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A partir de 1974, com um movimento conhecido inicialmente como
‘distensão’, iniciou-se no Brasil a tentativa de recuperar as mediações
necessárias para legitimar a ditadura. O regime militar, como os demais
regimes autoritário-burocráticos (AB), estabelece um tipo de domínio sub
ótimo que “não é velado por uma rede de mediações, e que, portanto, é
permanentemente perseguido pelo espectro de uma negação explosiva”11.
Na América Latina, estes regimes passaram por duas fases. A primeira
caracterizava-se por duas grandes tarefas a realizar: restaurar a ordem na
sociedade – o que significava reprimir toda e qualquer discordância – e
normalizar a economia, geralmente por meio de arrocho salarial e trans-
nacionalização crescente da estrutura produtiva. A segunda surgia a partir
da necessidade de canais de mediação que legitimassem o pacto de domínio
burguês e suas conseqüências políticas, econômicas e sociais. Começavam,
então, a ‘nostalgia das mediações’ e a possibilidade de restaurar a democracia.
Isso permitiria que a base do poder do Estado fosse atribuída a uma fonte
exterior a ele e, pelo ângulo da alta burguesia, possibilitaria diminuir o
peso institucional das Forças Armadas, facilitando o acesso ao governo de
civis com orientações mais consonantes às da alta burguesia, diminuindo
também a visibilidade da coação na qual o Estado apoiava seu domínio
econômico.

Porém, o tipo de democracia desejada pelos integrantes do pacto de
dominação é aquele que, ao possibilitar tudo isso, mantenha também a
exclusão dos setores populares. A busca dessa ‘pedra filosofal’ está expressa
nos vários adjetivos que acompanham o termo ‘democracia’. A restauração
da democracia não poderá levar “a um renascimento das crises que
precederam ao regime AB. Para a aliança dominante isto seria muito pior
do que a continuação de uma forma de domínio sem mediações e
legitimidade, apesar das tensões e fragilidades apontadas”.

No Brasil, a ‘pedra filosofal’ chamou-se distensão lenta, gradual e
segura e foi anunciada pelo General Geisel na primeira reunião com seu
ministério. Tratava-se de institucionalizar o regime em um movimento que
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11 A análise que se segue sobre o regime AB no Brasil tem como base O’Donnell (1982).
Ver nota complementar 1 ao final do capítulo.
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procurava conter as pressões populares, a burguesia insatisfeita e a comunidade
de segurança e informações.

O processo de ‘abertura’, iniciado neste momento, é objeto de
divergências entre os pesquisadores quando se discutem sua periodização,
suas origens e razões fundamentais de emergência. Seria resultado da crise
econômica; da busca de institucionalização e legitimidade para o regime
militar autoritário; de problemas no interior da corporação militar resultantes
do prolongado exercício do poder político; e/ou de uma crise jurídico-
institucional do País sob o governo militar.

Defendendo uma ou mais de uma dessas interpretações, os vários
autores consultados deixam claro o cenário da distensão ativado pela
necessária busca de legitimação de um governo que, em um país saído de
um pseudo-milagre econômico, não tinha condições de operacionalizar a
manutenção do sonho do ‘Brasil Grande’ exposto no II Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) e vinha sofrendo críticas mesmo de setores que
até então faziam parte da aliança burguesia/tecnocracia militar, tudo isso
em um panorama internacional caracterizado pela crise do petróleo.

O processo de transição no Brasil, iniciado com a abertura,
caracterizava-se pela lentidão e pelo fato de, em cada medida liberalizante,
haver a ameaça de repressão, quando não a repressão em si. Na verdade, o
ritmo da transição é a medida exata da correlação de forças existente “entre
as demandas de redemocratização da sociedade civil e a estratégia
procastinatória da ‘abertura’” (Bresser Pereira, 1985:106)12.

Mas a lentidão do processo brasileiro foi um elemento fundamental
da estratégia para institucionalizar o regime, tornar constitucional o aparelho
montado com ajuda de uma série de atos inconstitucionais e permitir, legal
e politicamente, a continuidade, a médio prazo, do regime militar e, a
longo prazo, do regime autoritário-burocrático militarizado13.

No que se refere às razões de emergência do processo, há uma
polarização entre

explicações que privilegiam as interrelações entre forças e grupos sociais
como núcleo propulsor da mudança de regime e, de outro lado,
explicações que enfatizam a autonomia dos processos e fatos políticos
em relação à sociedade global. Neste caso, a liberação é vista como um
processo desencadeado a partir de uma iniciativa da elite dirigente.
(Forjaz, 1986:42)

12 Guillermo O’Donnell analisa a transição brasileira, entre outras (vide O’Donnell &
Schmitter, 1988; O’Donnell & Reis, 1988), destacando o alto grau de institucionalização
do regime AB no País.

13 Ver nota complementar 2, ao final do capítulo.
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Na bibliografia consultada, mesmo nos autores preocupados com o
estudo dos movimentos de oposição ao regime e com o crescimento de forças
e grupos sociais já distanciados do pacto de dominação, ficou clara a iniciativa
da elite dirigente – mais propriamente, de uma determinada facção militar
(castelista) comandada pela dupla de generais Geisel/Golbery (Kucinski,
1982; Alves, 1985). Stepan (1986:47) considera a dupla de generais ‘crucial’
para a distensão. Se Golbery era o ‘mágico da abertura’, o estrategista político,
Geisel era o chefe, o fiador do processo junto à corporação militar que
nutria desconfiança por Golbery. Ou seja, Geisel era para os militares uma
pré-condição para que a estratégia de Golbery pudesse ser implementada.

No entanto, mesmo tendo partido da elite militar governamental a
iniciativa de distender o relacionamento entre o Estado e a sociedade após
dez anos de instauração do regime AB, essa iniciativa foi ocupada e ampliada
por grupos e forças sociais da oposição que, ao longo do tempo e da luta,
transformaram a distensão em abertura e a abertura em democratização.
Sem deixar de mencionar os aspectos econômicos nacionais e internacionais,
o significado militar da abertura e o papel do bloco militar-tecnocrático,
destacam-se dois grandes grupos de questões que caracterizaram essa
conjuntura: a reativação da política e nesta o papel das oposições (liberal,
eclesial, partidária, popular), e o destaque do setor social no planejamento
governamental (II PND), que até então não havia sido objeto de propostas
por parte do regime.

A REATIVAÇÃO DA POLÍTICA – AS ELEIÇÕES DE 1974,
1976 E 1978

Uma das primeiras medidas tomadas pelo governo Geisel para
restabelecer as mediações com a sociedade civil foi o abrandamento da
censura, seguido pela sua suspensão na grande imprensa em 1975, e em
1978 na imprensa alternativa. Mesmo sendo esse um dos primeiros elementos
do processo de distensão que estava em curso, é importante ressaltar que a
censura não foi totalmente abolida e em 1985 persistia no País, não mais
ostensivamente, mas ainda controlando músicas, peças teatrais, filmes e
meios de comunicação como a televisão e o rádio.

Outro elemento que caracterizou a reativação da política (e seus
diferentes mecanismos de restabelecer contato entre o Estado e a sociedade)
foi a ‘missão Portela’, em que o Ministro da Justiça foi encarregado de negociar
a distensão do regime com alguns setores da oposição como a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a
Igreja e o próprio MDB. O objetivo era conseguir apoio para as propostas
que garantiriam a continuidade do regime através de reformas da Lei de
Segurança Nacional, que estabeleciam o fim do AI-5 e o início das
‘salvaguardas’. A própria existência dessa ‘missão’, oficializada em dezembro
de 1977, demonstrava já ser evidente para o Governo a necessidade de
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buscar mecanismos menos autoritários do que o fechamento do Congresso,
mas que também não evidenciassem tanto a oposição ao Governo como os
processos eleitorais vinham fazendo. A ‘missão Portela’ foi, portanto, um
mecanismo de elite, sigiloso e parcial, de reativação dos canais políticos de
mediação entre o Governo e a sociedade civil.

As eleições, porém, foram o mecanismo mais importante de reativação
da política e do qual a oposição melhor fez uso. Na medida em que pressionou
pela ‘ampliação da dádiva concedida pelo regime’, a oposição encurralou o
próprio regime, que, para não perder na contagem dos votos, tinha que se
revelar cada vez mais autoritário, menos ‘dadivoso’.

O bipartidarismo instituído pelos militares fracassou, ainda que eles
tivessem em mente o modelo mexicano, em que o partido do governo está
destinado a vencer sempre (Kucinski, 1982:37). No Brasil, o bipartidarismo
caracterizou-se pelo caráter plebiscitário que conferiu às eleições: ou se
era contra ou a favor do governo, e não existiam possibilidades do meio-
termo.

As eleições de 1974 para a renovação de parte do Senado, para a
Câmara Federal e para as Assembléias Legislativas foram realizadas em um
clima de liberdade de propaganda eleitoral inaudito após 1964. Essa
liberdade partia da necessidade do Governo de aumentar sua base social
tomando atitudes liberalizantes. Mas o processo transcorreu entre a imagem
liberal que o governo queria transmitir e a realidade do “saldo” do milagre
econômico: metade da população em extrema pobreza14.

O MDB foi em 1974 o conduto para os votos de protesto, conseguindo
superar a estratégia do voto nulo, até então vitoriosa na oposição. Em 1974,
o partido elegeu dezesseis senadores contra seis da ARENA, e sua votação
tinha uma relação direta com o grau de urbanização dos estados.

Depois dessa experiência, o Governo decidiu não se lançar tão
livremente nas eleições de 1976. A Agência Central do SNI analisou os
mapas e pesquisas eleitorais de 74 e concluiu que o acesso ao rádio e à TV
contribuíra consideravelmente para a vitória do MDB (Alves, 1985).

Em 1976, várias vezes o Governo utilizou-se do AI-5 para cassar
mandatos de parlamentares, e nesse mesmo ano estourou o ‘escândalo das
mordomias’. Uma série de reportagens de grande repercussão em O Estado
de S.Paulo denunciava as regalias colocadas à disposição dos altos
funcionários da administração federal. O Governo não podia permitir que o
MDB tivesse livre acesso aos meios de comunicação para criticá-lo
abertamente. Em junho daquele ano, lançou mão da Lei Falcão, que
transformou o rico debate pré-eleitoral ocorrido em 1974 em um desfile de
fotografias e currículos lidos monotonamente por um locutor oficial. Mesmo
com a utilização dos recursos públicos e da máquina oficial para atingir os

14 Para mais detalhes, ver nota complementar 3, ao final do capítulo.
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milhares de municípios brasileiros e com o investimento pessoal do
Presidente da República na campanha, a ARENA ganhou as eleições
municipais apenas pela vantagem dos votos do interior e das cidades
pequenas.

Durante o processo eleitoral de 1976, o MDB viveu um debate interno
entre os ‘autênticos’ e os ‘pessedistas’, ou ‘conservadores’. A divisão interna
da frente oposicionista revelou o seu crescimento, tanto numérico quanto
qualitativo, que unia representantes de setores ideologicamente
comprometidos e possibilitou aos partidos de esquerda a reincorporação do
espaço parlamentar como importante espaço de luta.

Ao mesmo tempo, o Governo dedicou-se a criar instrumentos que lhe
garantissem o monopólio do poder, elemento essencial da distensão. Em
fins de março de 1977, não tendo obtido os 2/3 necessários para a aprovação
no Congresso do projeto de reformas do Poder Judiciário, o Presidente Geisel
teve o pretexto para fechar o Congresso e em 14 dias elaborar e decretar
não só a reforma judiciária, como também uma “série de medidas de grande
alcance político, voltadas principalmente para garantir a preservação da
maioria governista no Legislativo e o controle sobre todos os cargos executivos
em todos os níveis” (Kucinski, 1982:56). “As Emendas Constitucionais n. 7
e n. 8, que ficaram conhecidas como o ‘pacote de abril’ fixaram os limites
da distensão e as bases para a continuação do processo de institucionalização
do Estado” (Alves, 1985:193).

As eleições de novembro de 1978 para senadores, deputados federais
e estaduais encontraram a sociedade brasileira em plena ebulição. Como
resultado, “dobrou o tamanho do grupo ‘autêntico’ formado pelos ativistas
políticos diretamente ligados a movimentos populares ou a partidos e
agrupamentos políticos clandestinos, que passou a ter cerca de 90 deputados
na Câmara Federal” (Kucinski, 1982:98).

No Senado, o MDB também foi vitorioso em número de votos, mas
essa vitória não repercutiu no número de eleitos, devido às mudanças
introduzidas pelo pacote de abril. No final da conjuntura analisada,
configurava um partido de oposição real que havia crescido e recuperado
seu papel, consolidando em uma única estrutura um grande espectro de
opiniões políticas. “Para vários grupos de esquerda, o MDB representou um
reencontro com a política do possível, após a experiência trágica das
guerrilhas que destruiu os melhores quadros da esquerda. Aos poucos o
MDB se transformava em instrumento de participação política mais
permanente, e não apenas veículo de protesto, ou máquina eleitoral”
(Kucinski, 1982:99).

Assim, se os ‘anos Geisel’ significaram para o MDB a sua transformação
de partido com papel marcado em partido de oposição real, para os partidos
comunistas clandestinos o MDB significou a possibilidade de atuação
parlamentar, e as eleições foram momentos especiais de atuação política.
Em particular para o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que, desde as
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primeiras eleições pós-golpe militar (1965) “combateu com ênfase o equívoco
de protestar contra a ditadura por meio do voto nulo ou em branco” (PCB,
1980:278).

Os partidos comunistas clandestinos tiveram papel de destaque· não
só na transformação do MDB, mas também no crescimento dos movimentos
sociais. A política do PCB teve particular importância para o movimento
sanitário. Em novembro de 1978, o Comitê Central analisava: “a tendência
principal hoje é de aguçamento das lutas políticas e de classes, e de expansão
progressiva dos movimentos pela redemocratização do país, o que leva a um
desgaste cada vez mais acentuado da ditadura”. Diante disso, o Partido
propunha como principal atividade a ampliação e o fortalecimento da unidade
de todas as forças que se opõem ao regime:

“Reforçar a unidade significa, no quadro atual, desenvolver as lutas
setoriais e as lutas gerais capazes de integrar as diversas faixas e segmentos
do movimento de oposição” (PCB, 1980:293, 271).

O PCB apresentou ao conjunto das oposições a proposta de concentrar
a campanha eleitoral de 1978 na luta pela convocação de uma Assembléia
Constituinte precedida de algumas medidas democráticas: anistia ampla e
irrestrita, fim de todos os atos e leis de exceção, restabelecimento do habeas-
corpus em sua plenitude e completa liberdade sindical. Várias forças de
esquerda consideraram incorreta a análise e ‘inoportunas’ as reivindicações.

Os resultados das eleições de 1978 inspiraram os estrategistas da
abertura a dissolver essa maciça frente oposicionista através de reformas na
legislação partidária e da anistia parcial, aprovada em 1979. Os pacotes
continuaram a se suceder, nessa tentativa de tudo planejar e tudo prever
para manter o poder.

 O CRESCIMENTO DAS OPOSIÇÕES

O processo de crescimento do MDB e dos partidos clandestinos foi
parte de todo um processo de organização e crescimento da sociedade
brasileira em várias frentes. Foi um processo de fortalecimento da sociedade
civil, que já não se apresentava tão indefesa frente a um Estado todo-
poderoso e lançava mão de vários instrumentos de organização e
representação para expressar suas necessidades e suas críticas. Sem sombra
de dúvida, o setor mais importante de combate às políticas do regime
autoritário foi a Igreja Católica, que ao longo desse período foi se
transformando, de organizadora da Marcha da Família com Deus pela
Liberdade, na principal organização de defesa dos direitos humanos e
políticos.

Durante o período em análise, a Igreja Católica esteve à frente das
lutas de oposição ao regime, falando antes e mais alto do que os demais
setores oposicionistas. E, talvez mais importante que isso, falando da
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necessidade dos pobres e dos oprimidos no campo e na cidade, diferenciando-
se assim das demais frentes oposicionistas, estreitamente vinculadas às classes
média e alta. Os canais que utilizou para exprimir seus protestos foram, por
um lado, os documentos, estudos e ações emanados da Conferência Nacional
dos Bispos Brasileiros (CNBB), e, por outro, a organização e articulação,
em uma ampla rede nacional, de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).

Em agosto de 1974, Dom Paulo Evaristo Arns entregou ao Governo
que então se iniciava uma lista de vinte e dois ‘desaparecidos’, mostrando à
nova administração que a Igreja pretendia intensificar a luta em defesa dos
direitos humanos. Enquanto o Governo prometia averiguar o acontecido, a
linha-dura ligada à Comunidade de Segurança e Informações ‘estourava’
uma gráfica clandestina do PCB, fazendo mortos, presos e grande
estardalhaço para demonstrar que o perigo da subversão ainda existia. Logo
após, foi iniciada uma operação repressiva contra os comunistas que teve
seu principal foco em São Paulo, e que culminou com a morte de Wladimir
Herzog. Diante dessa escalada da repressão, a CNBB se pronunciou
oficialmente e realizou na Catedral de São Paulo um culto ecumênico em
homenagem ao jornalista, no maior ato público desde 1968.

Os conflitos entre a Igreja e o regime ampliaram-se nas lutas no
campo, com a morte de sacerdotes e até o seqüestro de Dom Adriano Hipólito,
bispo de Nova Iguaçu, em setembro de 1976. Em 1977, a CNBB pronunciou-
se formalmente, através do documento Exigências Cristãs por uma Nova
Ordem, e continuou firme no seu apoio jurídico – entre outros tipos de
apoio – a grupos de defesa dos direitos humanos, envolvendo-se intensamente
na realização do 1o Congresso Brasileiro pela Anistia, em 1978.

Quanto mais reprimida, mais a Igreja Católica identificava-se com as
lutas populares, retirando daí sua maior força. A difusão da Teologia da
Libertação por meio das CEBs levava um número crescente de pessoas a
discutir os seus problemas cotidianos em uma perspectiva de resolvê-las
aqui na terra, aperfeiçoando a justiça social. “Das CEBs nasceu, em 1973,
o primeiro movimento reivindicatório com apelo de massas e caráter nacional
que ocupou imediatamente um espaço importante no cenário político: o
Movimento Custo de Vida (MCV)” (Kucinski, 1982:103).

Esse movimento, nascido fundamentalmente nas periferias dos
grandes centros, principalmente em São Paulo, expressava o protesto da
população contra a miséria crescente. Estimulado pelas discussões nas CEBs
e nas associações de moradores, o MCV revelou-se para o conjunto da
sociedade, a partir de 1977, com a eleição de uma coordenação geral, e em
1978 com a definição, em assembléia de cinco mil pessoas, de suas
reivindicações básicas. A partir daí, espalhou-se rapidamente por todo o
País e conseguiu, antes das eleições daquele ano, recolher mais de um
milhão de assinaturas, exigindo um abono de emergência de 30% para
todos os trabalhadores, o congelamento dos gêneros de primeira necessidade
e salário condizente com a dignidade humana do trabalhador e sua família.
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A coordenação do MCV não foi recebida no Planalto, mas deixou depositada
em frente a ele, em pilhas, por escrito, a maior manifestação de protesto
popular daquela conjuntura.

Outro movimento que ressurgiu nesses ‘anos Geisel’ foi ‘o movimento
estudantil universitário, mantido sob o tacão da repressão muito mais
ostensivamente do que o próprio movimento operário. Em 1975, algumas
greves e manifestações estudantis começaram a pipocar, especialmente em
São Paulo, e iniciou-se a articulação nacional que conseguiu, em 1976,
realizar o 1o Encontro Nacional dos Estudantes (ENE). A repressão foi
violenta, invadindo campi universitários, jogando bombas que provocaram
queimaduras graves, prendendo e expulsando alunos, processando
estudantes por crimes contra a segurança nacional e chegando a montar
um cerco militar nas estradas que levam a Belo Horizonte, onde se tentava
realizar o 3o ENE. Mesmo assim, ao longo do período o movimento estudantil
conseguiu rearticular-se em estruturas por faculdades, universidades e
estados; em 1978, após anos de clandestinidade, foi realizado o 1o Congresso
da UNE, quando os estudantes demonstraram que, com sua organização,
haviam derrotado na prática a legislação autoritária.

Os movimentos organizados pelas classes média e alta através de
estruturas corporativas tiveram particular relevância nessa conjuntura.
Juntamente com o MDB, os chamados movimentos de oposição liberal foram
de importância crucial na canalização das pressões para a redemocratização
do País. Entre essas estruturas, apontamos a OAB, ABI, a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e o Movimento pela Anistia.

Na mesma frente oposicionista, do outro lado da moeda, surgiu um
movimento sindical extremamente importante, principalmente no setor
metalúrgico, conhecido como o ‘novo sindicalismo’, que em maio de 1978
deflagrou sua primeira greve em São Bernardo do Campo (SP). A organização
da categoria havia sido iniciada um ano antes, através da campanha de
reposição dos 34% que o Governo reconheceu haver subtraído em 1974 dos
índices da inflação e, portanto, dos reajustes salariais. Essa campanha
preparou a primeira greve operária desde 1968, que ficou conhecida como
“braços cruzados, máquinas paradas”. O novo movimento sindical, que teve
nos metalúrgicos do ABC sua maior expressão, ocorreu em diversas categorias,
que iniciaram a luta contra os pelegos nos sindicatos a fim de reassumirem
um instrumento poderoso na defesa de seus salários e das condições de
trabalho. Foram 539.037 trabalhadores em greve em 1978 em sete estados
do País, envolvendo treze categorias, entre as quais os metalúrgicos,
os trabalhadores de transportes urbanos, os trabalhadores têxteis, os
trabalhadores rurais, os bancários, os professores e os médicos (Alves,
1985:341-343).

Os sindicatos ressurgiram no cenário, defendendo interesses das classes
operárias e camponesas (através da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG –, entidade já extremamente forte e
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representativa), e de profissionais de classe média, como professores e médicos.
Essa força somou-se às já descritas, na frente oposicionista, e mais que isso:
conferiu-lhe uma legitimidade particular. Nesse processo de crescimento das
oposições, até mesmo os setores empresariais apresentaram criticas ao regime,
na campanha contra a ‘estatização’. Para Bresser Pereira (1985:111), em
1975 a burguesia começou a romper a sua aliança autoritária com a
tecnoburocracia e aprofundou esse rompimento – parcial – em 1977. Em
primeiro lugar, porque começou a perder o medo da ‘subversão comunista’;
em segundo lugar, porque a desaceleração econômica a partir de 1974 e o
abandono do grandioso II PND em 1976 evidenciaram a imensa capacidade
da tecnoburocracia estatal de cometer grandes erros de cálculo econômico.

A abertura foi um processo cuidadosamente planejado, constituído
por etapas, com passos que deveriam ser meticulosamente dados em
seqüência e uma imagem-objetivo passível de interpretações que tomou o
nome de ‘democracia forte’. Em todos os momentos em que o processo
parecia divergir do curso previsto pelo regime, os generais apressavam-se
em mostrar que ainda detinham todos os mecanismos de controle da
democratização, e que esta atingiria os limites que interessassem ao grupo
no poder15.

Na conjuntura analisada, o processo de abertura estava plenamente
dominado por seus estrategistas. Por um lado, ele controlava as pressões
oriundas da sociedade civil, e, por outro, tinha como objetivo controlar
também a Comunidade de Segurança e Informações – a ‘linha dura’ militar
que se opunha a qualquer liberalização do regime. Desse modo, o período
Geisel mostrou-se aparentemente contraditório: enquanto se esboçava um
projeto de distensão e de liberalização, a repressão estava à solta,
aumentando a violência e o número de desaparecidos e mortos sob tortura,
diversificando o terrorismo, lançando bombas em bancas de jornais, nas
sedes dos jornais alternativos e nos centros acadêmicos, invadindo
universidades. Em um jogo que parecia buscar um controle impossível entre
a presença ativada de segmentos opositores no cenário político – como o
eram a oposição liberal (MDB, OAB e ABI) – e a comunidade de informações,
a presidência do General Geisel transcorreu entre promessas e repressões,
estabelecendo ao longo do período um processo controlado que aumentou
a liberdade de expressão e manteve intacto, e por fim legalizado, todo o
controle repressivo do Estado sobre a sociedade.

Assim, podemos caracterizar a ‘conjuntura Geisel’ por uma cronologia
de pelo menos uma ‘crise’ por ano, seja nas relações entre o Governo e a

15 Esse planejamento do processo ficou bem evidente com a sua interrupção. Com a
saída do General Golbery do Governo, após o episódio do Riocentro em 1980, foi
eliminada a “ação antecipatória que era, aliás, o tipo de abordagem que o General
Golbery trazia do governo Geisel para o governo Figueiredo” (De Góes & Camargo,
1984: 190-191).
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sociedade civil – claramente evidenciada nas eleições, seja entre o Governo
e os militares ‘linha-dura’16. Por fim, depois de toda essa sucessão de ‘crises’,
os estrategistas alcançaram seu objetivo, com o pacote de reformas
constitucionais. Medidas liberalizantes, como o restabelecimento do habeas
corpus para crimes políticos, o fim das cassações, o fim do direito presidencial
de fechar o Congresso e de outros poderes arbitrários foram compensadas
por mecanismos como o Estado de Emergência, que no fundo nada mais
era do que a legalização de amplos poderes de controle e repressão política.
Mantinha-se através das salvaguardas a defesa do Estado de Segurança
Nacional. Buscava-se a legitimação por meio de medidas que a OAB
classificou da ‘legalidade ilegítima’.

Começaria, a partir de dezembro de 1978, uma nova etapa do regime
AB no Brasil, ainda em sua segunda fase: a extinção do AI-5, o fim dos
poderes discriminatórios e a institucionalização do poder discricionário.
Impulsionado pela crise econômica, o governo militar entraria em agonia
durante o governo seguinte, sob o General Figueiredo (1979-1985).

O II Plano Nacional de Desenvolvimento
“O Brasil pode, validamente, aspirar ao desenvolvimento e à

grandeza”. Assim começava o primeiro capítulo (Sentido da Tarefa Nacional)
do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). Elaborado durante os
meses que antecederam a posse do General Geisel na Presidência da
República, o plano qüinqüenal pretendia, mesmo face às adversidades
internacionais, manter o ritmo de crescimento e atingir o sonho do ‘Brasil
Grande Potência’.

Nesse plano o regime não abandonou os êxitos econômicos como
fonte de legitimação. Eles deveriam ser obtidos mesmo que em base menores,
já que a situação internacional não permitia taxas de crescimento similares
às dos anos do ‘milagre’; mas continuar-se-ia a crescer, e mais do que isso,
procurando distribuir por todas as classes essa riqueza acumulada – esse
era o discurso contido no II PND.

16 1974 – crise eleitoral, com a vitória do MDB; 1975 – crise com a ‘linha-dura’ no episódio
do assassinato de Wladimir Herzog e, logo após, de Manuel Fiel Filho; 1976 – crise com
as eleições municipais que deram a vitória ao MDB nas cidades mais ricas e densamente
povoadas do país e crise com o ‘escândalo das mordomias’; 1977 – crise com o Legislativo,
fechamento do Congresso e aprovação de emendas constitucionais através do ‘pacote
de abril” e crise com a ‘linha-dura’ no episódio da demissão do general Frota do
Ministério do Exército; 1978 – crise eleitoral, com a demonstração de força dada pelo
MDB, só derrotado pelos efeitos da legislação oriunda do pacote de 1977 e
enfrentamento da movimentação oposicionista, mesmo que de antemão perdedora,
catalisada na chapa Euler Bentes–Paulo Brossard, que concorreu contra a chapa
oficial João Figueiredo–Aureliano Chaves no Colégio Eleitoral para a Presidência da
República.
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A realidade era diferente, e muitos dos objetivos econômicos do plano
foram abandonados por serem inviáveis. Restaram aqueles que mantiveram
um mínimo de atividade econômica produtiva, já que a maior parte do
capital passou a circular na esfera financeira.

O modelo econômico-social a ser atingido pelo Brasil até o final da
década tinha como base

uma economia moderna do mercado, um forte conteúdo social, um
pragmatismo reformista nos campos econômico e social e uma
orientação de nacionalismo positivo, voltada para assegurar a
execução da estratégia nacional de desenvolvimento, realizando o
equilíbrio entre capital nacional e estrangeiro e, garantindo, na
articulação com a economia internacional, a consecução das metas
do País. (BRASIL, II PND:28-29)

Era o momento da ‘ciranda financeira’; de maior endividamento em
dólares e menos aplicações em cruzeiros; de deslocamento do capital da
esfera produtiva para a esfera financeira, onde altos ganhos eram conseguidos
em poucos dias. O dinheiro passou a ter um valor independente da base de
produção. Toda essa ‘ciranda’ dependia dos dólares conquistados no exterior.
Esse endividamento externo foi feito às custas das estatais, que elaboravam
grandes projetos, por vezes sem relação com o seu próprio desenvolvimento,
e passaram a ser ‘fiadoras’ ou ‘intermediárias’ para a obtenção de recursos
que pretendiam manter a atividade econômica privada. Essa utilização das
estatais como instrumento de captação de recursos externos ganhou ênfase
a partir de 1977 e, apesar do protesto dos empresários contra a ‘estatização’,
foi o que sustentou a taxa de crescimento, mesmo com a diminuição dos
investimentos dos capitais privados nacionais e multinacionais. “O completo
estrangulamento da atividade industrial só foi evitada com a manutenção
dos grandes projetos do setor público mesmo que em ritmo consideravelmente
menor” (Tavares & Assis, 1985:57).

Enquanto aumentava a responsabilidade das empresas estatais como
‘suportes’ do tripé econômico e os empresários gritavam contra a ‘estatização’,
a crise econômica se aprofundava e cobrava seu mais alto preço do segmento
populacional que já não havia sido beneficiado com pedaços do ‘bolo do
milagre’. A inflação chegou a 42% em 1978, e a dívida externa cresceu (nesse
ano estava na casa dos US$ 42 bilhões). Os preços aumentaram, o poder
aquisitivo dos salários diminuiu e os índices ainda foram manipulados de
forma a corrigir os salários segundo taxas menores do que a legislada pelo
próprio regime. A atividade produtiva diminuiu e a especulação financeira
floresceu. O processo de concentração de renda prosseguiu, verificado pelo
censo de 1970, com um aumento de 14% na participação do decil mais rico
da população na renda nacional.

Considerando-se as questões sociais, o II PND foi inédito no regime
militar. Negando os princípios da gestão anterior de ‘esperar o bolo crescer’,
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o plano “reconhece que a política social tem objetivos próprios, que o
desenvolvimento social deve ocorrer de forma paralela e progressiva ao
desenvolvimento econômico, e ainda, explicitamente, propõe-se a aumentar
substancialmente a renda real de todas as classes e reduzir de forma
substancial a ‘pobreza absoluta’.” (BRASIL, II PND:71)

O II PND tinha como prioridades no campo social

a Educação (sob o ponto de vista quantitativo, e, notadamente, de
qualidade de ensino, com esforço na área de pós-graduação) e a Saúde,
ao lado da infra-estrutura de serviços urbanos. Na área de Previdência
Social, através do novo Ministério da Previdência e Assistência Social,
o esforço principal será no sentido de coordenar e dar eficácia  à ação
do Governo quanto à Assistência Médica. (BRASIL, II PND:99)

No diagnóstico, o II PND referia-se à educação e à saúde como
problemas persistentes, mesmo com os grandes avanços econômicos. “A saúde,
inclusive assistência médica da Previdência, carecem, ainda, de capacidade
gerencial e estrutura técnica e, com isso, se reduz a eficácia dos recursos
públicos a eles destinados e se eleva o risco das decisões de aumentá-los
substancialmente.” Esse diagnóstico de que ao setor Saúde faltava capacidade
gerencial e estrutura técnica foi o que orientou as estratégias para o
desenvolvimento do setor, fundamentalmente as reformas institucionais e
administrativas.

A necessidade de um arranjo institucional já estava em mente antes
mesmo da posse. Na primeira reunião com seu ministério o General Geisel
anunciou, além da intenção de promover a abertura, o envio ao Congresso
das mensagens criando na esfera econômica o Conselho de Desenvolvimento
Econômico, à semelhança do qual alguns meses mais tarde seria criado o
Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), e, na esfera social, o Ministério
da Previdência e Assistência Social (MPAS).

O II PND definia claramente

dois grandes campos institucionais – o do Ministério da Saúde, de
caráter eminentemente normativo, com ação executiva preferencialmente
voltada para as medidas e os atendimentos de interesse coletivo, inclusive
vigilância sanitária; e o do Ministério da Previdência e Assistência
Social, com atuação voltada principalmente para o atendimento
médico-assistencial individualizado. (BRASIL, II PND:73)

A proposta de priorizar o setor Saúde no campo social teve seu
equivalente financeiro a partir de 1975, quando os recursos do Ministério
da Saúde aumentaram (comparando-se aos anos anteriores a proporção
dos gastos no setor em relação aos gastos totais da União) e, na área
previdenciária, a unificação e centralização de recursos dava a aparência
de um superávit em relação à demanda. Desta forma, sob a égide do cuidado
com a área social preconizado pelo II PND “abriram-se espaços
institucionais”. O regime precisava lançar mão de políticas sociais para sua
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legitimação, por isso investiu, canalizou recursos e priorizou projetos nestes
setores. No entanto, não tinha quadros para ocupar todos os espaços abertos,
e terminou por criar espaços institucionais para pessoas de pensamento
contrário, senão antagônico, ao dominante em seu interior.

OS ESTÍMULOS OFICIAIS

A introdução e até mesmo a ênfase, ainda que teórica, à questão
social no planejamento do Estado, ou seja, a utilização do campo social
como fonte de legitimação do regime, produziu estímulos oficiais para o
surgimento de equipes de pensamento oposicionista em algumas instituições
setoriais. Os espaços institucionais foram ocupados por técnicos que não
reproduziam a política dominante – pelo contrário, utilizaram esses espaços
para defender propostas alternativas, contra-hegemônicas.

Diretamente vinculados ao II PND, surgiram nessa conjuntura três
espaços institucionais que podemos chamar de pilares institucionais,
estímulos oficiais à estruturação/articulação do movimento sanitário: o setor
Saúde do Centro Nacional de Recursos Humanos do Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada (CNRH/IPEA), a Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP) e o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde da
OPAS (PPREPS/OPAS).

Essas três frentes institucionais articularam uma rede de sustentação
de projetos e de pessoas, financiando pesquisas, contratando profissionais,
promovendo a articulação com as secretarias estaduais de saúde, elaborando
propostas alternativas de organização dos serviços de saúde e de
desenvolvimento de recursos humanos. Constituíram, portanto, as bases
institucionais que estimularam o movimento sanitário em seu processo de
articulação e crescimento.

Na política científica e tecnológica, o II PND pretendia o
desenvolvimento da tecnologia também na área social, com ênfase em saúde
e educação. “No campo da saúde, desenvolver programas de pesquisa
orientados para a eliminação de endemias, como a esquistossomose e o mal
de Chagas, assim como sobre a nutrição de grandes contingentes
populacionais; instituir certo número de centros voltados para o diagnóstico
e tratamento de doenças da nossa sociedade urbana, como o câncer e
problemas de coração.” Para tanto, teria como instrumentos de ação, além
dos demais componentes da política científica e tecnológica, a

criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico a partir do antigo Conselho Nacional de Pesquisas; a
execução do II Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
que disporá de um fundo composto por recursos do FNDCT, FUNTEC (do
BNDE) e aquele ligado ao CNPq; o engajamento da empresa privada
e governamental no esforço de modernização e inovação tecnológica;
a execução do Plano Nacional de pós-graduação; a orientação de
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proporcionar melhores condições salariais e de trabalho aos
pesquisadores e a ampliação dos programas de Cooperação Técnica
Internacional voltada para importação de cérebros e de tecnologias
de ponta. (BRASIL, II PND: 138-40)

Os projetos financiados pelo CNPq e orientados para a eliminação das
endemias não significaram qualquer inovação no financiamento de pesquisas
na área da saúde pública. A aprovação dos projetos dependia do prestígio da
instituição, do nome e status acadêmico do investigador e do interesse que
despertasse naquele órgão. Por outro lado, o fundo de desenvolvimento
tecnológico do BNDE financiava projetos das empresas nacionais sem qualquer
relação com a área social. Somente com a criação da FINEP como Secretaria
Executiva do FNDCT transformaram-se os financiamentos da área social e
da área acadêmica, distinguindo-se dos conferidos pelo CNPq por serem
aplicados no desenvolvimento institucional e não apenas no projeto de um
pesquisador. Diferenciavam-se, também, dos concedidos às empresas privadas
por serem empréstimos a fundo perdido. Esse aumento de recursos para a
área acadêmica no campo da saúde coletiva propiciou o desenvolvimento do
Instituto de Medicina Social da UERJ e a criação, na FIOCRUZ17, do Programa
de Estudos Sócio-Econômicos da Saúde (PESES) e do Programa de Estudos
Populacionais e Epidemiológicos (PEPPE).

Outro pilar institucional localizava-se na recém-criada Secretaria de
Planejamento (SEPLAN), até então um Ministério. Lá, no interior do Instituto
de Planejamento Econômico e Social (IPEA) e no chamado ‘setor Saúde’ do
Centro Nacional de Recursos Humanos (CNRH) nasceram importantes
programas de saúde que marcaram a conjuntura: o Programa Nacional de
Alimentação e Nutrição (PRONAN) e o Programa de Interiorização das Ações
de Saúde e Saneamento (PIASS). Além destes, o ‘setor Saúde’ do CNRH
esteve envolvido na coordenação do Plano de Localização de Unidades de
Saúde (PLUS), nascido de um convênio entre o IPEA e o então INPSI8.

Nesse período, o IPEA – a SEPLAN como um todo – viveu momentos de
‘glória’ enquanto durou a elaboração e a implementação – mesmo que
permanentemente reduzida – dos grandes projetos estampados no II PND.
A instituição era um exemplo de racionalidade técnica e de modernização
administrativa. “O IPEA era uma espécie de ilha de liberdade na administração
pública. Eu, que cheguei aqui 1975, me surpreendi com a liberdade com
que as pessoas tratavam dos assuntos de governo, em nível interno,
evidentemente, mas isso não se via em outros lugares” (Viana, 1986)19.

Logo no início de sua gestão, o Ministro Reis Velloso nomeou um de
seus assessores, Vinícius da Fonseca, para a Presidência da Fundação

17 Ver capítulo 6.
18 Ver capítulos 7 e 9.
19 Viana, S. M. Entrevista concedida à autora.



45

Oswaldo Cruz. O Ministro deu seqüência à orientação do I PBDCT, que
propunha: “a modernização da Fundação Oswaldo Cruz e a modernização
dos centros de produção de vacinas e agentes terapêuticos do setor público
e privado, e ainda a implantação de um centro latino-americano para
controle de qualidade de medicamentos” (Pena, 1977:86).

Desta forma, Vinícius da Fonseca iniciou, através de uma injeção
considerável de recursos, o processo de soerguimento de Manguinhos. Pouco
tempo depois de iniciar sua administração, assinou o convênio com a FINEP

para o desenvolvimento do PESES e do PEPPE.

No IPEA, o CNRH abrigava os denominados ‘setores’ sociais: saúde,
educação e trabalho, coerentemente com a estratégia de desenvolvimento
social do II PND, que agrupava projetos envolvendo educação, treinamento
profissional, saúde e assistência médica, saneamento e nutrição sob a
denominação de política de valorização dos recursos humanos. O ‘setor
Saúde’ do CNRH/IPEA, coordenado pelo engenheiro com formação
econômica Eduardo Kertesz, reorganizou-se no início de 1975 para
implementar as diretrizes do II PND. Todos estavam estimulados pela nova
visão governamental sobre o planejamento social, que reconhecia não ser o
desenvolvimento econômico, por si só, o suficiente. Mas ainda enfrentariam
a falta de integração com os órgãos econômicos para o desenvolvimento dos
projetos. “Se no II PND e nas medidas subseqüentes existia o reconhecimento
explícito da importância das questões sociais, estas são mantidas a parte do
setor econômico – haja vista por exemplo a composição do CDS – o que
determina, daí por diante, a baixa eficiência da política social” (Braga &
Paula, 1981:124).

Assim, o II PND era, e ao mesmo tempo não era, diferente dos planos
anteriores: era da mesma forma autoritário, porém fornecia um espaço para
as questões sociais; visava ao planejamento global, mas continuava distante
das bases do financiamento.

Um dos integrantes do ‘setor Saúde’ do IPEA apontou como
características da equipe: a composição multiprofissional, que não era comum
na época; a convivência interdisciplinar, auxiliada pela presença das várias
áreas de planejamento governamental no mesmo prédio; e o enfoque
econômico dos aspectos sociais, raramente mencionado antes de 1975. Esse
setor desempenhou um papel importante nas discussões sobre as relações
entre economia e saúde, bem como na recuperação de determinados
instrumentos de intervenção que estavam sob a crítica da academia.
Recuperou o ideário do ‘sanitarismo desenvolvimentista’20 e as propostas de
Mário Magalhães. Este e Gentile de Mello assessoraram a equipe do IPEA

na elaboração dos programas PRONAN e PIASS, e Gentile de ‘ Mello divulgou
o trabalho realizado na Folha de S.Paulo. O corpo de idéias da III     Conferência
Nacional de Saúde, do ‘sanitarismo desenvolvimentista’, foi recuperado em

20 Ver nota complementar 4 ao final do capítulo.
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uma conjuntura bastante diferente, a do pós-milagre, sob um regime militar
autoritário, nos dois principais programas elaborados pelo CNRH/IPEA: o
PRONAN e o PIASS.

Outra instituição que no período teve atuação privilegiada na política
de saúde foi a OPAS. Visando à formulação de propostas para o II PND na
área de preparação e distribuição de pessoal de saúde, em 1974 o Ministério
da Saúde criou um grupo de trabalho interministerial, que difundiu as
propostas da OPAS de racionalização, extensão de cobertura e do instrumento
de planejamento. A partir das conclusões do grupo de trabalho, em agosto de
1975, o Governo brasileiro, por intermédio dos ministérios da Saúde e
da Educação e Cultura, assinou um convênio com a OPAS/OMS para
implementar a área de apoio à preparação e distribuição estratégica de
pessoal de saúde, criando o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal
de Saúde (PPREPS). A equipe, que ficou conhecida como ‘Grupo do PPREPS’,
correspondia ao grupo técnico central (GTC/PPREPS) encarregado da
coordenação e da cooperação técnica nos projetos integrantes do programa.
A condução do programa estava a cargo de uma comissão de coordenação
composta por representantes dos ministérios e da OPS/OMS, presidida pelo
Secretário-Geral do Ministério da Saúde – à época o Dr. José Carlos Seixas
– e secretariada pelo coordenador do GTC/PPREPS, o Dr. Carlylle Guerra
de Macedo.

O PPREPS, para efeitos de administração interna, foi dividido em
três subprogramas: treinamento e desenvolvimento de recursos humanos
(correspondentes aos projetos executados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde – instrumentos preferenciais de ação); integração docente-
assistencial (projetos sob a responsabilidade de universidades) e
coordenação-administração (relativo às atividades da Comissão de
Coordenação e do GTC. (Macedo, Santos & Vieira, 1980)

Entre agosto de 1975 e março de 1976 o programa estruturou-se,
institucionalizou-se e deu início à fase de contatos com as entidades
executoras. Entre 1976 e 1978, desenvolveu projetos de treinamento de
pessoal de nível médio (técnico e auxiliar) e apoio à implementação e
funcionamento de regiões docentes-assistenciais. Ao final de 1978, o PPREPS
estava envolvido em dezesseis projetos, sendo onze de treinamento e
desenvolvimento de recursos humanos com as Secretarias Estaduais de
Saúde, quatro de Integração Docente-Assistencial a cargo de universidades
e um de Tecnologia Educacional executado pelo NUTES/CLATES.

O principal programa de extensão de cobertura com que o PPREPS
cooperou foi o PIASS, cobrindo toda a Região Nordeste do país. A capa
citação de pessoal para o PIASS ensejou a experimentação de novos
enfoques que permitiriam obter, nos diferentes Estados, modelos de
desenvolvimento de recursos humanos, alternativos das práticas
tradicionais das Secretarias neste campo. (Macedo, Santos & Vieira,
1980:71)
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A atuação do PPREPS em conjunto com o PIASS causou impacto nas
secretarias estaduais de Saúde do Nordeste através da criação de sistemas
de desenvolvimento de recursos humanos para a Saúde. “Pelas suas próprias
características e objetivos o PPREPS caminhou muito próximo ao PIASS, e
em vários momentos suas atividades se articularam, se somaram e se
confundiram” (Rosas, 1986)21.

Tão próximos caminharam que o PPREPS sofreu as mesmas restrições
feitas ao PIASS pelo Ministro Almeida Machado no final da sua gestão, em fins
de 1978, e que levaram à sua desativação. Um ‘novo’ grupo nacional (composto
basicamente pela equipe ampliada do PPREPS) ‘reapareceu’ em fins de 1979
sob a denominação de Grupo de Assessoramento Principal (GAP).

Outro grande impacto causado pelo PPREPS deu-se no interior da
própria OPAS, pelo fato de, pela primeira vez, constituir-se um grupo de
nacionais no interior da representação de um organismo internacional. O
grupo de nacionais iria divergir política e ideologicamente dos assessores
internacionais que assumiam a postura de uma pretensa neutralidade22, 23

(Nogueira, 1987). Mais do que isso: o PPREPS/OPAS abrigou sob o manto da
organização internacional várias pessoas cujas ‘fichas’ eram recusadas pelo
SNI e por isso não conseguiam trabalho nas instituições nacionais (Arouca,
1987)24.

NOTAS COMPLEMENTARES

1. Ao contrário de O’Donnell (1982:288-296), que caracteriza determinadas
conjunturas políticas como ‘estado AB’, Cardoso (1982:41-62) distingue
o conceito de estado do conceito de regimes políticos. Comparando os
países latino-americanos, ele observa que

uma forma idêntica de estado – capitalista e dependente, no caso da
América Latina – pode coexistir com uma variedade de regimes
políticos: autoritário, fascista, corporativista e até democrático. Uma
linha de raciocínio econômico procura uma relação causal uma a
uma entre o estado e o regime. Ela pressupõe que para cada ‘fase’ de
acumulação há um tipo apropriado de regime. Contudo, a mesma
dificuldade histórica que este raciocínio produz no caso dos países
capitalistas maduros (...) ocorre também em sua aplicação à América
Latina. O crescimento do Brasil sob Kubitschek e o atual surto

21 Rosas, E. J. Entrevista concedida à autora.
22 Os funcionários da Opas, assim como de outros organismos internacionais, ao serem

contratados, assinam documento em que se comprometem a não defender interesses
nacionais, e a servir exclusivamente aos propósitos e objetivos da organização.

23 Nogueira, R. P. Entrevista concedida à autora.
24 Arouca, A. S. S. Idem.
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econômico venezuelano são, evidentemente, casos nos quais os estados
capitalistas dependentes conviveram com regimes democráticos. (...)
Há, portanto, a necessidade de uma análise mais cuidadosa e mais
interpretação no estudo das relações entre um estado capitalista
dependente e diferentes formas de regimes políticos.

Considerando correta a argumentação apresentada por Cardoso,
tomamos as características apontadas por O’Donnell, mas relacionando-as
ao regime (“regras formais que ligam as principais instituições políticas bem
como a questão da natureza política dos laços entre os cidadãos e os
governantes”) e não ao Estado (“pacto de domínio básico que existe entre
as classes sociais ou frações das classes dominantes e as normas que garantem
o seu domínio sobre as camadas subordinadas”).

2. É importante destacar o trabalho de Brigagão (1985), que analisa a
militarização do poder, da política, da economia e do cotidiano. Ao longo
do livro, o autor desenvolve a maneira como os militares foram não
apenas penetrando fisicamente na máquina governamental, mas também
impondo seu modus vivendi a todas as ações. Como bem observa Kucinski
(1982:80): “a militarização dos cargos trazia a militarização dos métodos,
da cadeia de comando, que reproduzia, no Palácio do Planalto e em
todos os ministérios, os procedimentos do Estado Maior.”

Em uma pesquisa realizada em 1979, constatou-se que “27,8% dos
360 cargos mais importantes da administração federal, de provimento
genuinamente civil, eram, na época, ocupados por oficiais da ativa e da
reserva das Forças Armadas” (De Góes & Camargo, 1984:136). Para estes
autores, o regime militar inaugurado em 1964 pode ser dividido em dois
momentos distintos: “o primeiro é o do controle militar direto da cúpula
militar, pura e simplesmente, quando os militares não ocupam o segundo e
o terceiro escalões da administração federal”; essa ocupação seria “um
fenômeno do segundo momento que está associado ao crescimento do papel
do Estado na economia do País. Nesse segundo momento, o poder passou a
ser efetivamente compartilhado”.

Não há dúvida, portanto, de que os militares souberam tirar o seu
proveito da gigantesca máquina do Estado brasileiro e penetraram a
fundo na administração dos negócios governamentais do país.
Inicialmente, após o golpe de 64, o primeiro impulso por parte dos
militares que passavam para a reserva foi o de encontrar o seu
‘repouso’ no setor privado, nos Conselhos das grandes companhias
multinacionais. Mas, segundo as tendências surgidas ao longo do
processo autoritário, acabaram se entrosando com o poder político
governamental, ocasionando tudo aquilo do que hoje em dia a sociedade
vem tomando conhecimento sobre a administração pública. (Brigagão,
1985:22)
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3. A realidade era concentração de renda, arrocho salarial, perda do poder
aquisitivo do salário, aumento dos preços, diminuição da oferta de
alimentos, colapso dos serviços públicos de transporte e de saúde; enfim,
as precárias condições de vida de uma grande parte das populações
urbanas (em 1974, nove das regiões metropolitanas concentravam 26%
da população total). Essa insatisfação contra o governo foi canalizada
nos votos para o partido da oposição. Para Cordeiro (1982:85), “as
políticas de saúde no período 1974-79 tiveram como determinantes de
sua elaboração a conjuntura política e sanitária de 1974. Este momento
foi marcado por uma situação de crise sanitária”. As epidemias de
meningite de 1974 e 1975 faziam parte dessa crise: o Governo censurou
energicamente qualquer notícia sobre o assunto, aumentando a
desinformação e o pânico; no seu ‘agir atabalhoado’, determinou a
vacinação em massa, e para isso financiou a instalação, na França, de
uma fábrica de vacinas antimeningite. Na verdade, essas epidemias,
assim como o aumento da mortalidade infantil e da desnutrição em São
Paulo e em outros centros urbanos, eram “o reverso do milagre: a
deterioração das condições sanitárias, e a queda na qualidade do ar e da
água, levaram ao surgimento das grandes epidemias nas regiões
metropolitanas, afetando, invariavelmente, as populações mais pobres
da periferia” (Kucinski, 1982:399).

4. Segundo Labra (1988), o pensamento sanitarista desenvolvimentista “gira
em torno da idéia-força de que o nível de saúde de uma população
depende em primeiro lugar do grau de desenvolvimento econômico de
um país ou região e que, portanto, as medidas de assistência médico-
sanitária são, em boa medida, inócuas quando não acompanham ou
integram esse processo”. No período anterior ao golpe militar, um grupo
de intelectuais de esquerda concentrados no Ministério da Saúde
representou esse pensamento “nascido no contexto das lutas pela
democratização do país durante o Estado Novo e no bojo do processo de
industrialização e urbanização que começa a desencadear”.

Essa corrente de pensamento “criticava o sanitarismo campanhista,
centralizador e autoritário; (...) as posições de José Paranhos Fontenelle
para quem os problemas de saúde no Brasil se resolveriam com uma boa e
eficiente estrutura de serviços; e, a atuação do Serviço Especializado de
Saúde Pública”. Essa corrente postulava que

tal qual um edifício cujas fundações devem ser construídas primeiro,
a saúde pública é uma questão de superestrutura, ou seja, deve
corresponder à estrutura econômica nacional. Tão somente a
industrialização, a urbanização e o avanço tecnológico poderão
produzir riqueza suficiente para se ter um excedente e poder destinar
parte dele à aquisição do bem estar geral e, por conseguinte, da saúde,
entendida como alimentação, vestuário, habitação, instrução,
trabalho em condições dignas e regime sadio, bem como saneamento,
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que demanda investimentos diretos de tal monta, que um país pobre
não pode arcar.

O personagem mais importante do discurso contra-hegemônico do
sanitarismo desenvolvimentista foi, por mais de vinte anos, o Dr. Mário
Magalhães da Silveira. Nessa época pré-golpe, também estavam em plena
efervescência intelectual os médicos Josué de Castro, em Pernambuco, e
Samuel Pessoa, em São Paulo. É interessante observar que a ‘escola’ de
Mário Magalhães teve grande difusão no Rio de Janeiro e na Bahia, ao
passo que Samuel Pessoa foi o ‘patrono’ dos jovens sanitaristas de São Paulo
e Josué de Castro ficou mais restrito ao Nordeste. Antes de assumir o papel
de assessor do Ministério da Saúde,

Mário Magalhães ministrou nos cursos da ENSP em 1959 a disciplina
‘fundamentos socioeconômicos’, reorientando os conteúdos dos cursos
para um novo marco conceitual à luz do qual deviam entender-se os
problemas de saúde. Essa disciplina seria aprofundada pelos Drs.
Gentile de Mello e Carlylle Guerra de Macedo para nela introduzir o
planejamento em saúde.

Entre 1962 e 1963, toda essa concepção da problemática da saúde foi
vertida na elaboração do Plano Nacional de Saúde e na III Conferência
Nacional de Saúde, que propunha mudanças importantes no Sistema Nacional
de Saúde, abortadas pelo golpe militar. Os pontos principais do discurso
sanitarista desenvolvimentista foram retomados pela equipe do setor Saúde
do IPEA, mesmo que enunciadas em termos genéricos, tais como
descentralização e municipalização dos serviços e a necessidade de se fixar
um Plano Nacional de Saúde (segundo as diretrizes da III CNS), evidenciando
a incorporação do planejamento como instrumento racionalizador. Para mais
detalhes ver Teixeira (1988).




