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604 EDITORIAL

Saúde e democracia, hoje

(luando, nos seus prim6rdios enrre os anos 70 e 80, o CEBES forjou

"'--<.:eu more 'saúde e democracia', não dnhamos ideia da enorme pro

blemática que tal relação viria a apresemar na dêcada que se inicia neste

ano de 2010, lllarcado pelo pleito derivo para presidente e governadores.

Não é que atualmeme ponhamos em dúvida a validade e a oportunidade

deste mote, entendendo sempre a saúde e a democracia em semido amplo.

Para n6s, saúde tem aqui um semido que transcende a organização de um

setor de ações e serviços voltados para a promoção. prevenção e recuperação

da saúde individual ou coletiva, algo que hoje se identifica com o SUS,

seus problemas de financiamento e de gestão e assim por diante. Por sua

vez, democracia não [em somente o significado de organização periódica

de processos de escolha de represemantes do povo e o exercício das funções

legislativas e executivas de governo. Ou seja, democracia não é só a alter~

nância das pessoas e p:trtidos escolhidos para governar.

Retomando a célebre definição de Canguilhem, que tanto nos ins~

pirou nos anos primordiais do Movimento Sanitário, saúde tem a ver com

os 'diferentes modos de andar avida'. Podemos, então, perguntar como

anda a vida do brasileiro quanto à sua necessidade de contar com um

ambiente social e físico propício a seu pleno Aorescimento e às realizações

culturais próprias do ser humano? $.1hemos que uma respOSt<l ponderada e

sinceld a esta pergunta acabar.í por invocar o efeito deletério de dois males

que se nos mrnaram familiares: a violência urbana e a deterioração do meio

ambiente. A desigualdade estrUlural da sociedade brasileira vem em reforço

desses m:tles e do cortejo de doenças crônicas decorremes da challlada

uansiçío epidemiológica. Essas du.1s questões, a da violência e a poluiç:iol

deterioldç:io do meio ambiente são dimensões complexas da saúde com as

quais o Movimento Sanitário [em de se confromar doravante sob denomi

nações como estas: violência no trânsito. guerra entre gangues, repressão

ao tráfico de drogas; e, de ouuo lado, poluiçáo das águas. envenenanlenw

por agroróxicos. destino dos lixos, aquecimenro global.
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EDITORIAL

o Movimento Sanitário está p:uticularmenteem débito hisrórico com

a reflexão e com a tomad'l. de posicionamento político acerca da questão am

biental, que tem inuinsecameme um caciter imerIl:lcional, conforme tem

sido acentuado nas ediçóes sucessivas do Fórum Social Mundial. Quanto

a isro, convém repetir aqui as palavras de nosso companheiro equaroriano

Jaime Breilh, cm arrigo que F-tz parte do livro Determinarão Social tÚl Saúde

e Rejõrma Sanitária, recentemente publicada pelo CEBE.S:

EI problema $ujeto a debate deberfa $erel de la determinllción $ocial

de 111 vida, J no apenas eI de /o. determinación social de la $alud. Por

lo pronto, báHenO$ cnn argumentar que no e$ completa la acción

por la $alud humana, $in imegrarltl a /o. lucha por la definsa de /o.

vitÚl en la madre naturalt'Zll, o en otra$ palabra$, que no d ade

cuado J vinble pnm ln $lllud cnlectivn en el plazo medimo enJocnr

todm nueums opemcione$ con un $entido nntropocéntricn $010 en

la promoción J definm de la vida humana, ún proteger J ampliar

la reproducción de /o. vida en la naturaleza. Podrla reJorzam me

argumento diciendo: no f!j poúble hacer una epidemiologia critica

eficaz y qectil/tl, sin trabajor complemeflfariallleflfe 1t1la ecologt'a

CdtiCtl orientadn n ln $u$tentnb;/idad; no eJ viable lograr modo$

de vida, plena J $oHenidamente $alutÚlble$, cnn $010 construir una

$ociedad $Olidaria, $in que esta $ea a /o. par $wtentable. (BREILH,

2010, p. 92).

Quanto ao tema da democracia, devemos perguntar: est:l.mos satis~

feitos com o que já obtivemos nessa dimensáo essencial do convívio social?

Certamente, náo, devido à penúri:l intelectual :l que foi reduzido o deb:lle

presidencial sobre S:lúde, especialmente llO segundo turno. Ademais, esta

questão não pode ser respondida tendo unicameme por referência ° desem

penho dos mecanismos da democracia representativa. De fato, paI':1 nós do

CEBES, :l verd:ldeira democr.tcia associa~se com a força. e a amplimde da

participaçáo popular n:l formulaç:ío e no direcionamento chs políticas pú~

bliGls, bem corno COlll :l vil:llid:lde dos 1ll0vimel1los sociais, que gozem de

plena autonomia, ponamo, não se submemlll a qualquer tutela por pane

do Esmdo. Quanto a estes dois aspecros, nosS:l avaliação é pessimismo

O chamado controle social, termo que se refere especialmente aos

conselhos de saúde, náo se interessa em pensar e debater com grandeza
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ético~política os temas centrais das políticas de saúde. Os conselhos de

saúde estão burocratizados e sua prática em nada caracteriza o debate enlre

distintos atares como atividade 'parlamentar', o falar um com os omros,

próprio de quem (,1. política. Assim. transformaram~se numa espécie de

'juizado de pequenas causas', sem nenhum demérito para esra importante

insrituiç50 de democratização do acesso à justiça. Diversos estudos têm

identificado que três situações predominam e são sempre previsíveis no

controle social: a) o confronto permanente da representação do segmento

dos trabalhadores contra a representação dos gestores; b) o predomínio da

visão de mundo corpomtiva dos trabalhadores, que sempre se arrogam o

direito de falar em nome do bem público; c) a posição subalterna da visão

de mundo dos usuários do SUS, a qual, para o CEBES, constitui o compro

misso basilar e com a qual se identifica.

Em nossa opinião. a debilidade da participação e do controle social

está estreitamente vinculada à ausência de política dos movimentos sociais e

dos partidos aruais, que n50 são mais capazes de articular um interesse geral

da sociedade que se trdduZ3 no campo da saúde. Nos últimos anos, em que

muitos de seus integrantes estiveram em posição de poder instituída pelo

governo, os movimentos sociais acabaram por se distanciar ainda mais da

possibilidade de uma :uuação crítica. básica para o aprofundamento de sua

ação política.

As representações nos conselhos passam a falar unicamente por si e

se manobram e são manobmdas de acordo com objetivos bastante circuns

tanciais e parricularistas. Conclusão: o que nos faz. falta nos conselhos de

saúde é o debate aberto e livre, o debate político sobre política. o debate

democ.r.ítico e cidad:í.o comprometido com os interesses colerivos. Mas. no

fundo, a mediocridade do debate e sua curta visão s6 se tornam possíveis

porque os movimentos sociais eSlão paralisados e silenciosos. O CEBES

deve-se perguntar repetidamente quais são, na conjuntura social e política

vigente. as causas mais profundas dessa paralisia e desse emudecimento dos

movimentos sociais. Retomar o debate crítico, amplo e politizado sobre a

saúde tem sido o objelivo principal do CEBES e, neste sentido, pretende~

mos contribuir na formaç:ío de sujeilOS instituintes, ou seja, com capacidade

crítica e com voz altiva no campo da saúde.
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