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MOVIMENTO 

Corremos em desafio 

O tempo todo, todo tempo 

Construindo a revelia 

Um chamado movimento 

Abrir os olhos 

Prestar atenção 

Não ficar calad@ 

Diante da opressão 

Articulação política 

Organização e luta 

Pois, temos um sociedade 

Que esta em disputa 

Estudante venha construir 

A entidade nacional (ENEEnf) 

Temos que pensar 

Na transformação social 

Outra sociedade é possível 

Construída em comunhão 

Vamos de braços dados 

Fazer a transformação 

A nossa conquista 

Vai ser todo dia 

Fazendo na prática 

A nossa utopia 

E de braço esquerdo erguido 

Todos juntos gritaremos: 

Pátria livre! Venceremos! 
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RESUMO 

São objetivos gerais: realizar o resgate histórico da participação do movimento estudantil paraibano 

e sua articulação com o movimento sanitário na década de 80 no cenário político local e nacional. 

Específicos: Identificar as principais bandeiras de luta do movimento estudantil paraibano em 

defesa da saúde; Revelar as impressões acerca das perspectivas e dos desafios que permearam este 

processo. Trata-se de um estudo histórico, guiado pela técnica da História Oral Temática. Das 

entrevistas foram consturido categorias temáticas: Reorganização do Movimento Estudantil, as lutas 

por assistência estudantil e transporte público, Núcleo de Ação Comunitária, Articulação com o 

Movimento Popular de Saúde, os Encontros de estudantes, a Academia, a Residência Médica e 

Multprofissional em Medicina Preventiva e Social, a Participação na 8ª Conferência, as bandeiras 

de luta em defesa da saúde, as consequências na história de vida das pessoas, a imagem do 

estudante do movimento estudantil e os desafios do SUS. Os relatos expõem que o movimento 

estudantil geral ocupou pautas necessárias de sua conjuntura, construiu diversas atividades com 

grupos aliados e que contribuiu na reforma sanitária na continuidade dos sujeitos em residências, 

mestrados, partidos, sindicatos, gestão, assistência e docência. 
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I. Introdução 

 

 A temática do Movimento Estudantil (ME) como objeto de estudo constitui-se para mim, um 

desafio afetivo, intelectual, e com clara intencionalidade política. Debruçar-me na história do 

movimento estudantil paraibano, sua organização em direção as bandeiras de luta em defesa do 

retorno da democracia e de uma reforma na política de saúde, justifica a feitura deste trabalho, na 

medida em que, significa mergulhar numa tomada de consciência histórica das lutas do povo 

brasileiro e paraibano, para transformar a realidade da vida no seu cotidiano. 

O movimento estudantil é um movimento social e de massa, de caráter transitório, que 

consiste em uma parcela da sociedade que se organiza a partir de um lócus, que é a escola ou 

universidade. Essa parcela da sociedade não é uma classe social. Os estudantes são uma categoria 

social que vivencia uma realidade com demandas específicas e gerais dentro de um mesmo local. A 

partir desta realidade social é que surge a sua organização e sua intervenção na sociedade (ENEEnf, 

2006). 

Para reconstituir a história do movimento estudantil paraibano na década de 80 e sua 

vinculação com o movimento sanitário, se faz necessário antes, introduzi-lo na conjuntura das 

décadas que o antecedem.  

O Brasil nas décadas de 60 e 70 passou por um momento crítico na sua história política e 

social. Enquanto setores da sociedade atuavam para catalisar reformas de base, na educação, pela 

reforma agrária, etc.; setoresdo empresariado nacional e das forças armadas, apoiados pelo capital 

internacional, deram um golpe e tomaram do poder civil, a presidência da república, e longos vinte 

anos da vida democrática do nosso país (POERNER, 1979). Como resposta, nesta mesma época, o 

movimento estudantil se constituiu enquanto importante organização que procurou representar os 

seus interesses, mas também o de toda sociedade brasileira, principalmente nos primeiros anos da 

ditadura militar.(BENEVIDES, 2006) 

Neste contexto de repressão, podemos reportar a invasão e o incêndio da sede da UNEno 

Rio de Janeiro e a Lei Suplicy (1964), que colocou tanto a UNE como as Uniões Estaduais de 

Estudantes nailegalidade, ao criar órgãos de representação estudantilligados às autoridades 

governamentais, e proibindo a liberdade de expressão e organização entre estudantes universitários 

e seus diretórios acadêmicos. Assim, agia o governo com determinação de eliminar a organização 

do movimento estudantil, ao cercear seu potencial crítico e de contestação ao sistema vigente. 

(GERMANO, 2005) 



 Como forma de colocar este plano em prática, o governo militar fez uso de diversos 

mecanismos que aprofundaram o impacto no setor da educação superior, ao criar a Lei Suplicy de 

Lacerda, os acordos MEC-USAID, os serviços de informação, afastaram docentes e discentes de 

suas atividades acadêmicas por questões políticas. Na ação direta, perseguiu, torturou, estuprou, 

matou centenas de jovens que lutavam pela emancipação de seu povo. (VENTURA, 2008) 

Ao mesmo tempo em que a luta estudantil passou a ocupar um lugar mais expressivo entre 

os movimentos sociais, começa a estreitar-se sua relação e filiação entre as organizações de 

esquerda, principalmente entre os anos de 1967 e 1968 (RIDENTI, 1993). É nesta conjuntura que os 

estudantes procuram formas de reorganizar-se enquanto movimento em defesa de suas lutas 

específicas e ao mesmo tempo, se inserem dentro da luta de massas e na luta pela saúde.  

Um dos campos políticos em que o ME se engajou foi o da saúde. Especificamente, dentro 

do movimento sanitário que nas décadas de 70 e 80, através de espaços privilegiados dos seguintes 

setores contra-hegemônicos, tais como: dos departamentos de medicina preventiva/promoção da 

saúde,que eram o refúgio para uma aproximação com a realidade sanitária do povo dentro da 

academia; das Semanas de Estudos sobre Saúde Comunitária (SESACS), pelo caráter técnico-

científico das discussões e lócus de organização e formação política de uma consciência sanitária de 

vários cursos; e dos encontros de estudantes da área da saúde, - principalmente de medicina através 

do ECEM - que se engajaram no final da década de 70 e se tornaram fóruns políticos, difundindo e 

ampliando a consciência sanitária e social, constituindo-se nesse momento uma das maiores bases 

de ação do movimento sanitário. (ESCOREL, 1998) 

 Entretanto, ao pesquisar sobre estudos sobre a inserção do movimento estudantil quer no 

movimento sanitário, observamos que os mesmos focam com mais acuidade no papel que 

desempenhou nos anos 60, constituindo-se em uma grande lacuna os estudos que se referem a sua 

atuação política nas décadas de 70 e 80. Décadas estas, que vão se constituir enquanto período mais 

importantes para a elaboração do novo arcabouço político para uma nova concepção, de novos 

paradigmas do modelo de atenção à saúde, bem como da implementação do SUS. 

No que concerne a organização do movimento estudantil universitário paraibano, encontramos uma 

lacuna ainda maior de estudos referentes a esta temática dentro da década de 80. Rocha (2006) em estudo 

realizado coloca que na Paraíba, no inicio da década de 60, a gênese da reorganização do ME se deu 

através das lutas pela criação, ampliação e manutenção do Restaurante Universitário.  Passado o 

período mais duro da repressão, Lisboa (1996) aponta que a reorganização do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE) só se deu a partir de 1976, na luta contra a implantação do sistema de tickets nos 



transportes coletivos. 

A busca por compreender as lutas do movimento estudantil, sua contribuição no movimento 

sanitário e pela redemocratização política do país é importante, quando hoje, as lutas 

contemporâneas no campo da saúde enfrentam o projeto neoliberal de mercantilização e 

privatização dos serviços de saúde que, seguindo os ditames do capitalismo financeiro 

internacional, terminam por acarretar um profundo golpe nas conquistas anteriores pelo direito a 

Saúde.  

 Portanto, enquanto acadêmico de enfermagem, inserido no movimento estudantil desde 

minha entrada na academia, decidi procurar resgatar no meu Trabalho de Conclusão de Curso, esta 

história. Para este fim, lanço as seguintes perguntas norteadoras: Como o movimento estudantil 

paraibano se organizou em defesa da saúde neste período? Quais suas principais bandeiras de luta? 

Quais as perspectivas e os desafios que permearam este processo?  

 Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral realizar o resgate histórico da 

participação do movimento estudantil paraibano e sua articulação com o movimento sanitário na 

década de 80 no cenário político local e nacional. E como objetivos específicos: identificar as 

principais bandeiras de luta do movimento estudantil paraibano em defesa da saúde e revelar as 

impressões acerca das perspectivas e dos desafios que permearam este processo. 

 

II. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo historiográfico, guiado pela técnica da História Oral Temática, uma 

vez que esta parte do pressuposto de um tema previamente estabelecido, comprometendo-se com o 

esclarecimento ou a opinião do entrevistado sobre algum evento definido. Constitui-se, pois, 

enquanto uma história viva, do tempo presente, tentando-se entender os fatos através do olhar 

daqueles que o vivenciaram. (BOM MEIHY, 2002) 

Também, por possuir caráter específico, com características peculiares, onde os detalhes da 

história pessoal do narrador só são úteis na medida em que interessam à temática central. Ela não só 

admite o uso de um roteiro de entrevista semiestruturado com perguntas norteadoras – as perguntas 

de corte -, como também é uma importante fonte para aquisição dos detalhes procurados. Para tanto, 

a construção do documento oral deste estudo, baseou-se nos três elementos que constituem a 

relação mínima da história oral, que são: o entrevistador, o entrevistado e o aparelho de gravação. 

Os entrevistados são as pessoas “ouvidas”, devendo ser entendidas como colaboradores. (BOM 



MEIHY, 2002) 

 De acordo com as bases conceituais da História Oral a colônia deste estudo foi composta 

pelos participantes do movimento estudantil que integraram o movimento estudantil enquanto 

lideranças políticas na década de 80, no estado da Paraíba. E a rede – subdivisão da colônia que visa 

estabelecer parâmetros para decidir sobre quem deve ser entrevistado e quem não deve se 

entrevistar – permitindo um corte racionalizador foi composta a princípio por 10 ex-lideranças do 

movimento estudantil dos cursos da área da saúde, foi realizada com 07 colaboradores que além de 

aceitarem participar do estudo, atenderam aos objetivos do mesmo. (MEIHY, 2006) 

 A construção do material empíricoseguiuas etapas da história oral, que foram realizadas 

sequencialmente: pré-entrevista, entrevista, transcrição do material gravado, textualização, 

transcriação. Nesta última etapa, foi realizada a recriação do texto pelo pesquisador, após 

conferência do material pelos colaboradores do estudo, visando as possíveis negociações e 

autorização de uso para publicação, arquivamento dos dados, e devolução social dos mesmos 

(MEIHY, 2007). 

 É importante ressaltar que, após as entrevistas os colaboradores assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido e a carta de cessão, onde constavam o título e o objetivo do 

trabalho, respeitando assim os aspectos éticos como preconiza o Conselho Nacional de Saúde, pela 

portaria 196/96, que normatiza a pesquisa envolvendo seres humanos, com a garantia do anonimato, 

da livre escolha de participação do estudo e divulgação dos depoimentos, bem como, de sua 

desistência a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Como forma de preservar o anonimato dos 

mesmos foram dados nomes de estudantes que se destacaram no movimento em todo o país. 

O instrumento para a recolha das narrativas de história oral temática se deu através de 

entrevistas semiestruturadas, de acordo com os objetivos delineados neste estudo, cujas perguntas 

de corte foram: Narre sua trajetória dentro do movimento estudantil; Como este movimento se 

articulou com o movimento sanitário? Quais bandeiras de luta em defesa da saúde este movimento 

encampou? Quais as suas impressões quanto às perspectivas e aos desafios que permearam este 

processo?  

A análise das informações foi guiada a partir do tom vital encontrado na narrativa de cada 

colaborador, de modo a identificar eixos fortes e fracos, assim como os pontos de contradição e de 

consenso. A discussão foi enriquecida com o uso da literatura pertinente ao tema do estudo. Do 

corpus documental foram construídos os eixos temáticos a serem analisados 

 



III. Apresentação e discussão dos dados 

 

Nessa pesquisa foram entrevistados sete colaboradores, dos dez que compuseram a rede. 

Das seis pessoas entrevistas, três são do sexo feminino, e qautro do sexo masculino. Da rede de 

colaboradores quatro correspondem à medicina, uma da farmácia, uma da enfermagem e uma do 

serviço social. Atualmente, todos são docentes;cinco tiveram ou têm vivência em partidos 

políticos;dois estão em cargos de gestão estadual e municipal;dois foram protagonistas na 

implementação do Programa de Saúde da Família e, uma foi direção sindical. 

 Dentro do eixo temático da organização do movimento estudantil, destacamos através das 

narrativas dos colaboradores três categorias temáticas que aglutinaram os estudantes: A criação dos 

centros acadêmicos livres; e nas luta pelo restaurante universitário gratuito e de qualidade, e pelo 

transporte coletivo gratuito. 

 

1.1. A criação dos Centros Acadêmicos Livres 

 

Em relação à reorganização do movimento estudantil podemos observar, através da fala de 

um dos colaboradores, que: 

 

“Quando o golpe militar se instaurou no país, os centros acadêmicos foram todos reunidos, em um 

só; então a estrutura proposta pelo regime militar era essa. Eu entrei nele, nesse momento de 

efervescência política [79, reconstrução da UNE]; então nós tínhamos o Diretório Acadêmico 

Josué de Castro, que congregava todos os cursos da área da saúde, mas de fato, quem dava a 

condução deste processo era o pessoal da medicina. Em 79, havia esse movimento de criação de 

centros acadêmicos, por cursos, então, como o pessoal da medicina era o pessoal mais ativo, ficou 

definido que o curso de medicina seria o último CA a ser criado”. (Honestino Guimarães) 

 

Com o golpe militar de 60, o movimento estudantil, sofreu um duro golpe ao ter sua 

estrutura organizacional desfeita. Se entre os anos de 1970 e 1975 presenciamos o ressurgimento 

dos Diretórios Acadêmicos, os quais vão gradualmente adquirindo consistência e legitimidade na 

proporção em que “politiza” os seus problemas específicos - destacando-se ainda neste período os 

chamados “Movimentos de Área”, com base nos Centros e Diretórios Acadêmicos de um mesmo 

ramo profissional, que passam a realizar congressos e encontros nacionais. Entre 1975 a 1979 a 

principal característica passará a ser o processo de reorganização institucional do movimento, 

principalmente através da articulação dos “Diretórios Centrais dos Estudantes Livres” para 

reestruturação das entidades perseguidas pela ditadura. (PELLICCIOTTA, 1997). 



Nesse primeiro período da década podemos observar divergências em relação ao papel do 

ME dentro da Universidade, e em função disso, uma mudança de nomenclatura das organizações 

estudantis. Os Diretórios Acadêmicos agregam estudantes que mantém como tática de luta a 

perspectiva de debate mais centrado nas questões de formação e de inserção profissional, bem como 

a possibilidade de participação nos fóruns da Universidade (que ainda proíbem o exercício de 

representação dos estudantes). Os Centros Acadêmicos (CAs) agregam estudantes que priorizam um 

debate mais amplo sobre as mudanças profundas necessárias na ordem social, e que sustentam a 

proposta de uma atuação mais independente dos mecanismos de gestão institucional 

(PELLICCIOTTA, 1997). 

Este último trecho ainda traduz o tom do movimento da saúde sendo protagonizado pelos 

estudantes da medicina e que essa tática demonstra um sentido de bandeira de luta pela democratização 

da universidade e da sociedade através  

Na medida em que aumenta a repressão às atividades realizadas pelos Centros 

Acadêmicos/Diretórios Acadêmicos e Encontros de Área, o agravamento das condições de 

funcionamento acadêmico impulsiona os estudantes a buscarem uma postura mais radicalizada e 

autônoma em relação à administração da Universidade (principalmente das públicas). Este período 

de 1975/79 é caracterizado então pelo surgimento de “entidades livres” (a começar pelo DCE Livre 

da USP), pelo fortalecimento das organizações de esquerda neste contexto, que, constituindo 

“tendências”, passam a disputar as entidades estudantis, e pela articulação dos Encontros Nacionais 

dos Estudantes (ENEs), que se realiza pela primeira vez em 1975. (PELLICCIOTTA, 1997) 

Esse fato é importante por que expressa o delineamento de duas das principais correntes 

políticas que hegemonizaram o movimento estudantil na década de 80: os estudantes que estavam 

ligados ao PT e suas várias correntes políticas, e os que tinham filiação ao PC do B que tinha como 

foco a conquista de um governo popular revolucionário. Lisboa (1996), expõe este cenário que a 

disputa de projetos não era algo isolado da universidade, permeava os movimentos de esquerda na 

Paraíba e em todo território nacional. Esta questão se expressa bem na fala de outro colaborador: 

 
“[...] a gente se unia nas questões internas da universidade, éramos parceiros o tempo todo, o problema era 

quando a gente se dividia... até mesmo por que na política nacional estávamos bem, era na questão da 

política internacional que a gente se dividia”. (Alexandre Vennucchi Leme) 

 

“As nossas organizações, por mais que tivesse um discurso democrático,  eram extremamente autoritárias e 

militarizadas, então, quem não pensava conosco, pensava contra nós. Então, esses caras eram adversários, 

e tínhamos que bani-los. Isso era uma coisa que a gente não percebia que fazia, e fazíamos. As organizações 

eram militarizadas, eram organizadas, fechadas e excludentes, agora fazíamos todo um discurso contra a 

ditadura, um discurso. Isso era contradição enquanto movimento.” (Alexandre Vennucchi Leme) 



 
O movimento estudantil, ao receber certa colonização dos partidos de esquerda em seu interior 

termina não só por instituir  uma diminuição identitária entre seus dirigentes e a base do movimento, 

como também provoca uma cisão no próprio interior do movimento mesmo, enfraquecendo-o e 

acarretando algumas consequências que não foram muito bem vistas por toda a comunidade 

estudantil ou por todos os membros do grupo. 

 

Dessa forma, muitas vezes, as discussões acabam se desviando de suas intenções iniciais, como a defesa dos 

interesses dos estudantes em geral, para se deslocarem para o campo político partidário, originando quebras, 

discrepâncias de ideias, rivalidades, impedindo que o movimento estudantil se articule em favor de suas lutas 

específicas (BARBOSA, 2002, p. 11) 

 

1.2. A luta pelo funcionamento do restaurante universitário  

 

Observamos pelas narrativas dos colaboradores deste estudo, que a luta pela expansão e 

melhoria do restaurante universitário, serviu também de fator aglutinador para a reorganização e 

participação ampla dos estudantes universitários. Lutava-se na época pela sua gratuidade a todos os 

estudantes e por refeições de melhor qualidade.  

 
“[..] houve uma ocupação da reitoria; mais uma vez, o MEC, a própria reitoria, trazia essa questão do 

restaurante, que não tinha como financiar o restaurante universitário, tinha que tomar uma posição, e criar 

critérios, de quem é que teria acesso ao RU [...]”. (Edson Luís) 

 

“O reitor falou que faltou recurso para o restaurante e decide fecha-lo, foi uma época bem crítica. Ele vai à 

Brasília, solicita recursos e esses recursos não vêm. Então, a gente decide participar e ir à Brasília. [...] Eu 

me apresentei, disse a que tinha vindo e que não sairia dali sem uma resposta dele. Ele me convidou a subir, 

conversei bastante com ele, acabei trazendo os recursos para o restaurante e garantir a verba pro 

restaurante.” (Helenira Resende) 

 

1.3. A luta por transporte público 

 

Segundo estudo realizado por Lisboa (1996) a reorganização do DCE no final dos anos 70, 

também se deu através da luta por transporte público que mobilizou a base do seu movimento, e ao 

mesmo tempo, se constituindo como fator aglutinador e mola de propulsão para a reorganização do 

movimento estudantil, não só universitário como também dos estudantes secundaristas. Tal 

estreitamento em torno desta luta, que culminou na década de 80 com a criação de uma empresa 

estatal de transporte público – a SETUSA. 

 



“o movimento estudantil paraibano secundarista e universitário, conseguiram fazer com que o governador 

Burity, criasse uma empresa de transporte público, que foi a SETUSA; fato inédito no Brasil, onde neste tipo 

de transporte, o estudante andava gratuitamente nos ônibus”. (Helenira Resende) 

 

Em relação ao segundo eixo temático da inserção, da participação no movimento 

sanitário, destacamos através dos nossos colaboradores as seguintes categorias temáticas: 

participação nas atividades do Núcleo de Ação Comunitária; a participação nos grupos de Educação 

Popular em Saúde; nos encontros estudantis; o papel da academia e da Residência em Medicina 

Preventiva e Social; a oitava conferência de saúde e as bandeiras de luta. 

 

2.1. Núcleo de Ação Comunitária 

 

 Um lócus importante de aglutinação de estudantes no movimento pela saúde se deu através 

do Núcleo de Ação Comunitária. Esta iniciativa partiu de uma gestão do centro acadêmico de 

medicina, e reunia estudantes de vários cursos da saúde, contando com oapio de professores do 

DPS, realizavam trabalhos de assistência e educação em saúde na favela dos Bairro dos Ipês em 

João Pessoa - Paraíba. É importante observar como a academia tem uma função de colocar seu 

conhecimento a serviço da organização popular e desempenhar um papel decisivo na consolidação 

do movimento comunitário. Tal qual foi o início do movimento de saúde na zona leste de São Paulo, 

onde estudantes começaram a realizar atendimentos  para a população e amadurecer as 

reinvidicações dos moradores para o enfrentamento com o aparelho estatal. (SADER, 1988) 

 

“O centro acadêmico estava no NAC que era uma forma de exercitar uma outra possibilidade de 

exercer medicina, a gente discutia isso. […] O atendimento médico começou junto, e sentimos 

necessidade de medicamentos, de encaminhamentos, de um monte de coisa que a gente não 

conseguia dar conta. A gente viu a necessidade de trabalhar com a metodologia da educação 

popular que o Eymard vem ajudar. A gente vai tentando ajudar o povo a se rebelar e mudar sua 

situação. Isso gerou várias crises dentro do NAC. Os primeiros a saírem foram aqueles que desde o 

início entraram achando que deviam, que era uma questão de caridade. Depois o NAC foi se 

abrindo para outros estudantes que não da medicina, fomos trabalhando com o pessoal de 

enfermagem, da farmácia, do serviço social, isso foi dinamizando as atividades. A gente então 

resolveu acabar com o atendimento médico, isso nos afastou bastante dos estudantes [medicina], 

mas conseguiu se aproximar de estudantes de outros cursos.” (Aurora Maria) 

 

“[...] como era um movimento da universidade, era um movimento muito acadêmico, com linguajar 

acadêmico, tinha pouca penetração no meio do povo. Essa discussão não se traduzia para 

população. O que o movimento popular de saúde e a educação popular fez pegou isso e dentro da 

universidade e traduziu pro meio do povo. […] O movimento de extensão na UFPB é um 



movimento revolucionário, no ponto de vista de revolucionar as ideias das pessoas e fazer com que 

essas pessoas se aproximem da realidade, onde elas vão atuar como profissionais.” (Alexandre 

Vennucchi Leme) 

 

O discurso acima, demonstra como a Educação Popular nesse contexto contribuiu tanto para 

potencializar a formação dos estudantes, como ser um instrumento para práxis da emancipação da 

comunidade em sua luta por direitos. 

 Essa iniciativa era contemporânea de outras pelo Brasil. A primeira metade da década de 80 

caracterizou-se pela organização regular das associações de moradores dos diferentes bairros e 

favelas das diferentes regiões do País para discutir problemas comuns, fazer sua leitura política e 

propor atuação visando intervir nas decisões estatais do setor saúde.  Essas outras formas de atuação 

começaram a ter uma crescente visibilidade, paralelo ao ascenso de sindicatos e do partido dos 

trabalhadores. (GERSCHMANN, 2004). 

 

2.2.  Articulação com o Movimento Popular de Saúde 

 

 Araújo (2011), em estudo realizado destaca duas temáticas que serviram como lastro para as 

mobilizações populares em saúde, no cenário paraibano. A primeira, que expressava uma concepção 

de saúde ampliada, relacionando a saúde no campo da cidadania e dignidade humana, quanto ao 

acesso a terra, à moradia, etc. Outra, enquanto movimento tático que aglutinasse a classe 

trabalhadora, em torno da ausência ou precarização da saúde que os levasse a questionar a ordem 

estabelecida e a contestar o status quo. Surgiram, assim, as mobilizações contra a carestia, as 

associações de bairros, conselhos comunitários, entre outros. 

 

“Foi muito interessante que tinha esses movimentos, e o movimento estudantil era ligado, tinha 

muita gente nesses movimentos. Então a gente participava em movimentos contra carestia, 

participava do comitê pró anistia, a gente fazia apoio aos trabalhadores rurais [...]” (Alexandre 

Vennucchi Leme) 

 

“Fizemos uma oficina inteira com o MOPS, aqui mesmo próximo à Bayeux. Fizemos uma ação lá 

na favela que a gente apoiava que teve muita repercussão. Teve um momento que a gente discutiu 

com o movimento sem teto, mas foi algo isolado. A gente apoiou bastante os movimentos que foram 

acontecendo na área, [...], aconteceram oito invasões naquela área, uma delas foi na área dos ipês 

que era a ocupação que a gente já acompanhava.[...] A articulação também se deu no conteúdo, a 

DENEM que apoderava a gente nessas discussões, mas nada muito ligado às esferas maiores de 

poder da reforma sanitária. Nós éramos peões. A gente fez discussão com o SindSaúde que estava 

se estruturando. A gente participou mais como apoio, claro.” (Aurora Maria) 

 



 Pode-se definir conjuntura como o conjunto de circunstâncias que determinam o mercado 

numa período, desde que estas circunstâncias se concebam em movimento. A análise dos 

tensionamentos na política de saúde tem que compreender o significado dos fatos produzidos na 

vida pública, os sujeitos e o resultado das contradições do processo de acumulação capitalista e a 

sua forma de mediar as condições e as práticas de saúde pelas classes e grupos sociais. (PAIM, 

2008). 

 

“A gente fazia muito ato público, entrevista em rádio, fazia muita panfletagem nas áreas de maior 

aglomeração de pessoas na capital. O ponto de cem réis para nós, na época, era o ponto auge pra 

atingir o maior número de pessoas.”  (Walkíria Costa) 

 

 Gershmann (2004) explicita que as experiências estaduais e municipais do MOPS variaram 

de lugar para lugar e dependeram do desenvolvimento que os movimetnos já tinham conseguido 

antes da realização da VIII Conferência. 

 

“ A gente foi-se articulando com os movimentos sociais, nos articulamos com o movimento negro e 

realizamos algumas ações, articulamos com o movimento popular de saúde que era mais orientado 

por prof Eymard e eu aprendi muito nesse movimento, principalmente a questão da Educação 

Popular. A gente realizou encontro com mulheres sobre a questão da reforma sanitária. O que seria 

o SUS, os príncipios que eram propostos, mobilizando pra oitava conferência.” (Aurora Maria) 

 

“nós faziamos plenárias com o movimento popular, com movimento comunitário, com movimento 

de estudantes, de profissionais, essas plenárias faziam discussões, levantavam os grandes temas 

que confluiam pra uma centralidade, e aí saiam os três principais temas: saúde como direito e 

cidadania, modelos de atenção à saúde, e financiamento.” (Alexandre Vennucchi Leme) 

 

No entanto, enquanto movimento organizado, notamos através das falas dos colaboradores, 

que a participação estudantil no movimento sanitário se deu de forma pontual, ora integrando os 

movimentos sociais em suas lutas específicas, pela redemocratização política, e de apoio no 

movimento pela saúde. 

 

“[...]a gente participava em movimentos contra carestia,  do comitê pró-anistia, a gente  apoio o 

movimento e as lutas dos trabalhadores rurais [...]” (Alexandre Vennucchi Leme) 

 

“A articulação também se deu no conteúdo, a DENEM que empoderava a gente nessas discussões, 

mas nada muito ligado às esferas maiores de poder da reforma sanitária. Nós éramos peões. A 

gente fez discussão com o SindSaúde que estava se estruturando. A gente participou mais como 

apoio, claro.” (Aurora Maria) 

  

“A questão da saúde acaba sendo bandeira de todo o movimento estudantil […] Por isso tinha 

muita identificação da população com os estudantes, principalmente os universitários, por que nos 

levantávamos, por que nos metíamos em tudo, na discussão da saúde, nós nos metíamos na 



educação, na questão da educação, nós nos metíamos no transporte, na discussão da habitação. 

(Helenira Resende) 

 

2.3. Encontros de estudantes 

 

 Como já exposto na introdução deste estudo, as SESACs foram um importante espaço de 

mobilização e organização da luta pela reforma sanitária. Foi a partir desse impulso que vários 

estudantes, principalmente na área da medicina, decidiram politizar os seus encontros de área em 

paralelo a outros movimentos de suas categorias. 

 
“Os ECEMs e SESACs tinham essa filiação. Por que já eram francamente uma aliança com o movimento. 

[...] As SESACs era um movimento que estava ligado diretamente ao CEBES, ao REME o movimento de 

renovação médica, aos movimentos sindicais da área da saúde, então esse pessoal também estava junto 

conosco nessa discussão.” (Alexandre Vennucchi Leme) 

  

 Os encontros nacionais de estudantes foram espaços importantes para a organização das 

lutas setoriais das categorias, para a reforma sanitária e para as lutas gerais da conjuntura. Nos fins 

dos anos 70 e início dos anos 80, foi um caminho para formular politicamente através de questões 

aparentemente 'técnica' e driblar os mecanismos de censura e repressão.  Escorel (1998) coloca que 

esses fóruns difundiram o movimento sanitário encontrando no ME uma de suas maiores bases de 

ação. Discutia-se desde questões trabalhistas e salariais, a formação do profissional e as 

necessidades de transformações curriculares. 

 
“Os encontros de enfermagem tinha uma briga para fortalecer e ampliar a visão dos estudantes de 

enfermagem na saúde pública, na política de saúde do país. Divulgar o que era essa descentralização, o 

acesso universal, a construção do sistema único de saúde; os encontros contribuíram muito para isso.” 

(Ranúzia Alves) 

 

 O surgimento de executivas de curso nunca se colocaram de forma sectária aos espaços do 

ME Geral já existentes, tão pouco se limitava às questões corporativas, através do debate da saúde 

se problematizava as estruturas da sociedade por uma abordagem mais dialogável com os 

estudantes. (BALLAROTTI, 2010) 

A bandeira da reforma curricular permeou todos os encontros estudantis de medicina desta 

época. Paralelo aos debates da reforma sanitária pensavam ser imprescindível a reconstrução de 

outro perfil profissional que deveria ser colocado, mesmo queenquanto em horizonte utópico, para 

ser buscado, que desse conta dos desafios das práticas profissional voltada para o sistema que estava 

sendo construído. 

 



“[...] pensar quais eram os conteúdos que deveriam estar na formação médica, tinha todo um discurso 

contra o puro biologicismo. Tudo bem, é importante as disciplinas do biológico, mas é importante que o 

médico tenha disciplinas de antropologia [...]; em ciências sociais [...]; a disciplina de história[...]. Então, a 

gente brigava para que tivesse isso na medicina. [...] Uma luta de três anos, nós conseguimos colocar essas 

disciplinas dentro do currículo. (Alexandre Vennucchi Leme) 

 

“A gente já tinha a proposta de estruturação de uma organização maior dentro do movimento estudantil 

para dar conta dessas discussões e interferir nessas mudanças. [...] Dentro do centro acadêmico, as 

discussões se davam muito dentro do currículo, que era uma discussão paralela à reforma sanitária. De um 

médico mais comprometido com as questões sociais, conhecimento mais voltado pra realidade da 

população, uma prática médica que conseguisse questionar a realidade que está vivendo, a hierarquização 

do SUS, a necessidade da gente sair do HU, toda essas discussões que permeiam a universidade e ainda se 

fazem necessárias. [...] Ainda hoje eu tenho a mesma briga dentro do curso que eu tinha quando estudante, 

que é essa possibilidade de construir um perfil de estudante comprometido com a condição social das 

pessoas.” (Aurora Maria) 

 

2.4. A Academia 

   

 Os relatos dos colaboradores expõem também, que o movimento sanitário em João Pessoa, 

ocorria dentro do âmbito acadêmico, se destacando o Departamento de Promoção da Saúde (DPS), 

o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC), residências médica e profissional em medicina 

preventiva e social (RMPS). 

 

[…] esse movimento pela reforma sanitária, em âmbito de paraíba, ele era muito restrito. Ele era 

restrito à universidade. Quando os centros academicos foram sendo criados foram surindo 

lideranças [...] as pessoas que faziam movimento estudantil aqui no âmbito do CCS, também eram 

pessoas que faziam o movimento sanitário. Os dois movimentos não eram a mesma coisa, o 

movimento sanitário também tinha professores que sabiam, mas eu diria que eram poucos, [...], que 

basicamente, o movimento sanitário era a residência médica em medicina preventiva e social, no 

âmbito do estado, eu não conehço pessoas ligadas à secretaria de saúde do estado ou do município 

que militava nesse movimento. […] o secretário de saúde do estado e do município eram pessoas 

também vinculadas à especialidades (Honestino Guimarães) 

 

“O NESC era uma referência para a luta da saúde a nível nacional para a criação do sistema 

único de saúde [...] O NESC era um núcleo onde os professores à frente. O centro acadêmico 

caminhava muito junto com o NESC, é tanto que várias pessoas que foram direção do CA 

acabaram fazendo a residência e continuaram no movimento sanitário.” (Ranúzia Alves) 

 

“[...] foi uma coisa que praticamente estava junto, você tinha professores de esquerda na 

universidade que queriam discutir grandes coisas, [...]. A gente tinha reuniões conjuntas, quer 

dizer, muitas vezes a aula já era […] nessa perspectiva, um debate em cima disso” (Alexandre 

Vennucchi Leme) 

 

Como afirma Escorel (1998, p. 109), a academia foi o que deu consistência teórica às 

análises assumidas pelo conjunto do movimento e empunhadas como bandeiras de transformação. A 

maior contribuição da academia foi no sentido de difusão da ideologia e da organização dos 



profissionais ao redor de entidades. Foi nela que se elaborou, ampliou e reproduziu o conhecimento 

e se formaram os intelectuais ôrgânicos nessa luta. 

 

“Em contraponto à isto, tinham uma grande maioria dos professores do departamento de 

enfermagem que não comungavam com isso. Comungavam muito com a necessidade do enfermeiro 

estar no hospital, era muito restrito. As pessoas olhavam com discriminação para os profisisonais 

que ocupavam as áreas de saúde coletiva.” (Ranúzia Alves) 

 

 O conceito de ideologia se apresenta, portanto, como fundamental, não só para compreender 

o papel dos intelectuais na elaboração da proposta e do projeto da Reforma Sanitária, mas, 

sobretudo, para analisar os enfrentamentos no seu processo, diante das questões relativas à 

organização política. (PAIM, 2008, p.42) 

  

2.5. Residência Médica e Multiprofissional em Medicina Preventiva e Social 

 

 A Residência em MPS foi citada em todas as entrevistas, sendo assim, se percebe a tamanha 

importância para mudanças na academia, na formação do sanitarista e nos currículos da graduação 

e, na descentralização dos serviços de saúde. Na Paraíba, sua fundação fez parte de uma conjuntura 

nacional que estava descentralizando residências e pós-graduações com a finalidade de formação 

em recursos humanos para sanitarista.Se tornaram instrumentos da consolidação da hegemonia da 

proposta médico-social na formação. (ESCOREL, 1998, p.124) 

 

“era uma nata do pessoal que fazia o movimento docente, e também fazia a discussão política 

dentro da UFPB que era muito efervescente. […] a gente fez uma formação em ciências sociais 

relativamente sólida pra quem estava fazendo um curso de residência médica. Ao mesmo tempo a 

gente partia para o  interior do estado para ir organizar a atenção primária em pequenos 

municípios. […] Por que nós éramos vanguarda nisso. Por que nós só tínhamos duas residências 

multiprofissionais no Brasil.”(Alexandre Vennucchi Leme) 

 

 Desde seu início, a Paraíba tinha esse diferencial de aceitar egressos de todos os cursos da 

saúde e não apenas médicos. A literatura endossa que apenas na UFPB e na ESNP isso era realidade 

(ESCOREL, 1998, p.126) 

 A residência atraía aqueles já preocupados com a prevenção social das doenças, pessoas 

provocadas por uma postura crítica com as condições da vida da maioria da população, que queriam 

difundir a noção de direito à saúde em contraponto à noção de mercantilização e serem sanitaristas 

para potencializar o SUS.  

 



“Eu fiz residência em medicina preventiva, quem é que ia fazer residência em medicina preventiva? 

As pessoas que era críticas ao modelo médico da época.” (Alexandre Vennucchi Leme) 

 

“Foi muito importante por que o grupo de pessoas que tinham essa mentalidade - voltada pra luta 

do sanitarismo, de fortalecer o SUS e a municipalização estavam alí - foi o que me fortaleceu mais 

a visão da saúde pública, da luta pela saúde, da ética profissional.” (Ranúzia Alves) 

 

 O curso com uma proposta de vanguarda enfrentou as diversas conjunturas seja no âmbito 

acadêmico e político local e nacionalmente. Através do PIASS (Programa de Interiorização dos 

Postos de Saúde) avançou na municipalização da gestão e assistência à saúde de cidades do interior 

da Paraíba.  

 

“aproveitava os postos do PIASS, aqueles postinhos pequenos que tinha apenas uma atendente de 

enfermagem, a gente ia para dentro, reunia a população e fazia atendimento. Olha como era 

interessante: atendimento médico, de enfermagem, de nutrição, […] a gente fazia um trabalho 

integrado”. (Alexandre Vennucchi Leme) 

 

“por dentro do INAMPS. conseguiu financiamento pra residência e abriu vaga pra médico, 

nutricionista, enfermeiro, dentista e farmacêutico. Não tinha nem educação física nem fisioterapia. 

Eram esses os cursos. Então, o que fez, juntou dez vagas lá, com sete cá, erámos dezessete 

residentes numa residência. ”(Alexandre Vennucchi Leme) 

 

 Os residentes tinham sua própria militância, além da atuação e formação em si, se 

construíam espaços com os cursos de graduação e teciam críticas ao processo de trabalho ao qual 

eram expostos: serviam como substituição barata de mão de obra no serviço e não tinham o devido 

acompanhamento nas atividades de campo. 

 

[…] na residência se articulava muito com o movimento estudantil da medicina que tinha o NAC 

(núcleo de ação comunitária), e que nós tinhamos uma relação forte com eles, lembrei agora que 

fazíamos seminários e discussões, esse pessoal foi ser médico de saúde da família […] (Alexandre 

Vennucchi Leme) 

 

 Nacionalmente, os residentes se organizavam em entidades, e a sua luta pela via estudantil 

ao exigir a regulamentação didática com o MEC, passou a focar na via trabalhista buscando o 

reconhecimento de que tinham relação de emprego caracterizado e assim, direitos trabalhistas 

regidos por Lei. Encontravam maior apoio nos sindicatos médicos e pautavam a sindicalização 

junto aos demais assalariados. (ESCOREL, 1998, p92) 

 

2.6. Participação na oitava conferência de saúde 

 



A Conferência foi estruturada sobre três eixos básicos: saúde como direito inerente à 

cidadania, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde.  Vale 

destacar um documento elaborado pela Abrasco para fundamentar as discussões. Trazendo uma 

concepção ampliada de saúde, questionando a concepção de desenvolvimento que desligou a 

dimensão econômica da social e defendendo a participação popular e o controle social. Estava 

lançado nele o projeto da RSB, legitimado e sistematizado na 8ª CNS e formalizado, 

posteriormente, na Assembléia Constituinte. Ao entender a saúde e a assistência como bens 

públicos, defendia-se a democratização do Estado e a redefinição da política de saúde para 

assegurar a universalização do direito à saúde. (PAIM, 2008) 

 

“Deu oportunidade pra novos personagens, novos atores entrarem em cena. Até então, as sete 

conferências anteriores eram só de burocratas, de tecnocratas. A partir da oitava, é aberta aos 

movimentos, então eu acho que a grande bandeira, foi a da democratização e a do direito de 

abertura pra cidadania, e aí a saúde como direito e cidadania e a construção disso através de 

políticas públicas que articulem.”(Alexandre Vennucchi Leme) 

 

As análises da redemocratização pela literatura identifica dois pactos políticos: 1) o liberal-

burguês: com base na grande burguesia com apoio da pequena-burguesia conservadora, a 

tecnoburocracia e os trabalhadores não organizados como massa de manobra; 2) democrático-

popular: composto por trabalhadores organizados, com o apoio da pequena burguesia progressista, 

da tecnoburocracia especialmente pública e de alguns setores industriais. Em nenhum dos projetos 

em disputa os trabalhadores teriam hegemonia. Essa análise da correlação de forças aponta os 

limites que sustentaram a reforma. (PAIM, 2008, p. 270) 

 Araújo (2011) ao abordar o MOPS-PB, aponta que em relação ao traço nacional do que 

estava acontecendo na questão da reforma sanitária, a saúde fora compreendida como uma 

conquista popular pelas organizações de trabalhadores – a exemplo da delegação da Paraíba através 

da FETAG que defendeu radicalmente um sistema plenamente público e estatal – entrelaçada com a 

discussão de uma mudança radical politico-economica do pais, como observado no posicionamento 

expresso na 8ª CNS pelas organizações populares ao radicalizarem as propostas de mudança no 

sistema de saúde para a nação. 

 

“A gente queria que fosse suplementar e acabou ficando complementar. Por que a gente queria 

excluir o setor privado, aí era o radicalismo e sectarismo nosso. A gente não podia excluir o setor 

privado. Hoje, a gente percebe que não podia excluir o setor privado por que ele era um dos 

grandes operadores do negócio. Mas também a gente não podia ter feito da forma que fez. Por que 

abriu uma brechinha pro setor privado e ele se estabelece e não volta nunca mais. Então, era um 

caminho difícil. E a gente era contra hegemonico de novo. Então, para uma contra hegemonia, nós 



avançamos muito. O sistema único de saúde é resultado disso.” (Alexandre Vennucchi Leme) 

 

 Embora a oitava conferência não tenha formulado os textos que subsidiaram a nova 

constituição, ela foi a expressão das reinvidicações que o “movimento sanitarista” passaria a 

disputar no processo constituinte, não se limitando à isso, como afirma livro organizado pelo 

Ministério da Saúde (2006), que se inscreve em gande parte do novo arcabouço jurídico do país 

enfim expresso na constituição. Mesmo as suas resoluções sendo representativas, não foi consenso 

no interior do movimento social da área da saúde ao longo do processo como Rodrigues Neto 

(1997) expõe por duas vias externas: uma, pela não inclusão das teses do setor privado de prestação 

de serviços (que mesmo convidado, não participou da conferência); outra pela derrota da estatização 

imediata defendida pelos setores sindicais. Essa disputa se prolongou através da Comissão Nacional 

da Reforma Sanitária (CNRS) que então tinha representantes da iniciativa privada. A literatura do 

Ministério (2006) expõe que esta comissão sofreu críticas por rebaixar questões polêmicas, que era 

de se esperar pela cultura patrimonialista, clientelista, que era um contraponto à cultura política 

democratizante e universalizante propugnada pela Reforma Sanitária. 

 

2.7. Bandeiras de luta em defesa da saúde 

 

As bandeiras de luta de determinado movimento retrata a síntese de suas reinvindicações. As 

bandeiras em evidência na época na sociedade eram as liberdades democráticas, assembleia 

nacional constituinte e Anistia ampla, geral e irrestrita. No movimento estudado neste trabalho, nas 

lutas da saúde, é válido compreender em que conjuntura e sobre a situação da saúde à época.  A VIII 

Conferência deliberou várias delas e foi um marco no avanço dos setores do movimento pela 

reforma sanitária ao deliberar resoluções consensuais que desencadearam, em certa forma, no que 

culminou nos capítulos sobre saúde na “constituição cidadã” de 1988. Eram bandeiras de lutas 

desde a base até a conferência: a saúde como direito inerente à cidadania, a reformulação do sistema 

nacional de saúde e o financiamento da saúde. (PAIM, 2008) 

 

“Saúde como direito e cidadania. A questão do financiamento da seguridade social, que nunca 

aconteceu até hoje, aprovamos na constituição, mas nunca regulamentou que era 30% de todo o 

orçamento da saúde. [...] As grandes bandeiras eram assim, eram bandeiras gerais: a 

democratização do serviço, da capilaridade do sistema, a saúde ser construída como direito e 

cidadania e que a gente levasse essa discussão, não só a atenção, mas a discussão desse processo.” 

(Alexandre Vennucchi Leme) 

 

“As bandeiras de luta eram o fortalecimento da municipalização, uma preocupação grande para 



que de fato conseguisse descentralizar. O poder era muito centralizado a nível nacional e nos 

estados. Como também de um cuidado que fosse integral que aumentasse o acesso às pessoas.” 

(Ranúzia Alves) 

 

“Nós participamos de grupos que efetivamente, tanto medicina, fisioterapia, nutrição, odontologia, 

educação física, enfermagem, nós todos participamos dos grupos de discussão que foram as bases 

pra gerar o sistema único de saúde. Então assim, foi uma experiência única na vida da gente.” 

(Walkíria Costa) 

 

 Em relação ao terceiro e último eixo temático dos desafios e perspectivas, 

destacamos através dos nossos colaboradores as seguintes categorias temáticas: conseqüências na 

história de vida das pessoas, a imagem do estudante do movimento estudantil e desafios do SUS. 

 

3.1.Consequências na história de vida das pessoas 

 

Os relatos dos sujeitos que atuaram enquanto estudante nos anos 80 trazem consigo uma 

gratidão pelo aprendizado no movimento estudantil. Citam a oportunidade de compreender sua 

profissão e o mundo em que vive de uma perspectiva ampliada que se deu através de práxis, de 

estudo e prática militantes, de exercício de aproximar teoria da práica. Recorrem às suas próprias 

histórias de vida que após o egresso do curso se dedicaram à uma continuidade na militância, seja 

em pós-graduações, como residências e mestrados, à militância sindical enquanto docente e 

profissional de sua área, também à militância partidária. 

 

“por que todo esse grupo de pessoas, por conta desse trabalho, acho que, praticamente todos 

enveredaram pra área de saúde pública. […] Acho que minha vida acadêmica foi toda fruto dessa 

minha experiência do movimento estudantil.” (Honestino Guimarães) 

 

“era um movimento estudantil muito formador de lideranças, de quadros pra esquerda paraibana.  

[...]  tem muita gente  que acabou enveredando por essa perspectiva partidária eleitoral.” (Ranúzia 

Alves) 

 

“eu fiz a escolha da trincheira da crítica à medicina, à prática médica tradicional. Então, acho que 

tem uma coerência, tem uma trajetória nesse processo. E tudo isso eu devo muito, em boa parte, ao 

movimento estudantil, e nos movimentos que me construiram como um intelecutal orgânico dentro 

da sociedade[...]”. (Alexandre Vennucchi Leme) 



 

“Depois disso, tive a experiência de passar cinco anos como enfermeira do saúde da família. Foi 

um momento importante, várias dessas enfermeiras que estavam nesse movimento, que passaram 

pela residência, também, estavam nessas primeiras equipes, nós fomos as sete equipes pioneiras. 

Essa formação que a gente teve deu a base, fortaleceu para que de fato a gente na profissão visasse 

o fortalecimento da saúde coletiva e para um cuidado humanizado, diferenciado. […] Minha 

participação no movimento estudantil e no movimento sanitário fez toda a diferença, me deu essa 

base para minha profissão. Até hoje quando eu estou em sala de aula falando da política de saúde 

no Brasil, isso me fortalece muito, você fala de uma experiência de vida, por ter experenciado tudo 

isso e não só por ter lido um livro.” (Ranúzia Alves) 

 

“Eu acho que sou hoje o reflexo. Por que esse movimento me abriu pra eu fazer parte do sindicato 

dos farmacêuticos […] Então, a maneira que tenho hoje de agir, de pensar e de ensinar vem muito 

do movimento estudantil. Eu procuro não cometer os mesmos erros na relação ensino-

aprendizagem que foram cometidos comigo na minha época de estudante. O fato da gente ter essa 

vivência paralela faz você ser um profissional mais completo, você tem uma visão mais ampla das 

coisas.” (Walkíria Costa) 

 

3.2. O estudante no movimento estudantil 

 

As entrevistas expressaram uma grande indignação pela marginalização que o estudante tem 

ao se envolver na militância. Figurado como alguém baderneiro e vagabundo. De certa forma, 

buscando um consenso de que as pessoas não podem reinvidicar através de mobilizações. 

Esteriotipado por vários signos que também são marginalizados pela sociedade independente de 

envolvimento em política, como os exemplos de ocioso, homossexual e usuário de drogas. É 

interessante questionar como se criou esse consenso, que em aparência se utiliza de outras 

marginalizações para isolar estudantes de outros estudantes, mas em essência, é válido refletir à 

quem interessa subjulgar pessoas assim. 

 

“eu fiz a opção de nunca prejudicar o meu curso, eu sei que é muito difícil você ter uma militância 

política e você manter o curso, embora acho que isso é possível e digo até necessário, por que 

conheço muitos da minha época, e ainda hoje de certa forma,  as vezes o estudante quando se 



envereda pelo movimento estudantil, ele esquece um pouco do curso, isso é ruim, por que além de 

ser um prejuízo pessoal, eu acho que o líder político, seja de que esfera for, ele tem que dar os 

melhores exemplos.” (Honestino Guimarães) 

 

“O maior desafio que a gente tinha era se fazer ouvir. Numa época que o movimento estudantil era 

uma coisa muito mais difícil que atualmente. Você ainda tem um certo preconceito com o pessoal 

do movimento, que é vagabundo, a gente não queria esse rótulo. O maior desafio era como manter 

um diálogo com os estudantes” (Aurora Maria) 

 

“Então, a idéia do estudante que faz movimento estudantil como vagabundo ainda continua ainda 

grassando no meio dos movimentos mais burgueses e mais conservadores.” (Alexandre Vennucchi 

Leme) 

 

 A busca pela superação desse estigma pelos relatos se deu pela dedicação ao estudo no 

curso. Colocando em contradição as acusações recebidas em seu cotidiano acadêmico. 

  

3.3. Desafios do SUS 

 

 Quando questionados por sua impressão quanto às persepctivas e desafios que permearam 

este processo, os colaboradores apontavam desafios para o SUS atual. Foi recorrente a menção à 

necessidade da participação popular através do controle social que está posto e passível de tensões 

dentro das estruturas de poder. 

 

“Acho que foi importante também pra que a gente articular de vez o que é esse objeto chamado 

saúde, pra não ser simplesmente assistência. Pra ser o movimento onde você discuta a vida e a 

qualidade de vida das pessoas. E que você abre espaço para que essa população, através dos 

conselhos, através da participação popular, ela diga suas necessidades, das suas propostas, das 

suas angústias, que ela ajude a pensar o sistema de saúde. Agora que evidentemente que isso 

também é uma coisa muito frágil. A participação popular é uma coisa muito frágil ainda dentro do 

sistema, depois desses 20 e poucos anos do SUS.” (Alexandre Vennucchi Leme) 

 

“Todo o movimento que nós vivemos a partir do final dos anos 70, na perspectiva da reforma 



sanitária, eu acho que a gente precisa recuperar. Ele se perdeu por dentro do sistema único de 

saúde, que era uma das estratégias da reforma sanitária, que era criar um sistema único de saúde. 

Mas a reforma também se perdeu aí dentro, a gente precisa repolitizar isso aí.” (Alexandre 

Vennucchi Leme) 

 

 Paim (2008) concorda que o movimento da reforma sanitária reduziu-se ao sistema SUS, 

limitando suas perspectivas a questões de financiamento, organização e gestão, rebaixando seu viés 

de reforma geral ou revolucionário. Conclui que até as produções científicas se limitam à isso. 

Reflexo da prioridade do movimento sanitário pelo viés legislativo-parlamentar e técnico-

institucional. 

 Alguns colaboradores resgataram a memória das perspectivas daquela época. Na 

Enfermagem era a ampliação da categoria dentro da Saúde Coletiva, e de fato houve um vertiginoso 

crescimento da atuação da enfermeira sobetudo através da implementação do Programa de 

formação de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa Saúde da Família. 

 

“Só nos anos 90 com esse campo de atuação do enfermeiro aumentando assustadoramente no país 

inteiro é que a maioria dos profissionais de enfermagem começaram a olhar mais para este 

campo.”(Ranúzia Alves) 

 

 Ao pautar os princípios de integralidade, universalidade, equidade e participação popular do 

Sistema Único de Saúde. O movimento pela reforma sanitária sintetizava a sua perspectiva dos 

norteamentos que o sistema deveria caminhar. Sem dúvida, um grande avanço que o sistema 

transformou no país foi a questão do acesso aos serviços de saúde, sendo algo em processo. 

 

“Sei que o SUS tem muitos problemas mas nós avançamos muito no direito da universalidade, 

independente de ser rico ou pobre você ser atendido.” (Walkíria Costa) 

 

IV. Considerações Finais 

 

 Os relatos expõem que o movimento estudantil geral ocupou pautas necessárias em seu 

momento como a luta por transporte público e assistência estudantil. O ME da área da saúde tinha 

lutas específicas no curso como a questão curricular e do perfil profissional. Construiu diversas 



atividades com grupos aliados, como: Departamento de Promoção da Saúde, Núcleo de Estudos em 

Saúde Coletiva, Movimento Popular de Saúde, movimentos de mulheres, negros e trabalhadores. 

Estavam imersos nas organizações estudantis a nível nacional, atuando nas executivas, federações e 

encontros nacionais de curso, que por sua vez, tinha uma importância particular de fomentar o 

debate sobre a reforma sanitária e curricular em conssonância com as discussões no CEBES, 

ABRASCO e REME.  

 Todos os sujeitos relataram como a atuação no ME foi essencial para orientar suas trajetórias 

política, acadêmica e profissional. Neste sentido, vimos o lócus de aglutinação de sujeitos críticos 

egressos do movimento que foi a RMPS. Caracterizada como um espaço amplo de formação sobre a 

reforma sanitária e sua implementação através de ações de municipalização.  A escolha pela 

docência se evidencia como espaço de continuidade da luta por um outro currículo, para um novo 

trabalhador, para um novo modo de corresponder às necessidades do povo. 

 É primordial compreender como um conjunto de forças progressistas, das favelas às 

academias, avançaram em pautas essenciais para a população enfrentando toda uma história do 

Brasil alicerçada em desigualdade e exploração e numa conjuntura internacinal de diminuição do 

estado e avanço de neoliberalismo.  Como essa geração, tão mutilada em seus pares na década de 

70, conseguiu imprimir uma reforma no estado brasileiro.  

 Ao passo que o movimento pela RSB careceu de bases sociais e forças políticas que 

assegurassem seu avanço pós-constituinte e este elemento pode ser pesquisado em trabalhos 

futuros. As lacunas podem ser expostas através de recortes temporais. Dentro do período estudado, 

são necessários mais estudos que abordem a articulação do Estado: no executivo, através das 

secretarias de saúde,  governos estaduais e municipais; e no legislativo, através da assembléia 

estadual e de câmaras municipais. A atuação docente é um grande fator nesse contexto e não foi 

objeto desse estudo. Se faz necessário aprofundar o entendimento da participação dos 

departamentos e do núcleo de estudos em saúde coletiva. Compreendendo seus passos desde os 

anos 70, período das primeiras intervenções políticas no currículo, incorporando às ciências sociais 

e disciplinas afins à análise das questões de saúde.  

 Percebe-se como nem só de ideologia, ou de mudanças na forma da lei, se faz 

transformações. Que os mecanismos de controle social da saúde ou são cooptados, quando 

concordam com ditames dos governos, ou negligenciados em suas decisões, quando discordam. No 

entanto, são os espaços arduamente abertos por todo o movimento da reforma sanitária nas 

estruturas de poder e não podem ser negligenciados pelos movimentos sociais. Ao passo que, posto 



que a reforma sanitária é uma reforma geral, o movimento estudantil não deve se limitar à isso. Se 

faz necessário repolitizar as lutas da saúde, as reformas curriculares, retomar os trabalhos em 

comunidades e fortalecer os fóruns conjuntos com sindicatos e movimentos sociais. Não se trata de 

repetir as mesmas tarefas de antigamente, pois deve partir de uma compreensão da conjuntura 

internacional, nacional e local para os planejamentos e ações terem conssonância com a realidade 

atual. O desfecho da reforma sanitária para uma reforma setorial, de âmbito legal e institucional, e, 

tão atacada por setores privatizantes, não impede as possibilidades que só a luta cotidiana junto com 

a classe trabalhadora pode trazer. 
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