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1

Redes Sociais e Saúde
Eduardo Navarro Stotz

   Rede social é um “conceito de junção”
(Thompson, 1981) entre disciplinas distintas que, nos capítulos deste li-
vro, procura dar conta de experiências de ação e de solidariedade realizadas
e promovidas por sujeitos sociais e políticos.

Façamos um parêntese para considerar, de modo sucinto, a idéia de
“conceitos de junção” que analisamos em outro estudo (Stotz, 1991). A
proposta do historiador Edward Thompson advém do entendimento de
que, do ponto de vista da experiência popular, o âmbito da economia sem-
pre tem uma implicação moral. De tal forma que as necessidades (wants)
que constituem o objeto da economia política designam tanto o estado
psicológico de necessidade quanto a série de bens, serviços e utilidade capa-
zes de satisfazê-las. Tal definição amplia o entendimento de necessidades,
situando-as historicamente: são simultânea e contraditoriamente tanto aque-
las econômicas, redutíveis a interesses e construídas no âmbito do processo
de valorização do capital, quanto aquelas morais, expressão de valores que
recuperam a experiência de homens e mulheres como sujeitos. Do ponto
de vista do conhecimento da realidade, Thompson defende a idéia de que
‘necessidade’ é um conceito de junção entre objetos de diferentes discipli-
nas acadêmicas, da economia e da antropologia, ao que um outro autor,
Nunes (1989), agrega à sociologia e à política. Junção entre estruturas, pro-
cessos e valores que introduzem o lugar da experiência, com o que “o sujei-
to é reinserido na história” (Thompson, 1981: 182).
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Apropriação do Conceito na Saúde Pública

Uma busca (pesquisa livre) dos termos ‘redes sociais’ e ‘saúde’, na Bi-
blioteca Virtual de Saúde – Saúde Pública (BVS Saúde Pública), foi realiza-
da em 14 de maio de 2007. A pesquisa livre com os termos ‘redes sociais’
obteve 952 resultados dos vários portais de bases bibliográficas (Brasil, Amé-
rica Latina e Caribe, Organização Pan-Americana da Saúde – Opas – e Orga-
nização Mundial da Saúde – OMS).

Concentramos a pesquisa neste portal de teses e dissertações. A busca
orientada para obter maior especificação, ‘redes sociais’, isto é, com o uso
de aspas, manteve os 138 resultados da Biblioteca Digital de Teses e Disser-
tações (BDTD) anteriores, mas excluiu as teses da base Lilacs, Thesis e LIS.
Ou seja, os resultados da área de conhecimento da saúde pública foram
excluídos ao passo que os 138 resultados da BDTD incluem dissertações e
teses de todas as áreas de conhecimento.

Uma averiguação dos descritores dos resultados encontrados ajuda a
entender a dificuldade: redes sociais são termos referidos nos resumos de
11 das 22 dissertações e teses em saúde pública na base Lilacs, mas não
aparecem como descritores (palavras-chave) em nenhuma delas. A busca
dos descritores em ciências da saúde da BVS Saúde Pública não encontra
os termos ‘redes sociais’, apenas ‘redes’, com um total de 24 descritores
(redes de esgoto, de água, nervosa, neurais, de comunicação entre compu-
tadores, redes locais de comunicação, de informação, reguladoras de gens
e comunitárias).

O descritor ‘rede comunitária’ é o que mais se aproxima de rede social.
São aquelas constituídas por organizações de origem popular ou a coopera-
ção de organizações e indivíduos para atingir metas comuns no nível local.

Os assuntos abordados nas 11 dissertações e teses são: vulnerabilidade de
jovens pobres; avaliação de ações de saúde ambiental; estado nutricional
de idosos; prevenção de HIV/Aids entre jovens; situação de pobreza; risco
de infecção pelo HIV/Aids em mulheres; mortalidade infantil; cuidado
materno-infantil; desemprego; cuidado ao portador de transtorno psíqui-
co; tratamento de tuberculose.

É notável que apenas um trabalho (Costa, 2005) possa ser, de fato,
considerado um estudo de redes sociais na área da saúde, ao assumir os
objetivos de fazer revisão bibliográfica sobre as redes sociais, descrever a sua
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distribuição relacionando-a com variáveis socioeconômicas e investigar as
redes sociais como determinantes de saúde.

Em contrapartida, um refinamento nos 138 resultados da busca da
BDTD com as palavras ‘redes sociais’ e ‘saúde’, usando aspas, encontrou 14
resultados, mas com perda de especificidade, pois inclui trabalhos (cultura
no ciberespaço, migrações, rede entre empresas, inovação social, mobilida-
de social) que não tratam da relação com a saúde.

Fizemos uma busca em Cadernos de Saúde Pública, da base Scielo, o
principal periódico da área. A pesquisa livre, realizada no mesmo dia, en-
controu 29 resultados com uso da palavra ‘redes’ e sete com uso do termo
‘redes sociais’ inclusos nas referências inicialmente encontradas.

Assim, podemos estudar redes sociais, dentre outros aspectos, como
apoio social (estudos sobre monitoramento de tratamento, controle de
doenças, nutrição, envelhecimento, prevenção de riscos, como gravidez e
doenças sexualmente transmissíveis); solidariedade (estudos sobre ação de
soropositivos do HIV/Aids); focalização de políticas sociais (programa Saú-
de da Família); gestão de políticas e articulação de interesses (estudos sobre
cidades saudáveis e políticas de combate à pobreza); compromisso social
(estudos sobre ação de adolescentes).

Redes Primárias e Secundárias

Para os fins de nossa reflexão sobre as redes sociais como “conceito de
junção” vale destacar aqui a imbricação das redes primárias e secundárias
como uma questão presente nos resultados (tese e dissertações, artigos) en-
contrados.

As redes primárias dizem respeito às relações significativas que uma ou
mais pessoas estabelecem cotidianamente ao longo de suas vidas (relações
de familiaridade, parentesco, vizinhança, amizade etc.) e que respondem ao
processo de socialização dos indivíduos. O processo é autônomo, espontâ-
neo e informal. Já as redes secundárias formam-se pela atuação coletiva de
grupos, instituições e movimentos que defendem interesses comuns.

As redes sociais organizam-se territorialmente no nível local, municipal
e nacional, obviamente sob diversos ‘cruzamentos’, e implicam os dois ti-
pos de redes. Destacamos a seguir alguns exemplos.
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A Rede Maré Jovem, abordada nos capítulos 8 e 9, é um tipo de rede
local constituída pela adesão de jovens de um território (o complexo da
Maré, na cidade do Rio de Janeiro) e pautada em relações de vizinhança,
amizade e participação em iniciativas de uma organização não governamen-
tal (Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré – Ceasm).

Outro exemplo é o da Rede Pintadas, uma articulação social organiza-
da no município de mesmo nome, de 11.000 habitantes, na região do semi-
árido da Bahia, cujas origens remontam à luta dos trabalhadores rurais apoi-
ados pelas comunidades eclesiais de base, em 1985.

A Rede Pintadas é uma organização informal instituída em 1999, que
reúne 11 entidades do município de Pintadas, interior da Bahia.
Congrega organizações sociais, projetos de autogestão, organizações
produtivas, culturais e religiosas. De forma representativa, tem como
funções principais avaliar, propor, planejar e implementar políticas
públicas, além de empreender esforços e iniciativas de geração de
emprego e renda. Possui um coordenador remunerado que tem a res-
ponsabilidade de acompanhar as atividades das 11 entidades e articu-
lar ações integradas. A responsabilidade da prefeitura municipal de
Pintadas é acessória à Rede, sendo uma das suas protagonistas e prin-
cipal articuladora. (Fischer & Nascimento, 2003: 3-4)

A Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos
Reprodutivos, uma articulação do movimento de mulheres que surgiu em
1991, é um exemplo de rede nacional. Reúne mais de 113 entidades entre
grupos de mulheres, organizações não governamentais, núcleos de pesquisa,
organizações sindicais/profissionais e conselhos de direitos da mulher, pro-
fissionais de saúde e ativistas feministas que pautam os direitos humanos
sob o ângulo da proteção da mulher, buscando interferir em políticas públi-
cas relacionadas à saúde, direitos sexuais e reprodutivos, como aborto, saú-
de sexual e reprodutiva de adolescentes, Aids, bioética, câncer de colo de
útero, código penal, contracepção, esterilização, gestação e parto, morte
materna, raça/etnia, saúde mental, trabalho e violência.

A importância da imbricação dos tipos de rede na área da saúde é eviden-
te quando se pensa a ênfase dada, na literatura, às redes primárias como forma
de resolução de problemas no âmbito das políticas sociais e particularmente
de adequação dos serviços de saúde a clientelas específicas, tal como constata-
mos na pesquisa da BVS – Saúde Pública e na pesquisa da base Scielo.
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Definições e Pressupostos

Podemos, situar, nesse momento, o nosso próprio viés interpretativo
de redes sociais. No presente capítulo, rede social é entendida como uma
forma de ação coletiva, resultado de um processo social mais amplo.
Conceitualmente, de acordo com Both (1976: 107), rede (network) é um
termo usado “para descrever um conjunto de relacionamentos sociais para
os quais não existe uma fronteira comum”. Contudo, esta abertura das
relações supõe uma estrutura social. Redes sociais dizem respeito, portan-
to, às possibilidades de ação abertas aos indivíduos pela estrutura.

Sabemos, contudo, que, em matéria de ciência social, nenhum concei-
to é unívoco. O pertencimento à linguagem comum e, portanto, os usos de
qualquer conceito tornam indispensável a definição dos seus sentidos.

Interessa-nos destacar, por enquanto, que as redes, a depender da posi-
ção social dos agentes nelas envolvidos, têm objetivos, métodos e valores
distintos. No momento, queremos chamar atenção para as ‘atualizações’
do conceito de rede, ou, melhor dizendo, para as apropriações sociais e a
conceptualização da realidade social captada por meio do conceito. José
Wellington Gomes de Araújo, Sinésio Jefferson Andrade Silva e Eliana Souza
Silva observam, no capítulo “Associativismo e redes sociais na Maré”, que a
idéia de rede, apesar de sempre presente, em maior ou menor grau, nas
atividades humanas, “nunca foi tão veementemente usada para identificar
novas práticas políticas”.

Veemência tem aqui o sentido de uma ênfase capaz de inaugurar, por
sua própria nomeação, o novo. Pode-se dizer que o conceito de rede, em
sua “veemência social”, corresponde, em primeiro nível – o da linguagem
comum ou dos usos sociais –, à necessidade de dar forma a uma imagem de
fragmentação social. Em um segundo nível – o da reflexão sociológica –, o
conceito é um desdobramento da consciência acerca das novas relações ins-
tauradas entre sociedade civil e estado e entre esfera do privado e do públi-
co, sob o sistema capitalista. Ambos os sentidos são usualmente sobrepos-
tos sem maiores incômodos, numa confirmação da preferência pelas teorias
de médio alcance nas ciências sociais, típicas do pragmatismo americano,
que permitem adaptações e respostas fragmentadas aos problemas coloca-
dos por práticas sociais (Altvater, 1999). O ecletismo e a redefinição dos senti-
dos dos processos sociais mais amplos são a nova característica da reflexão
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dominante sobre os fenômenos sociais. Esta, por sua vez, não se dá isolada-
mente da agenda pública e da intervenção das agências multilaterais de âmbito
internacional, a exemplo do Banco Mundial. De acordo com Eduardo
Loebel, o Banco Mundial dedica um conjunto de páginas na internet à
noção de capital social, definindo-a como normas e redes que propiciam
ações coletivas (Loebel, 2004).

As preocupações sociais e o espírito comunitário manifestados pelas
lideranças mundiais de grandes conglomerados produtivos, comerciais e
financeiros seguem, no entendimento de Kanter (1996), “os rastros das
mudanças na economia”. Talvez devêssemos lembrar aqui a figura contro-
versa do investidor global George Soros, com suas preocupações diante das
desigualdades brutais que a fase atual do capitalismo – baseada na
financeirização do capital – impôs e continua a impor à maioria da humani-
dade. De qualquer modo, essas lideranças encontraram na literatura sobre
o ‘capital social’ seus fundamentos ideológicos mais adequados. Amartya
Sen, professor de origem indiana que recebeu o prêmio Nobel de Econo-
mia em 1988, trouxe uma contribuição importante nesse sentido ao pro-
por, do ponto de vista teórico, uma reforma para tratar dos problemas da
desigualdade e da incapacidade de lidar com bens públicos intrínsecos ao
sistema capitalista (Sen, 2000). Para tanto, seria necessário incorporar insti-
tuições de natureza comunitária, principalmente da dádiva, compreendida
como reciprocidade espontânea das ações. Pode-se dizer que ele criou a
teoria de um capitalismo equânime na medida em que introduziu, ao lado
dos mecanismos de mercado, a dádiva. Esta é o elemento fundante do
enfoque do capital social. Como assinalam Wasserman e Faust (apud Loebel,
2004: 1): “O capital social constitui-se em um enfoque relativamente recen-
te, isto é, uma noção que busca conjugar a perspectiva das redes sociais e as
normas de reciprocidade associadas”.

Tais considerações indicam a relevância da teoria do ator-rede proposta
por Latour na universalização de certas proposições das ciências sociais, ao
destacar a rede de alianças entre reformadores sociais e cientistas, em con-
formidade com certas agências institucionais e pressupostos científicos au-
torizados pelos pares, a exemplo da coesão social, da funcionalidade dos
conflitos e dos direitos humanos (Cepeda, 2000).

Há, entretanto, uma história e uma teoria implícitas na atualização do
conceito de redes sociais. Uma história que remonta ao período durante o
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qual, entre a Grande Depressão (1929) e o ‘choque do petróleo’(1974), o
Estado apareceu como instância privilegiada de coordenação social, pro-
motor da integração mediante políticas anticíclicas, indutoras da demanda
econômica, mais conhecidas sob a denominação keynesianismo.
Correspondeu a uma longa fase de expansão econômica que incluiu a in-
dustrialização de vastas áreas da periferia do mundo capitalista, dentre as
quais o Brasil. O esgotamento dessa fase, visível nas revoltas operárias e
estudantis de 1968 e na persistente inflação na década seguinte, propiciou
a retomada dos pressupostos liberais sobre a prioridade aos mecanismos de
mercado, à desregulamentação da economia, à privatização das empresas
estatais e à descentralização da política pública para os subníveis nacionais,
a sociedade civil e as empresas. Obviamente, tais pressupostos deviam ser
implementados principalmente na periferia industrializada onde a sobera-
nia nacional já se encontrava substancialmente enfraquecida pelos mecanis-
mos da dívida externa.

Redes de empresas são apresentadas (Olave & Amato Neto, 2001) como
variação de redes sociais que têm sido apontadas (Mortimore, 1992) enquan-
to uma característica do capitalismo a partir dos anos 80, sob a forma de
alianças estratégicas com o objetivo de conquistar mercados ou manter vanta-
gens competitivas em um contexto de diminuição das margens de lucro e de
deflação de preços. Para alguns autores (Ribault, Martinet & Lebidois, 1995),
redes de empresas são “sociedades de empresas” constituídas para obter vanta-
gens específicas (central de compras comum, complementação nos planos
técnicos e comerciais etc). No Brasil, as redes mais antigas surgiram na esfera
da comercialização atacadista e depois tomaram forma nos supermercados
que articulam produção ao comércio de certas mercadorias. Mas deve-se lem-
brar também a Rede Globo, como exemplo de uma rede nacional de meios
de comunicação de massa (televisão, rádio, imprensa) cujo domínio do mer-
cado a transformou, por meio do jornalismo televisivo de mais alta audiência
(Jornal Nacional), na ‘pátria eletrônica’.

A Construção Social do Conceito

O termo redes assume sua ‘veemência’ na literatura de administração e
gestão empresariais a partir da década de 1980, como parte da reestruturação
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empresarial decorrente da crise econômica e do ambiente de estagnação e
inflação das economias dos países capitalistas avançados na segunda metade
da década anterior. Lembremos que o processo de terceirização de ativida-
des que acompanha esta reestruturação das empresas requer, no contexto
de uma economia de mercado, formas adequadas de articulação e, pois, de
‘enredamento’. Além de ser um processo interempresas, a reestruturação é
também um processo intrafirmas, tendo em vista, com a redução dos níveis
hierárquicos, a colaboração dos empregados no crescimento da empresa
(Stotz, 1996).

É importante destacar que a ótica mediante a qual passou-se a observar
os fenômenos sociais continuou sendo a mesma, isto é, a problemática da
coordenação política da sociedade. Deslocou-se a ênfase da coordenação
baseada no Estado para a do mercado e se destacou, em todas as esferas da
vida social, o papel da empresa. A circulação de novos termos – como
cidadania corporativa ou empresa cidadã, responsabilidade social da em-
presa, selo verde etc. – passou a ser complementada por outros, como
responsabilização individual, vulgarizados no ‘empreendedorismo’ e na
‘empregabilidade’, signos sociais do mundo sob a gestão liberal, pois supõe
que as pessoas não ficam esperando dos outros (o governo, o empregador, o
parente, o padrinho) a solução de seus problemas, e que, ao mesmo tempo,
assumem a preparação e o desenvolvimento de capacidades não inatas. Em
outros termos, a pessoa deve ‘investir em si’. O ‘empoderamento’
complementa esta idéia na medida em que implica o fortalecimento de
suas próprias aptidões e recursos, lançando mão de diversos meios, dos
quais os mais conhecidos são os manuais de auto-ajuda e uma parafernália
de cursos de capacitação que vão do domínio da língua inglesa às técnicas
de preparar memorandos eletrônicos (Stotz & Araújo, 2004).

Esse é o mundo da pseudoconcreticidade, no qual as representações
das relações vividas são dominadas pelas categorias burguesas a ponto de
tais categorias serem simultaneamente evidência e explicação (Kosik, 1985).
O que há de novo é o papel desempenhado pelas ciências sociais: o apelo à
responsabilidade dos agentes sociais individuais é compreendido como par-
te do desenvolvimento da ‘modernidade tardia’ ou da ‘pós-modernidade’,
que encontra sua formulação racional na ‘sociedade de risco’ – o novo
‘objeto’ da reflexão sociológica, onde antes havia a ‘sociedade de consu-
mo’, mediante o qual se passa da certeza à incerteza, da estabilidade à crise
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nas instituições. O problema é que a categoria de individualização enquan-
to elemento central da ‘sociedade de risco’ está centrada na dimensão sub-
jetiva e não mais, como em Marx, Weber ou Elias, enquanto medida da
transformação objetiva das condições de vida (Costa, 2004) implicadas na
‘modernização’ da sociedade, isto é, no desenvolvimento do capitalismo
no mundo.

Os limites dos mecanismos de mercado em propiciar a agregação de
interesses sociais e a impossibilidade do Estado em continuar assumindo esta
função foram analisados por Norbert Lechner. O autor ressalta a relevância
das redes como resposta a tais limitações. Em outros termos, as redes permi-
tem a coordenação horizontal entre atores diferentes interessados em um
mesmo tema (Lechner, 1997). Elementos oriundos das relações sociais pri-
márias como casamento, família, parentesco, vizinhança, com suas regras de
reciprocidade, autolimitação e confiança, são incorporados nas regras de ne-
gociação e concertação implicadas nas redes secundárias ou formais.

O autor assinala a importância das redes para resolver o problema da
regulação de interesses, ao mesmo tempo em que aponta seu ‘déficit de demo-
cracia’, por mostrar-se pouco eficaz para dar conta das exigências de
representatividade e direção implicadas na coordenação política da sociedade.

Vale ressaltar, porém, o viés fortemente funcionalista da análise de
Lechner que elude o antagonismo social ao enfatizar os problemas de coor-
denação política acarretados pela ‘modernização’. Sua defesa de uma refor-
ma do Estado, com base na compatibilidade dos três mecanismos de coor-
denação assinalados, implica a aceitação prévia das regras de cooperação e a
funcionalidade dos conflitos decorrentes do desenvolvimento capitalista.

Redes Sociais: possibilidades e limites do ponto de vista
histórico

Até aqui destacamos mais as apropriações sociais do conceito, as quais
estão relacionadas fundamentalmente com a legitimação da ordem social.
Vamos discutir agora as possibilidades e limites das redes sociais do ponto
de vista empírico, de modo a apreender seu sentido histórico.

Visto na perspectiva brasileira, o enfraquecimento do Estado-nação e
da soberania popular, evidenciado nas políticas de ajuste macroeconômico
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que nos últimos 15 anos limitaram a participação política, favoreceu o
processo de entrelaçamento da ação das organizações não governamentais e
propiciou a expansão das redes sociais. Mas enquanto as empresas puderam
desenvolver redes por sua correspondência à estrutura capitalista, baseada
no mercado, as redes sociais enfrentaram desafios maiores devido à
heterogeneidade dos interesses envolvidos e à necessidade de constituir um
novo espaço institucional – o espaço da democracia participativa.

Tais limitações também se verificaram, paradoxalmente, durante o pri-
meiro governo de Luis Inácio Lula da Silva. Paradoxalmente porque o pre-
sidente da República, oriundo do Partido dos Trabalhadores (PT), um par-
tido que apresentava a participação como o modo petista de governar nos
municípios, havia gerado uma expectativa que acabou frustrada pelas impo-
sições da política macroeconômica.

Assim, na Conferência das Cidades, realizada em outubro de 2003, o
presidente da República anunciou o lançamento do programa especial de
habitação popular destinado a cooperativas, associações e grupos de mutirões
formados por famílias que ganham até três salários mínimos e habitam os
principais centros urbanos do país. Um programa que não deveria estar
dissociado do saneamento básico e da atenção à saúde da população.1

O ministro das Cidades, Olívio Dutra, defendia que a regulação do
setor de saneamento básico no país ficasse a cargo dos conselhos das cida-
des, instâncias com participação popular que decidiriam regulamentos
tarifários, reajustes de tarifas, controle e fiscalização dos prestadores de ser-
viços. Em março de 2004, porém, o governo mudou de opinião: “O gover-
no federal desistiu da idéia de atribuir aos conselhos municipais de partici-
pação popular, como queria inicialmente o Ministério das Cidades, o
papel de órgãos reguladores do setor de saneamento básico”.2

O Ministério das Cidades que poderia alavancar a economia popular
sofreu um corte de 87% de seu orçamento no primeiro ano de governo e,
ademais, após um ano e meio de funcionamento, não conseguiu estruturar-
se para assumir o saneamento básico. Mas a decisão política mais importan-

1 GAZETA DO POVO. Mobilização pela moradia: “Lula quer unificar programas de habitação”.
Gazeta do Povo, Paraná, 24 out. 2003. Clipping – Veículo. Disponível em: <www.moradia.org.br/
moradia/clipping/VisualizarClipping.php?id=611>. Acesso em: 29 maio 2007.

2 GOVERNO desiste de usar conselhos populares para regular saneamento. Valor Econômico, São
Paulo, 15 mar. 2004. Disponível em: <www.ecoenob.com.br/artigo_desiste.html>. Acesso em:
29 maio 2007.
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te do governo consistiu em ter deslocado do Ministério das Cidades para a
Caixa Econômica Federal (CEF) a função de instância governamental de
alocação dos recursos para esta área, restringindo a influenciada da perspec-
tiva de desenvolvimento social em oposição à econômico-financeira impos-
ta pelas regras acordadas com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Outra iniciativa importante foi a da consulta popular para a elabora-
ção do orçamento da União, o chamado Plano Plurianual de Investimen-
tos (PPA), para o período de 2004 a 2007. Também nesta experiência da
participação popular verificou-se uma frustração semelhante. Na opinião
dos coordenadores da Inter-Redes e da Associação Brasileira de Organiza-
ções Não Governamentais (Abong),

o processo de consulta operacionalizado pela Secretaria Geral da Pre-
sidência da república junto com o Ministro do Planejamento e (...)
representando instâncias da sociedade civil, pela Inter-Redes e pela
Abong, representou um enorme desafio, e algumas de suas limitações
foram apontadas desde o primeiro momento pela sociedade civil, es-
pecialmente a exigüidade do tempo reservado para a preparação e a
realização das consultas, a dinâmica metodológica adotada, bem como
o próprio objeto da consulta.3

Fato é que as orientações estratégicas e as ações e programas não esta-
vam em discussão. Na avaliação, afirma-se que a proposta governamental
não contribui de forma satisfatória para a redução das desigualdades sociais
e econômicas da população e não contempla uma visão sustentável de de-
senvolvimento sócio-ambiental.

No documento, ressalta-se a contradição entre a imposição de um su-
perávit fiscal estimado em 70 bilhões de reais, resultado do compromisso
do governo com o FMI, e as demandas apresentadas no processo de consul-
ta à sociedade civil sobre as metas do PPA.

A Inter-Redes propõe a retomada do ponto de partida da consulta da
sociedade civil pelo governo, a saber, a construção dos mecanismos e da
metodologia de participação nos processos de revisão e no monitoramento

3 INTER-REDES. Carta política. In: Inter-Redes. 5 abr. 2004. Disponível em: <www.inter-
redes.org.br/index.php?fuseaction=Biblioteca>. Acesso em: 29 maio 2007. A Inter-Redes se
apresentava na internet (www.inter-redes.org.br/) como “um espaço de articulação de redes e
fóruns de organizações da sociedade civil brasileira que atuam de diversas formas e em diversos
temas, para o fortalecimento da esfera pública, promoção de direitos e proposição de políticas”.
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do PPA. Outro objetivo é o da elaboração de indicadores desagregados por
gênero, raça, etnia, rural, urbano etc., permitindo, assim, um acompanha-
mento mais qualitativo por parte da sociedade civil no impacto real das
políticas públicas.

Este último aspecto deixa patente que, ao propor a elaboração de indi-
cadores capazes de identificar, no processo orçamentário, os grupos da po-
pulação destinatários da política pública, a Inter-Redes introduz a justiça
social pelo viés da justiça cognitiva (Santos, 2002).

Nesta perspectiva desejada pela Inter-Redes, a participação popular
poderia vir a ser a base de uma governabilidade ampliada (Avritzer, 2003),
ou seja, poderia ter propiciado ao governo a oportunidade de libertar-se da
excessiva dependência da sustentação parlamentar, majoritariamente situa-
da à direita no espectro político-partidário.

Contudo, o governo não respondeu positivamente à agenda proposta,
o que levou o conjunto das organizações que compõem a Inter-Redes a
lançar uma carta na qual afirma seu afastamento da parceria estabelecida
com a Secretaria Geral da Presidência da República ao mesmo tempo que
afirma o interesse em rediscutir bases e parâmetros para dar continuidade à
participação social no PPA.4

Quando se examina o problema da concertação de interesses na esfera
pública, verifica-se a dificuldade de a “mão esquerda” do Estado (Bourdieu,
2001) – apoiada, no caso brasileiro, na Constituição de 1988 – compensar
adequadamente o que a “mão direita” do Estado retira da riqueza nacional
para viabilizar a estabilidade de preços e garantir o financiamento da dívida
pública interna. Além de ser um problema de “relações de força”, é um pro-
blema substantivo ainda mal equacionado quando se pensa no dilema
focalização versus universalização imposto às políticas sociais neste contexto.

Raramente este dilema ultrapassa a justa crítica à visão de ‘Estado Mí-
nimo’ presente até mesmo na literatura da saúde pública, como se constata
na atribuição do papel de “atores fundamentais da política social” às famí-
lias e às redes primárias baseadas na concepção do “cuidado comunitário”
em uma revalorização da tradicional função cuidadora das mulheres e dos
laços de solidariedade estabelecidos entre pessoas dos grupos sociais mais
pobres da população face a uma assistência formal (estatal) à saúde deficitá-

4 Comunicado Inter-Redes e Abong. Brasília, jun. 2004. Disponível em: <www.inter-redes.org.br/>.
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ria e às limitações econômico-financeiras ao Estado de Bem-Estar Social
(Serapioni, 2005).

Deve-se considerar também o risco da reprodução das desigualdades
sociais que a vinculação entre indivíduos, famílias e ‘comunidades’ com o
Estado – baseada nos laços sociais – acarreta quando desloca o vínculo da
cidadania, uma vez que “as deficiências da provisão dos cuidados públicos
são colmatadas pela [suficiência] das relações informais” (Portugal, 2005:
21). Ora, em um país onde o estado democrático de direito é ainda bastan-
te frágil, a ponto de ser discutível falar-se em esfera pública, como é o caso
do Brasil, tal risco se torna bastante concreto, até mesmo porque passível
de uma apropriação clientelista sempre presente na mediação política dos
serviços prestados à população.

Contudo, a crítica da focalização desconhece o fato de que o gasto
social em saúde expressa uma resposta às demandas inesgotáveis por cuida-
dos de altos custos prestados por empresas e grupos médicos. Se não se
trata de transferir às pessoas a responsabilidade por estes custos, cabe ressal-
tar, no contexto da atual fase do capitalismo caracterizado pelo predomí-
nio do mercado e da responsabilização individual, a importância das redes
sociais – na imbricação das redes primárias com as secundárias – para “in-
tervir sobre os determinantes coletivos dos problemas de saúde, mantendo
a responsabilidade das pessoas frente aos processos de doença” (Sabroza,
1994) como uma forma de articulação dos segmentos populares da socieda-
de civil em suas pressões para garantir o direito à saúde.

A Título de Conclusão

Esta complexa relação entre indivíduo e grupo, relações primárias e
secundárias, deve ser vista igualmente como um processo de afirmação su-
jeitos individuais e coletivos, quer dizer, como parte de um processo de
conhecimento. Um destaque especial deve ser conferido ao saber das pesso-
as comuns que, além de trazer os ‘elementos de bom senso’ do senso co-
mum, expressam o conhecimento social experienciado na multiplicidade
de vínculos sociais e reconstruído à luz das informações técnicas e científi-
cas a que se tem acesso, a ponto de se falar em conhecimento social, resul-
tado de uma nova articulação entre saberes (Marteleto & Valla, 2003).
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Torna-se então compreensível a proposta apresentada no início deste
capítulo de pensar as redes sociais como conceito de junção entre informa-
ção e saúde. A apropriação crítica do conceito de redes sociais como ele-
mento compreensivo da dinâmica social em suas possibilidades e limites
possibilita explorar a riqueza das experiências de ação e de solidariedade.
Mais ainda, aponta para a mudança social. Redes sociais são conceitos cen-
trais para uma teoria da mudança social (Sztompka, 1998) no contexto da
atual fase do capitalismo, caracterizada pelo predomínio do mercado, pela
fragmentação do mundo do trabalho e domínio do capital financeiro.

A nova concepção de democracia que desponta nas iniciativas de parti-
cipação sob a forma de redes sociais ainda não coloca em questão a estrutu-
ra de classes e de poder que em tudo favorece o domínio do capital. Contu-
do, pode instaurar um novo caminho da política na medida em que pro-
põe a democracia como uma forma da mais ampla participação capaz, in-
clusive, de revalorizar os processos de construção de consenso por meio da
democracia representativa. Nesta perspectiva, mais do que direitos econô-
micos, o movimento dos trabalhadores na época atual precisa arrogar-se à
cidadania ativa, à interferência política sobre e no governo (Benevides, 1998).
Não se trata de um caminho fácil: a existência de redes sociais facilita a
interlocução livre e igualitária, mas a construção de agendas comuns e a
tomada de decisões implicam o estabelecimento de alianças e, em
contrapartida, de oposições de interesses.

Isso nos remete à história, à dinâmica do capitalismo e da luta distributiva
que esta dinâmica, tendencialmente concentradora e excludente, sempre
acarreta. Por isso mesmo, a concertação de interesses em arenas públicas
tem limites. Acordos em torno de reivindicações comuns podem ser esta-
belecidos entre lideranças, mas será a luta social que vai criar a constelação
de interesses capaz de mover a pesada roda da História.
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