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Foi durante o período mais repressivo do autoritarismo no Brasil –
final dos anos 60 e início dos 70 – que se transformou a abordagem dos
problemas de saúde e se constituiu a base teórica e ideológica de um
pensamento médico-social.

A construção da abordagem histórico-estrutural dos problemas de
saúde foi feita no interior dos departamentos de medicina preventiva, em
um processo de críticas à medicina preventiva e à sua base filosófica: as
ciências sociais positivistas. Nota-se, aqui, um paradoxo: A crítica à medicina
preventiva foi feita no interior dos próprios departamentos constituídos para
o seu ensino, e a crítica ao positivismo e às propostas racionalizadoras foi
financiada pelos próprios organismos que as difundiam.

Esse processo de desenvolvimento da abordagem marxista do campo
da saúde ocorreu durante a ditadura militar, através de uma prática política
nas universidades. Os Departamentos de Medicina Preventiva (DMPS) “foram
a base na qual se desenvolveu a produção de conhecimentos sobre o estado
de saúde da população e sobre a organização das práticas sanitárias, produção
esta freqüentemente articulada com modelos experimentais de organização
da prática médica, quer para efeito de demonstração, quer para finalidades
didáticas” (Donnangelo, 1983:26).

Na década de 60 iniciou-se a formação das bases universitárias do
movimento sanitário. Neste período, a Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) estimulou a utilização das ciências sociais aplicadas à saúde na
América Latina. O ano de 1975 seria o marco final (Paim, 1981:58), com as
defesas das teses O Dilema Preventivista, de Sérgio Arouca, e Medicina e
Sociedade, de Cecília Donnangelo. Esse foi o divisor de águas que deu
início a uma teoria social da medicina no Brasil.

Naquele momento, eram poucos os críticos do Sistema Nacional de
Saúde (SNS) trabalhando nas instituições prestadoras de serviços de saúde.
Podem-se citar Carlos Gentile de Mello – em sua luta solitária, perseguido
pelas constantes restrições que lhe fazia o todo-poderoso Serviço Nacional
de lnformação (SNI) – e alguns técnicos mais lúcidos, como Murilo Villela
Bastos e Nildo Aguiar, entre outros. Mas não havia, nem mesmo de maneira
desorganizada, um grupo de pessoas ocupando cargos ou exercendo funções
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na máquina governamental com uma postura crítica em relação às bases de
organização do SNS.

Ainda desarticulados, os críticos do setor concentravam-se nas
universidades. No meio acadêmico, por meio de um esforço conjunto de
alunos e professores, constituiu-se a base do movimento sanitário, formado
por profissionais e estudantes do setor – ou atuantes nele – e que, a partir
de uma postura democrática e oposicionista ao regime autoritário, iria
formular propostas cada vez mais elaboradas de transformação do regime e
do SNS, visando, em termos gerais, a um país democrático e a melhores
condições de saúde para a população brasileira.

Mas isso não ocorreu no meio acadêmico como um todo, e sim a
partir dos departamentos de medicina preventiva de algumas faculdades,
que foram palco das transformações que ocorreram nos conceitos e
metodologias de abordagem à saúde.

MOVIMENTO PREVENTIVISTA, DEPARTAMENTOS

DE MEDICINA PREVENTIVA

 O início do processo pode ser situado no começo da década de 60,
quando se difundiu um modelo preventivista de atenção à saúde. Nos Estados
Unidos, o movimento preventivista foi

um movimento ideológico que tinha como projeto a mudança da
prática médica através de um profissional médico que fosse imbuído
de uma nova atitude. Como projeto de mudança da prática médica, a
medicina preventivista representou uma leitura liberal e civil dos
problemas do crescente custo da atenção médica nos EUA e uma
proposta alternativa à intervenção estatal, mantendo a organização
liberal da prática médica e o poder médico. (Arouca, 1975:239)

 Este modelo tinha como base uma mudança de atitude do médico,
que passaria a ter uma consciência – e, conseqüentemente, uma conduta –
preventivista. Normaliza, assim, a conduta profissional, e não a atitude dos
indivíduos em geral, como no caso da higiene tradicional. Ao redefinir as
funções médicas, introduz o conceito ecológico de saúde e doença4, assim
como a convicção de que a história da medicina caminha inexoravelmente
para a medicina preventiva.

4 O conceito ecológico de saúde/doença vê a doença como resultado do “desequilíbrio na
interação entre o hóspede e seu ambiente” (Laurell, 1983:150). Profundamente
embricado com o conceito de história natural da doença, ele incorpora o meio ambiente
não como a sociedade fruto das relações de produção, mas como natureza no seu
sentido mais puro, a ecologia. “Desta forma, saúde é um ‘estado’ relativo e dinâmico
de equilíbrio, a doença é um processo de interação do homem frente aos estímulos
patogênicos” (Arouca, 1975:146).
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Os conceitos básicos do discurso preventivista5 são a história natural
da doença, o conceito ecológico de saúde e doença e a multicausalidade.
Nos três o social é mitificado, reduzido ou simplificado de forma a surgir
como meio ambiente onde existam agentes causais e não como uma
sociedade que determina os estados de saúde e doença.

No modelo preventivista, os conceitos estratégicos eram: a integração
no interior da escola médica, na procura da formação de uma consciência
consensual que determinasse a transformação da própria escola; a
inculcação, que pretendia, a partir de experiências pedagógicas, transformar
a consciência dos estudantes, buscando incorporar uma nova atitude de
prevenção; e a mudança, segundo a ótica de que a História é feita pelos
sujeitos individualmente, e considerando o setor saúde dotado de autonomia
política, neutralizando, assim, o conjunto das relações sociais que
determinam o setor e o próprio sujeito.

Depois da Segunda Guerra Mundial, esse discurso expandiu-se para
a América Latina, em seminários patrocinados por organismos internacionais
que estimulavam, nas faculdades de medicina, a criação de espaços onde
se pudesse demonstrar a correção da nova abordagem de formação médica:
os Departamentos de Medicina Preventiva (DMPS).

A implantação dos DMPS no Brasil data da década de 50, sendo
pioneiras as faculdades Paulista de Medicina e a de Ribeirão Preto. A
Reforma Universitária de 1968 e a incorporação da medicina preventiva ao
currículo mínimo das faculdades de medicina tornaram obrigatória a
existência dos DMPS. Ampliou-se, assim, por lei, essa base departamental
por todo o País. (Donnangelo, 1983:25; Paim, 1981:57; Paim, 1985a:88).

O discurso preventivista foi incorporado, mas com mudanças importantes
em seu modelo. Se, nos Estados Unidos, o movimento representou uma leitura
civil dos problemas de atenção médica, no Brasil, era necessária uma leitura
estatal devido ao papel desempenhado pelo Estado brasileiro na prestação
dessa assistência. O modelo liberal não atendia, tampouco, à necessidade
crescente do Estado de prestar mais assistência a custo menor.

Nas universidades, o discurso preventivista foi absorvido de maneira
diferenciada nas diversas faculdades, assim como as próprias faculdades,
sob um mesmo regime autoritário, eram diferenciadas entre si quanto ao
grau de autonomia e liberdade de pensamento e discussão. Dessa forma, o
modelo preventivista foi incorporado no Brasil “no sentido de um projeto
racionalizador da atenção médica”. Uma pesquisa específica sobre o ensino
da medicina preventiva em 1976 demonstrou:

1. Se, no modelo liberal, a medicina preventiva se propunha a uma
mudança no saber, no modelo racionalizador, o Estado opera
uma inversão e passa a enunciar a partir da prática.

5 A síntese a seguir tem como base o trabalho de Arouca, 1975.
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2. O ensino médico foi adaptado a uma nova prática de prestação de
serviços: a forte centralização do INPB, que concentra o grosso da
atenção médica e se torna o maior empregador na área da saúde.

3. O aluno passa a ser visto como produtor direto. O médico, por sua
vez, representa mão-de-obra médica sujeita a relações contratuais.
A medicina preventiva se situa no modelo racionalizador
legitimando a ideologia do assalariamento em área de medicina
geral ou integral. Legitima, ainda, o projeto do Estado de ampliar
as fronteiras nacionais da saúde, ajudando a criar uma maior
demanda para o setor.

4. A intelectualidade preventivista abandona a sociedade civil e se situa
em faixas institucionais, junto com a burocracia estatal da saúde.

5. A estrutura departamental do movimento preventivista cede lugar
a outros critérios de integração que vêm operacionalizar o discurso
oficial: incentiva-se o desenvolvimento de programas de
comunidade.

6. No modelo racionalizador, a estratégia de integração intra-escola
cede lugar a uma integração para fora, com as carreiras de saúde
e com o sistema de saúde. A equipe de saúde é vista como agente de
saúde em comunidades e o trabalho médico se dilui na noção do
cuidado integral.

 7. O conceito estratégico passa a ser o de integração docente-
assistencial. Os programas docente-assistenciais supõem uma
redefinição do currículo médico e uma proposta de seriação, em
que os alunos, desde os primeiros anos, cumprem tarefas na rede
oficial de serviços. (Campos et al., s/d:12)

A mesma investigação estabeleceu três modelos de institucionalização
dos DMPs: racionalizador, mínimo legal e liberal.

O mínimo legal é representado pelos Departamentos de Medicina
Preventiva do Norte e Nordeste que, na maioria das vezes, cumprem
apenas o mínimo legal definido pelo MEC para as disciplinas de
medicina preventiva, com baixa produção de pesquisas e sem
experiências comunitárias. O modelo liberal inclui alguns
departamentos que seguem os princípios dos Seminários de Viña del
Mar e Tehuacan6 como, por exemplo, a integração com departamentos
clínicos, não dando ênfase à articulação com os serviços de saúde. O
modelo racionalizador constituiu uma tendência mais recente,
especialmente de departamentos do Sul e Sudeste em que se desenvolvem
programas de medicina da comunidade e de regionalização/integração
docente-assistencial. (Campos et al., s/d:73)

6 Ver nota 9.
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OS PROGRAMAS DE MEDICINA COMUNITÁRIA

Ao final dos anos 60, surge com muito vigor na América Latina uma
crítica assinalando os efeitos negativos da medicalização e propondo a
desmedicalização da sociedade. “No terreno da prática médica surgem
programas alternativos de auto cuidado de saúde, atenção primária realizada
por pessoal não profissional, revitalização da medicina tradicional, tecnologia
apropriada etc.” (Garcia, 1983:121).

O processo começou com as discussões para promover a extensão de
cobertura e melhorar a saúde das populações rurais, e culminou com a
declaração de Alma-Ata em 1978, em que os governos se propuseram
a conseguir alcançar ‘Saúde para Todos no Ano 2000’, por meio da estratégia
da atenção primária. Marco importante foi a III     Reunião Especial de
Ministros, em 1972, quando aprovou-se o Plano Decenal de Saúde para as
Américas. A OPAS e a Organização Mundial de Saúde (OMS) elaboraram e
difundiram os conceitos de extensão de cobertura, participação comunitária,
auxiliar de comunidade (agente de saúde) e outros.

A proposta da medicina comunitária teve em Saúde para o Povo, da
OMS, um instrumento difusor de qualidade. “Nesse livro encontram-se
ilustrados vários programas que haviam sido implementados em inúmeros
países e que haviam contribuído para melhorar a cobertura de atenção à
saúde, elevar os níveis e integrar a população. A novidade desses programas
é que eles eram de baixo custo, simplificados, contavam com a participação
da comunidade e baseavam-se, fundamentalmente, na experiência dos
‘médicos de pés descalços’ da China” (Ramos, 1986:94).

Os programas de medicina comunitária agradavam os governos latino-
americanos por serem soluções ‘baratas’ para uma demanda crescente de
atenção à saúde. Até o início da década de 70, grande parte estava vinculada
aos DMPs e era utilizada como campo de estágio na formação de internos e
residentes. No processo de racionalização, alguns desses programas passaram
a contribuir efetivamente para aumentar a cobertura assistencial, além de
pesquisarem modelos alternativos de atenção médica.

Setores estudantis insatisfeitos tanto com sua formação quanto com
suas perspectivas profissionais e politizados, ou dotados de certa consciência
social também se interessaram pelos programas. Entre 1967 e 1972, a
inquietação surgiu principalmente entre os estudantes mais conscientes,
que não tinham partido para a luta armada contra a ditadura. Em um
movimento espontâneo, começaram a procurar formas de vincular-se à
população e seus problemas. Passaram a dar consultas, promover ações
educativas, participar de movimentos e lutas mais gerais nos bairros e
comunidades, e a procurar em suas faculdades espaços de discussão dessa
prática e dessa realidade social.

Em algumas grandes faculdades de medicina, principalmente nos
seus departamentos de medicina preventiva, iniciou-se um debate que
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girava em torno do que fazer para que os programas atingissem as
populações mais pobres. Muitos defendiam a tese de que era necessário
um trabalho alternativo, paralelo ao sistema oficial, já que este se
mostrava inoperante, reprodutor de esquemas perversos de dominação
e fechado a qualquer mudança, graças ao momento político que o país
atravessava. Outra tese, que começou a ganhar corpo depois de 1972,
concordava com o diagnóstico feito sobre o sistema de saúde, mas
discutia se a prática alternativa era a única que restava. O Estado
não era visto como um bloco monolítico onde eternamente estavam
representados apenas os setores e interesses da classe dominante. Para
essa corrente de pensamento era possível a formação de profissionais
que se tornassem sensíveis às condições de vida da população e viessem
a transformar a forma pela qual estava estruturado o esquema de
atenção do País. (Ramos, 1986:95)

Na primeira fase, os projetos de medicina comunitária tiveram como
objetivo básico propiciar ao estudante uma visão extramuros, extra-hospitalar,
mais ‘integral’. Além disso, constituíam espaços de luta, pois aí enfrentava-se
a oposição dos outros departamentos e atendia-se às demandas da população,
que não se interessava pela instância governamental a que o serviço
pertencia. Alguns desses projetos pioneiros foram Vila Lobato (Ribeirão Preto)
e Vale da Ribeira, ambos em São Paulo.

Os programas alternativos de práticas de saúde desenvolvidos pelos
DMPs eram orientados pelo enfoque médico-social, mas estavam legitimados
pelo discurso internacional. Mesmo para o governo, poderiam ser alternativas
viáveis para atender à crescente pressão por assistência à saúde.

Em um segundo momento, esses projetos alternativos produziram
“inflexões no campo da saúde pública, provocando rearranjos que
contemplavam a participação ativa da população na construção e operação
dos serviços de saúde, a simplificação das práticas e, enfaticamente, a
racionalização da produção e distribuição dos serviços médicos”.
(Donnangelo, 1983:28)

Essas ‘inflexões’, ainda estreitamente vinculadas à formação de
internos e residentes pelos DMPs, começaram a se relacionar com instituições
prestadoras de serviços e a caracterizar modelos experimentais, base de
futuros projetos institucionais. Dentre os programas desse segundo momento
estavam o do Vale do Jequitinhonha (MG), o de Paulínia (Campinas, SP) e
o programa de integração docente-assistencial, desenvolvido pela UnB em
convênio com a OPAS/Kellogg, em Sobradinho e Planaltina (DF).

TRÊS ABORDAGENS À SAÚDE, A CONSTRUÇÃO DE UM

PENSAMENTO MÉDICO-SOCIAL

Em alguns DMPs, principalmente no Estado de São Paulo, questionaram-
se o ideário preventivista e sua sustentação filosófica (a sociologia funcionalista)
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por serem inadequados e insuficientes para analisar e transformar a realidade
sanitária do País. O mesmo aconteceu com a tendência racionalizadora, ainda
que alguns de seus instrumentos de intervenção, como a teoria de sistemas,
tenham sido incorporados. Alternativamente, construiu-se uma “teoria social
da saúde” a partir da abordagem histórico-estrutural, materialista marxista,
que travou uma luta teórica com as duas outras escolas de pensamento: a
preventivista liberal e a racionalizadora técnica.

Os DMPs enfrentavam intramuros a luta pela reforma curricular,
extremamente vinculada a essas experiências extramuros e que, no seu
âmbito, se caracterizava pela incorporação das ciências sociais (e seus
profissionais) às áreas até então restritas aos profissionais de saúde.
Introduzindo o coletivo, mesmo que ainda não fosse em termos sociais, essa
incorporação questionava o objeto da medicina individual.

No novo enfoque sobre a saúde, criticavam-se tanto o modelo
tradicional de formação dos médicos em geral, restrito às áreas biológicas,
quanto o modelo clássico de formação de sanitaristas, que já incorporava as
ciências sociais, porém com orientação funcionalista. De natureza histórico-
estrutural, ele seria construído a partir da abordagem marxista, do
materialismo histórico e dialético e da abordagem das condições e dos
problemas de saúde da população brasileira sob uma perspectiva marxista.

Esta incorporação criticou, no plano das idéias, e enfrentou, no debate
político, as ciências sociais positivistas. Estas, coerentes com o modelo
preventivista liberal que propunha a mudança de atitude dos médicos, tinha
como base a antropologia positivista que pretendia demonstrar que mudanças
de comportamento podiam alterar os níveis de saúde. “Os conceitos
fundamentais do funcionalismo sociológico (predominante no mundo
acadêmico norte-americano) são: o sistema social que expressa a totalidade
social sem considerar a causalidade como um dos determinantes sociais; a
tendência para a estabilidade através da integração dos subsistemas, e o
desvio e a tensão como elementos ‘disfuncionais’” (Garcia, 1983:104-105).

O conceito mais representativo desta visão foi o círculo vicioso de
pobreza e doença desenvolvido por Myrdal: “as pessoas são doentes porque
são pobres; empobrecem porque são doentes e ficam ainda mais doentes
porque estão mais pobres”. Segundo Médici (1985:178), essa idéia defendia
a necessidade de eliminar as conseqüências sociais do subdesenvolvimento,
como as péssimas condições de saúde da maioria da população brasileira.
(Médici, 1985:178)

A visão da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América
Latina (CEPAL), conhecida como ‘teoria da dependência’, preconizava o
crescimento econômico por meio de uma industrialização que substituísse as
importações (permitindo romper com a dependência dos países centrais),
além da implementação de programas de planejamento – setoriais, regionais
e integrados – que possibilitassem alocar melhor os recursos e orientar as
mudanças provocadas. Por se tratar, além disso, de um “modelo circular”,
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qualquer melhoria nas condições de saúde seria também instrumento de
rompimento com a pobreza e a estagnação econômica. Coerente com a filosofia
positivista que divide a sociedade em ‘setores’ – sistemas sociais autônomos –,
essa concepção da autonomia da medicina supunha a possibilidade de
transformar a sociedade a partir de qualquer um desses setores.

No campo da saúde, a visão cepalina teve como tradução o ‘sanitarismo
desenvolvimentista’7. Ambas as teorias revelaram-se parciais e insuficientes,
mas geraram e sustentaram uma série de técnicas e abordagens que,
difundidas pelos organismos internacionais, caracterizaram a ideologia
predominante na década de 60.

Em fins dos anos 60 e início dos 70, começou-se a questionar, no
campo da saúde, o cientificismo, “ou seja, a concepção positivista de uma
ciência universal, empírica, atemporal e isenta de valores” (Garcia,
1983:120). E contrapôs-se a ele uma abordagem médico-social caracterizada
por levar em conta o caráter político da área da saúde.

O novo enfoque, histórico-estrutural, foi desencadeado a partir do
reconhecimento da fragilidade, incorreção e fragmentação com que
vinham sendo analisadas as relações saúde e sociedade. Esta reflexão
crítica sobre a medicina nos países latino-americanos surgiu como
resposta a quatro grupos de fatos:

a) da observação de que a posição de classe explica muito melhor que
qualquer outro fator biológico a distribuição da doença na
população e o tipo de patologia dominante;

b) do equívoco da suposição ‘desenvolvimentista’ de que as condições
de saúde coletiva melhorariam como resultado automático do
crescimento econômico;

c) da percepção de que o desenvolvimento da atenção médico-
hospitalar não implicou num avanço substancial na saúde dos
grupos cobertos por ela;

d) da noção de que a distribuição destes serviços entre os diferentes
grupos e classes sociais – que está em relação inversa às
necessidades de cada um, não depende de considerações técnicas
e científicas, mas, principalmente, de considerações econômicas,
políticas e ideológicas. (Laurell, 1976 apud Nunes, 1985)

Iniciou-se, primeiramente, um processo de revisão crítica da teoria até
então utilizada para analisar o campo da saúde. Desse modo, começa a

7 O pensamento sanitarista desenvolvimentista tinha a economia como a base da
determinação das condições de saúde. No momento do seu “apogeu institucional”,
pré-golpe militar, a visão econômica mais avançada era a cepalina, que, para muitos
economistas brasileiros importantes, constituiu o primeiro pensamento ‘orientador’
(Teixeira et al., 1988).



27

construção de novos marcos teóricos e metodológicos utilizados tanto nas
pesquisas quanto nos projetos de reformulação das práticas médicas. Assim,
delimitou-se teoricamente o campo da saúde coletiva, em que se tomava por
objeto não mais o indivíduo ou seu somatório, mas a sociedade, o coletivo
como social – classes e frações de classes – e a distribuição da saúde e da
doença. Transformou-se a maneira de selecionar os objetos de estudo, não
mais as possibilidades de modelos teóricos, mas sim as próprias contradições
do sistema de saúde. Postulou-se uma nova concepção da ciência: não mais a
ciência neutra; uma teoria que sustentasse, dentro do setor, uma luta política
em que a realidade sanitária fosse objeto de estudo e intervenção política.

Nesse processo de revisão crítica, caiu por terra o modelo da ‘história
natural da doença’ e da multicausalidade, e construiu-se o conceito da
determinação; criticou-se violentamente a teoria de sistemas por compartilhar
da visão positivista da sociedade composta por setores; questionou-se a
neutralidade do planejamento difundido pela OPAS (método CENDES),
demonstrando-se que ele servia aos interesses dos poderosos. No campo
teórico, então, iniciou-se a construção de um pensamento contra-hegemônico
alicerçado fundamentalmente na visão histórico-estrutural da sociedade8.

A incorporação dessa nova abordagem ao ensino da medicina
preventiva e social teve forte apoio de organismos internacionais. Na década
de 50, a OPAS já se interessava por uma reformulação do ensino na medicina
preventiva, e promoveu seminários regionais para esse fim9. No início da
década de 60, foram criadas escolas de ciências sociais – em particular a
FLACSO –, com apoio da UNESCO. Nos anos 70, a América Latina já contava
com uma massa crítica de profissionais de ciências sociais, ainda que de
orientação predominantemente positivista, e alguns começaram uma

8 A crítica foi extremamente radical. Nada servia; tudo era instrumento de dominação
da burguesia. Illich, exemplo máximo da radicalização, chega a negar os benefícios dos
avanços do conhecimento científico, em sua critica à excessiva medicalização da
sociedade. A radicalização é, de certa forma, fruto da ausência de uma prática, de uma
intervenção concreta na realidade. Fechada pelo autoritarismo em ‘guetos pensantes’,
a crítica ao modelo anterior chegava a extremos: tudo foi  jogado no lixo. Posteriormente,
a partir da necessidade de intervenção nas práticas assistenciais e institucionais, uma
parte de sua base instrumental seria recuperada: se a teoria de sistemas não serve
para explicar a sociedade, é bastante produtiva para pensar os sistemas organizacionais;
se os valores do método Cendes/Opas não devem nortear um modelo de planejamento,
a técnica de alocação de recursos pode ser parte de programações que têm por base
outros elementos de planejamento; e assim por diante.

9 Os seminários de Viña del Mar e de Tehuacan, realizados pela Opas, respectivamente,
em 1955 e 1956, para avaliar o ensino da medicina preventiva e social foram a mola
propulsora da introdução do movimento preventivista no Brasil e da difusão das ciências
sociais positivistas como base de análise do fenômeno saúde/doença (Paim, 1981:57).
Os princípios emanados desses seminários caracterizaram-se por serem muito
próximos aos princípios liberais originados nos Estados Unidos, sem a transformação
racionalizadora do modelo posteriormente realizada no Brasil.
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especialização em saúde. A Fundação Mildbank e a OPAS, que financiaram
o estudo sobre educação médica na América Latina coordenado por Juan
César Garcia, viabilizaram visitas a várias faculdades e a distribuição de
bibliografia, iniciando, também, um processo de estímulo à criação
de mestrados em medicina social e de articulação institucional através de
seminários regionais e nacionais (Garcia, 1985:22-23). Entre estes últimos,
destacam-se os encontros de docentes de medicina preventiva de São Paulo,
“onde procurava-se aproximar o projeto preventivista do marco teórico da
medicina social” (Paim, 1981:58).

Na América Latina, os 11 países participantes da Reunião de Cuenca
(1972) rejeitaram o positivismo, por ser insuficiente para analisar os
problemas de saúde. Destacaram, também, a necessidade de novas
metodologias e marcos teóricos que relacionassem os processos de saúde
com a estrutura social. Só na primeira metade da década de 70, realizaram-
-se sete reuniões de trabalho e 14 seminários sobre ensino e pesquisa das
ciências de conduta/ciências sociais. Em 1973, a OPAS e a Fundação Kellog
apoiaram técnica e financeiramente a criação do primeiro curso de medicina
social no Rio de Janeiro (Instituto de Medicina Social/UERJ). No ano seguinte,
organizou-se o curso de pós-graduação em medicina social na unidade de
Xochimilco da UAM, México (Garcia, 1985; Nunes, 1985).

Em meados dos anos 70, estavam estruturadas três diferentes
abordagens ao campo da saúde – cada uma mais desenvolvida em
determinada instituição – que apresentavam padrões diferenciados de
formação de recursos humanos. As três correntes de pensamento podem ser
divididas segundo a conceitualização do ‘social’ em saúde: para o
preventivismo, tratava-se de um conjunto de atributos pessoais como
educação, renda, salário, ocupação etc.; para o modelo racionalizador, um
coletivo de indivíduos; para a abordagem médico-social, um campo
estruturado de práticas sociais (Paim, 1985a:89).

A tendência preventivista e a saúde pública tradicional tinham como
palco máximo de práticas os centros de saúde em geral, e sua porção mais
conservadora e mais proeminente na política de saúde era representada
pela SUCAM e pela Fundação SESP, ainda que esta última apresentasse também
aspectos racionalizadores.

As propostas racionalizadoras incorporaram o discurso, difundido pela
OPAS, de medicina comunitária, extensão de cobertura, integração docente-
assistencial e racionalização (com base na análise custo/benefício). Foram
representadas pelas faculdades onde os DMPs, embora rompendo com a saúde
pública tradicional, não abandonaram o referencial positivista dos problemas
da saúde. No âmbito de formação de recursos humanos, havia cursos de
curta duração realizados na FSP/USP para formação de sanitaristas.

A corrente médico-social era representada institucionalmente pelos
DMPs da UNICAMP e da USP, pelo IMS/UERJ e, em um segundo momento,
pela ENSP. Distingue-se das anteriores por uma produção teórica que considera
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o social como determinante das condições de saúde, e por apontar a
necessária prática do sanitarista como sujeito da transformação pretendida.
Assim, com essa proposta, que ainda não chegava a constituir um movimento,
iniciou-se uma luta pela hegemonia no interior do próprio ‘movimento
preventivista’, contestando tanto os sanitaristas tradicionais quanto os
racionalizadores. Observam-se, portanto, três correntes de pensamento no
interior do campo de conhecimento da saúde coletiva.

As bases teóricas da saúde coletiva no Brasil já estavam desenvolvidas
antes do início da segunda metade da década de 70, o que “revela a
potencialidade de um movimento ideológico tornar-se uma prática e um
campo de produção de conhecimentos científicos (prática teórica)” (Paim,
1981:58)10. Esse desenvolvimento teórico determinou uma mudança gradual
do panorama no interior dos DMPs: cientistas sociais foram incorporados,
novos objetos de análise apresentados aos alunos, modificou-se a bibliografia
utilizada e os próprios profissionais de saúde passaram a estudar e a utilizar
mais o instrumental das ciências sociais.

Assim, no que se refere à prática teórica, nesse momento já existia
em desenvolvimento no Brasil uma teoria social da medicina que havia
rompido com a orientação da sociologia funcionalista norte-americana e
aberto seu caminho alternativo através da medicina social inglesa, do
estruturalismo francês e da sociologia política italiana. Ampliaram-se os
horizontes conceituais e algumas práticas foram recompostas a partir de
investigações, tornando-se, elas próprias, objetos de pesquisa.

Essa teoria social da medicina tinha como conceitos básicos a
determinação social da doença, a historicidade do conceito saúde-doença,
o processo de trabalho, o poder médico e a medicalização. Esse conjunto de
conceitos, a partir da abordagem marxista da problemática da saúde, iria
constituir uma nova teoria na qual, ao contrário do que ocorre no discurso
preventivista, o social não é mitificado, reduzido ou simplificado, e sim
investigado, principalmente em seus aspectos econômicos e de processo de
trabalho, na procura da determinação dos fenômenos. Como conceitos
estratégicos, a abordagem médico-social adotaria a prática política e a
consciência sanitária como parte da consciência social, buscando, a partir
dessa prática, uma transformação social.

Se conjunturalmente esse era um momento de ‘realização’ das práticas
de saúde pública também na área da assistência individual, na medida em
que constituíam alternativas baratas de que o Governo iria lançar mão durante
a abertura para fazer frente à demanda e à crise financeira criadas durante o

10 As bases teóricas da saúde coletiva com a incorporação da bagagem das ciências sociais
foram construídas quando, em alguns dos centros de reflexão do país (Unicamp,
PUC-RJ, USP e outros), acontecia um grande desenvolvimento das ciências sociais
como um todo e da abordagem estruturalista em particular, sendo parte, portanto,
desse processo maior do pensamento universitário brasileiro: o boom do estruturalismo.
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‘milagre’, é nesse mesmo campo que o ‘movimento ideológico em transformação
teria a sua prática política. Esta prática é conseqüência da própria abordagem
teórica e histórico-estrutural, que não ocultava o caráter político da área de
saúde coletiva, implicando, assim, opções de natureza política.

 Buscando um relacionamento entre a produção do conhecimento e
a prática política, as bases universitárias – a academia – tomaram como
campo privilegiado de atuação o campo das políticas públicas, e nesse sentido
o movimento sanitário começou a organizar-se como tal. Sua organização
transcenderia seu objeto específico, ao envolver-se nas lutas mais gerais
naquele momento: a democratização do País e o fortalecimento das
organizações da sociedade civil.




