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José da Rocha Carvalheira I

, Médiooc l'rotr..or rirulnde mooicin..

wci..l d:i FMR1'/US!'; Sócio do CEIlI!5;

Foi 1'r<:1idcnlC d:i ABRAS<:O (ZOO(;-ZOO9).
jrcarwJ@'lioaw;.br

DEBATEOORES I DISCUSSAN1S

o Estado que queremos e a saúde dentro dele

The Stflte we WaJlt flJld the health withiJl it

Premissa: Comentar o trabalho de Nelson Rodrigues dos Santos "O

Est:ldo que temos e os rumos que queremos. Contribuiç;'ío p:lr:I po~

sicionamemo com os novos governos: federal e esmduais" é missão espi

nhos:l. Em primeiro lugar, pelo respeito :10 intelccm:ll, :ldnliraç;'ío pelo

gestor e Clmaradagem de uma longa amizade que se estende por mais de

cinco décadas.

Contexto: Em segundo lugar, pelo momento crítico por que passa o

SUS e pela expectativa favorável com a designaç:io das novas equipes ges~

toras do Ministério da Saúde e das Secretarias de Estado. Quem sabe dizer

quem somos os 'que queremos'?

Taref:l: Em terceiro, o texto :lv:mça por terrenos que o Autor tem

palmilhado por anos a fio e submetido a uma espécie de 'rede social de

amigos do Nels:ío'. Um:l :lnálise que foi sofrendo seguidas atu:llizaçóes

que reAeriram o lusrro de sua reAexáo e as circunstâncias em perene mu

dança.

Abordagem: Por derradeiro, que caminhos me disponho a percor~

rer. Sem nenhuma dúvida, o que se espera de um comentário crítico é

primordialmente que analise os fatos concreLOS abordados pelo Autor.

Iniciarei por aí, apenas para confirmar o que é um consenso. Trata-se de

reconhecer na análise do Autor uma das sínteses mais confiáveis do que

poderia chamar 'ontologia do SUS'. Na sequência, darei vazão a meu

viés acadêmico, com sugestóes de análise extraídas da moderna maneira

como os teóricos :lbordam a questão da formulaç:ío de políticas públic:ls,

as 'comunidades epistêmicas'. Finalizo com uma incursão pelo terreno da

militância política do Autor e, por decorrência, do quadro atual dos 'gru~

pos de interesse' que se abrigam sob o manto do movimento da Reforma

Sanitária Brasileira.
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o SUS QUE TEMOS

Já mencionei que o textO do AutOr consolida um

diagnóstico preciso da situação do SUS, cominua~

mente aprimol.ldo. Não vou reperir os mimeros, nem

olhares do Autor a respeito deles, com os quais con~

cordo plenamente. Afinal, o artigo está neste mesmo

número de Saúde em Debate. Apenas alinho algumas

das ideias que me chamaram mais a atenção.

Quanto ao subfinanciamento público do sistema

público, os números são críticos: enquanto a receita da

União sobe, o orçamenw da saúde desce!

Quamo 11 relação público-privado, lembrei-me

de Gemile de Mello que, ate na mensagem de sua se~

cretária cletrônica, afirmava enfático: "pagamento por

unidade de serviço e fome incontrolável de corrup~

ção". O Autor compam o per capita/ano do SUS com

o dos planos e seguros e desvenda o disparate. Afirma,

ainda, que a ANS parece ter sido criada apenas para

imcrmed.i:lf empréstimos do BNDES e BID. Conclui,

com Gemile, que a remuneração por produção induz

'relações de mercado' e não parcerias. E denuncia a

propOSta de venda de serviços públicos de saúde no

mercado, aprovada em São Paulo. Finaliza apomando

o 'emar:lnhado' de distorçôcs priv:nizamcs e escapis~

mos da gestão pública.

Quanto ao gerenciamemo público dos es[abele~

cimemos públicos de saúde e gestão dos recursos hu

manos, faz severa crítica à organização do acesso pela

atenção básica sem ter condições de definir verdadeira

porta de entrada prefercncial do sistema.

Em sua "Proposta de medidas para ill1plementa~

ção dos rumos constitucionais", o Autor transita pelo

'desvio estrUturaI' e pelos 'desdobramemos fundamen~

tais'. Elabora este trecho do artigo num:t sequência de

:tçõcs que resultam de sua reconhecid:t experiência de

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rio dt J:lnc,,'" ~. 3~. n. 117. I' 637·M.t nuddt•. lO II)

intelectual, gestor e político. Acentuo que considero o

Autor como um verdadeiro 'dirigente' na concepção

de GranlSci.

UMA ANÁLISE POSSÍVEL

No capítulo "Política pública de s:túde: sua re:lli~

zação", o Autor faz menção a uma política 'explícit:l.',

associada aOS preceitos constitucionais e outra 'im~

plícita', associada 11 hegemonia de grupos. Esta ideia

nos remete ao conflito entre a formulaçáo de politicas

IJersus 'srreet level bureaucracy' no SUS ideal. E ao con

flito, ainda maior, quando se considera o 'SUS real +

saúde complementar'. Os "tópicos para reflexão" do

Autor são exemplos marcantes dessa maneira de inter

pretar a formulação de políticas. Já analisei esta ques

tão em dois uabalhos anteriores, ambos publicados em

Ertudos AMn(ados, do IENUSP (Carvalheiro, 1999;

C1rvalheiro, 2003). VOll me permitir transcrever al~

guns trechos desses tt3balhos que ainda expressam

meu pensamelllo a respeito da formulação de políticas

públicas.

Uma tendência que 5e verifiCt1 110 âmbito da

sociologia politica: a introdução de uma abor~

dagem pelo conceito de comunidade epistêmi~

Ct1, para dar conta da complexidade do proces~

so de implementa(tio de pol/ticas públicl15. A

comunidade epistêmica não é composta exdu~

sivamente de cientistas. o que a diftrencia da

coHumidade cielltlfica propriamemedita, com

seu consenso paradigmático intersubjetivo, na

lin!Ja proposta por 1lJOllll15 KlJUII. Asseme/lJa.

se mais aos co1etivos do pensamento, grupos

sociológicos com um miJo de pensamento co~



mum, identificaMspor Ludwig Fleck, um pre~

cursor d~ Khun (HAA~, 1992). A comunidade

epistêmica, ne55fl formulação, i compostfl por

profissiolJais, inclusive cientisttlS, I1ItlS tambim

por politicos, emprmin'os, banqueiros, admi~

nistradores, entre outros, que trabalham com

um bem fundamental: o conhecimento como

instrumento de implementação de políticl1S.

OJ membroJ de uma comunidtlde epistêmictl

comptlrtilbam valo"s e têm um projeto politico

fundado nrnes wlom. Compartilham, ainda,

maneims de conhecer, padrões de mciodnio e

compromllios com a produção e aplicaçiio do

conhecimento. (CARVALHElRO. 1999).

Destacamos o conceiro de 'comunidade epistê~

mica' no sentido que lhe i conftn'do por Haas

(992) e apropriado no terreno da saúde in

ternacional por Melo e C05fa (994). Um tm

balho deSutton (999) avança no sentido de

anociar à comunidade epútémica uma malha

politica' (policy network), empre5tandn ao con~

junto uma dinâmica que incorpora a ideia de

contradições internaJ e é mais plaU5tvel com o

m/mdo real Em particultlr, identifictl 05 gru

pos de intere5se' (intere5f groups) como elemen~

tos essenciais na análise dos rumos do procrno

de implantaçiio de uma politica. Mais que

llio, avança no sentido da discrepância entre

o esforço dos queformulam as políticas (poliey

makers) e a realidade concTt:ft1 enfrentada por

aqueles que aJ implementam na prática. Ou

05 respomáveis pela 'burocmciaao rés do chiio'

(street levei burt:aucmcy). Euas in.rtâncias são

representadas peltls escolas, as delegacias de

policia, os juizndos de pequenas causas e, em

nono caso, centros de saúde, hospitais, Itlbom~
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tón'os etc. Nada mais exemplar do que a reali~

dade do SUS daJ ruas, como contraponto cruel

ao SUS dos gabinetes. (CARVALHEIRO, 2003).

Já no 'resumo' do ;migo o Autor reconhece o viés

de análise do pOSTO em que se encontr:t: um intelectual

com 'somente a vivência e a reflexão acumuladas em

milidncia na política pública de saúde', mas acrescema

o convite 'ao final. para a continuação do debate'. Um

exemplo concreto desse viés está nas suas Referências

Bibliográficas: são 17, sendo 13 publicadas cm veículos

patrocinados por entidades filiadas à comunidade epis~

têmica sanitarista, 10 em Saúde em Debate (CIiBES)

e 3 em Ciência e Saúde Coletiva (ABRASCO), além de

uma tese defendida em programa de pós-graduaç:io da

mesma tendência.

Esse desafio para 'continuar o debate' pressupõe a

ideia de ouvir o discurso contraditório, como assinala

Pessono (2001) em sua análise da política de saúde

na América Latina na visão da OPAS e na do Banco

Mllndi:l.l (BIRD):

Esre mudo Jàz uma análise dos discursos

da Organizafiio Pan-Americana da Saúde

(OPAS) sobre politicas de saúde paTa a Ami~

rica LatiTUl e Caribe, no período compreertdi~

do entre 05 anos de 1986 a 1994. A análise

t realiznda rendo como contmpoJiçâo 05 dis~

cursos do Banco Mundial. no mesmo perío~

do... Pam a realiZilfâo destf1 tareJà apoia-se

na corrente denominada de 'escola francesa

de análise do discurso: Após a manurençiio

de uma longa polémica discursiva,foi pontvel

c!Jegar à conclusiio de que a OPAS atualizou

seu dúcurso a partir dos temm apresentados

~/o &1ICO Mundial- finaJlciamento, eficdcia

e eficiência. Houve um derequi/lbrio 11S50~

.<;"úJ, , .. DriMu, Rjo deJ>nwo. ". 3~. n.1l7. l' 637·1>13. nuude•. IlHO
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ciativo semântico entre universalidade, in

tegralidade e grtttuidade da atenção à saúde

defendida pela OPAS. A defesa do princípio

da não exclusividnde, pelo &nco, fli decisiva

para aquele desequilibrio. (I'ESSOTTO, 2001 l.

Resta saber que coletivos de pensamento se farão

ouvir em contraposição ao discurso do Autor. Btamos

hoje na iminência de a~istir a um debate, espero que

de nível elevado. a respeito da existência dessas duas

comunidades epistêmicas que se esforçam para con

quistar o domínio político da área da saude. Estou me

referindo ao desdobramento das ideias do Complexo

Produtivo Industrial da Saúde e ao anúncio de que a

nova equipe do Ministério da Saúde csmm encomen

dando a uma OSCIP uma espécie de 'auditoria no

SUS', como já foi mencionado por alguns. Ocorre que

essa entidade tem o sugestivo nome de Movimento

Brasil Competitivo (MBC) e assinala em seu sítio na

Internet que

Todos ganbam quando o pais melbora, e e

núso que o Movimento Brasil Competitivo

acredita. Criado em novembro de 2001, o

MBC desenvolve projetos para tornar o Brasil
. . .

mau compeflttvo.

Esse cOlllralO implica que lipo de 'competitivi

dade'? 'De mercado', supostamente. Que valor deve

ser agregado? Mais oferta de bens 'competitivos'? Ou

mais atenção a 'nece~idades'? Retomo a Transcrição:

Com relação à implementação da polirica de

saúde, na atualidade, identificam-se dttaS

correntes, com paradigmas concútuaú dú

tintos: o da saúde pública' e o da 'economia

da saúde: O paradigma da saúde pública

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rio dt ]:lnc,,'" ~. 3~. n. 117. I' 637·M.t nuddt•. lO II)

adota o principio da equidade e o marco

conceituaI da epidemiologia. O paradigma

da economia da saúde, os princlpios da com

petitividade, da flcalização e selt:tividade

da ação pública e o método das ciências eco

118mícas e admíllisTrativfls. idenTificam-se

como principais agências de flrmulação des

ses paradigmas, respectivamente, a Organi

ZAção Mundial da Saúde (OMS) com suas

regionais e o &inco Mundial (Melo & Costa,

1994). (CARVALHEIRO, 1999).

o MUNDO DO 'RÉS DO CI-lAO'

Neste trecho considero queslões que me assal

taram na leitura do aITigo e que dizem tespeito ao

embate político que se trava no terreno da formu

lação de políticas e, muito particularmente, na sua

implemen t:tÇ<Ío.

O desconfono com a falta de compromisso de

amigos membros da comunidade epislêmica 'dos sa

nitaristas' com a efetivação das propOStas construídas

pelo Movimento da Reforma Sanitária é expresso pelo

Autor de maneira enfática:

Vale Transcrever Trecho de depoimenfo da eco

nomista emérita Maria da Conceição Tavares

em janeiro/20oo: .ltpós resistir os 21 anos de

ditadum, a dúvidn e angústia sobre o ftturo

do Brasil só começaram para valer a partir de

1994: sem Ter como canalizar a indignação

ante a transição democrdtica apodredda, o

desmonte dn Constituição e o retrocesso dos

direitOs sociais. Assisti ao manacre da des

construção da noção, ventÚJ em Brasília meus



ex~companhdros de lura democrática irem se

convt!1'tmdo à; leis do mercado e do império

'com uma lIammlidade e uma jà/sificafiÍo de

consciência' que nenbuma tortum ou campo

de concentração conseguiria provocar. &am

movidos pela vaidade e a arrogância de uma

casta dirigente absolutamente segura de seu

saber e do poder delegado. '

A economista emérita identifica os descaminhos

no início do governo de Fernando Henrique urdoso.

Mas, na saude, as dúvidas surgiL.lm já durante os anos

80. Volw a [L.lnscrever:

Não seria exagero admitir que a comunidade

epistêmica do saúde pública brasileira conse~

guiu uma vitória expressiva durante oprocesso

constituinlf'. É sempre bom recordar que, ape

sar de convocado pr:lo presidenft:José Sarney, a

VIll Conftrincia mio contou com a presença

dos representantes do iniciath'a privado na

COM a eles arribulda. O Relatório da Conft~

rência remetia a uma 'Comissão Nacional da

Reforma Sanitdria' (CNRS) a responsabilida

de de produzir um texto mais compatit'el com

a necendria pactuação com os setom privados

mais ativos e com o 'centrão: que representava

esses interesses na ksembleia Nacional Consti~

tuinte. O texto foi considerado polêmico para

muitos por abrir espaço J iniciativa prillada,

ainda que em cardter complementar: Setores

mais radicais da comunidade dos sanitaristas

consideraram que o texto encaminhado, por

fim, à AJsembleia Naciomtl COflstitnillfe bur

lava as decisões do Vlll Conferência. Na ver

dade, a comunidade cientifica deu seu aval ao

texto tk 'consemo: (CARVALHEl RO, 1999).

CARVALH El RO. J. R. • o úl<hl<> qw: qw:",,,,'" c• uMo ci<nU'o Jelo 64 1

E ainda mais:

Por todo esse passado de gloriosos momentos

de explicito ati/lismo coletivo, os sanitaristas

imistem em afirmar que o S US lião deve ser

considerado propriedode de partido politico

algum nem de nenhum particular gOlJerno,

em qualquer nlllei Nesse sentido, sua constru

ção ê a de uma política de Btado, pertence ao

ptlls e a seu pO/lo. (CARVALHEIRO.2003).

Na reta final do artigo o autOt reconhece que há

uma luz no fim do túnel, arravés da correçáo do salá

rio mínimo acima da inRação. a partir de 2003. Mas

indaga se a transferência de renda. resgatando 40 mi~

lhões de I>CSSO:lS da pobreza e reativando 'ainda que em

elap3 inicial um poderoso mercado interno, será capaz

de dar nascimento a uma real social-democracia bra-

sileira'. Curiosamente, dois ilustres membros do mo

vimento s:micário brasileiro têm pensamentos que se

aproxim:un. O j:í mencionado artigo de Gllvalheiro

(2003) estava inserido em número especial de Estudos

Avançados que analisava como 'caso' a cidade de São

P:J.ulo. Duas importantes contribuições eram assinadas

por dois secretários de Saúde em períodos diferentes.

Jose da Silva Guedes (governador M:írio Covas, PSOB)

e Eduardo Jorge (preCeila Luisa Erundina, PT). Eis °
comentário que, então, comeu:

Os dois atores!aufOrt:s dos trabalhos apresenta

dos são sem dúvida os protagonistas do processo

em curso, no perlodo escolbido para análise: os

secretdrios do Saúde do Btado de São Paulo,

José da Silva Guedes, e do Município de São

Paulo, EduardnJorge. Num sentidn muito prt:

ciso, ambos pertencem à mesma comunidode

epistêmica que congrega acadêmicos, mivistas

.<;"úJ, , .. DrlJ",u, Rjn JeJonwn. ". 3~. n.1l7. l' 637·M3. nuu&•. IlHO
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politicos, gestores públicos, corporações projis

sionais, associações de portadores de patologias

e/ou de deficiências etc. Embora se autodejillam

em seus textos como pertencendo tlO Ctlmpo so

citll democrata num caso eao campo socialista,

no outro, ambos ptlrticiparam com o melhor

de seus esfõrços na construção de um projeto

de orgtlnização das ações de saúde num país

ctlpittllisttl ntl periferia tÚJ mercado globali

udo. Paú muito distante de umtl organiZtlçiio

socialista do modo de produçiio e que nunca,

de fluo, pode ter sido considt:rado sequer pr6

ximo de um EítatÚJ capitalista 'de bem-estar

socitl/' (weljàre state). E i nessa imema contra

diçiio que os sanitarntas têm que se molJt!r, o

que lhes conftre uma certa aura de santidade,

ou melhor. de opção simultânea pelos pobres e

pela pobreza. O que é um profundo equivoco:

para ter um t'erdadeiro sucesso, o SUS precisa

ser para todo o pO/lO brasileiro e niio apetttls

para o estrato dos despossuldos. ou have nou

que é como os textos das agências económicas

multilaterais tratam os pobres, por oposição

aos hatlt!S. (CARVAUIEIRO, 2003).

BAKUNIN TINHA RAZÃO?

Considerando que na composição do novo 'pri

meiro escal:ío' do Ministério da Saúde todos, até o

minisrro em seu discurso de posse, afirmam pertencer

:10 Movimento d3 Refoflll3 Sanitária. Considerando

o des3b3fo de Conceição T3vares. Considerando, so

bretudo. a complexa situação do mundo após a f3lén

cia do 'socialismo real'. Considerando isso rudo. duas

ideias me vêm ti mente:

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rio dt I"MII'" ~. 3~. n. 117. I' 637·M.t nuddt•. 10 II)

Uma é repetida: "... (iSto) remete ti conclusão que

uma comunidade epislêmiC3 também é composta de

figuras hisl6ricas, como Marx". (CARVALHHIRO, 1999).

Outra diz respeito 11 crise d..1. esquerda e do so

cialismo num mundo globalizado mais no sentido do

capilal financeiro do 'lue no do 'internacionalismo

proletário'. Num curioso texto sobre 'uma esquerda

darwiniana', Peter Singer (2000) remete à rivalidade

entre Marx e o líder anarquista Bakunin pelo con

trole da Primeira Internacional (em 1874!). O debate

entre eles resvala para o valor do sufr.ígio universal,

contestado por Bakunin. E para a mudança de 'fide

lidades' quando alguém se torna uma 'autoridade'.

Marx assegurava que a familiaridade com um líder

operário seria suficieme para que Bakunin abando

nasse seus 'pesadelos sobre a :llltorid..1.de'. Singer con~

dui que

a história dos regimes que se declararam mar

xistas demomtra que Marx SI: equivocou e que

os pesadelos de Bakunin t:ram desconsoladom

mente proflticos, embom a solução que apre

senta/la para o problema da autoridade tam

bém niio teria tido sucesso.

Como ficamos?
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