. Se achar a proposta muito mixuruca, finja que é Baudelaire flanando 
por Paris no século 19, tentando captar o que sobrou da antiga cidade depois da 
monumental reforma executada por Haussmann a mando de Napoleão III. Ou 
finja que você é o João do Rio, cronista da capital brasileira reformada por 



Pereira Passos. A diferença, claro, é que essas duas enormes 
destruições/reconstruções urbanas foram planejadas visando a modernizar o 
espaço público, enquanto hoje a construção civil compra o poder público e faz 
literalmente o que quer em nome do interesse das pessoas, isto é, do mercado. 
Parece que o mercado é igual à soma das vontades das pessoas. Não é. O que 
chamamos mercado é um dispositivo formado por poucos, porém grandes 
interesses, que se impõe às pessoas de modo a determinar o que elas devem 
querer. 
 O que será de uma cidade que destrói todas as suas reservas de 
delicadeza, de graça, de modéstia? Caminhe um pouco pelas ruas de seu bairro 
em busca dos cantinhos que ainda não foram devastados por alguma obra 
grandiosa e brega. O que será de uma cidade sem varandas? Sem janelas 
dando para a rua - e o gato que espia pelo vidro de uma delas? O que será de 
nosso convívio diário numa cidade sem o pequeno comércio da rua, responsável 
pelo território coletivo onde as pessoas aos poucos se conhecem, se 
cumprimentam, conversam? Uma cidade sem zonas de familiaridade? O que 
será de uma cidade sem as vilas com casas antigas onde o pedestre entra sem 
passar por uma guarita e encontra um micro-oásis de sombra e silêncio? Sem a 
minúscula pracinha que sobrou numa esquina onde se esqueceram de construir 
outra coisa? Procure os lugares em que ainda seja possível o encontro entre o 
público e o privado, o íntimo e o estranho, o desafiante e o acolhedor. O que 
será de uma cidade que é pura arrogância, exibicionismo e eficiência? O que 
será de nós, moradores de uma cidade que despreza a vida urbana? 

 
 

Construção de shopping centers em São Paulo: de transparente, só 
as vitrines… 

 
Raquel Rolnik 

 
 Nas últimas semanas, a imprensa paulistana tem noticiado inúmeros 
casos de corrupção envolvendo shopping centers da cidade. O Ministério 
Público já está investigando cinco shoppings suspeitos de pagar propina ao 
poder público para burlar a legislação e realizar obras irregulares: West Plaza, 
Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Raposo e Vila Olímpia. A própria Prefeitura já 
iniciou um processo de cassação do alvará do Pátio Higienópolis. No meio de 
tudo isso, o JK Iguatemi foi inaugurado na última sexta-feira sem concluir as 
obras de mitigação de impactos no trânsito exigidas pela Prefeitura. 
 Duas coisas me chamam a atenção nisso tudo. Primeiro, que as notícias 
de corrupção são focadas sobretudo no agente público, e não nos agentes 
empresariais. Como é possível que grandes empresas incorporadoras procedam 
desta maneira? Pagando somas altíssimas para não obedecer a legislação, 
maximizando metros quadrados de área construída e, assim, ampliando seus 
lucros! Todos nós já sabemos e condenamos a  existência de agentes públicos 

corruptos. Mas e as empresas que corrompem? Além disso, na maioria dos 
casos, quando um corruptor é identificado, a responsabilização penal é do 
indivíduo e não da empresa, o que é um absurdo. Sei que no próprio meio 
empresarial, hoje, existem discussões que buscam avançar nesta questão, 
ampliando o que no mundo empresarial se denomina “compliance”, ou seja, 
observações de normas e padrões éticos tanto nas relações internas, como no 
relacionamento com o poder público. 
 A segunda coisa que me chama a atenção diz respeito à própria 
legislação que trata da questão das grandes  áreas construídas comerciais e de 
seus impactos na cidade. Falta transparência nos processos de avaliação de 
impacto tanto para as empresas quanto para a população em geral. Você mora 
numa região e não fica sabendo que na sua esquina vai ser construído um 
shopping, que impactos causará, se o empreendimento está obedecendo a 
legislação ou não…  Não existe nenhuma transparência nem nos processos de 
avaliação de impacto, que não são públicos, nem nas definições de mecanismos 
de contrapartida que estes processos de avaliação demandam do 
empreendedor. Este é o cenário perfeito para o não cumprimento das normas e 
para a corrupção. 
 Finalmente, mesmo que as avaliações de impacto fossem transparentes 
e as contrapartidas proporcionais, este modelo – como de resto todo o modelo 
de avaliação de impacto ambiental e suas compensações – é  questionável, na 
medida em que não se trata de um processo de planejamento que define 
intervenções no conjunto do território, mas de uma avaliação pontual, ad hoc, 
que jamais dará conta dos processos de transformação que provocam ou com 
os quais dialoga. 

 
 

Determinação social da saúde: um tema potente na mobilização pelo 
direito à saúde? 

Ana Maria Costa 
 

 A Comissão Nacional de determinantes Sociais da Saúde (CNdSS), 
instalada em 2006, causou inicialmente expectativas positivas pela retomada do 
debate sobre o tema, e mesmo pelo redirecionamento de iniciativas pautadas no 
ideário da reforma sanitária brasileira.  Entretanto, o relatório final, 
excessivamente carregado de “ciência” e com pouca análise contextual, não 
impulsionou esse processo na forma desejável.  
 Na sua concepção, esta Comissão – sediada e coordenada pela Fiocruz 
– atuaria em três campos, ou seja, na produção acadêmica, na ação 
governamental e na mobilização social. Ao final, constata-se que acabou se 
concentrando no componente do conhecimento científico, com predomínio do 
campo da epidemiologia. A mobilização da sociedade poderia ter significado a 
chance de imprimir outra abordagem mais ampliada ao relatório, resultando em 
maior aproveitamento político do tema. 

http://raquelrolnik.wordpress.com/author/raquelrolnik/


 Em relação ao informe final da Comissão de determinantes Sociais da 
Saúde criada pela organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005, aconteceu 
algo similar, embora deva ser ressaltado o mérito da visibilidade sobre as 
desigualdades sociais e de saúde entre os povos. É necessário valorizar o 
revigoramento do debate sobre o tema da determinação social proporcionado 
por essa comissão, mas as críticas de diferentes partes do mundo são 
convergentes na avaliação sobre o reducionismo da determinação social da 
saúde a meras evidências da epidemiologia descoladas das análises dos 
contextos políticos, sociais e econômicos como causadores das desigualdades. 
Nessa perspectiva analítica, destaco o documento divulgado pela associação 
latino americana de Medicina Social (ALAMES) e a manifestação de Vicente 
Navarro (2009). 
 Considerando o pressuposto básico da luta pelo direito universal e 
equânime à saúde, a análise do informe da comissão da OMS realiza uma 
denúncia descontextualizada das desigualdades sociais caracterizadas como 
injustiça social abstendo-se da análise crítica dos processos sociais e 
econômicos existentes no planeta e nos países, e que são os causadores 
dessas injustas desigualdades. 
 É importante relembrar que as relações entre desigualdade, iniquidade e 
determinação social não podem ser reduzidas a uma simples análise circular de 
causa e consequência. A complexidade da sociedade e os seus não menos 
complexos problemas não podem ser reduzidos a fatores sociais isolados, e 
tampouco estas situações podem ser reduzidas a fatores de vulnerabilidade e 
risco. As ferramentas da epidemiologia são muito úteis se usadas em conjunto 
com outras disciplinas que permitam olhares mais amplos, dinâmicos e 
complexos sobre a sociedade e seus distintos grupos e classes sociais.  
 Por isso é, importante alertar sobre os perigos desta análise reducionista 
que, em tese, induziria a uma prática de intervenções sobre alguns fatores de 
risco como estratégia para atuar sobre a determinação social da saúde. A 
abordagem desejável e eficaz para intervenção sobre a determinação social da 
saúde exige mudanças sociais profundas, incluindo necessariamente as 
concepções políticas que sustentam e que são responsáveis pelas 
desigualdades e pelas injustiças sociais. Estas mudanças se referem ao modelo 
de desenvolvimento socioeconômico orientado por relações e valores sociais 
pautados pela coesão e a solidariedade e, sobre todos os pontos de vista, pelo 
valor da vida humana. 
 Considerando a importância que a determinação social da saúde tem 
como conceito estruturante na construção da reforma sanitária brasileira, resta-
nos discutir a seguinte questão: a determinação social da saúde é ainda um 
tema potente para a mobilização da sociedade pelo direito à saúde? 
 Não restam dúvidas de que a determinação social da saúde é um 
potente caminho de consciência e de mobilização social na conquista do direito 
à saúde. Concorda conosco o Ministro da Saúde Saraiva Felipe, que criou a 
Comissão Nacional e que, no discurso de sua instalação, afirmou: A cnDSS 

possui todas as condições para incorporar-se e reforçar o processo da reforma 
sanitária brasileira, contribuindo para promover uma ampla tomada de 
consciência da nossa sociedade sobre as graves iniquidades de saúde que 
ainda persistem e que somente poderão ser combatidas com intervenções 
sociais baseadas no conhecimento científico e numa ampla base de sustentação 
política. 
 Mas se a Comissão Nacional não impulsionou esse processo convocado 
pelo Ministro de “ampla tomada de consciência” – o que não significa que 
houvesse expectativa quanto a isto –, que possibilidades nos restam?  
Que fazer? 
 Em primeiro lugar, é importante localizar o conceito da determinação 
social da saúde sob a matriz marxista no contexto de saúde como bem coletivo 
e, portanto, produto da acumulação social. O reconhecimento das necessidades 
e dos desejos dos grupos sociais e das coletividades, quando transformados em 
ação para concretizar estas necessidades e desejos, necessariamente gera 
confrontos com outros interesses hegemônicos. Na maioria das vezes, esses 
interesses conflitados são os responsáveis pela falta, pelas necessidades 
sentidas. Os interesses hegemônicos no capitalismo operam na subtração e na 
exploração de grupos sociais, e esta ampliação de consciência destes grupos é 
a maior potência da determinação social da saúde como base de compreensão 
dos processos sociais e econômicos na sua relação com a saúde. Portanto, a 
determinação social da saúde pode legitimar e conferir complexidade à 
compreensão sobre os processos sociais e, desta forma, politizar a saúde 
trazendo a consciência necessária para nutrir e impulsionar a demanda pelo 
direito. 
 Nesta perspectiva, é importante que fique claro que o direito à saúde não 
se restringe a um sistema de atenção e de cuidado à saúde e à doença, quando 
se instala a situação de desequilíbrio. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma 
grande conquista nacional por cumprir parte da responsabilidade do Estado com 
a saúde, no que tange a assistência medico sanitária. Mas o SUS está muito 
longe de, por si só, prover a totalidade e complexidade das necessidades 
requeridas para acumular saúde, que deverão incluir as aspirações e desejos 
humanos de qualidade de vida. 
 A determinação social da saúde exige outro redimensionamento da luta 
pela saúde que envolve transformações na própria concepção de Estado e de 
sociedade, e consequentemente no modelo de desenvolvimento.  A começar, 
implica a responsabilidade estatal com os direitos sociais para promover o 
desenvolvimento social, tendo como base a coesão social e as políticas 
universais de proteção social. Avançar na perspectiva desta produção de 
mudanças nos limites do capitalismo vigente requer pensar os caminhos e 
possibilidades sobre o combate às imposições desse capitalismo. Essa talvez 
seja uma das bases para a consciência e ação política da sociedade pelo direito 
à saúde. Por outro lado, a discussão atual sobre a determinação social, de 
cunho mais acadêmico, não atinge e nem seduz os movimentos sociais. Ao não 



incorporar o debate que vem se processando nestes movimentos sociais sobre o 
direito à saúde, a produção teórica se isola e se torna estéril como abstração 
cujo sentido é contribuir na compreensão dos fenômenos relacionados à vida e à 
saúde, tanto no plano individual como no social.  
 Nesta perspectiva, é necessário articular a produção teórica à percepção 
subjetiva sobre a determinação social da saúde, de forma que possa associar e 
incorporar o sentido deste conceito no cotidiano e na prática política das 
pessoas. Não é suficiente denunciar a hegemonia da epidemiologia como base 
dos estudos acadêmicos sobre determinação social. É necessário ampliar a 
contribuição acadêmica dos outros campos disciplinares da saúde coletiva sobre 
a temática da determinação social e, ao mesmo tempo, é desejável uma maior 
aproximação dessa produção com os movimentos sociais. Nesse contexto, os 
movimentos sociais devem ser considerados e valorizados como base de 
resistência da luta pelo direito a saúde. a existência de uma extensa rede de 
organizações e movimentos sociais vem sendo estruturada sob uma ética de 
solidariedade social que constitui e mobiliza a luta social. Em todas as suas 
modalidades e dimensões, essa ação pode trazer elementos importantes ao 
entendimento da determinação social da saúde. 
 Finalizando, para que a determinação social da saúde possa atingir 
potência capaz de mobilizar setores da sociedade e do governo, é necessário 
dar maior amplitude e compromisso político à produção teórica, reaproximando-a 
de sua matriz marxista. ao mesmo tempo, é recomendável ampliar a escuta do 
que vem sendo produzido como reflexão e lutas dos movimentos sociais, 
especialmente aqueles movimentos cuja ação política seja comprometida com a 
transformação do Estado e da sociedade. Nesta perspectiva, a convergência da 
luta pela radicalização da democracia como base para o direito à saúde continua 
atual e necessária.  
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Desconstruindo a visão reducionista do SUS e conflitando as 
diversas fases do atendimento em saúde no Brasil 

 

DAEnf – UFBA 
 

Um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, resultado de luta 
da sociedade civil organizada, movida pela determinação de bravos sanitaristas 
em um movimento denominado Reforma Sanitária, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), criado pela Constituição de 1988 e regulamentado dois anos depois, 
pelas leis 8.080 e 8.142. Tem, quase 22 anos depois de sua criação, uma 
abrangência muito maior do que a percebida pela maioria dos brasileiros. 

O SUS é uma conquista social, sendo assim, é direito nosso termos uma 
assistência pública e de qualidade, já que no artigo 2º da Lei 8.080 nos diz que a 
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Porém nem sempre foi assim. 
O nosso Sistema de saúde é constituído por diferentes faces e variedades de 
acontecimentos sociopolíticos que permeiam o âmbito da saúde e contribui nas 
mudanças desse Sistema. 

 Paim e outros (2011) nos traz de forma didática uma tabela onde 
conseguimos entender e refletir sobre as diversas fases da saúde nos diferentes 
contextos históricos do Brasil e como esses influenciou o modelo de saúde 
vigente em cada período: 

 
Sistema Único de Saúde que a mídia não nos mostra: 

1. Considerado referência mundial pela Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas), o Programa Nacional de Imunização (PNI), a cargo da 
Secretaria de Vigilância em Saúde, faz parte do SUS e vem 
apresentando resultados notáveis. Se, em 1973, o país erradicou a 
varíola, em 1994, foi a vez de a poliomielite sair de cena — a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) concedeu ao Brasil o Certificado 
de Erradicação da doença. A utilização de vacinas contra as duas 
doenças projetou o Brasil como pioneiro no planejamento e 
desenvolvimento de campanhas de vacinação em massa. São 13 
diferentes vacinas, com proteção para 19 doenças e êxito comprovado 
internacionalmente, no que diz respeito a cobertura e controle ou 
eliminação de doenças. 

2. Programas de excelência como tratamento da AIDS, transplantes e 
redes de doadores de medula, além da melhora de diversos 
indicadores de saúde — redução das taxas de mortalidade infantil e na 
infância e eliminação de doenças como poliomielite, rubéola e sarampo.  

3. O Brasil é referência internacional no tratamento de AIDS. Desde 1996, 
o Brasil garante acesso universal e gratuito aos antirretrovirais, com 
a regulamentação da Lei nº 9.313. Assim, atingiu uma das metas dos 
Objetivos do Milênio — de garantir o acesso universal ao tratamento de  
HIV/AIDS para todas as pessoas que necessitem — antes mesmo de 
estes serem estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, em 
2000. O tratamento e os avanços científicos mudaram a 
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morbimortalidade por AIDS e aumentaram a sobrevida dos pacientes no 
país. 

4. O investimento em pesquisa e o desenvolvimento na saúde são 
fundamentais nessa área, em que se observa a falta de interesse de 
empresas privadas em voltar sua produção para determinadas doenças 
— chamadas de negligenciadas. Justamente por isso, o SUS precisa 
contar com uma base de pesquisa em saúde, hoje formada por 19 
laboratórios públicos voltados para desenvolvimento e produção de 
medicamentos, soros e vacinas. Juntos, produzem 80% das vacinas e 
30% dos medicamentos utilizados no sistema. Entre 2003 e 2010, esses 
laboratórios receberam R$ 450 milhões em recursos e três novas 
fábricas tiveram R$ 320 milhões de aporte financeiro pelo Ministério da 
Saúde. Destacam-se medicamentos para o combate à AIDS, à 
tuberculose e à malaria, além de kits para assistência farmacêutica 
em penitenciárias e para calamidades. 

5. O Fantástico não divulgou — assim como a maioria das matérias 
publicadas sobre o assunto — é que o SUS mantém o Sistema 
Nacional de Transplantes, considerado um dos maiores programas 
públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. São 548 
estabelecimentos de saúde e 1.376 equipes médicas autorizadas a 
realizar transplantes em 25 estados do país. Os transplantes são um dos 
itens da lista de procedimentos de alta complexidade — isto é, que 
envolvem alta tecnologia e alto custo — do SUS. Diálise, radioterapia, 
quimioterapia, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, assistência aos 
portadores de obesidade e reprodução assistida, são alguns exemplos 
de uma extensa lista. 

6. Do total investido na área pelo governo, em 2009, R$16 milhões 
destinam-se à ampliação de centros de transplantes de medula óssea, 
com instalação de 80 novos leitos para a realização das cirurgias. 
Indicado no tratamento de leucemias (câncer), linfomas (conjunto de 
cânceres do sistema linfático) e alguns tipos de anemias graves, o 
transplante de medula óssea é realizado no Brasil desde 1979. Entre 
2003 e 2009, o SUS ampliou em 57,51% o número de procedimento.  

7. Desde fevereiro, 11 medicamentos para hipertensão e diabetes vêm 
sendo distribuídos gratuitamente em 15 mil pontos do Brasil por 
meio do programa Aqui Tem Farmácia Popular — em farmácias 
populares e drogarias privadas conveniadas. O país tem 33 milhões 
de hipertensos e 7,5 milhões de diabéticos. Somente na primeira 
semana, 560 mil pessoas buscaram medicamentos para essas doenças, 
segundo balanço do Ministério da Saúde. São oferecidos também 
medicamentos com descontos de até 90% para outras cinco doenças — 
asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma —, além de 
fraldas geriátricas. 

8. O Sistema Único de Saúde brasileiro inclui, desde 2003, o atendimento 
de socorro à população na rede pública, dentro da Política Nacional de 
Urgências e Emergências. A face mais visível desta política é o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), presente em 
1.461 municípios do país, oferecendo cobertura para 110 milhões de 
pessoas. A política que ampara o Samu segue os mesmos princípios 
doutrinários do SUS — universalidade, equidade, integralidade, 
descentralização, participação social e humanização. Outro programa do 
SUS integrado a esta política é o das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs 24h), que oferecem serviços de raio X, 
eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de 
observação. 

 
 Esses são alguns dos aspectos da dimensão do Sistema Único de 
Saúde que ainda não está ideal e perfeito. Porém devemos entender que o 
mesmo é proveniente da conquista popular e partir disso entendemos que temos 
que lutar diariamente por um Sistema integral, universal, de qualidade e 
humanizado. Desmerecer o SUS é uma estratégia forte de grandes empresas 
privadas, da mídia que se alimenta de tais ações, planos de saúde, hospitais 
privados que lucrarão em cima do dinheiro da própria população. Entender SUS 
como conquista social requer participação popular já que somos seres ativos 
nesse processo. Querem impor na mentalidade da população que aquilo que é 
público não serve e precisamos pagar para usufruir dos serviços de qualidade. 
Isso é contraditório, pois como sabemos a Lei 8.080 nos garante que a saúde é 
dever do Estado e direito da população. Mario Scheffer relata na Radis (2011) 
que o lado bom do SUS é pouco conhecido, há preconceito, desinformação e até 
má fé de setores que lucram com a exposição negativa dos serviços públicos de 
saúde.  
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A implementação da EBSERH e OSS e sua repercussão nos serviços 
e ensino de saúde 

CAE – UFPR 
Gestão “A tua cara, atua cara!” 2012 – 2013 

 
 Não é de hoje que as políticas neoliberais propõem ataques diretos a 
saúde publica de nosso país. O sucateamento, a baixa e falta de investimentos 
nos setores públicos do Brasil são atividades de fácil observação quando 
necessitamos de um atendimento pelo SUS. A falta de profissionais e de 
estrutura adequada – faz da lógica capitalista a privatização de diversos setores 
de nossa sociedade, torna-se assim a saída indicada. 
 Apesar da consolidação do conceito de saúde como direito do cidadão e 
dever do Estado e das conquistas da Constituição Federal de 1988 e Lei 
Orgânica da Saúde/Leis 8.080/90 e 8.142/90, a política de saúde no Brasil, 
passa por momentos distintos em relação ao que foi o movimento de reforma 
sanitária. Num primeiro momento, as proposições de saúde como direito social e 
o SUS são questionados pela ideologia conservadora e, num segundo momento, 
aparecem propostas de normatizações visando consolidar a contrarreforma na 
saúde. 
 Com os vários processos de reforma do Estado que continuam em curso 
desde a década de 70 no Brasil, à implementação de reformas neoliberais 
objetivam a reduzir o tamanho do Estado Brasileiro e estreita suas áreas de 
atuação, cerceando sua capacidade de realização de transferência de renda por 
meio da diminuição dos gastos sociais. Entre as várias iniciativas adotadas, está 
a criação de organismos privados para administrar serviços públicos, tais como 
as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP). Na gestão, a proposta é uma modernização da 
saúde pública através da implementação das Fundações Estatais de Direito 
Privado (FEDP), onde será possível organizar todo o trabalho e gestão em 
saúde através de parâmetros da administração privada. Regida pela exploração 
do trabalho, autonomia financeira e pela relação público-privada (PPP – Parceria 
Público Privada - Lei no 8.987/1995), através das parcerias com o capital 
privado. 
 E a privatização não para por ai, como senão bastasse no ultimo ano foi 
apresentada a sociedade brasileira a EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – que tem como objetivo privatizar os hospitais universitários e 
sucatear o ensino oferecido, por estes hospitais-escolas. Nota-se que este 
ataque preconiza o investimento de capital publico em instituições privadas, que 
de algum modo acabam propondo-se a serviço do Banco Mundial. Os serviços 
sob a lógica de mercado prejudicam a população usuária, pois ao ter por 
principio somente o cumprimento de metas contidas no contrato de gestão 
firmado, não tendo garantias da qualidade dos serviços de saúde e atendimento 
as demandas. Alem disso, o numero de leitos para os usuários dos SUS são 
diminuídos, como o Hospital de Clinicas de Porto Alegre, apresentado pelo 

governo federal como referencia para a implementação da EBSERH, que tem 
dupla porta de entrada, vendendo 30% dos leitos para planos privados de saúde. 
 Vale ressaltar que a implementação deste tipo de gestão altera 
completamente o atendimento ao público prestado. A implementação da gestão 
público-privada implica na contratação exclusiva de funcionários sob o regime 
CLT, que acaba por precarizar a execução do serviço, devido a lógica de 
exploração do trabalhador, visto que este esta inserido nos meios de produção. 

 
 

O público e o privado na saúde brasileira 
 

Gastão Wagner de Sousa Campos 
 

Na década de 1980, quando era moda criticar o socialismo e 
a opção européia pelo bem-estar social, o Brasil aprovou a 
criação do Sistema Único de Saúde. Mas, sem decidir pela 
estatização das entidades privadas e filantrópicas, o país 
criou uma estrutura híbrida, que mistura gestão pública com 
atendimento particular  

 
 O Brasil é um caldeirão fervente. Nele, tudo entra em ebulição e diluem-
se as identidades cristalizadas. Etnia, cultura, música, culinária: a mistura é a 
receita permanente. Feijoada, chorinho, bossa-nova, mercado e economia de 
Estado são alguns produtos desse padrão tresloucado de miscigenação. A 
pureza é um conceito abstrato no laboratório brasileiro. 
Por que seria diferente na saúde? De fato, não o é. É difícil deslindar os 
meandros do público e do privado pelos labirintos do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Ressalte-se, contudo, que essa dificuldade não decorre apenas de 
idiossincrasias da história do Brasil. Há, em todo o mundo, uma polêmica acesa 
sobre onde termina o público e começa o privado no que diz respeito à saúde. 
Existem monumentais conflitos de interesse no setor, o que produz ambiguidade 
conceitual e grande variedade de programas e projetos políticos. 
 A controvérsia estendeu-se ao longo de todo o século XX. Antes, no 
século IX, a resposta a essa questão era simples. A saúde pública cuidava dos 
problemas coletivos, a saber, das epidemias, da vigilância e regulamentação de 
aspectos da vida econômica e social que interessassem à sociedade, como 
eram os casos do controle de alimentos e do meio ambiente. O atendimento aos 
doentes era considerado assunto privado. Ficava, portanto, sob 
responsabilidade de cada pessoa, família ou empresa prover atenção sanitária 
aos seus necessitados. O cuidado com os pobres e desvalidos, por sua vez, se 
organizou como sistema de filantropia. Os Estados Unidos ainda são o 
estereótipo dessa alternativa. 
 No século XX, rompeu-se este consenso. A Europa criou uma outra 
tradição: com as revoluções comunistas e o advento de fortes partidos 



trabalhistas, socialistas e social-democratas, teve início uma série de políticas 
públicas que buscavam distribuir renda e construir bem-estar social. Neste 
contexto, a saúde passou a ser considerada de interesse público. Ampliou-se o 
escopo e a abrangência das políticas nessa área. O Estado não seria 
encarregado somente de problemas coletivos, mas também de cada pessoa em 
particular. 
 Para dar concretude a essa concepção, construíram-se grandes 
sistemas públicos de saúde, financiados com orçamento estatal e ordenados 
segundo a lógica da eficácia e eficiência, em confronto com interesses 
corporativos que tradicionalmente haviam se incorporado ao mercado. Este 
esforço produziu uma nova cultura, inaugurando um outro modo de gestão, 
planejamento e atenção à saúde. O movimento teve sua primeira sistematização 
na Inglaterra, com o Relatório Dawson, de 1920. Havia alguns princípios comuns 
que ordenavam sua organização e funcionamento: 
• Direito universal à saúde e financiamento público pelo Estado; 
• Estruturação de uma rede de serviços que garantisse atenção integral (a saúde 
foi pioneira ao utilizar, na área social, o conceito de “sistema”. Isto é, previa-se 
que fosse ofertada à população desde o atendimento médico especializado até 
medidas de promoção à saúde e de prevenção de doenças); 
• Hierarquização e regionalização do atendimento (o sistema se organizaria por 
regiões sanitárias em um esquema de acesso por níveis de complexidade. O 
primeiro nível, denominado Atenção Primária a Saúde, seria composto por uma 
rede de Centros de Saúde, com médicos generalistas localizados em bairros e 
que deveriam resolver 80% dos problemas sem ajuda dos hospitais. Depois, 
viria a atenção secundária, composta por hospitais, atendimentos especializados 
e de urgência. Cada unidade dessas se ligaria a um conjunto de centros de 
saúde localizados em um dado território, formando um distrito sanitário. 
Finalmente, haveria alguns hospitais de alta complexidade, que seriam 
referência para populações maiores, originárias de vários distritos ou 
municípios). 
 Esse desenho espalhou-se pelo mundo, demonstrando ser uma 
alternativa racional para estender o atendimento e manter os custos suportáveis. 
Ao final do século XX, porém, a polêmica se reacendeu. Com a crise e a 
derrocada dos regimes ditos socialistas e com evidentes sintomas de ineficiência 
e ineficácia em vários sistemas públicos de países de mercado, gerou-se uma 
série de críticas às políticas sociais, iniciando um período de desmonte dessas 
estruturas. Esses processos, em geral, recorreram a dois expedientes para 
realizar contra-reformas sanitárias. Um foi o de transferir responsabilidades, 
passando a assistência, antes a cargo do Estado, para serviços privados. Este 
processo foi denominado privatização. Uma segunda linha de ação freqüente foi 
a de levar para a rede estatal regras de funcionamento típicas de mercado: 
pagamento por produção, contratos de metas com financiamento condicionado 
ao desempenho etc. 

 A reforma sanitária brasileira pode ser considerada tardia. Quando já 
havia este declínio das concepções socialistas ou do Estado de bem-estar, 
nosso país experimentou o apogeu do reformismo em saúde. Enquanto em todo 
o mundo se falava e se praticava o neoliberalismo, aqui a Constituição de 1988 
afirmava o que viria a se constituir como o Sistema Único de Saúde (SUS), 
regulamentado dois anos depois pela lei 8080. Sem dúvida, um dos fatores que 
tornaram essa política possível foi a existência da tradição internacional, 
claramente filiada ao pensamento que advogava a necessidade de reformas 
sociais, articuladas de modo deliberado e sem as quais o crescimento 
econômico jamais promoveria bem-estar. Socialistas, trabalhistas, 
desenvolvimentistas: vários movimentos políticos incluíram o ideário dos 
sistemas públicos de saúde em seus projetos. 
 Com o SUS, podemos considerar que houve uma expansão do caráter 
público e estatal da saúde no país. Introduziu-se o conceito de “direito à saúde”, 
garantido por um sistema de abrangência universal, com todo o atendimento 
gratuito e acesso amplo, conforme as necessidades. Sua implantação aumentou 
a atenção preventiva e clínica dos brasileiros. Para tanto, expandiu o número de 
servidores e de serviços públicos em todo o país. Ou seja, ampliou a 
participação direta do Estado na prestação e gestão dessas atividades. 
 No entanto, o SUS tem também assegurado a reprodução de grande 
parte do tradicional setor privado de prestação de serviços. O que aconteceu? 
Como o SUS pôde, ao mesmo tempo, estatizar e privatizar a atenção à saúde? 
Quando de sua criação, optou-se por não tornar estatais serviços privados, 
filantrópicos ou não-governamentais que prestassem assistência ao antigo 
sistema previdenciário ou público. Para integrá-los em rede única, delegou-se 
aos municípios ou, eventualmente, aos estados, a função de realizar contratos e 
convênios com esses prestadores autônomos, acompanhando o seu 
desempenho. 
 No caso brasileiro, portanto, o sistema continuou bastante dependente 
dos hospitais privados e filantrópicos para assegurar atendimento aos cidadãos. 
Ainda hoje, somente 36% dos leitos do SUS são públicos (municípios, estados, 
universidades ou da União). Os outros 64% são de instituições particulares, que 
mesclam a clientela entre pagantes, afiliados ao sistema de saúde 
complementar e usuários do SUS. O sistema cresceu mais no atendimento 
ambulatorial e de urgência, assegurando o cuidado direto para 68% de seus 
dependentes. Podemos considerar que, ao contrário da estrutura portuguesa ou 
da inglesa, a nossa já nasceu com uma marca importante de privatização. 
Observe-se que o atendimento hospitalar e de alta ou média complexidade 
absorve 80% do financiamento. O restante destina-se a Atenção Básica e a 
Programas de Promoção e de Vigilância à Saúde. 
 
 
 
 



Compra de serviços com preços arbitrários 
 
 Talvez, em virtude da forte presença destes prestadores privados dentro 
do SUS, até hoje não foram adotadas medidas de regulação que assegurassem 
a integração sistêmica e orgânica dessa miríade de hospitais à gestão pública. O 
SUS é um sistema único principalmente no nome e na lei, já que, na prática, 
seus gestores compram serviços de entidades privadas, o que resulta em uma 
baixa capacidade para intervir nas prioridades de atendimento e mesmo no fluxo 
de pessoas. Como o sistema de compras de serviços adotado tem preços 
arbitrários, os prestadores privados tendem a selecionar casos e procedimentos 
rentáveis, recusando outros com menor lucratividade. É interessante perceber 
que esta dificuldade gerencial do SUS também é observada em relação aos 
hospitais públicos, que funcionam de maneira autárquica e com pequeno 
compromisso com a rede básica e de urgência. Resumindo: os hospitais 
brasileiros, em geral, ainda trabalham com a lógica de mercado. Seria uma 
privatização real da forma de funcionamento? 
 Por vários motivos, a implementação do SUS vem ocorrendo de maneira 
incompleta. Entre as tarefas não realizadas estão a reforma do modelo de 
gestão e a criação de uma política de pessoal adequada. O sistema opera com 
as tradicionais regras de funcionamento de todos os serviços públicos 
brasileiros, que são, em muitos aspectos, inadequadas para a dinâmica e 
singularidade da atenção à saúde. Em decorrência, há uma grande dificuldade 
em administrar serviços públicos nessa área. Além do mais, o SUS não escapou 
à perversa tradição republicana brasileira de compor maiorias parlamentares 
mediante distribuição de cargos públicos e até mesmo destinação de verbas. 
Uma lógica que não leva em conta os problemas sanitários. Para agravar ainda 
mais o quadro, o financiamento é insuficiente. Concomitantemente aos 
problemas de governança, o orçamento disponível está abaixo do necessário. 
Inúmeros estudos isentos encontraram este duplo estrangulamento. Urge uma 
reforma do modelo de gestão para esse pedaço de Estado que é o SUS. E urge 
encontrar-se modos de superar seu subfinanciamento. 
 Descrentes da possibilidade de uma mudança desse contexto e sem 
disposição para realizar as necessárias reformas, política e do modelo de 
gestão, do sistema público, diversos analistas têm sugerido variantes privatistas 
para enfrentar estas reais debilidades da administração estatal. Considera-se 
que há privatização do sistema quando, para escapar a constrangimentos, se 
inventam várias modalidades de gestão de hospitais e de outros serviços, 
delegando-os a pessoas ou organizações particulares. Manter-se articulado ao 
SUS, segundo o exemplo das Santas Casas e hospitais conveniados, descrito 
acima. 
 Umas destas esdrúxulas “invenções” foram as fundações privadas 
acopladas aos grandes hospitais públicos. Médicos influentes, gestores e 
políticos criaram esses espaços, em que eles mesmos são o corpo dirigente e 
recebem parte dos repasses financeiros do SUS mediante convênios. Em geral, 

para compensar o pequeno orçamento público, criaram uma curiosa situação de 
reservar parte do espaço desses hospitais para atendimento privado. É a 
chamada dupla porta: uma degradada, do SUS, e outra com padrões 
competitivos, para o mercado. Observe-se que é uma privatização sem 
privatização, porque o Estado não realizou leilão destas acomodações. O 
orçamento público continua pagando parte do pessoal, os equipamentos e as 
instalações. Uma feijoada? 
 Como essas fundações obedecem à legislação privada, têm maior 
liberdade para compras, manutenção de equipamentos e para gestão de pessoal 
– complementando renda para médicos e contratando funcionários em regime 
típico do setor privado (CLT). Há controvérsia jurídica sobre a legalidade dessa 
solução. De qualquer forma, a maioria dos grandes hospitais públicos, 
principalmente os universitários, depende hoje dessas fundações para assegurar 
sua sobrevivência. 
 Outra improvisação considerada equivocada, senão ilegal, refere-se às 
soluções que os entes federados – Ministério da Saúde, secretarias de estados 
e municípios – encontraram para contornar a péssima política de pessoal do 
SUS e as restrições à ampliação do quadro decorrentes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Estas instituições foram delegando a organismos 
internacionais, universidades e entidades não-governamentais e filantrópicas a 
contratação de pessoal para os novos programas de saúde. Assim, no Saúde da 
Família, nas novas equipes para a Saúde Mental e no programa de combate a 
AIDS, metade ou até dois terços do pessoal estão vinculados, muitas vezes de 
modo ilegal, às entidades privadas, ainda que os trabalhadores sejam 
gerenciados pelo SUS. Esse tipo de arranjo tem permitido a expansão da 
cobertura assistencial e da capacidade de atendimento, sem que haja um projeto 
razoável para o pessoal integrante de um sistema tão complexo e estratégico. 
 Finalmente, há a solução formalizada pela Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo: as Organizações Governamentais (OS). Trata-se de uma 
delegação do papel de gestão do Estado, no caso, da secretaria, para uma 
organização privada composta por “gente de bem”, pertencente à elite 
econômica, intelectual ou política. Novamente, não há leilão do bem público ou 
tampouco alguma forma de licitação ou de disputa entre os interessados. O 
governo elege os gestores. O controle e a integração ao SUS seriam 
assegurados por contratos administrativos, em que agentes públicos 
fiscalizariam o desempenho destas entidades. Como a OS é uma instituição 
privada, tem mais liberdade e autonomia, tanto para investimentos como para 
contratação de pessoal, do que as estatais. Essa modalidade começou em 
alguns hospitais e, tendo em vista dados de desempenhos favoráveis e a não 
construção social de alternativas, está se espalhando. Recentemente a 
Prefeitura de São Paulo vem distribuindo serviços da rede municipal entre uma 
miríade de OS, produzindo um mosaico que, dificilmente, irá se constituir em 
alguma rede ou sistema. 



 Um pouco mais estatizante do que os gestores paulistas, o Ministério da 
Saúde, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, produziu a sua OS: as 
fundações públicas. Também esta modalidade de gestão tem provocado ácida 
polêmica. Entidades sindicais do funcionalismo são seus principais críticos. Pela 
legislação, o corpo de pessoal destas fundações teria contratação semelhante 
ao setor privado (CLT), sem estabilidade e aposentadoria especial. 
 
Saúde e negócios não combinam 
 
 Enquanto estatizantes e neoliberais se dessangram, ninguém sugere 
soluções sistêmicas para a ainda incompleta reforma do SUS. Que política de 
pessoal adotar? Qual reforma administrativa deve ser feita? Como integrar 
hospitais e médicos de família ao sistema? 
 De qualquer maneira, apesar da ofensiva liberal, cresce em todo o 
mundo a convicção que saúde e negócios não combinam. Aumenta a certeza 
que saúde é um direito universal e percebe-se que, para que esse direito se 
cumpra, é necessário o planejamento e a gestão de sistemas públicos. A atual 
disputa entre os democratas nos Estados Unidos confirma essa tese. Assim, o 
SUS nunca esteve tão seguro, apesar de todas suas debilidades e 
inconsistências. 
 Eu costumo afirmar que o SUS é melhor do que o Brasil. Poderia 
generalizar: a defesa da vida e o direito universal à saúde são utopias concretas, 
esforço humano para nos superarmos, para controlar nossas próprias limitações, 
nosso próprio egoísmo. Uma odisséia. Uma peleja interminável. Que os 
covardes entrem debaixo do cobertor enquanto a casa desaba! 
 Caro leitor, ficou a dúvida? Há ou não privatização da saúde do Brasil? 
Estamos mais próximos do modelo de mercado norte-americano ou do 
canadense e inglês que reconhecem o direito universal em saúde? 
 Apesar de todos os pesares, creio que nos últimos vinte anos estivemos  
construindo um sistema público, ainda que as escaramuças, avanços e recuos 
sejam a normalidade institucional do SUS. 
 

 

A aproximação do setor Saúde com o Movimento da Educação 
Popular 

 
Texto adaptado por: João Rosa (UEPA) e Tathiane Silva (UPE) 

 
 O governo militar, imposto pela Revolução de 1964, criou 
contraditoriamente condições para a emergência de uma serie de experiencias 
de educação em saúde que significaram uma ruptura com esse padrão acima 
descrito. Nessa época, a política de saúde se voltava para a expansão de 
serviços médicos privados e dos hospitais, onde as ações educativas não tinham 
espaço significativo. A "tranqüilidade" social imposta pela repressão política e 

militar possibilitou que o regime voltasse suas atenções para a expansão da 
economia, diminuindo os gastos com as políticas sociais. Com os partidos e 
sindicatos esvaziados, a população vai aos poucos buscando novas formas de 
resistência. A Igreja Católica, que conseguira se preservar da repressão política, 
apóia este movimento, possibilitando o engajamento de intelectuais das mais 
diversas áreas. O método da Educação Popular, sistematizado por Paulo Freire, 
se constitui como norteador da relação entre intelectuais e classes populares. 
Muitos profissionais de saúde, insatisfeitos com as praticas mercantilizadas e 
rotinizadas dos serviços de saúde, se engajaram nesse processo. Nos 
subterrâneos da vida política e institucional foi se tecendo a estrutura de novas 
formas de organização da vida política. Essas experiencias possibilitaram (e 
ainda possibilitam) que intelectuais tenham acesso e comecem a conhecer a 
dinâmica de luta e resistência das classes populares. 
 No vazio do descaso do Estado com os problemas populares, vão se 
configurando iniciativas de busca de soluções técnicas construídas a partir do 
dia logo entre o saber popular e o saber acadêmico. O setor Saúde é exemplar 
neste processo. 
 Nos anos 70, junto aos movimentos sociais emergentes, começam a 
surgir experiências de serviços comunitários de saúde desvincula dos do Estado, 
onde profissionais de saúde aprendem a se relacionar com os grupos populares, 
começando a esboçar tentativas de organização de ações de saúde integradas à 
dinâmica social local. Com o processo de abertura política, movimentos 
populares, que já tinham avançado na discussão das questões de saúde, 
passam a reivindicar serviços públicos locais e a exigir participação no controle 
de serviços já estruturados. A experiência ocorrida na zona leste da cidade de 
São Paulo e o exemplo mais conhecido, mas o Movimento Popular de Saúde 
(MOPS) chegou a aglutinar centenas de outras experiências nos diversos 
estados. Nelas, a educação em saúde busca ser uma assessoria técnica e 
política às demandas e iniciativas populares, bem como um instrumento de 
dinamização das trocas de conhecimento entre os atores envolvidos. 
 Assim, a participação de profissionais de saúde nas experiências de 
Educação Popular, a partir dos anos 70, trouxe para o setor Saúde uma cultura 
de relação com as classes populares que representou uma ruptura com a 
tradição autoritária e normatizadora da educação em saúde. 
 Com a conquista da democracia política e a construção do Sistema 
Único de Saúde, na década de 80, estas experiências localizadas de trabalho 
comunitário em saúde perderam sua importância. Os movimentos sociais 
passaram a lutar por mudanças mais globais nas políticas sociais. Os técnicos 
que nelas estiveram engajados agora ocupam espaços institucionais amplos 
onde uma convivência direta tão intensa com a população não e mais possível. 
A experiência de integração vivida por tantos intelectuais e lideres populares, o 
saber ali construído e os modelos institucionais que começaram a ser gestados 
continuam presentes. Em muitas instituições de saúde, grupos de profissionais 
tem buscado enfrentar o desafio de incorporar ao serviço publico a metodologia 



da Educação Popular, adaptando-a ao novo contexto de complexidade 
institucional e da vida social nos grandes centros urbanos. 
 Enfrentam tanto a lógica hegemônica de funcionamento dos serviços de 
saúde, subordinados aos interesses de legitimação do poder político e 
econômico dominante, como a carência de recursos, oriunda do conflito 
distributivo no orçamento, numa conjuntura de crise fiscal do Estado. Nesse 
sentido, esses grupos estão engajados na luta pela democratização do Estado, 
na qual o método da Educação Popular passa a ser um instrumento para a 
construção e ampliação da participação popular no gerenciamento e na 
reorientação das políticas publicas. 
 Atualmente, ha duas grandes interfaces de relação educativa entre os 
serviços de saúde e a população: os grandes meios de comunicação de massa 
e a convivência cotidiana dos profissionais com a população nos serviços de 
saúde. A segunda interface, na medida em que permite um contato muito 
próximo entre os vários atores envolvidos no processo educativo, permite um 
rico aprendizado dos caminhos de uma educação em saúde que respeite a 
autonomia e valorize a criatividade dos educandos. Nesse sentido, os 
conhecimentos construidos nessas experiências mais localizadas são 
fundamentais para o norteamento das praticas educativas nos grandes meios de 
comunicação de massa, se o objetivo é uma metodologia participativa. E preciso 
superar a atual situação em que as grandes campanhas educativas em saúde 
são organizadas por grandes empresas de comunicação bem pouco articuladas 
com o cotidiano de relação entre os profissionais de saúde e a população. 
 É preciso entender ainda que o movimento social sempre cumpriu um 
papel civilizatório na sociedade brasileira. É ele quem impulsiona e provoca 
rupturas junto aos setores que concentram e se negam a distribuir riquezas. É o 
movimento social que mantém aceso no país o debate político de um projeto de 
Nação e de cidadania. 
 Nesse sentido, a Educação Popular desempenha um papel de alavanca 
para a transformação social, pois além de valorizar o saber do outro, 
instrumentaliza o mesmo para a transformação de sua realidade e de si mesmo. 
Possibilitando assim, a participação ativa da comunidade nas ações de saúde, 
até porque, ações educativas que visam persuadir ou apenas informar ou 
fornecer elementos que capacitem os sujeitos para a ação, não são e não serão 
capazes de fazer com que a população crie mecanismos para a transformação 
social. 
 Assim, é fundamental que as ações de educação em saúde, acima de 
tudo, sejam capazes de criar mecanismos para que as pessoas possam 
acreditar em si próprias. Deste modo, a abordagem educacional necessita 
encorajar as pessoas a questionar-se sobre os problemas diários, tornando-as 
capazes de realizar ações em saúde percebendo a transformação e valorizando 
suas próprias experiências. 
 Se por um lado a educação tradicional coloca a população em um lugar 
de inércia e como receptor das informações, é preciso ter uma ruptura do 

sistema e quebra desse paradigma para que a população se emancipe e tenha 
condições de atuar e ser ator do processo de transformação social e não apenas 
coadjuvante. É com profissional e comunidade atuando em conjunto que as 
ações em saúde se tornarão mais eficaz. 

 
Por que discutir gênero? 

Alessandra Terrebile 
 
 Questionar e redesenhar as relações sociais entre homens e mulheres é 
tarefa nada fácil. O senso comum diz que as desigualdades de gênero foram 
superadas, e que as mulheres já encontraram seu lugar. Essa compreensão 
equivocada renova a acomodação de mulheres sem perspectivas e o conforto 
de homens com a prerrogativa da decisão. 
 Mas quem pára para refletir sobre isso facilmente constata que a 
realidade é outra. Por que a maior parte dos casos de violência contra a mulher 
é praticava dentro de casa? Por que ainda há mulheres sofrendo violência 
sexual? Por que as mulheres são minoria nos cargos de direção do mercado de 
trabalho? Por que 70% da população pobre do mundo é constituída por 
mulheres? 
 Isso tudo e muito mais representam a ponta do iceberg de uma 
construção histórica e social que determinou um lugar social para as mulheres 
que não era o de sujeitos políticos, de protagonistas históricas, mas de 
inferioridade em relação ao homem. Pensemos bem... quais as características 
associadas ao masculino? Virilidade, força, bravura, racionalidade. E ao 
feminino? Ternura, cuidado, zelo, atenção, carinho, fragilidade. É aí que se 
encontra o conceito de gênero.O termo "gênero" é usado para designar a 
construção social feita do que é masculino e do que é feminino. A utilização 
desse termo nos leva a refletir sobre o caráter essencialmente social das 
desigualdades e da hierarquização das relações sociais entre homens e 
mulheres; e além disso, uma vez que são construções sociais, ou seja, 
elaboradas ao longo da história pelos seres humanos, essas relações não são 
naturais, e podem – e devem – ser transformadas. 
 
Gênero e identidade 
 
 Uma menina nem sabe, mas, simplesmente por ser mulher, já pode 
haver muitos caminhos pré-determinados na sua vida. Ela vai brincar de boneca, 
de casinha, de comidinha, não porque essa atitude é intrínseca a ela, mas 
porque existe um contexto social que a leva a isso. Assim, ela vai aprendendo a 
ser uma mãe zelosa, uma esposa dedicada, uma mulher recatada. Dificilmente 
ela será engenheira ou matemática, é mais provável que seja professora ou 
enfermeira. Como podemos perceber, a identidade de meninos e meninas vai 
sendo modelada desde muito cedo. Simplificando bastante, o menino é ensinado 
a ser forte e protetor, enquanto a menina é ensinada a ser frágil e protegida. 



Esse binômio já nos leva a perceber a hierarquização que está presente nas 
relações sociais entre homens e mulheres. 
 As referências colocadas pela mídia dialogam e reafirmam esse 
imaginário social excludente. Expõem-se padrões de comportamento que são 
ainda mais rígidos no caso das mulheres. Se aos 7 anos ela quer ser a 
Cinderela, doce, frágil, que nunca levanta a voz nem desafia ninguém; aos 15, 
para ser aceita, ela se espelha na Tiazinha, a mulher sensual, sedutora, que 
nunca nega sexo. E o que há de comum entre a Cinderela e a Tiazinha? A 
fragilidade, a ternura, a sensualidade são características diretamente associadas 
à submissão. 
 Passa a caber às mulheres, portanto, um papel secundário na 
transformação do mundo e das relações políticas e sociais, e uma vez assumido 
esse "segundo lugar", a opressão de gênero ganha cada vez mais força. 
Enquanto as mulheres não se reconhecerem e não se organizarem enquanto 
sujeitos políticos, sua própria libertação. 
 
 

 


