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ANEXO C – 
UM GRITO QUE ECOA

Maria Eneida de Almeida1

Vice-presidenta do Congresso

Um congresso é um momento de parada no cotidiano, é um momento de 
reflexão. E neste momento emergem duas questões: “Que Brasil queremos? Que 
Saúde queremos?”

Essas duas grandes questões estão sendo refletidas por pensadores de todo 
o Brasil nos dias atuais e a proposta desse congresso é nos juntarmos a eles. Na 
realidade, não são questionamentos só dos dias atuais, pois eles fundaram o 
campo da Saúde Coletiva no Brasil. Sobretudo, acompanham toda a trajetória 
do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), há 41 anos, visto que esta 
entidade foi criada na busca de respostas a uma população brasileira desiludida, 
desesperançada e ameaçada. Desde 1976, ano de criação do CEBES e até hoje, 
muitos pensadores e militantes permanecem na luta pelo Sistema Universal de 
Saúde, pelo direito à saúde e pela democracia.

Quando falamos em Direito à Saúde, a democracia emerge imediatamente. 
Se falamos em democracia, surge o princípio básico e universal da humanidade, 
a solidariedade. E, para se falar em Sistema Universal de Saúde, a solidariedade 
é condição primordial. Em outras palavras, o Sistema Universal de Saúde tem a 
solidariedade como valor humano fundante. O direito à saúde, que é um dos pila-
res da Proteção Social, registrado na Constituição Federal de 1988, a Constituição 
Cidadã, com muito sangue, muito suor e muitas lágrimas de milhares de brasi-
leiros, se coloca ao longo do tempo como a força estruturante para garantir um 
Estado de Direito justo e equânime.

Dessa forma, o campo da saúde, no Brasil, da Saúde Coletiva, que se preo-
cupa com 100% da população, tem um projeto de nação, tem um projeto civili-
zatório, que se encontra nas letras da Lei. Foi o CEBES que, em 1979, lançou um 
documento onde propôs um projeto de nação, dentro dele a criação do Sistema 
Único de Saúde, o SUS, como um processo civilizatório com base na solidariedade.

1 Doutora em Saúde coletiva. Docente da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).



372

O CEBES sempre esteve presente, ativamente, ao longo de toda a trajetória 
do SUS, na sua implantação, na sua implementação, na sua consolidação, na sua 
ampliação, bem como está lutando contra essa tentativa sinistra de desmonte 
do maior sistema universal de saúde do mundo, arquitetado para atender 100% 
da população brasileira, mas que sempre, desde o seu nascimento, foi boicotado 
pela falta de financiamento para estruturação e dinâmica para um sistema que 
atendesse a qualidade dos serviços e ações em saúde.

Nos dias atuais, enfrentamos novamente, a luta pela democracia, que, em 
1986, já era o grande lema que brilhou e fez da 8ª Conferência Nacional de Saúde 
um marco fundamental da saúde Coletiva no Brasil – “Saúde e Democracia”, afir-
mando que sem democracia não há saúde, não há projeto de nação, não há solida-
riedade. Logo, não há humanidade! Que Brasil queremos? Que Saúde queremos?

Essas questões se mantêm crescentemente nas mentes e nos corações de 
estudiosos brasileiros de todas as áreas do conhecimento, porque a Saúde Coletiva 
é composta por todos os campos do saber. Buscamos evitar a destruição do tra-
balho consolidado de um corpo pensante que atravessa todo o século XX e que 
na segunda metade deste século, efetivamente contribui para a construção do 
Sistema Universal de Saúde, com o olho posto em sua base: a solidariedade.

E foram essas duas grandes questões que permearam a criação do CEBES 
– Núcleo Chapecó e que impulsionaram a pensação, a elaboração e a organi-
zação desse congresso. Dessa forma que é de grande desejo que essas questões 
fundantes, permeadas pela solidariedade, possibilitem uma grande mobilização 
nas mentes e corações de cada um dos participantes deste evento, que poderão 
usufruir com intenso aprendizado de todo um corpo de pensadores que aceitou 
o desafio de constituir brilhantemente este congresso, cujas convicções e expe-
riências de vida são fortes o suficiente para jamais se dobrar.

E este congresso se realizar no seio de uma universidade federal, pública e 
popular, é bastante relevante no momento que vivemos e adquirimos experiên-
cias de toda ordem. Porque vivemos tempos estranhos, sinistros, obtusos, quando 
falar em solidariedade, princípio fundamental da humanidade, nos remete a uma 
força heroica, ou arcaica, visto a contraposição do ímpeto da competitividade, 
do individualismo e, sobretudo, do lucro que domina os valores da sociedade de 
consumo, frente à alta tecnologia que hoje rege todas as relações.

Por fim, este congresso é um grito. Um grito que se une ao clamor dos 
cidadãos brasileiros por dignidade, segurança, educação, habitação, transporte, 



373

emprego, lazer e todos os determinantes e condicionantes de uma sociedade ora 
muito adoecida e diariamente torturada. Este congresso é um grito que se une 
aos gritos dos pensadores resistentes e lutadores da Saúde Coletiva, que tem a 
saúde como o mais alto valor social. Um grito que não vai se calar. Um grito que 
ecoa no universo. E que jamais se silenciará.




