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Escrever sobre este livro é uma tarefa prazenteira e prazerosa: é
falar dos muitos agrados que sua leitura me proporcionou. Um foi ter tido a
honra de participar da banca examinadora da defesa desta tese. Outro, foi
o título – Reviravolta na Saúde – tão desejada, tão presente, que ainda
conserva o calor das mãos dadas, daqueles que já se foram e daqueles que
foram tirados do nosso convívio. Agrado pela dedicatória a Juan César Garcia,
‘padrinho’ do movimento sanitário, com o poema de Drummond; pela
dedicatória às mulheres, e particularmente às três filhas, “únicos e definitivos
poemas” – Lara, Nina e Luna: esta, vida gerada com este outro poema que
se faz vida – este livro; a dedicatória ao Arouca, companheiro, orientador
da tese, coautor e um dos principais protagonistas desta outra poética que
é a do movimento sanitário. Toda essa poética no interior de uma poética
maior – a criação, construção do real, da existência, da História. Agrado e
emoção ainda pelas lembranças suscitadas em mim, um dos figurantes deste
movimento: os anos da Faculdade de Saúde Pública, no departamento de
medicina preventiva e social da UNICAMP, na Escola Nacional de Saúde
Pública/FIOCRUZ; uma vida, uma vivência, uma existência.

Agrado pela oportunidade do livro. A análise do movimento sanitário
no período que vai de 1974 a 1979 não só contribui para a sua compreensão,
do que foi, mas, e talvez principalmente, para a compreensão do que vem
sendo, seus limites, limitações e os novos desafios colocados para a produção
de novos textos e contextos, apontando para as novas formas de luta.

Um dos desafios que a leitura deste trabalho me suscita, por exemplo,
é o de re-pensar o movimento sanitário do seu ponto de partida – os
departamentos de medicina preventiva e social. Os anos 60, como aponta a
autora, propiciaram um re-arranjo no interior desses departamentos, onde
foram geradas, em nível teórico, as bases do movimento que vai eclodir nos
anos 70, objeto de estudo deste livro. Se, por um lado, os departamentos de
medicina preventiva e social deram um salto teórico e prático; por outro, o
ano de 1970 é marcado por dois acontecimentos: um, em São Paulo, com a
cassação de professores da Faculdade de Saúde Pública da USP, que abortou
um processo de repensar o ensino e a pesquisa da saúde pública de uma
perspectiva multiprofissional e interdisciplinar; outro, no Rio de Janeiro,
com o ‘massacre de Manguinhos’ e um retraimento da ENSP. Teria o
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movimento sanitário se reduzido ao interior de uma perspectiva médico-
assistencial, da medicina social e perdido a dimensão da saúde pública, da
saúde coletiva? Qual seria a ‘reviravolta da saúde coletiva, pública’ necessária
para além dos modelos higienistas ou sanitaristas? O que poderá ou deverá
ser o ‘novo sanitarismo’, pensando as condições de vida não só das classes
populares, mas também e pour cause as condições de vida e de saúde do
próprio planeta?

Essas não são questões colocadas pela autora – inclusive porque não
foi o objeto desta investigação – mas me suscitaram uma leitura possível de
ser feita, uma compreensão a partir do que foi e do que não foi dito.

Este livro é parte da história de um movimento EM REALIZAÇÃO; poética
do espaço político e social em construção; ‘pé no chão e pé no ar’, por isso
movimento, sem início, meio e fim, porquanto processo. Análise necessária
para a compreensão de um texto ainda sendo escrito, em um contexto que
também é movimento; necessidade de dar as mãos, ouvidos e voz àqueles
que foram silenciados, para que novos atores/autores recriem e criem a
história, de um movimento que re-siste, in-siste, e por isso existe, movimento
que, ‘pé no ar e pé no chão’,

Reviravolta.
Vira, volta.

Volta, vira.
Revira, volta.
Revolta, vira.

Re-vira,
Re-volta,

Re-vira-VOLTA.

E, finalmente, do agrado com um trabalho sério, bem construído,
um dos raros que conseguem articular ética e estética com competência
científica e compromisso político – Razão e Paixão.
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