
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ESCOREL, S. Revisitando o movimento sanitário. In: Reviravolta na saúde: origem e articulação do 
movimento sanitário [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999, pp. 180-201. ISBN 978-85-
7541-361-6. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parte IV - Reviravolta na saúde 
10 - Revisitando o movimento sanitário 

 

Sarah Escorel 



REVIRAVOLTA NA SAÚDE

Parte IV



181

Enquanto autores/atores estamos
construindo a história da história

que estamos construindo.

(NUPES)

O regime autoritário-burocrático brasileiro instaurado em 1964 tinha,
em sua fase inicial, duas grandes tarefas a realizar: restaurar a ordem e
normalizar a economia. Para restaurar a ordem lançou mão da repressão e
suprimiu as mediações existentes entre Estado e sociedade em uma
democracia liberal. A normalização da economia foi feita às custas da
exclusão econômica dos setores populares e da despolitização das questões,
que passaram a ser encaradas segundo a ótica da neutralidade técnica
(O’Donnell, 1982:290).

Esses movimentos, encontrados no panorama geral da sociedade,
tiveram a sua tradução na área de saúde. A repressão atingiu esse setor
através de cassações, inquéritos policiais militares, cerceamento ao trabalho,
interrupção de financiamentos e até mesmo o fechamento total de núcleos
de pesquisa. O estágio de decadência que atingiu o Instituto Oswaldo Cruz
é um dos produtos visíveis dessa primeira fase do regime autoritário-
burocrático (AB). A supressão das mediações entre Estado e sociedade torna
essa máquina estatal permeável aos ‘assaltos opacos’, com a formação de
‘anéis burocráticos’ que não têm de prestar contas de seus atos.

A lógica do modelo do Sistema Nacional de Saúde no final dessa
primeira fase do regime AB     (1964-1974) tem como características gerais: o
predomínio (financeiro e político) das instituições previdenciárias, os
trabalhadores afastados do processo de direção e a hegemonia dos anéis
burocrático-empresariais cujos interesses conduzem à mercantilização da
saúde. Relegada ao segundo plano pelo regime militar, a saúde pública
tornara-se uma máquina ineficiente e tradicionalista, que simulava atacar
os problemas através de suas campanhas. A carência completa de recursos
– que não chegavam a 2% do PIB     – colaborava com esse quadro de
decadência com graves conseqüências nas condições de saúde da população.
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A concentração de renda resultante da política econômica do regime militar
levou enormes parcelas da população, principalmente nas regiões
metropolitanas, a enfrentar péssimas condições de vida, que em pouco tempo
ficariam evidentes no aumento da incidência de doenças e mortes.

Ao fim da fase inicial, o regime AB entrou na fase da ‘nostalgia das
mediações’, quando “o Estado, do ápice das suas instituições proclama em
voz alta a importância das tarefas que está desempenhando e anuncia um
futuro de grandeza e, contudo, não recebe em troca nem o eco de sua
própria voz” (O’Donnell, 1982:290). Se, ao fim do governo Médici, o regime
proclamasse a sua importância do ápice das instituições de saúde, receberia
de volta as conseqüências do milagre econômico: altíssima mortalidade
infantil nos grandes centros como São Paulo, epidemias de meningite, altos
níveis de desnutrição, grande expansão da poliomielite, da hanseníase e de
outras endemias. O regime militar, de um lado, implementava uma política
econômica geradora de doenças e riscos à saúde; de outro lado, diminuía a
oferta e reduzia a qualidade dos serviços públicos, potencializando ou sendo
o responsável efetivo pela morbidade e mortalidade prevalentes na população
brasileira.

Durante o período mais repressivo da ditadura militar desenvolveu-
se um pensamento transformador na área de saúde. Enquanto os derrotados
(as classes populares e seus representantes) eram silenciados pelo regime,
foi sendo construída a sua ‘voz’, a voz dos derrotados, dos silenciados que
analisamos no capítulo 1 (sobre as bases universitárias). A construção de
um novo marco teórico no pensamento médico-social no Brasil iniciou um
movimento à procura de seu personagem (as classes populares), existindo
antes que essas próprias classes organizadas procurassem criá-la. Em um
primeiro momento, o movimento não encontra seu sujeito social porque
este está silenciado, mas com a eclosão dos movimentos sociais, o movimento
sanitário encontra seu referencial: desde seus primórdios está referido às
classes trabalhadoras e populares.

Foi esse desenvolvimento teórico que deu sustentação ao movimento
sanitário. Quando a estratégia da ‘distensão’ dos ‘anos Geisel’ abriu o cenário
político, o movimento sanitário foi ocupá-lo conscientemente, com propostas
concretas, transformadoras, reflexos na prática de que a construção de um
saber já havia sido desenvolvida. O processo ocorrido nas universidades, de
1960 até 1974, foi a base do marco teórico referencial e também o início da
constituição – ainda que limitada – das bases institucionais do movimento,
representadas naquela época pelos Departamentos de Medicina Preventiva
(DMPs). Neles, o movimento preventivista liberal foi transformado em um
projeto racionalizador devido ao próprio papel do Estado brasileiro no sistema
de atenção à saúde. Posteriormente, pela atuação de certos intelectuais ao
repensar o objeto saúde pela ótica do materialismo dialético, construiu-se
uma abordagem médico-social da saúde como objeto político de reflexão e
ação superando as visões biológica e ecológica.
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A partir das bases universitárias, no conjunto dos DMPs distinguiram-
se três correntes de pensamento – liberal, racionalizador e médico-social –
segundo a visão de cada uma delas em relação ao conceito de saúde e sua
determinação, com conseqüências nas estratégias de atuação setoriais
adotadas. O projeto racionalizador – em oposição ao modelo liberal – já
incluía a participação no sistema oficial de atenção à saúde e norteava
alguns projetos desenvolvidos entre universidades e secretarias de saúde. Essa
inserção no SNS tinha como referencial a teoria de sistemas, apresentava
um caráter experimental e estava relacionada, principalmente, à formação
de recursos humanos. Os projetos experimentais das bases universitárias
constituíram o suporte para a intervenção posterior do pensamento médico-
social, a partir de 1974-1975, em uma segunda fase do regime AB, em projetos
institucionais como o PLUS, Projeto Montes Claros e o PIASS.

Quando o regime AB entrou na fase da ‘nostalgia das mediações’,
necessitando de ‘canais’ com a sociedade para legitimar seu modelo econômico
e político, passou a enfatizar as questões sociais, particularmente no nível
discursivo. O uso das questões sociais como fonte de legitimação abriu espaços
institucionais no Ministério da Saúde, a partir de 1974, resultantes também da
ação de representantes do pensamento racionalizador na condução da máquina
governamental nessa esfera. Da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, tanto por meio da FINEP quanto do IPEA, foram canalizados recursos
para a área de saúde pública – que voltou a ser uma alternativa de investimento
para experimentar modelos de extensão de cobertura a baixo custo. Além
disso, o processo de modernização do aparelho do Estado desenvolvido nessa
conjuntura no Ministério da Saúde e na Previdência Social permitiu a entrada
de quadros técnicos diferenciados dos tradicionais. Essas pessoas
desenvolveram diretamente, ou estimularam indiretamente, os projetos
institucionais que, a nosso ver, constituem a experiência acumulada do
movimento sanitário em termos de propostas de transformação da organização
dos serviços de saúde.

Entretanto, “perseguido pelo espectro de uma negação explosiva”, o
regime AB buscava recuperar as mediações mas não podia permitir que a
situação retornasse ao que era antes de sua instalação. Daí, partiu em
busca da ‘pedra filosofal’ que é a democracia com adjetivos, o processo de
‘distensão’ imaginado pelos seus estrategistas. Nessa busca de legitimação
sem perda de controle, o regime militar possibilitou e promoveu a reativação
da política. Repercutiram também na área da saúde as eleições de 1974,
que resultaram no início da formação do grupo ‘autêntico’ do MDB; as de
1976, quando em muitas cidades importantes foram eleitos prefeitos
progressistas do MDB e as de 1978, que elegeram o dobro do número de
deputados ‘autênticos’.

Os projetos municipais alternativos desenvolvidos em Niterói,
Campinas e Londrina, a partir das eleições de 1976, são experiências
municipais do movimento sanitário conseqüentes a esse processo de
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reativação da política eleitoral. O mesmo pode-se afirmar sobre a Comissão
de Saúde da Câmara dos Deputados: em 1978, a eleição de vários deputados
‘autênticos’ com particular interesse na área de saúde possibilitou a
recuperação desse fórum de debates. Menos de um ano depois, estes
parlamentares, em associação com o núcleo do CEBES de Brasília,
conseguiram realizar o I Simpósio sobre Política de Saúde.

Mas a ‘pedra filosofal’ procurada significava abrir espaços controlando
firmemente o processo. Foi assim que, nos ‘anos Geisel’, abriram-se espaços
institucionais para o movimento sanitário articular-se e ter contato com o
aparelho setorial do Estado, sofrendo, ao mesmo tempo, forte repressão por
meio do controle do SNI para preenchimento de cargos, do cerceamento ao
trabalho, das perseguições e até prisões. A abertura de espaços institucionais
não configurou uma alteração no modelo hegemônico vigente que manteve
as características da fase inicial do regime AB.

O movimento sanitário começou a ocupar espaços como um
pensamento contra-hegemônico, com baixa capacidade de interferência nas
decisões institucionais. Porém, a participação serviu para acumular
experiências nas instituições federais gestoras dos serviços de Saúde ou
definidoras da política de Saúde e em outros loci da máquina governamental
setorial. Essa experiência acumulada nos ‘anos Geisel’ iria traduzir-se nos
projetos que o movimento sanitário desenvolveu nos ‘anos Figueiredo’,
independentemente de sua operacionalização, desde o PREVSAÚDE até as
Ações Integradas de Saúde.

Porém, essa inserção de pessoas em determinados locais de trabalho
só configurou a constituição de uma força na arena política setorial a partir
de fins de 1979. Antes desse momento, ao longo do processo de ‘distensão’,
esse ator coletivo – o movimento sanitário – foi construído a partir da
articulação entre pessoas, grupos e partidos em um processo semelhante e
integrado ao que ocorreu com os demais movimentos sociais no Brasil: a
reativação da sociedade civil, analisada em ‘o crescimento das oposições’.

No campo da saúde, o movimento estudantil comandou as Semanas
de Saúde Comunitária (SESACS) e a transformação do Encontro Científico de
Estudantes de Medicina (ECEM), em momentos intensamente politizados, à
semelhança do que ocorreu com as reuniões da SBPC. Movimentos setoriais
específicos incluíram a criação do CEBES, uma entidade de representação e
difusão, e a participação no movimento sindical médico – que renovou suas
entidades representativas, aproximou-se da ideologia trabalhista e realizou,
pela primeira vez, greves de caráter econômico e político. Estiveram presentes
nas lutas mais gerais da sociedade civil pela redemocratização, pela anistia
e por melhores condições de vida e saúde. Enfim, constituiu-se um
movimento que pensava e desenvolvia projetos alternativos com abordagens
e propostas novas em diversas instituições, na Academia, no movimento
sindical e no CEBES.
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Mas que movimento é esse? O movimento sanitário é um movimento
social ou uma ‘movimentação’? Seria algo parecido com os lobbies ou grupos
de pressão?

A análise realizada permite afirmar que se trata de um movimento
social, com as características e configurações próprias dessa categoria.
Apresenta uma trajetória diferenciada da defesa de interesses particulares
característica dos lobbies e se revelou mais permanente do que uma
movimentação passageira ou pontual. Vê-se a formação do movimento
sanitário como uma articulação de pessoas e grupos que, no momento da
realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, apresentava tendências
crescentes de ampliação tanto em número de integrantes quanto no campo
de atuação.

Utilizou-se, aqui, o referencial trabalhado por Arouca (1975) para
caracterizar a configuração do discurso médico-social que consideramos o
pilar básico de sustentação do movimento sanitário. Em O Dilema
Preventivista, o autor adota a metodologia utilizada por Michel Foucault
para estudar o movimento preventivista a partir da sua prática discursiva,
entendida “como processo de formulação de um determinado discurso em
que foi gasto uma certa quantidade de trabalho humano, realizado sob
determinadas articulações. Ao conjunto de regras historicamente determinadas
que regem a função enunciativa, denominada prática discursiva por Foucault,
passaremos a chamar regras da prática discursiva” (Arouca, 1975:72).

O autor apresenta as regras de formação do discurso preventivista,
“ou seja, as condições concretas de existência dos elementos que compõem
o discurso preventivista, em sua singularidade de acontecimento em um
espaço finito”. O discurso preventivista é decomposto na formação dos objetos
(“processo de fazê-lo aparecer, torná-lo nomeável e descritível”); na
institucionalização de espaços discursivos (“através dos quais o discurso é
instaurado na sociedade”); na formação das modalidades discursivas (“os
enunciados do discurso e o sujeito que o enuncia”), nos conceitos
considerados básicos e nas estratégias de ação (Arouca, 1975:196-7).

No quadro a seguir, esquematizam-se de forma sintética os elementos
que constituem os discursos preventivista e médico-social, caracterizando
duas formações discursivas.
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Sônia Fleury Teixeira, (1987:94-115), tendo como referência a tese de
Arouca, caracteriza a formação do movimento sanitário “pela construção
de um saber, por ser um movimento ideológico e por ter uma prática política”.
Entendendo-se por “prática teórica (construção de um saber) a transformação
de um produto ideológico em conhecimento teórico por meio de um trabalho
conceitual determinado; por prática ideológica (movimento ideológico) a
transformação de uma consciência, produzida por meio de uma consciência
sobre si mesma; e, por prática política a transformação de relações sociais
produzidas por meios de instrumentos políticos” (Arouca, 1975:73). As três
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práticas constituem as faces componentes de um movimento social que tem
uma prática social – um “complexo conjunto das práticas em indeterminação
dentro de um todo social dado”.

Constatamos o desenvolvimento de um movimento nascido no interior
dos DMPs através da crítica ao discurso preventivista. Essa crítica construiu
um conhecimento alternativo que caracterizou a identidade de um discurso
– o da medicina social. Os contatos entre os ‘núcleos críticos’ levou à
constituição de uma rede onde há uma difusão do pensamento, de práticas,
conceitos e estratégias. Essa rede e essa identidade do discurso teceram a
organicidade do movimento, que passou a ter “condições concretas de
existência em sua singularidade”.

Recuperou-se, aqui, um determinado momento histórico registrando
as trajetórias dos elementos constitutivos do movimento sanitário que se
articulou no processo de ‘abertura’. O movimento sanitário pode ser assim
denominado por ter:

•  uma base institucional que foi sendo ampliada dos DMPs para as
residências e pós-graduações, posteriormente extrapolando o
mundo acadêmico e penetrando nas instituições prestadoras de
serviços e até mesmo o INAMPS;

•  um órgão de representação e difusão, representado pelo CEBES, com
a revista Saúde em Debate, a linha editorial, os documentos e
manifestos dessa entidade. A partir da conjuntura seguinte (‘os anos
Figueiredo’), com a criação da ABRASCO, a tarefa de representação e
divulgação passou a ser compartilhada entre as duas entidades;

•   mecanismos de produção de seus agentes, intelectuais ‘orgânicos’,
através dos núcleos acadêmicos espalhados pelo País formando
pessoas com a mesma abordagem do campo da Saúde – a
abordagem médico-social – e com a mesma postura política frente
às necessidades de transformações no setor;

•  um marco teórico referencial permanentemente construído e
colocado em prática, e que representa o código de identificação
entre os componentes desse movimento;

•   um modelo alternativo de organização dos serviços de Saúde e de
institucionalização do Sistema Nacional de Saúde, formulado
através de estudos teóricos e da experiência dos projetos
institucionais.

O movimento sanitário configura-se em sua singularidade por ter
construído sua organicidade através da identidade do discurso e da criação
de modelos alternativos; ter ampliado seu campo de ação, superando os
limites do mundo acadêmico e penetrando na prática dos serviços; ter se
originado nos aparelhos ideológicos de Estado (universidades), mas ter-se
radicado na sociedade civil como movimento opositor ao regime; ter
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incorporado explicitamente a prática política rejeitando a neutralidade
técnica; ter conscientemente constituído uma força contra-hegemônica nas
instituições setoriais utilizando a estratégia de ‘ocupação de espaços’; ter
tido um pensamento estratégico, procurando sua ampliação nos espaços de
poder para viabilizar suas propostas de transformação.

Ainda, e de maneira particular, por ter criado ‘anéis burocráticos’
invertidos. Quando o Governo lança mão das questões sociais para conquistar
sua legitimação na sociedade, cria espaços na máquina estatal que não são
ocupados por intelectuais orgânicos ao sistema. O próprio processo de
‘modernização administrativa’, tão apregoado pelos militares, também
funcionou como canal para a entrada de um pensamento progressista no
aparelho de Estado. A ocupação desses espaços possibilitou a criação dos
‘anéis burocráticos’ invertidos, pois usaram o poder administrativo e técnico
que detinham não para a mercantilização da saúde como os anéis
burocráticos empresariais da Previdência, mas para o fortalecimento da
sociedade civil e, por vezes, dos movimentos populares. ‘Anéis burocráticos’
em tensão permanente, já que representavam o discurso contra-hegemônico
dentro de um espaço de legitimação do regime. Enquanto o governo recorre
a um discurso que justifica a criação de novos espaços para legitimar-se, o
novo pensamento se apropria das propostas do governo para ‘justificar’ as
suas. Se os anéis burocráticos progressistas utilizaram o discurso do governo
para se legitimarem, o regime utilizou o desenvolvimento das propostas
progressistas para a sua própria legitimação na sociedade.

O movimento sanitário, em sua conformação, falava de uma classe
operária que não aparecia no cenário político nem geral nem setorial. Por
ser um movimento e não um partido, e por falar de uma classe ausente, o
discurso médico-social de transformação continha esse outro ponto de tensão:
sem contar com a participação direta da classe trabalhadora, o discurso e a
prática do movimento sanitário era feito para ela (em direção a ela) ou por
ela (no lugar dela). O distanciamento concreto entre o movimento e seu
objeto fez emergir uma crítica interna questionando a representatividade e
a própria legitimidade da existência do movimento sanitário. Arouca (1987)82

denominou esse conflito “o fantasma da classe ‘ausente’ como elemento de
controle do movimento”. Em sua configuração, o movimento sanitário
caracterizou-se por buscar – e ainda busca – seus sujeitos sociais. Mas é um
movimento coletiva e organicamente ligado às classes populares e à proposta
de melhoria de suas condições de saúde.

Outro ponto permanente de tensão é que, ao envolver-se na luta
pelo fortalecimento da sociedade civil, o movimento sanitário criou os
próprios limites. Nesse processo, surgem no cenário as classes sociais e as
suas representações partidárias, e isso tende a ‘corroer’ a unidade do
movimento sanitário ao ‘partidarizá-lo’. Não se pode esquecer que não se

82 Arouca, A. S. S. Entrevista concedida à autora.
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trata de um partido. O apelido com cunho pejorativo ‘Partido Sanitário’ –
como o movimento foi conhecido em nosso meio – surgiu em um seminário
da OPAS em 1981, tentando caracterizar um grupo com propostas coesas
cujos componentes eram militantes ou simpatizantes do Partido Comunista
Brasileiro (PCB).

Entretanto, ficou claro que o processo observado não foi a configuração
de um partido de profissionais de saúde. Pelo contrário: como observou
Nina Pereira Nunes (1987)83, a conformação do movimento sanitário ocorreu
através da experiência plural das oposições. A convivência das diferentes
correntes de pensamento, ainda que nessa conjuntura com uma direção
nitidamente vinculada ao PCB, foi o que permitiu a sua consolidação. O
chamado Partido Sanitário é, na realidade, um movimento de profissionais
de saúde – e de pessoas vinculadas ao setor – que usa um referencial médico-
social na abordagem e que, por meio de determinadas práticas políticas,
ideológicas e teóricas, busca a transformação do setor saúde no Brasil,
querendo promover uma Reviravolta na Saúde.

FIM DO AUTORITARISMO: OS ‘ANOS FIGUEIREDO’ (1979-1985)
Quando, em 1979, começou o último governo militar, o movimento

sanitário apresentava-se organizado e, ainda que inicialmente marginal,
era reconhecido como um dos interlocutores na arena da política setorial.
A partir desse ano abriu-se também uma nova etapa para o movimento
sanitário, que penetrou nos aparelhos de Estado com o objetivo de tentar
implementar suas estratégias para mudar a direção da política e assim
privilegiar o setor público.

O General Figueiredo iniciou seu governo dando continuidade à
política de seu antecessor, comprometendo-se com a democratização do
País. Seu governo foi caracterizado por crises no âmbito econômico, social
e moral, que provocaram o questionamento da legitimidade do regime militar
em seu sexto governo após o golpe de 1964.

Entre 1979 e 1982, o movimento sanitário foi construindo e ampliando
sua organicidade, estabelecendo contatos e alianças com os demais
movimentos pela democratização do País e configurando sua singularidade,
procurando cada vez mais detalhar o projeto e identificá-lo com maneiras
concretas de atuação no panorama de saúde da população brasileira. Foi a
época do ‘sonho tecnocrático’ do PREVSAÚDE – confluência de um conjunto
de experiências institucionais do período anterior84.

A partir de 1982, desenvolveram-se, no interior da Previdência Social,
propostas de reformulação do setor saúde que, a partir de uma ótica

83 Nunes, N. V. P. Entrevista concedida à autora.
84 Ver capítulos 7, 8 e 9.



racionalizadora com vistas à contenção dos custos da assistência médica
previdenciária, modificaram as diretrizes até então vigentes na política de
saúde. Sem alterar a hegemonia do INAMPS dentro do setor, essas propostas
privilegiaram o subsetor público prestador de serviços de saúde e a integração
interinstitucional, formando instâncias colegiadas de gestão (CIS, CIMS,
CRIS e CLIS) e das POIs (programação/orçamentação conjuntas).
Privilegiaram, também, a desconcentração das ações de atenção à saúde
para os níveis estadual e municipal. Além disso, legitimaram – inicialmente,
em um contexto autoritário e posteriormente no período de transição
democrática – a participação de entidades representativas da sociedade civil
na formulação das políticas de saúde.

As Ações Integradas de Saúde (AIS) originaram-se da operacionalização
de um dos três grandes eixos do plano conhecido como ‘plano do CONASP’.
O Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP)
foi criado a partir da grave crise financeira da Previdência Social que veio
à público em meados de 1981. O plano preconizava, como um dos
mecanismos para reorientar a assistência médica previdenciária, a assinatura
de convênios trilaterais entre o Ministério da Saúde (MS), o Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS) e os governos dos Estados, de forma
a racionalizar os recursos utilizando a capacidade pública ociosa.

O plano do CONASP foi traduzido institucionalmente pela Direção Geral
do INAMPS em uma proposta de ação envolvendo 32 programas – dentre os
quais o Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), que, a partir do
segundo semestre de 1983, passou a ser implementado em alguns estados
do Brasil através da assinatura de convênios e termos aditivos. É natural
que o contexto institucional em que o PAIS se desenvolveu refletisse de
forma particular a crise governamental, com a falta de recursos financeiros
e de coordenação por parte do governo. Além dessas dificuldades, a proposta
enfrentou grandes resistências internas por parte de um aparelho de Estado
fortemente hegemonizado pelas posturas privatizantes, favorável à
manutenção da política até então vigente de compra de serviços na rede
privada de saúde. Representantes orgânicos e independentes desses
interesses estavam em determinados loci de poder na Direção Geral do
INAMPS e priorizavam a implementação das propostas relativas ao setor privado
(novo sistema de contas hospitalares e projeto de racionalização ambulatorial)
em detrimento da assinatura de convênios com os governos estaduais recém-
empossados (Rodriguez Neto, 1986)85.

A transformação do PAIS em AIS – isto é, a transformação da ação
programática institucional em estratégia de reorientação setorial – foi
deliberada também a partir de um locus institucional, a Secretaria de
Planejamento da Direção Geral do INAMPS (SPL/DG/INAMPS). Essa estratégia
de reorientação setorial privilegiava o setor público e visava à integração

85 Rodriguez Neto, E. Entrevista concedida à autora.



191

interinstitucional, à descentralização e à democratização. Até mesmo pela
degeneração das instituições no final do regime militar, essa estratégia
conseguiu atravessar o cerco hegemônico privativista e instalar-se na política
de saúde, ainda que inicialmente em uma posição marginal. No período
considerado como os primórdios do ‘planejamento estratégico’ no interior
da SPL/DG/INAMPS, a equipe, com o apoio de vários técnicos de instituições
acadêmicas e governamentais, redimensionou a proposta inicial e buscou
dar-lhe caráter nacional (Rodriguez Neto, 1986).

A partir de maio de 1984, a estratégia das AIS, tendo como referência
as diretrizes contidas no plano do CONASP, passou a ser implementada com
base nos seguintes princípios gerais: responsabilidade do poder público;
integração interinstitucional, tendo como eixo o setor público; definição de
propostas a partir do perfil epidemiológico; regionalização e hierarquização
de todos os serviços públicos e privados; valorização das atividades básicas e
garantia de referência; utilização prioritária e plena da capacidade potencial
da rede pública; descentralização do processo de planejamento e administração;
planejamento da cobertura assistencial; desenvolvimento dos recursos
humanos e o reconhecimento da legitimidade da participação dos vários
segmentos sociais em todo o processo.

A NOVA REPÚBLICA OU OS ANOS SARNEY (1985-1990):
UMA TRANSIÇÃO EM DOIS ATOS

1o ATO

Apesar de toda a mobilização da sociedade brasileira em 1984 pela
redemocratização do País através do movimento das ‘Diretas Já!’, o fim do
autoritarismo foi negociado e controlado até o final pelos militares. A
transição negociada promoveu, em janeiro de 1985, a eleição indireta de
Tancredo Neves e José Sarney para a Presidência e Vice-Presidência do
País. A doença e a morte do Presidente eleito provocaram uma paralisia
nacional durante os primeiros meses de governo civil.

A movimentação no setor saúde alcançara grande desenvolvimento
no último semestre de vigência do regime autoritário e no início da ‘Nova
República’. O movimento sanitário não só havia participado, com os demais
setores da sociedade brasileira, da campanha pelas ‘Diretas Já!’, mas também
trabalhado, específica e intensamente, a problemática de saúde diante das
perspectivas de um regime democrático e mais justo. Neste trabalho intenso
de reuniões, seminários e encontros, foram-se aperfeiçoando propostas de
mudanças para o Sistema Nacional de Saúde com base no princípio de que
a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a ser implementado
com a unificação, democratização e descentralização do Sistema de Saúde.
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Em fins de 1984, às vésperas da reunião do Colégio Eleitoral, o Partido
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) promoveu uma série de
encontros setoriais para discutir a sua proposta de governo. As idéias do
movimento sanitário foram amplamente aceitas, e a unificação do Sistema
de Saúde passou a ser uma proposta do partido de oposição. Meses depois, o
movimento sanitário conseguiu que fossem incorporadas ao Plano de Governo
– Comissão do Plano de Ação Governamental (COFAG), instituída ainda por
Tancredo Neves. Fez prevalecer suas propostas em diversos âmbitos das
negociações políticas para o período de transição e até indicar e garantir a
nomeação de seus representantes para postos-chave da administração pública
setorial. Essa conquista foi fruto de uma movimentação nacional de pessoas
e entidades da saúde, paralelamente a um trabalho político-parlamentar.

Conseguir operar as máquinas burocráticas na direção contrária a
que vinham funcionando, sem contar com quadros identificados com o projeto
em todos os postos estratégicos do sistema exigiu um esforço enorme dos
envolvidos. Esse consumo intelectual com experiências administrativas
inéditas imprimiu uma das características do movimento sanitário nesse
período: restringir-se cada vez mais a buscar consenso em torno de um
projeto jurídico-institucional, relativo às diversas formas administrativas de
organização do sistema.

É inegável, porém, que o movimento sanitário conseguiu manter a
visibilidade e a politização da questão Saúde ao longo dos primeiros anos
da Nova República. As Ações Integradas de Saúde, estratégia marginal do
governo anterior, foram ratificadas como estratégia de reorientação setorial
pelos ministros da Saúde, da Previdência e Assistência Social e da Educação
e tornaram-se a política do INAMPS. Essa prioridade refletiu-se tanto no
orçamento do INAMPS para 1986, como na crescente adesão das prefeituras
aos convênios AIS.

A proposta de unificação do Sistema de Saúde com a incorporação do
INAMPS pelo Ministério da Saúde – aparentemente consensual ao final
do regime autoritário – veio a esbarrar em diversos interesses antagônicos,
inclusive entre os dois ministros do setor. Além disso, o próprio movimento
sanitário estava dividido, com cada grupo ‘vestindo a camisa’ da sua
instituição. Com esse conflito intragovernamental correndo intramuros, foi
convocada a VIII Conferência Nacional de Saúde, que deveria “obter
subsídios visando a contribuir para a reformulação do Sistema Nacional de
Saúde e proporcionar elementos para debate na futura Constituinte”86.

Por este motivo, na proposta da Conferência, diferentemente das
anteriores, além dos profissionais e dos prestadores de serviços de saúde e
dos quadros técnicos e burocráticos do setor, incluíram-se os ‘usuários’.

86 VIII CNS. Brasília, 1986. Regimento. In: “A Conferência e sua História: avaliações”.
Tema (7), Projeto Radis/Fiocruz, 1986:5.
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A VIII CNS foi o exemplo máximo da utilização do espaço ocupado
no aparelho do Estado para possibilitar a discussão democrática das diretrizes
políticas setoriais. No plenário que reuniu  aproximadamente cinco mil
pessoas, entre as quais mil delegados, discutiu-se e aprovou-se a unificação
do Sistema de Saúde. Ainda mais: aprovaram-se definições e propostas relativas
ao conceito ampliado de saúde, ao direito de cidadania e dever do Estado e
às bases financeiras do sistema. Dotada de grande representatividade social,
mesmo na ausência dos prestadores privados, esta CNS passou a significar,
através de seu relatório final, a consolidação das propostas do movimento
sanitário original acrescido de novos integrantes e parceiros.

A VIII CNS não se restringiu ao momento de sua realização em
Brasília; foi um processo de discussão, propiciando um debate amplo e
duradouro sobre a política de saúde. Iniciado com as pré-conferências
estaduais, culminou na conferência em si e desdobrou-se em 1986/1987
nas discussões das chamadas conferências ‘específicas’ por temas e áreas de
atuação: saúde da mulher, da criança, dos índios, do trabalhador, do
consumidor; saúde bucal, saúde mental, grandes endemias etc. Sobre esses
temas foram realizadas conferências estaduais e nacionais, utilizando-se o
Relatório Final da VIII CNS como elemento norteador. De todas essas
discussões participaram profissionais de saúde e diferentes entidades/
organismos da sociedade civil.

Os desdobramentos principais da Conferência foram a constituição da
Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS) e a conformação da Plenária
Nacional de Entidades de Saúde. A primeira, de composição paritária governo/
sociedade civil, realizou um trabalho eminentemente técnico, com poucas
repercussões políticas. Já a Plenária Nacional de Entidades de Saúde, que se
fez representar intensamente no processo constituinte visando à aprovação
das propostas da VIII CNS, obteve vitórias que culminaram na aprovação de
um capítulo sobre saúde inédito na história constitucional, refletindo o
pensamento e a luta histórica do movimento sanitário.

Em julho de 1987, foi aprovado o decreto que criou os Sistemas
Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), a partir de uma proposta
originária da Presidência do INAMPS visando à descentralização –
particularmente à municipalização – dos serviços de saúde. Na proposta
dos SUDS, incluíam-se o enxugamento da máquina previdenciária de nível
estadual, transformando as antigas superintendências regionais em
escritórios; a transferência dos serviços de saúde para os estados e municípios;
o estabelecimento de um gestor único da saúde em cada esfera de governo
e a transferência para os níveis descentralizados dos instrumentos de controle
sobre o setor privado.

A implementação dos SUDS nos estados e municípios dependeu
enormemente do grau de compromisso dos dirigentes políticos e setoriais
locais com a proposta. No entanto, mesmo onde o processo começou com
amplo apoio, o desenvolvimento dos SUDS passou a encontrar sérias
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dificuldades a partir da demissão do presidente do INAMPS e sua equipe, em
março de 1988. A resistência originou-se nas lideranças políticas ‘fisiológicas’,
que sentiam seus interesses regionais ameaçados, e também na burocracia do
INAMPS e do Ministério da Saúde, mas principalmente nos interesses ‘verticalistas’
e centralizadores localizados na SUCAM e na Fundação SESP – e, naturalmente,
do subsetor privado. Essa articulação de interesses contrários à proposta fez
com que, simultaneamente à aprovação do capítulo constitucional, a política
de assistência médica previdenciária desse uma ‘meia-volta à direita’.

2o ATO

Na medida em que não se conseguia controlar a situação econômica,
e estando em curso no País a elaboração de uma nova Constituição, o
governo restringiu cada vez mais a sua base de sustentação, retomando ao
velho pacto político do autoritarismo. As pretensas políticas ‘sociais
democráticas’ (‘tudo pelo social’ era o slogan do início do governo Sarney)
foram progressivamente substituídas por políticas conservadoras e autoritárias
e a composição ministerial refletia essa mudança de rumo. O cerceamento
do conteúdo político da CNRS foi, em parte, conseqüência do início da
segunda fase do governo Sarney, em que ressurgiram com vigor propostas
conservadoras.

Durante o processo constitucional, houve negociação entre a
Presidência da República e parlamentares constituintes conhecidos como
‘grupo do Centrão’ (multipartidário), para manter o regime presidencialista
e definir um mandato presidencial de cinco anos. Em conseqüência, os
cargos públicos foram distribuídos e a equipe ministerial passou a ser
majoritariamente conservadora. Ao final da primeira fase do governo Sarney,
o movimento sanitário acumulava vitórias no âmbito do processo
constitucional, ao passo que no institucional passou a ter alguns de seus
‘representantes’ destituídos dos cargos que até então ocupavam.

Em ambos os ministérios setoriais a Nova República caracterizou-se
por uma sucessão de ministros que progressivamente abandonaram as propostas
ajustadas no plano do COPAG e passaram a imprimir orientações conservadoras
e privatizantes à política de saúde. Mesmo a VIII CNS foi conduzida por
ministros que não a convocaram e que não tinham compromissos políticos
com a implantação de suas resoluções. No Ministério da Saúde, de fevereiro
de 1986 em diante, a tônica das preocupações voltou a ser os programas
verticais tradicionais de prevenção e controle. A partir do início de 1987, os
representantes do movimento sanitário foram sendo demitidos de seus cargos,
mantendo-se, até início de 1990, como último bastião a Fundação Oswaldo
Cruz. Na Previdência Social, a condução comprometida com as reformas
manteve-se até a negociação do mandato presidencial e do regime de governo.
A partir de março de 1988, nenhum ‘representante’ do movimento sanitário
permaneceu em cargos de direção do INAMPS.
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Ao final do governo Sarney, a política econômica posterior aos Planos
Cruzado I e II, conhecida como ‘feijão com arroz’, em nada alterara a situação.
A inflação estourava, não havia negociação favorável da dívida externa, a
especulação financeira grassava e os investimentos produtivos eram escassos.
A política de saúde dos últimos dezoito meses do governo Sarney caracterizou-
se por um retrocesso importante em termos de descentralização, integração
interinstitucional e privilegiamento do setor público. Com a utilização de
mecanismos políticos, contábeis, burocráticos, os repasses de recursos para os
estados e municípios foram dificultados e criaram-se obstáculos operacionais
à integração e à implementação dos SUDS87. Ressalte-se que, no ‘apagar das
luzes’, o Presidente da República assinou decreto transferindo o INAMPS para
o Ministério da Saúde, estabelecendo, assim, uma nova configuração setorial
que seria colocada em ação pelo governo Collor.

MOVIMENTO SANITÁRIO (1986-1990)
Entre 1986 e 1990, o movimento sanitário passou por transformações

significativas, que lhe imprimiram novas características e uma composição
diferenciada de forças sociais. Daí surgiu uma série de conflitos que, ao longo
do período, permearam o movimento e que permanentemente recolocaram
o questionamento de sua representatividade e legitimidade de existência.

A partir de 1983, o movimento sanitário conseguiu pôr em prática
uma de suas estratégias, a ‘ocupação dos espaços institucionais’. Na tentativa
de modificar o direcionamento da política pública, passou a fazer das
instituições de saúde um locus de construção da contra-hegemonia. Com a
adoção dessa estratégia, separou-se ainda mais do movimento popular. Ao
privilegiar as instituições de saúde, relegou a segundo plano a ampliação e
o aprofundamento da aliança com as classes populares e trabalhadoras – às
quais o projeto dirige suas propostas e ações.

Esse processo de ‘institucionalização’ dos projetos e propostas revelou-
se uma faca de dois gumes: por um lado, era estratégico penetrar nos espaços
para tentar implementar idéias e alterar os rumos da política; por outro
lado, assim agindo o movimento passou a sofrer as limitações das alianças
que a instituição impõe. O processo passou a ficar restrito a avanços e recuos
no âmbito das políticas institucionais e, concentrado nesse espaço (político-
legal ou jurídico-institucional) de luta, o movimento tendeu a perder de
vista a necessidade de trabalhar melhor sua aliança com as classes populares
e o que Berlinguer chamou de “o verdadeiro caráter revolucionário da
Reforma Sanitária, que é a saúde das pessoas”88.

87 Esse processo foi analisado por diversos autores: Abrasco, 1989; Paim, 1989; 1990;
Campos, 1989; 1990; Santos, 1990; Luz, 1991, entre outros.

88 Observação feita pelo senador italiano Giovanni Berlinguer em sua participação no
seminário “Análise Comparada das Reformas Sanitárias: Brasil e Itália” promovido
pela equipe do Nupes, com o apoio do CNPq, na Ensp/Fiocruz, em julho de 1987.
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Nos primeiros anos da Nova República, o movimento sanitário viveu
um ciclo de euforia quando, inserido nas instituições de saúde, conseguiu
promover uma inflexão na direcionalidade da política de saúde como um
todo. Esse período foi caracterizado por alguns autores como a
institucionalização do movimento sanitário, que perdera a base na sociedade
civil e abandonara as propostas transformadoras em favor de simples reformas
administrativas. Não há dúvida de que, excetuando-se a VIII CNS e a luta na
Constituinte, a atuação do movimento sanitário esteve concentrada no plano
das instituições de saúde. No entanto, as duas exceções foram profundas e
marcantes, atenuando as supostas tendências ‘institucionalizantes’..

A VIII CNS foi um marco para as várias vertentes do movimento
sanitário – o CEBES, a Academia (ABRASCO) e os profissionais de saúde –,
assim como um locus de constituição de novas vertentes, como o Movimento
Popular de Saúde (MOPS) e o Movimento dos Secretários Municipais de
Saúde. Como testemunham alguns pesquisadores (Alves in Nupes, 1988 e
Müller Neto, 1991), nela esses novos atores reconheceram-se como
interlocutores da política de saúde e integrantes do movimento
transformador – o movimento sanitário, ainda que com propostas específicas
e conduções particulares. Marcou, também o fim de um ciclo ideológico,
com a formação de uma proposta consensual das necessárias transformações
do setor saúde (a Reforma Sanitária) e o início das transformações no interior
do próprio movimento sanitário.

Durante as lutas da Constituinte, o movimento sanitário encontrou-
se com seu objeto ‘ausente’ – as organizações populares e de trabalhadores
em geral – através da sua participação na Plenária Nacional de Entidades
pela Saúde, superando ou atenuando a separação entre suas vertentes
constitutivas. A Plenária Nacional de Entidades de Saúde89 retratou uma
nova institucionalidade e uma organicidade diferenciada do movimento
sanitário. Se congregou um espectro mais amplo de entidades com diferentes
bases sociais, também estabeleceu uma relação mais orgânica entre as
vertentes que constituíam originalmente o movimento e as vertentes que
então se incorporaram.

A ‘nova’ configuração do movimento sanitário, a Plenária de
Entidades, se manteve ativa e atuante durante todo o período constitucional
e posteriormente nas discussões, negociações e lutas para a aprovação da
Lei Orgânica da Saúde. O fato de se ter conseguido inserir na Constituição
a saúde como direito universal, integral, descentralizado, acessível e

89 A Plenária Nacional de Entidades de Saúde estava constituída por entidades representativas
do movimento popular (Mops e Conam), do movimento sindical (CUT, CGT e Contag),
dos profissionais de saúde (Federações, Confederações, Associações Nacionais, Sindicatos
e Conselhos de uma vasta gama de trabalhadores da saúde), dos partidos políticos (PCB,
PC do B, PT e PSB) e de representantes da Academia (Abrasco, Departamento Nacional
de Estudantes de Saúde da UNE, entidades científicas) além de entidades representativas
setoriais como o Cebes, o Conass e o Conasems.
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democrático, constituído por um conjunto de práticas que extrapolam o
setor institucional da saúde, deve-se à existência de uma ampla frente de
forças políticas, articuladas em torno de um projeto comum (que lhe confere
identidade); frente suprapartidária e organizada ao redor das práticas
teóricas, ideológicas e políticas.

A partir de então, o movimento sanitário assumiu uma configuração
diferenciada daquela de sua origem, incorporando novas vertentes, campos de
atuação e problemáticas, em uma conjuntura também diferenciada daquela
de suas origens e articulação como movimento social. Daí surgirem alguns
conflitos que constituem ‘dilemas’ ou pontos de tensão no próprio movimento.

A ampliação e diversificação da base de apoio da proposta de Reforma
Sanitária e o aprofundamento das identidades partidárias, na sociedade em
geral e no movimento em si geraram conflitos em sua maioria táticos, mas
por vezes estratégicos, na condução e implementação da proposta. No interior
da Plenária Nacional de Saúde e de entidades como o CEBES e a ABRASCO, a
discussão das alternativas passou a sofrer uma forte polarização ideológica
entre os partidos representados, tendendo a corroer a unidade do movimento
sanitário obtida no período autoritário.

Mesmo com poucas divergências nas propostas partidárias em relação
à saúde – fato que ficou evidente nas plataformas dos partidos quando das
eleições presidenciais90 –, políticos e intelectuais se manifestaram para traçar
no interior do movimento sanitário uma linha divisória entre os socialistas
e os social-democratas. Campos (1988) enfatizou a diferença entre as parcelas
‘oficialistas’ e as “verdadeiramente ligadas à construção de um projeto de
democracia socialista”. Argumentou-se, inclusive, que a hegemonia do bloco
ideológico progressista pelos social-democratas poderia conduzir a “uma
sociedade modernizada e embasada na cidadania, mas certamente sem
atingir o homem, que continuaria condenado à pré-história da humanidade”
(Gallo & Nascimento, 1989:116).

Os movimentos dos profissionais de saúde modificaram-se ao longo
desse período. Nos ‘anos Geisel’ a atuação predominante era oriunda dos
sindicatos (em particular, dos médicos) que, sob a condução do REME, lutavam
por melhores condições de trabalho e salário, no interior de uma proposta
de melhores condições de saúde e de atendimento da população, atuação
que extrapolava as reivindicações corporativas. Nas conjunturas posteriores,
modificou-se o caráter das reivindicações sindicais e deslocou-se para o
âmbito dos conselhos o eixo de uma luta política mais geral.

Sem desconsiderar a conjuntura (tão prolongada) de crise econômica
e os salários aviltantes dos profissionais de saúde vinculados tanto ao setor
público quanto ao setor privado, o recurso freqüente à greve gerou polêmicas
no interior da categoria e na sociedade em geral. A ‘questão’ dos profissionais

90 Ver Saúde em Debate (26):7-26, set. 1989.
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de saúde foi freqüentemente apresentada como um dos nós górdios do
processo de implementação da Reforma Sanitária. As análises enfatizaram
o corporativismo acentuado das entidades sindicais e a distância ideológica
dos profissionais em relação à proposta da Reforma Sanitária, que podia
passar a significar uma mera ‘palavra de ordem’, sem qualquer vínculo com
as práticas profissionais cotidianas.

Por sua vez, na vertente da Academia do movimento sanitário, passadas
as fases de criação (as bases universitárias, a construção de uma teoria médico-
social), e de expansão (de objetos do conhecimento, das bases institucionais),
estabeleceu-se um movimento endógeno de autoformação e reprodução do
conhecimento. Mesmo sem negar o caráter político do saber em saúde coletiva,
essa vertente preocupou-se cada vez mais com o caráter científico de sua
produção e com a qualificação dos agentes e dos produtos.

No entanto, esse movimento endógeno (o ‘academicismo’), com todas
as regras que deve cumprir para estabelecer-se no panorama acadêmico
como ‘científico’, distanciou-se de sua prática política, imprimindo uma
característica bastante diferenciada das de sua origem91. A prática teórica –
construção e reprodução do conhecimento –, até então vinculada à prática
política do movimento sanitário, deslocou-se desta, criando um hiato entre
as suas três práticas constituintes.

Sem dúvida, a essas transformações das vertentes, em particular, e
do movimento sanitário em geral corresponderam mudanças no processo.
Constituídas as bases jurídico-legais (passada a Constituição e aprovada a
Lei Orgânica da Saúde), o momento da proposta da Reforma Sanitária
passou a ser eminentemente tático-operacional. A implementação da
proposta encontrou dificuldades institucionais, originadas nas propostas
neoliberais do governo federal (governo Collor), assim como na prática
cotidiana dos profissionais de saúde. Essas dificuldades de implementação
das conquistas legais minaram a principal base de apoio da Reforma Sanitária
– a dos usuários dos serviços de saúde.

O processo da Reforma Sanitária ingressou em um momento
caracterizado por ser eminentemente de base local, municipal. Com isso,
ao mesmo tempo em que se ampliou a base de apoio à proposta, vinculando-
se um número maior de dirigentes municipais progressistas ao processo
político-ideológico, introduziram-se novos desafios. A base municipal requer
táticas operacionais de implementação da proposta, ‘como fazer as coisas
acontecerem’, exigências apresentadas à vertente de produção de
conhecimento do movimento sanitário.

91 Há que destacar a exceção dos Núcleos de Saúde Coletiva, que surgem como resposta
às demandas de preparação de recursos humanos, assessoria e pesquisa, oriundas do
processo da Reforma Sanitária, mantendo, portanto, um estreito vínculo entre as
práticas. No entanto, não foi possível avaliar o desenvolvimento de seus trabalhos.
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A base municipal ampliou, diversificou e dispersou as preocupações,
existindo um conjunto significativo de dirigentes municipais que apoiaram
a proposta na medida em que ela poderia significar a canalização de recursos
financeiros, sem aderir ideologicamente aos seus princípios mais gerais.
Assim, a heterogeneidade das experiências, a pluralidade de interesses e as
necessidades operacionais, três elementos característicos de um processo
de descentralização e democratização da política de saúde, trouxeram dilemas
importantes para o movimento sanitário.

Ao longo do tempo92, o movimento sanitário foi analisado por diferentes
pesquisadores. Para alguns, ele simplesmente não existe. Trabalhando a
trajetória da política de saúde na década de 80, Madel Luz (1991:28) destaca
a “ascensão de uma tomada de consciência, da parte da sociedade civil,
expressa nos movimentos sociais dos últimos dez anos, do papel da saúde e
das instituições médicas na vida coletiva (...) embora restrita aos movimentos
de vanguarda da sociedade civil (associações de moradores, movimentos
‘civis’ vários, sindicatos etc.)”. A autora, assim como Costa (1989), não
identifica uma organicidade, uma unidade de discurso e de atuação nesse
conjunto de movimentos.

Outros autores reconhecem teoricamente a existência desse ator
coletivo, mas o caracterizam por meio de algumas de suas vertentes ou âmbitos
de atuação. Assim, Oliveira (1989:36) refere-se a “setores ditos ‘progressistas’
da tecnoburocracia governamental, isto é, que vêem a si próprios como aliados,
ou como porta-vozes de interesses de setores subalternos da sociedade civil”.
Já Campos (1988:183) definiu o processo subseqüente à VIII CNS e a criação
da CNRS como “um dos principais instrumentos de atuação política do que
poderia ser denominado como o ‘partido sanitário da ordem’’’.

Entretanto, um conjunto significativo de autores reconhece
teoricamente a existência, a configuração e a organicidade de um ator
coletivo, denominando-o indistintamente movimento sanitário, com ou sem
aspas, ou movimento democrático na saúde, movimento pela (da) Reforma
Sanitária e rede de medicina social. Dentre esses está Cordeiro (1991),
que, sem se deter na caracterização teórica, assume o conceito de movimento
sanitário e, ao longo de todo o seu livro, tem como referência as propostas
desse ator coletivo para analisar os rumos da política de saúde na Nova
República. Cohn (1989) analisa o processo da Reforma Sanitária,
reconhecendo a existência do ator coletivo – que denomina movimento
reformista sanitário brasileiro – e assinala: “Impõe-se que se explicitem e
enfrentem os dois termos da expressão Reforma Sanitária: o político e o
técnico, sem uma concepção dualista de oposição ou mesmo de negação
entre ambos. Mais do que sua expressão, os dois termos compõem as
dimensões essenciais do ‘movimento da Reforma’...”.

92 Referência ao tempo transcorrido entre a defesa da tese (dezembro de 1987) e a
redação do posfácio (novembro de 1991).
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Autores como Paim (1990; 1991), Mendes (1991), Arouca (1990;
1991), Teixeira (1988; 1989) e Rodriguez Neto (1988; 1991) dão por
assentada a existência desse ator coletivo e, em seus estudos, buscam
desvendar impasses ou contradições e apontar conquistas do movimento
sanitário nas diferentes frentes de atuação. Mesmo Campos reviu trabalhos
anteriores: define “o denominado movimento sanitário – este ajuntamento
de profissionais, intelectuais e trabalhadores, todos mais ou menos socialistas
e vinculados ao campo da saúde...” (1991a:174), e analisa: “Nós, integrantes
do movimento sanitário, não temos sabido combinar a construção de uma
contra-hegemonia – segundo a estratégia de uma guerra de posições,
teorizada em primeira mão por Gramsci –, com a conseqüente
implementação de pequenas alterações legais ou institucionais possíveis
em várias circunstâncias” (1991b:229).

Assim, todas essas contribuições teóricas reconhecem a existência de
algo diferente de ‘setores progressistas da burocracia’, ‘elite sanitária’ e ‘partido
sanitário’ e contribuem decisivamente para a análise desse ator coletivo e de
suas estratégias de atuação na construção da Reforma Sanitária brasileira.

O movimento sanitário apresenta-se, ao final de 1990, com uma nova
configuração, frente a uma nova conjuntura e com novos dilemas internos e
desafios externos a enfrentar. Para Touraine (1976), os novos movimentos
sociais caracterizam-se por compartilharem um projeto, um inimigo e uma
prática de ação transformadora. A configuração do movimento sanitário
introduziu novas problemáticas ao projeto comum de Reforma Sanitária. À
medida que se incorporam outras vertentes, surgem também diferentes
‘leituras’. No entanto, defende-se aqui que existe no projeto um núcleo comum,
que passa pela implementação dos preceitos constitucionais de universalização,
democratização e descentralização, em um verdadeiro movimento de defesa
da vida e das condições de saúde da população brasileira.

O inimigo comum do movimento sanitário está identificado nas diversas
facetas que o projeto neoliberal em saúde assume, tanto em seus diferentes
âmbitos governamentais quanto em suas diversas práticas assistenciais. Não
há qualquer possibilidade de acordo entre propostas tão distintas em seus
princípios fundamentais.

E a prática de ação transformadora do movimento sanitário? Em
1990, enfrentamos impasses concretos de implementação da proposta
reformadora – tanto pelas características do executivo federal (governo
Collor) quanto pela dificuldade de superar determinadas orientações
normativas do modelo assistencial que se revelaram inadequadas ou
permitindo enfrentar apenas parcialmente os graves problemas de saúde da
população brasileira e o quadro vigente de atenção à saúde.

Por condições internas do movimento e gerais da sociedade brasileira,
um ciclo do processo de transformação se esgotou e o movimento sanitário
parece estar em ‘tempo de muda’: não tem conseguido ultrapassar as
dificuldades estratégicas na reconstrução de seu próprio projeto. No entanto,
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não se pode desconsiderar a prolongada atuação de uma entidade representativa
como o CEBES, criada em 1976.

Isso quer dizer que o movimento sanitário não existe mais? A
diversidade de práticas e de vertentes, cada vez mais acentuada, conduziu
a uma desconfiguração do movimento sanitário como um movimento social,
ficando apenas como ‘registro histórico’?

O movimento sanitário ainda existe, com suas ambigüidades e
contradições. Sua prática de ação transformadora não depende de
voluntarismo, mas das condições políticas. Portanto, como movimento social
(diferentemente dos partidos), é um espaço virtual de articulação de diversas
forças sociais que pode ser socialmente interpelado e reaparecer no cenário.

Em relação ao nosso objeto de luta, à falta de condução do movimento
sanitário como um todo, à heterogeneidade das vertentes, ao exercício de
convivência plural e democrática, há uma série de desafios a enfrentar
para que possamos recuperar a prática transformadora em um patamar
superior de qualidade. Isso é desejável, mas não previsível. É parte da ação
política do movimento. Cabe aos integrantes individuais e coletivos do
movimento, em conjunturas políticas específicas, conseguir se rearticular e
continuar atuando, enfrentando, de maneira criativa, o desafio de
concretizar uma Reviravolta na Saúde.




