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Cotidiano social e político

Este ensaio busca problematizar a neutralidade acadêmica e 
cotidiana na atualidade, bem como aponta pistas de como lidar 
com tais situações, inclusive no ensino em saúde.
Descritores: Política, Cotidiano Social, Ensino em Saúde.

This essay aims to problematize the academic and daily neutral-
ity in the present, as well as points tracks of how to deal with 
such situations, including in the teaching in health. 
Descritores: Politics, Daily Social, Teach in Health.

Este ensayo aborda la neutralidad académica y cotidiana en la 
actualidad, así como destaca los caminos de cómo lidar con 
tales situaciones, incluyendo la enseñanza en salud.
Descritores: Política, Cotidiano Social, Enseñanza en Salud.

Porque os estudantes deixam a política de fora da saúde? É 
impressionante o desinteresse dos estudantes (de graduação 

e pós-graduação) por assuntos relacionados ao pensamento fi-
losófico, história, cultura, ética, comportamento e ciências hu-
manas em geral, que embasam políticas sociais e ambientais!

Parece que justamente agora que nosso planeta está frente 
a um momento crítico onde paradigmas econômicos e políti-
cos norteiam todas as decisões sobre meio ambiente e ecolo-
gia, sustentabilidade, produção, redução de desigualdades e 
bem-estar, os estudantes estão paulatinamente deixando as 
considerações políticas de seu campo de estudo, focando seu 
interesse sobre pequenos e específicos projetos, ao invés de 
terem um olhar ampliado sobre os fatos do mundo. Algumas 
razões podem ser atribuídas ao professor. Primeira: Será que 
nós, professores, perdemos o otimismo de que a política, como 
ferramenta, pode ser usada para manejar a saúde e daí estamos 
relutantes em querer discutir se as tendências futuras são boas 
ou más? Segunda: Marketing político, corrupção, instabilidade 
social, insensibilidade política, colapso administrativo público, 
progressiva criminalidade e progressiva pobreza têm sido dis-
cutidos na sala de aula, junto às famílias na comunidade, junto 
aos pares no trabalho e dentro das nossas casas? Terceira: Isolar 
a política de nossas vidas pode ser reflexo do nosso compor-
tamento acadêmico de sentarmos em frente aos computadores 
vasculhando por números e dados consolidados e gerando ou-
tros tantos? Esta enorme quantidade de informações tem sido 
a base na qual temos produzido as verdades. Mas para onde 
estamos indo? O que isto significa? Para todos os profissionais 
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a atual condição de bem-estar (financeiro, social, ambiental e 
ecológico), sem o qual não se produz saúde, é reconhecida-
mente precária para a maioria dos cidadãos brasileiros (e do 
mundo). Isto porque, apesar dos avanços tecnológicos promis-
sores, os benefícios deles advindos para aqueles em desvanta-
gem econômica são poucos, pela incapacidade do poder pú-
blico em prover produtos para essas populações. Então, para 
defender uma imensa proporção da população do sofrimento 
por privações de diversas naturezas em áreas prioritárias como 
saúde e educação, é possível a importância de se vivenciar si-
tuações problematizadoras de desenvolvimento comunitário 
com mais intensidade, de diferentes maneiras, conforme o es-
tilo de vida e a capacidade natural das comunidades de manter 
e sustentar suas necessidades materiais e espirituais, ou seja, 
estar engajado no mundo real é inerentemente político, porque 
isto envolve ações com e na realidade do mundo. 

Governos são instrumentos burocráticos, lentos e insen-
síveis e as comunidades que dele dependem estão com sé-
rios problemas. Experiências mostram que comunidades que 
desenvolveram sua própria infra-estrutura de sobrevivência, 
conforme suas realidades locais, organização, recursos e ca-
pacidades têm sobrevivido ao colapso institucional causado 
por um insuportável déficit público nacional, como: asfixian-
tes gastos com suprimento de óleo, gás, gasolina e outras fon-
tes fósseis, severas mudanças climáticas, colapso do dólar e 
ingerência política que afetam a economia nacional. É bom 
começar a pensar em como sobreviver.  Há pouca prática, a 
capacitação profissional não é boa, pois ainda nos utilizamos 
de repertórios e padrões de atitudes estandartizados; concei-
tos, modelos, padrões, perfis e tantas outras denominações 
“técnicas”, mas, se não tivermos formação política não con-
seguiremos sobreviver. Isto requer que nos envolvamos com 
as experiências das pessoas em seu mundo real e olhemos o 
mundo onde a demanda por informações estatísticas não nos 
sobrepuje a ponto de não enxergarmos o complexo mundo 
a nossa volta. Finalmente, será que nossos departamentos não 
são ainda extremamente convencionais e estritamente aderen-
tes aos paradigmas clássicos? Se nossos modelos institucionais 
não podem atingir as grandes e relevantes questões que nos 
pressionam, vamos redesenhá-los e analisar nossas próprias 
crenças, ou, ao invés de mudarmos o modelo, que tal mudar-
mos a questão: ao invés de ensinarmos como deve ser,  pode-
mos perguntar “Que mundo queremos?”.
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