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Afirma a Constituição brasileira, promulgada em 1988, que a saúde 
é um direito de todos e um dever do Estado. Conquista do movimento 
sanitário brasileiro, esse preceito constitucional vem acompanhado da ins
titucionalização do Sistema Único de Saúde, descentralizado, com co
mando único em cada esfera de poder. 

A descentralização da saúde, e a conseqüente maior responsabili
dade do poder local, não é exclusiva ao setor. De fato, a atual Constituição 
opera uma descentralização fiscal em favor dos municípios, que passam 
a reter mais recursos ante os níveis estadual e municipal. Estudos recentes 
apontam, ainda, que além do aumento das transferências de recursos para 
os municípios previstas na Constituição, os próprios municípios (de 1988 
a 1991) realizaram um esforço bastante significativo para aumentar a ar
recadação tributária própria (Afonso, 1992). 

Esse movimento de natureza fiscal foi precedido, no entanto, de uma 
tendência à descentralização política da área social, em particular no setor 
saúde. Essa tendência remonta ao início da década de 80: em 1983 tem-se 
as Ações Integradas de Saúde ( A I S ) , e em 1987 os Sistemas Unificados e 
Descentralizados de Saúde ( S U D S ) . Hoje, o desafio consiste em efetivar 
o Sistema Único de Saúde ( S U S ) privilegiando o nível local. 

Não obstante, constata-se atualmente no campo da saúde uma de¬ 
fasagem entre o discurso do movimento sanitário e os processos reais de 
descentralização dessa política pública. A primeira constatação que salta 
aos olhos é a tendência a assumir, como princípio, que a descentralização 
leva automaticamente à democratização da saúde. 

No entanto, pensar a relação entre descentralização, cidadania e saú
de nos marcos da consolidação democrática no Brasil implica exame con
creto de experiências de administração local no setor à luz de algumas 
questões e preceitos centrais do movimento sanitário que devem ser revi¬ 



sitados. É dessa perspectiva que se pretende analisar a experiência da 
atual administração do Município de São Paulo, maior cidade da América 
do Sul, com aproximadamente 11,5 milhões de habitantes. 

Políticas públicas de corte social e desigualdades sociais 

Pensar essa questão tendo por referencia a realidade brasileira im
plica pensá-la, dc um lado, enquanto mecanismo de enfrentamento da 
magnitude da pobreza que avassala grande parte de nossa população; e 
dc outro, enquanto uma relação entre Estado e sociedade. Mas colocar o 
tema nestes termos implica assumir a urgência dc uma necessária articu
lação entre democracia política e democracia social, sob pena dc as enor
mes desigualdades sociais que penalizam nossa sociedade (é o preço da 
nossa modernização) colocarem em risco a própria normalização dos ca
nais c mecanismos institucionais democráticos dc representação política. 

Eembora essa discussão ocorra numa conjuntura de crise econômica 
(para não se falar da atual crise política) associada aos avanços dos pre
ceitos e práticas neo-liberais que se fazem presentes cm toda a America 
Latina, o caso brasileiro, na sua tradução tropical dos preceitos neolibe¬ 
rais, transforma-os num processo dc privatização "selvagem" (a contrafa¬ 
ce do capitalismo selvagem) tanto na área econômica quanto na área so
cial. Em ambas, não sc substitui o Estado pelo mercado, mas a 
privatização ocorre à sombra c sob a proteção do próprio listado. 

Em conseqüência, essas políticas públicas passam a ser pensadas da 
perspectiva restrita de uma função contábil. Ε se de um lado não se pode 
cair no seu oposto — formular políticas sociais sem suporte de financia
mento —, de outro tampouco essas políticas podem ser concebidas como 
compensatórias das desigualdades sociais, ou de determinadas desigual
dades sociais, quando pensadas por exemplo em termos da sua "localiza
ção" (Isuani, 1990). Em ambos os casos estar-se-ia repondo a velha dico
tomia entre produção e consumo na lógica da acumulação. 
Esping-Andersen já ponta que o grau de desmercantilização (do traba
lhador) é uma função da extensão em que os direitos do cidadão suplan
tam a distribuição via mercado (Esping-Andersen, 1991). 

Reconhecer, portanto, o enorme passivo social acumulado ao longo 
de nossa história implica não só questionar o modelo de proteção social 
brasileiro, que de predominantemente meritocrático passa a ser funda
mentalmente residual (Draibc, 1990), onde o residual configura-se como 



a maioria da população, mas pensar num novo modelo de proteção social 
— aí incluídas as políticas de saúde — que ao levar em conta seu neces
sário caráter compensatório das desigualdades sociais não assuma esta 
característica como única, e portanto como um (ou o) fim utópico (ou 
demagógico) que se deva perseguir. 

Autores com matrizes de pensamento tão distintas como King e Na
varro apontam, para os países centrais, que os Estados de Bem-Estar So
cial não só têm suas estruturas e benefícios entrelaçados às estruturas 
sociais que eles próprios remodelaram, como a desmercantilização da 
proteção social pela quebra da dependência dos benefícios sociais com 
relação ao mercado fortaleceu a classe trabalhadora na sua luta contra a 
classe capitalista (King, 1988). 

Não se trata de transplantar de maneira mecânica para nossa reali
dade a natureza e os diagnósticos do debate sobre a crise do Estado de 
Bem-Estar Social dos países centrais. Mas ao invocar esses autores, que 
se referem nuclearmente àquelas realidades, o que se busca resgatar são 
dois fatores básicos por eles apontados: a articulação do modelo de pro
teção social com os processos econômicos, e portanto com a própria lógica 
da acumulação, mas sobretudo sua dimensão política, vale dizer, a relação 
Estado-cidadãos. 

Pensar portanto a questão das políticas públicas de corte social e a 
desigualdade social referida à nossa realidade impõe que sejam contem
pladas novas formas de sua articulação com a economia política, e que se 
resgate sua dimensão política na atual conjuntura marcada pelo desafio 
da consolidação de uma ordem democrática no país. Isso significa pensar 
as políticas públicas de corte social enquanto elemento constitutivo da 
cidadania, de sujeitos sociais coletivos. Parte-se porém de uma realidade 
diversa daquela dos países centrais na medida em que a grande maioria 
da população brasileira, quando não sobrevivendo em situação de pobre
za extrema, quando empregada vive à margem do mercado formal de 
trabalho, condenada a políticas sociais de corte residual, regidas pela ló
gica da "pobreza cuidando da carência". 

A ênfase na dimensão política da análise não significa sua valoriza
ção em detrimento das demais, mas sim enfrentar o desafio de se buscar, 
da ótica da construção de uma ordem social democrática, a articulação 
entre interesses, necessidades sociais básicas, demandas sociais e sua Cons
tituição em direitos. 

Trata-se, enfim, de pensar as políticas públicas e a desigualdade so
cial em termos de sua re-articulação econômica, assumindo como central 



a dimensão da cidadania, do controle público sobre as ações do Estado, 
o que significa pensá-las no interior de um projeto para a própria socie
dade. Repõe-se, dessa maneira, a questão da articulação entre democracia 
política e democracia social: a conquista e a extensão universal dos direitos 
sociais que não se traduzam na dependência desses "novos cidadãos" do 
próprio listado, mas ao contrário, que representem espaços sociais e ins
titucionais de constituição de sua identidade enquanto sujeitos sociais co
letivos. 

Reforma sanitária: os limites da institucionalidade 

Não se trata, aqui, de recuperar a história da Reforma Sanitária bra
sileira, mas tão somente revisitar alguns de seus preceitos fundamentais. 

Parte-se da tese, sem dúvida polêmica, de que a Reforma Sanitária 
brasileira se esgotou e foi exitosa. Enquanto proposta e movimento social 
está esgotada na justa medida em que se propôs como limites a conquista 
do arcabouço institucional e legal. Λ conquista desses marcos institucio
nais faz-se presente na atual Constituição Federal, nas constituições es
taduais e, de modo variado, nas leis orgânicas municipais. 

Enquanto movimento social, conformado por aqueles objetivos 
maiores, também se esgotou. A Reforma Sanitária brasileira caracteriza-
se por ter sido um movimento que, no interior do processo de uma tran
sição democrática conservadora, teve como foco central o Estado c a 
conquista da presença de seus preceitos no aparato institucional. Nesse 
sentido, diversamente da experiência italiana, foi um movimento de cima 
para baixo, que teve como suporte intelectual a construção de um saber 
militante calcado em grandes marcos teóricos, privilegiando as institui
ções e a organização do aparato institucional da saúde em detrimento do 
movimento real da sociedade. 

Fundamenta essa afirmação, por exemplo, o desequilíbrio presente 
tanto nos textos legais quanto nos textos técnicos e científicos entre o 
detalhamento das propostas de cunho organizacional e operacional e a 
fluidez com que as questões do controle público e da participação social 
são tratadas. 

Em conseqüência dessa dupla referência — a ênfase no arcabouço 
institucional e o contexto histórico da transição democrática — o movi
mento sanitário brasileiro caracteriza-se por ser um movimento do Estado 
para a sociedade, ou dos setores progressistas da saúde para a sociedade, 



calcado em determinados preceitos que hoje se apresentam como novos 
desafios diante do contraste entre a teoria e as práticas. 

Dentre estes merecem destaque, para fins da análise de uma expe
riência de gestão local, a questão da descentralização/democratização da 
saúde e a dos próprios limites da inovação — e potencialidade de seu 
enraizamento — quanto à possibilidade de implantação de novas formas 
de relação entre Estado e sociedade. 

De fato, a literatura a respeito das políticas de saúde no Brasil, tanto 
as de cunho mais analítico quanto as de caráter mais propositivo, tendem 
a interpretar como sinônimos a descentralização e a democratização. Não 
resta dúvida que diante da tradição altamente centralizadora do Estado 
brasileiro, delegar maiores responsabilidades ao poder local representa 
um passo significativo em direção à descentralização. Mas também não 
resta dúvida que a descentralização, quando entendida como a municipa¬ 
lização da saúde, ou como a constituição do Sistema Único de Saúde no 
nível municipal, não significa automaticamente a democratização da saú
de, nem sua constituição como um direito universal e equânime. Até por
que a tradição altamente centralizadora do Estado reproduz-se fortemen
te no nível local, tendendo o poder executivo a predominar e dominar 
sobre os demais. 

Daí a tendência a se tomar como sinônimos controle social e controle 
público, bem como participação social, participação da comunidade e par
ticipação popular. Daí também a tendência a se enfatizar, uma vez mais, 
o aparato institucional no nível local da ótica do poder público para a 
sociedade, e não no seu sentido inverso. Poder-se-ia afirmar, nesse senti
do, que uma vez mais a ênfase vem recaindo sobre o controle social e não 
sobre o controle público, reafirmando agora, já numa conjuntura de con
solidação democrática, a centralidade da questão institucional ante a 
questão da democratização da relação sociedade/Estado. 

Mas quando se busca inverter a perspectiva de análise e enfatizar a 
saúde da perspectiva da relação sociedade/Estado, e portanto da cons
tituição da esfera pública, depara-se com pelo menos duas tradições do 
pensamento sanitário brasileiro. Uma delas diz respeito à lacuna de es
tudos de natureza mais micro, que desvelem o cotidiano da relação da 
população com os serviços de saúde, sua representação sobre necessida
des de saúde, e como estas se traduzem em demandas. A outra refere-se, 
dada a predominância de perspectivas de análise macroinstitucionais, à 
tradição de se pensar essa política setorial em termos de disjuntivas e 
oposições—público versus privado; setor estatal versus setor privado; cen¬ 



tralização versus descentralização; democracia representativa versus de
mocracia direta — e não em termos de suas articulações e re-articulações. 

No que diz respeito ao primeiro caso, datam de período bem mais 
recente estudos que buscam deslindar esse cotidiano da população com os 
serviços de saúde (Cohn, 1991), ou levantar as formas que os processos de 
descentralização e/ou desconcentração vêm assumindo nos distintos es
tados e municípios numa tentativa de mapear tendências (Heimann, 1992). 

No segundo caso, no geral o que vem sendo perseguido é apreender 
as formas que a implementação do Sistema Único de Saúde, da ótica de 
uma política pública setorial — a da saúde —, assume enquanto processos 
de tomada de decisão onde os vários atores em cena atuam de forma 
específica na defesa de seus interesses. Num saudável movimento de re
torno a processos específicos enquanto centro das preocupações dos es
tudiosos da área, aqueles antigos preceitos marcados por disjuntivas as
sumem agora com todo vigor sua presença na complexidade das formas 
de articulação e re-articulação de interesses em situações concretas. 

Mas esse movimento não é exclusivo dos estudiosos da área da saúde. 
De fato, evidencia-se no interior das ciências sociais uma ênfase, sobretudo 
na América Latina, em estudos do poder local, em comparações de distintas 
experiências de políticas públicas no nível local em distintos países. 

Em conseqüência, e não como uma característica exclusiva da saúde, 
defronta-se hoje com uma situação de acúmulo de conhecimento de dis
tintas experiências, que num diálogo permanente com os marcos teóricos, 
as categorias e os conceitos até então vigentes, dão a estes novos signifi
cados e apontam sua capacidade e seus limites explicativos. Não se trata, 
portanto, de estabelecer aqui novas disjuntivas mas, ao contrário, de a¬ 
preender a complexidade de nossa realidade a partir de distintas óticas 
de análise e buscar a articulação entre elas. 

É dessa perspectiva que o estudo de experiências de gestão local na 
área da saúde podem contribuir para o debate, assumindo que a descen
tralização favorece mas não garante sua democratização, mas que o es
paço local é o espaço privilegiado de construção de identidade de novos 
sujeitos sociais coletivos. 

Participação e saúde: a experiência de São Paulo 

Em janeiro de 1989 o Partido dos Trabalhadores assume a adminis
tração da cidade de São Paulo. Tem início a gestão democrática popular. 



Para além da complexidade de um centro urbano dessa magnitude, mar
cado por toda ordem de desigualdades de acesso a bens e serviços de 
consumo coletivo, essa gestão passa a enfrentar no seu cotidiano um de
safio central: um modelo alternativo de gestão, que inverta prioridades, 
que seja efetivamente descentralizado e democrático, que assuma a saúde 
como um direito de todos e responsabilidade do Estado. Ε para além das 
dificuldades próprias que essa proposta traz, ele deve se defrontar com o 
fato de que isso representa uma enorme ameaça aos interesses dominan
tes, porque é na cidade de São Paulo que se concentram de forma mais 
densa os interesses econômicos do setor e as distintas forças sociais e po
líticas. 

Sucedendo uma administração marcadamente conservadora, a atual 
gestão assume a administração propondo a incorporação dos setores or
ganizados da sociedade, em particular dos movimentos sociais por saúde, 
na gestão administrativa dos serviços. Isso significa propor a descentra
lização administrativa, com maior autonomia para os níveis regionais (o 
município foi dividido em 10 administrações regionais de saúde), insti
tuindo canais de participação dos usuários e dos trabalhadores da saúde 
em todos os níveis — do central ao local. 

Em termos da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Saúde, no nível central tem-se a "Plenária de Entidades e Movimentos 
interessados nas questões de saúde no Município de São Paulo", espaço 
de participação de entidades e movimentos vinculados à saúde, e de onde 
são escolhidos os representantes para o Conselho Municipal de Saúde. 
Este Conselho, de caráter deliberativo e tripartite durante os anos de 89 
e 90, era composto por oito representantes dos trabalhadores de saúde e 
produtores privados de saúde, oito representantes dos usuários e 12 da 
administração pública. A partir de 91 ele passa a ser paritário: 16 repre
sentantes dos usuários, oito representantes de trabalhadores da saúde e 
produtores privados e oito da administração pública. 

Nos níveis regional, distrital (menor unidade no interior de cada re
gião com autonomia orçamentária e administrativa) e local (unidades de 
serviços de saúde) foram igualmente criadas Comissões de Gestão, que 
de tripartites também passaram a paritárias. Até julho de 1992 estavam 
implantadas 114 Comissões de Gestão e 32 dos 44 Distritos Sanitários 
previstos. 

Nesse período, enquanto política pública de corte social, o setor da 
saúde ganhou visibilidade política e conquistou gradativamente maior 
peso na repartição do orçamento. Em 1989, tomada a composição da des¬ 



pesa, à saúde destinou-se 10,6% dos recursos orçamentários, e nos anos 
sucessivos esse percentual subiu para 13,2%, 14,9% e 15,4%. Vale ressal
tar que durante toda a administração cerca de 48,0% dos recursos orça
mentários foram destinados à área social. 

No que diz respeito ao modelo de atenção à saúde, não só foram 
constituídos novos programas e centros de referência de saúde do traba
lhador, da criança e da mulher, como foram instituídos hospitais-dia na 
área de saúde mental e foi perseguida uma maior integração dos serviços 
com distinta complexidade tecnológica, privilegiando-se as áreas perifé
ricas e mais carentes. 

Na área dos recursos humanos, introduziu-se como regra o concurso 
público para contratação de pessoal (fato pouco usual na experiência bra
sileira), formação e treinamento de pessoal através de instituição espe
cífica, com colaboração através de convênios com a universidade pública, 
e valorização profissional e salarial desse contingente de trabalhadores. 

Ainda da ótica da relação Estado/sociedade, houve notáveis avanços 
na busca de negociação entre o executivo e o legislativo, em que pese a 
resistência que esta instância do poder apresenta frente à administração. 

Um primeiro e provisório balanço da atual gestão na área da saúde, 
findo o governo, não deixa de ser favorável. Apesar de a municipalização 
não ter sido efetivada (e não por acaso), tal como reza a Constituição 
Federal, a saúde enquanto política pública setorial conquistou espaços no 
interior da administração, ganhou visibilidade política, e promoveu uma 
inversão das prioridades favorecendo as áreas periféricas e mais carentes. 

Não obstante, os serviços públicos de saúde continuam precários, 
sobrecarregados, e o aumento da produtividade e da prestação de serviços 
à população não se faz presente nos indicadores de saúde. Mas se a epi-
demiologia social nos demonstra que assim é, esta experiência de gestão 
local vem reafirmar, por outro lado, que sobretudo em sociedades mar
cadas por tão profundas desigualdades sociais, como é o caso brasileiro, 
as políticas públicas de corte social não podem vir desvinculadas de um 
projeto para a própria sociedade (Cohn, 1991). 

Mas é exatamente dessa perspectiva que o poder local pode se reve
lar um espaço privilegiado de constituição de uma nova relação da socie
dade com o Estado e de construção de novas identidades de sujeitos so
ciais coletivos. Uma vez mais a relação não é direta nem mecânica, mas 
uma trajetória tortuosa e plena de contradições, como toda história. 



Participação e cidadania 

A experiência do município de São Paulo inova tanto ao delegar 
poder de decisão às Comissões de Gestão como ao combinar democracia 
representativa e democracia direta. Os avanços dessa experiência foram 
bastante diferenciados apesar de responder a uma expectativa expressa 
claramente pelos movimentos populares dc saúde, e apesar de em algu
mas áreas geográficas da cidade esses movimentos datarem de mais de 
uma década. 

Descentralização administrativa, a divisão do poder e maior comuni
cação e integração entre os diversos níveis de governo constituem objetivos 
que vêm sendo perseguidos como aspectos fundamentais da democrati
zação da saúde. Não obstante, o acompanhamento dessa experiência de 
participação paritária nos distintos níveis de governo mostram a comple
xidade desse processo e os caminhos tortuosos da construção da cidadania 
quando olhada da perspectiva da relação dos distintos segmentos da so
ciedade com o poder público. 

Do ponto de vista institucional, a proposta da descentralização com 
autonomia efetiva dos distritos sanitários e administrações regionais es
barrou na lógica altamente centralizadora do aparato da administração 
pública, e da própria falta de autonomia da Secretaria Municipal de Saúde 
(por exemplo, para aquisição de material para contratação de pessoal). 
Em conseqüência, as propostas de descentralização com autonomia re
gional e local já encontraram na própria engenharia institucional da má
quina administrativa um obstáculo que até o momento não foi ultrapas
sado, isso valendo para todos os setores. 

Seguindo a experiência da participação popular e dos trabalhadores 
de saúde na administração direta como co-responsáveis pela gestão da 
coisa pública um balanço revela que: 

a) a vontade política da administração de implementar e viabilizar a 
participação é fator fundamental para que ela ocorra. Noutros termos, 
não basta instituir os canais de participação; é necessário que a própria 
administração impulsione o processo junto aos trabalhadores da saúde e 
à população. 

b) em conseqüência, existe uma correlação direta entre o grau e qua
lidade da participação e a identidade dos profissionais que ocupam os 
cargos de direção nos distintos níveis com a proposta de governo. Mesmo 
porque em boa parte dos casos os contatos da direção com os repre
sentantes da população ocorrem por canais informais, sendo freqüente 



em algumas das administrações regionais que esses profissionais façam 
parte do próprio movimento popular de saúde. 

c) da mesma forma, existe uma correlação direta entre a antiguidade 
e a solidez do movimento popular e a disposição em participar da gestão. 
Tanto no nível central quanto nas unidades de serviço a maior represen
tação recai sobre esses movimentos. Quanto menos estruturados e mais 
frágil a mobilização, maior o temor de a participação na gestão significar 
o perigo da cooptação pelo poder municipal. 

d) a dificuldade que os movimentos populares vêm apresentando 
para formar novos quadros, até por sua própria dinâmica interna, de um 
lado, e a diversidade dos processos de escolha do representante do usuá
rio, de outro, acabam por criar importantes redes de solidariedade entre 
eles, e por paradoxal que possa parecer, uma mais fácil adaptação às 
realidades locais, reforçando por essa via a seleção de pessoas mais com
prometidas com os interesses da população. 

e) esses movimentos constituíram-se a partir de fins dos anos setenta 
e início dos anos oitenta, o que lhes legou a tradição da mobilização a¬ 
presentando demandas para a administração local, dirigindo-se direta
mente ao nível executivo central. Diante disso, agora esses movimentos 
populares sendo co-responsáveis pela gestão, a sua relação com o execu
tivo no nível central, o legislativo, os partidos políticos, e das lideranças 
com suas bases apresenta-se como uma relação extremamente complexa. 
Mesmo quando a presença partidária é forte e evidente, os movimentos 
continuam afirmando-se como não partidários; a responsabilidade pelas 
carências dos serviços e de atender às demandas da população continua 
sendo algo externo aos próprios movimentos; e a relação com o legislativo, 
tal como com o executivo central, revela-se como uma relação predomi
nantemente de pressão e não de negociação. 

Em decorrência, e talvez seja este um dos fatores mais importantes, 
ou pelo menos um fato inédito, estabelece-se uma relação de cumplicidade 
entre a administração e os movimentos populares. De um lado, aquela 
necessita que os movimentos lhe apóiem quando da disputa de recursos 
orçamentários para o setor ou da negociação de projetos de lei no legis
lativo; de outro, é necessário que em algum grau as demandas das bases 
sociais dos movimentos sejam atendidas para que suas lideranças sejam 
por elas legitimadas. 

f) nesse jogo complexo foram sendo criados novos espaços institu
cionais que para além da participação se constituem em espaços que pos
sibilitam a constituição da identidade desses novos sujeitos sociais coleti¬ 



vos. Não só a saúde conquistou um novo status no interior das políticas 
públicas no nível local como o leque de atores na gestão da coisa pública 
efetivamente se ampliou. 

g) mas como inexiste uma clara separação de interesses e distintas 
visões de mundo entre os representantes da administração e dos setores 
organizados da sociedade (os usuários), isso tem reflexo na forma de se 
trabalhar o conflito. De fato, as decisões na maioria das vezes são tomadas 
por consenso e a responsabilidade pelas insuficiências materiais e de re
cursos humanos atribuída aos níveis superiores. Nestes casos, a participa
ção tende a assumir um papel mais reivindicativo dirigido ao nível central, 
repondo-sc assim de forma indireta a centralização no processo de toma
da de decisões, o que é frontalmente contraditório com a proposta de 
democratização e descentralização que se vem buscando implementar. 

h) nesse processo as maiores resistências à participação são identifi
cadas nos trabalhadores da saúde e nos profissionais médicos, que vêm 
nessa experiência a ameaça de maior controle sobre eles. De fato, um 
retrato da composição das Comissões de Gestão revela que na sua grande 
maioria elas são compostas por mulheres, e no caso da representação dos 
trabalhadores por profissionais não médicos, sendo freqüente a interven
ção da direção para que essa representação se viabilize. 

Essa experiência de participação popular na gestão pública no setor 
saúde além de inédita é bastante recente. Afinal, as primeiras Comissões 
de Gestão começaram a ser implantadas em meados de 1989. Uma pri
meira aproximação para avaliá-las permitiria, no entanto, afirmar sua 
configuração como instituindo canais de participação que, embora pre
dominantemente do tipo de uma "participação administrativa" (Benevi¬ 
des, 1991), ela traz consigo a possibilidade de contemplar a diversidade 
concreta desses atores em sua relação com a administração pública, cons
tituindo-se portanto num espaço que possibilita o reconhecimento de sua 
alteridade perante o Estado. 

Segundo Maria Victória Benevides, embora nestes casos não se trate 
"de questões dc política global no sentido da realização do bem comum" 
porque o cidadão pode se diluir no "consumidor", no "contribuinte", no 
"usuário" etc., essa participação apresenta como vantagens evidentes "a 
correção sobre a burocracia centralizadora, opaca, autoritária", ao que se 
associa o fato de para a grande maioria da população o poder ser a 
administração. Afirma a autora que para essa larga parcela da população 
"o governo, em suas várias intervenções, é o rosto cotidiano do Estado — 



a polícia, os serviços públicos, os impostos... O Parlamento e as discussões 
'políticas' estão longe, quase inacessíveis" (p.18). 

De fato, experiências como a do município de São Paulo trazem à 
tona a ausência nos estudos da área e na prática política do movimento 
sanitário de uma concepção de Estado que não se restrinja aos três pode
res (executivo, legislativo e judiciário), relegando a segundo plano o fato 
de que o contato da população com o Estado, e sua relação com a esfera 
pública dá-se no seu cotidiano, não se restringindo aos momentos de es
colha da representação. 

Essas experiências apontam também para um outro fator, nuclear 
na atual conjuntura de consolidação democrática no país. Esse fator 
consiste exatamente em evidenciar as práticas de implantação das políti
cas sociais dirigidas às classes populares como um espaço fundamental de 
poder na trama social (Sader, 1988). É aqui que a presença de setores 
organizados e combativos da sociedade, sobretudo dos setores populares, 
significa a efetividade da esfera pública, possibilitando o rompimento das 
tradicionais práticas autoritárias, clientelistas e assistencialistas do Estado 
e forjando a constituição da identidade desses novos sujeitos sociais cole
tivos: não mais párias da sociedade, mas cidadãos. Mas tampouco cidadã
os dependentes do Estado, e sim o aprendizado do exercício da cidadania 
ativa. 

Ε aqui os desafios de natureza teórico-metodológica que se nos a¬ 
presentam são inúmeros. De imediato emergem dois deles: que novos ou 
reformulados antigos conceitos e categorias permitem articular a pulve
rização e o caráter multifacetado das práticas desses novos sujeitos que 
entram em cena. Ε segundo, como no caso específico da saúde a necessi
dade (técnica e sentida) se transforma em demanda (procura de serviços, 
mobilização e pressão, ou questão social da ótica da administração públi
ca), e esta em direito (reconhecido e legitimado) tanto da ótica desses 
sujeitos sociais nas suas práticas cotidianas como da ótica da relação Es
tado/sociedade. 

Afinal, o que está em questão é não só a preservação da ordem poli
tico-institutional construída no interior de um processo de transição demo
crática conservadora, mas a suplantação da dinâmica das políticas públicas 
de corte social enquanto reprodução das desigualdades sociais para a de 
construção de uma nova ordem que articule democracia política e demo
cracia social. Isso, desde logo, descarta para a sociedade brasileira, dada a 
magnitude da pobreza, a via neoliberal, tendo por sua vez já sido demons¬ 



trado historicamente que também a experiência de um Estado autoritário, 
mesmo que formalmente democrático, não pareça ser o caminho. 
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