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Falo assim sem saudade
Falo assim por saber
Se muito vale o já feito
Mais vale o que será
E o que foi feito
É preciso conhecer
Para melhor prosseguir

(O Que Foi Feito Deverá, Milton Nascimento e Fernando Brant)

Reviravolta na Saúde: origem e articulação do movimento sanitário
é um relato apaixonado e, ao mesmo tempo, crítico, rigoroso sobre os
movimentos sociais da saúde no Brasil. Ocupa uma lacuna no estudo das
políticas de saúde quando desloca o foco de análise do Estado para o
‘movimento de pessoas’, forças vivas da sociedade civil. Recupera, desse
modo, o outro lado da história – as classes populares – mesmo que por meio
da prática social de seus possíveis aliados.

Espero que este livro de Sarah Escorel provoque no leitor a mesma
emoção que tive ao lembrar de tantos companheiros que foram sujeitos
desse movimento tomado como objeto de estudo. Dos que juntaram o afeto,
o saber e a prática política, combateram o autoritarismo e contribuíram
para a transição rumo à democracia.

Reviravolta na Saúde é o nome dado ao estudo das lutas sociais e
dos seus fundamentos na história recente da saúde no Brasil. Desvela o
significado da 28ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) – ao proporcionar o encontro, em 1976, na Universidade
de Brasília, entre docentes, estudantes e cientistas que buscavam a
democratização do País e acreditavam na possibilidade de o trabalho
acadêmico apoiar as lutas do povo brasileiro. Essa reunião, apesar dos riscos
face ao autoritarismo do regime e à vigilância dos órgãos de Informação,
indicava o renascer da sociedade civil. Na área da saúde apresentava alguns
‘estudos estranhos’, aparentemente dissonantes em relação às ciências da
vida hegemônicas (biologia, medicina, psicologia), sendo transferidos para
a seção de sociologia e antropologia. Temas como ‘o ensino da medicina
preventiva no Brasil’, ‘o cuidado médico’, ‘campanhas sanitárias e sua
institucionalização’, ‘medicina da comunidade’, ‘a puericultura enquanto
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prática social’, ‘indicadores de saúde no Brasil: relações com variáveis
econômicas e sociais’, ‘a norma da saúde’, ‘a medicina social e a constituição
da psiquiatria brasileira’ e ‘padrões de consumo de medicamentos’, entre
outros, apontavam algo novo na produção de conhecimentos da área.

Por que o aparecimento dessas temáticas e dos seus pesquisadores na
reunião da SBPC? Por que jovens egressos do curso de especialização em
saúde pública de São Paulo e os autores desses ‘estudos estranhos’ resolveram
criar a Revista Brasileira de Medicina Pública, posteriormente publicada
com o nome de Saúde em Debate? Qual a relação desses fatos com o Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), o Simpósio de Política Nacional de
Saúde, a VIII Conferência Nacional de Saúde e com o projeto de Reforma
Sanitária?

Neste livro encontram-se muitas respostas para essas questões. Sarah
consegue prender a atenção do leitor e estimular a sua reflexão ao desvendar
os acontecimentos e ao registrar detalhes dessa História. Descreve e explica
as relações entre o movimento sanitário emergente e as forças sociais que
lutavam – e continuam lutando – por um país livre e justo.

Enquanto o regime silenciava os derrotados, no dizer da autora, o
movimento sanitário inspirava-se na ‘voz’ abafada das classes populares.
O CEBES nascia no mesmo ano em que uma música soava pelo Brasil
expressando algo que o movimento sanitário queria dizer para a classe
trabalhadora:

Nós somos apenas vozes
Nós somos apenas nós
Por exemplo,
Apenas vozes da voz

Nós somos apenas vozes
Ecos imprecisos do que for preciso
Impreciso agora
E preciso, tão preciso, amanhã ...

(Nós por Exemplo, Gilberto Gil)

Estes “ecos imprecisos” do que foi preciso fazer na conjuntura pós-
74, em que o Estado Autoritário-Burocrático buscava legitimação por meio
de políticas sociais, foram-se estruturando, segundo Sarah, por intermédio
do movimento estudantil e do CEBES, da vertente dos movimentos dos Médicos
Residentes e da Renovação Médica e, também, pela Academia.

A criação de espaços institucionais pelo governo para implementar as
políticas sociais em um momento de rearticulação da sociedade civil e de



11

crescimento das oposições ao regime, constituiu um contexto favorável ao
movimento sanitário. A crítica à ideologia preventivista, efetuada na primeira
metade da década de 70, permitiu que um movimento ideológico se desdobrasse
em práticas políticas para a mudança na saúde e num campo de produção de
conhecimentos, reconhecido atualmente como saúde coletiva.

A conjuntura estudada pela autora foi caracterizada “não por uma
transformação do modelo do Sistema Nacional de Saúde e sim por uma alteração
na arena política da saúde”. Esta, juntamente com o aprofundamento da crise
do setor vão favorecer, posteriormente, o aparecimento das Ações Integradas
de Saúde (AIS), do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e do
projeto de Reforma Sanitária.

Ao dispor de uma concepção ampliada de saúde, difundindo uma
consciência sanitária que se enfrenta com o caráter patogênico do capital,
o movimento que pensa e tece a democratização da saúde no Brasil revigora-
se com estudos como o produzido por Sarah EscoreI e, uma vez impulsionado
pelas forças sociais fundamentais, pode superar os “ecos imprecisos” e
transformar-se em novo instrumento de luta mais preciso, “tão preciso,
amanhã”...
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