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 O açúcar 

 
 

O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.  

Vejo-o puro e afável ao paladar 

como beijo de moça, água na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. 

Este açúcar veio da mercearia  

da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia.  

Este açúcar veio de uma usina de açúcar  

de Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem  

por acaso no regato do vale. 

Em lugares distantes, onde não há hospital, nem escola, 

Homens que não sabem nem ler e morrem de fome 

aos 27 anos 

plantaram e colheram a cana que virará açúcar. 

 
Em usinas escuras, 

Homens de vida amarga e dura 

produziram este açúcar, 

branco e puro, 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

 

(Gullar, Ferreira. Açúcar) 
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Resumo 
 
Esta tese situa-se no eixo dos debates que vêm acontecendo no país sobre a participação dos 
diferentes segmentos sociais nos espaços de proposição e de deliberação das políticas de 
saúde, após 1988. O objeto deste trabalho é analisar os fundamentos ideo-polítcos das 
Conferências Nacionais de Saúde realizadas a partir de 1986. Foi nessa época que os debates 
sobre a democratização das decisões dos serviços de saúde formalizaram as Conferências 
como espaços privilegiados, ao lado dos Conselhos de Saúde, nas três esferas de governo. As 
Conferências e Conselhos, ora são considerados momentos privilegiados de participação em 
que os diferentes interesses conflitam e ora são vistos como espaços para harmonizar e 
garantir o consenso. Na perceptiva deste trabalho, os espaços das Conferências, ainda que 
formalmente delimitados, estão possibilitando que muitos representantes da sociedade e dos 
servidores públicos adentrem as autoritárias e isoladas fronteiras da administração pública 
brasileira e possam fazer proposições sobre as políticas públicas de saúde. Mesmo que, de 
fato, estas instâncias pouco tenham alterado o conteúdo e a forma das políticas 
governamentais, ainda assim, estão introduzindo novas configurações no âmbito público-
estatal e, num nível restrito, estão possibilitando a socialização de informações sobre projetos 
e financiamento. Além destes elementos que permearam a análise do objeto da tese, estudei o 
SUS e as Conferências no processo de regressividade ideo-política tendo como pressupostos 
os grandes marcos da história do país e as determinações da conjuntura internacional, 
sobretudo na fase da crise estrutural do capital e sua particularidade na realidade brasileira. 
Além disto há o entendimento de que a saúde é um direito e que inserido no conjunto de 
direitos sociais deve ser analisada como produto do desenvolvimento histórico, marcado por 
desigualdade e contradições, que se vincula e se reproduz na totalidade das relações entre 
capital e trabalho. A hipótese que norteou a elaboração deste estudo é de que as Conferências 
de Saúde, a partir da promulgação do SUS e no contexto neoliberal da década de 1990, vêm 
perdendo a radicalidade dos seus fundamentos ideo-políticos e suas proposições estão 
descaracterizando os princípios do SUS. Desse modo, a ênfase num sistema público e 
universal convive, conflitiva e contraditoriamente, com o modelo focalista e privatista. O 
material empírico privilegiado para a pesquisa foram os Relatórios Finais da 8ª a 12ª 
Conferência. Estes documentos são o principal veículo de divulgação dos resultados das 
plenárias, figuram como mediadores entre a Conferência e o cotidiano da formulação de 
políticas e são a expressão mais acabada do conjunto de mobilizações que culminam na 
realização da etapa nacional da Conferência. Na análise dos Relatórios verifiquei que as 
contradições entre as proposições são enormes. Parece que o debate não está direcionado para 
disputa da direção política-ideológica e a forma de organização dos serviços de saúde. O 
privilegiamento de reivindicações específicas suplantam e se sobrepõem aos projetos 
coletivos. As disputas são por projetos privados e se perdeu a profundidade de projetos 
societários/coletivos para a saúde e para o país. Entendo que estes quinze anos do SUS e as 
Conferências em seu seio representaram a opção de seguir os caminhos de menor resistência 
ou uma inovação com conservação, seguindo os princípios da democracia liberal. 

 
 
Palavras-chave: saúde, SUS, participação, Estado, democracia, política e Conferência de 

Saúde.
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Abstract 

This thesis is placed in the axis of the debates that have been taking place at the country 
regarding the participation of the different social segments, in the proposals spaces and 
deliberations of the health care politics, after the constitution of 1988. The object of this work 
is the political direction and the democratic foundations which are present in the proposal 
documents of the National Health Care Conferences starting from 1986. It is in this time that 
the debates of the democratization of the decision-making regarding health care services have 
formally transformed the conferences into privileged spaces, along with the Health Councils, 
in the three spheres of government. The Conferences and Councils are sometimes considered 
privileged moments of participation, where the interests conflict, and other times seen as 
spaces which make it possible to harmonize and guarantee the consensus among the different 
interests. Also, they are shown, theoretically and politically, as an opportunity for the 
socialization of politics and of the construction of another hegemony, articulated by the 
principles of the democracy. In the point of view of this work, the spaces of the Conferences, 
although formally delimited, are making it possible that many members of society and many 
public sector employees, penetrate the authoritarian and isolated borders that mark the history 
of the Brazilian public administration, being able to make propositions on the public health 
care politics. Even if, in fact, these instances have little altered the content and the form of the 
government politics, nevertheless, they are introducing new structures in the public-state 
ambit and, in a restricted level, are making it possible the socialization of information on 
projects and financing. Besides these elements that have outlined the analysis of the object of 
the thesis, I studied the SUS (Unified Health Care System) and the Conferences in the process 
going back to the origins of the democracy having as a basis the great events in the country’s 
history and the determinations of the international conjuncture, above all in the phase of the 
structural crisis of the capital and its particularity in the Brazilian reality. In addition to that 
there is the understanding that health care is a right and that, included in the group of social 
rights, should be analyzed as a product of the historical development, marked by inequality 
and contradictions, which is linked to and reproduces with the totality of the relations between 
the capital and work. The hypothesis that orientated the elaboration of this study is that the 
Health Care Conferences, starting from the promulgation of the SUS and in the neo-liberal 
context of the decade of 1990, have been losing their democratic radical effect and their 
propositions are changing the principles of the SUS. This way, the emphasis in a public and 
universal system lives in a state of conflict and contradiction with the private-like focused 
model. The privileged materials for the research of the empiric material were the Final 
Reports of the 8th to the 12th National Health Care Conference. These documents are the main 
vehicle of popularization of the results of the plenaries, are as mediators between the 
Conference and the daily work of the politics formulation and are also the most complete 
expression of the group of actions that culminate in the accomplishment of the national phase 
of the Health Care Conference. In the analysis of the Reports I have found that the 
contradictions among the propositions are enormous. It seems that the debate is not directed to 
the dispute of the ideological and political direction and the form of organization of the 
services of health care. The prioritizations of specific demands take over and are above the 
collective projects. The disputes are for private projects and the depth of projects which could 
be socially benefic for the health care and the country has been lost. I understand that, in great 
measure, that these fifteen years of the SUS and the Conferences in its centre have 
represented either the option of following the easy-to-ride roads or an innovation with 
conservation, following the principles of the liberal democracy. 
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Os fundamentos ideo-poíticos de las Conferencias Nacionales de Salud 
 
Resumen  
 
Esta tesis se sitúa en el eje de los debates que vienen sucediendo en el país sobre la 
participación de los diferentes segmentos sociales en los espacios de preposición y de 
deliberación de las políticas de salud después de la Constitución de 1988. El objeto de este 
trabajo es analizar los fundamentos ideo-políticos de las Conferencias Nacionales de Salud 
realizadas a partir de 1986. Fue en esa época que los debates sobre la democratización de las 
decisiones de los servicios de salud formalizaran las Conferencias como espacios 
privilegiados, junto a los Consejos de Salud, en las tres esferas de gobierno. Las Conferencias 
y Consejos, pueden tanto ser considerados momentos privilegiados de participación en que los 
diferentes intereses explicitan sus conflictos y también son vistos como espacios para 
armonizar y garantizar el consenso. También aparecen, teórica y políticamente, como 
oportunidad de socialización de la política y de la construcción de otra hegemonía articulada 
por los principios de la democracia. En la perspectiva de este trabajo, los espacios de las 
Conferencias, aunque formalmente delimitados, están posibilitando que muchos 
representantes de la sociedad y de los servidores públicos penetren en las autoritarias y 
distantes fronteras de la administración pública brasilera y puedan hacer preposiciones sobre 
las políticas públicas de salud. Aunque de hecho estas instancias poco han alterado el 
contenido y la forma de las políticas gubernamentales, aún así, están introduciendo nuevas 
configuraciones en el ámbito público estatal. Al mismo tiempo, en un nivel restricto, están 
posibilitando la socialización de informaciones sobre proyectos y financiamiento. Además de 
estos elementos que permean el análisis del objeto de la tesis, estudié el SUS y las 
Conferencias en el proceso de retroceso de la democracia teniendo como presupuestos los 
grandes marcos de la historia del país y las determinaciones de la coyuntura internacional. 
Sobre todo en la fase de la crisis estructural del capital y sus particularidades en la realidad 
brasilera. Además de esto hay el entendimiento de que la salud es un derecho y que inserido 
en el conjunto de derechos sociales deber ser analizada como producto del desarrollo 
histórico, marcado por la desigualdad y las contradicciones, que se vincula y se reproduce en 
la totalidad de las relaciones entre el capital y el trabajo. La hipótesis que norteó la 
elaboración de este estudio es que las Conferencias de Salud, a partir de la promulgación del 
SUS y no contexto neoliberal de la década de 1990, vienen perdiendo radicalidad en sus 
fundamentos ideo-políticos y sus proposiciones están descaracterizando los principios del 
SUS. De este modo, el énfasis en un sistema público y universal convive, conflictiva y 
contradictoriamente, con el modelo localista y privatista. El material empírico privilegiado 
para la investigación fueron los Relatorios Finales de las 8ª a la 12ª Conferencia. Estos 
documentos son el principal vehículo de divulgación de los resultados de las plenarias, 
figuran como mediadores entre la Conferencia y el cotidiano de la formulación de políticas y 
son la expresión mas acabada del conjunto de movilizaciones que culminan en la realización 
de la etapa nacional de la Conferencia. En el análisis de los Relatorios verifiqué que las 
contradicciones entre las proposiciones son enormes. Parece que el debate no está 
direccionado para la disputa de la dirección política ideológica y la forma de organización de 
los servicios de salud. El privilegiar reivindicaciones específicas suplanta y se sobrepone a los 
proyectos colectivos. Las disputas son por proyectos privados y se perdió la profundidad de 
proyectos societarios/colectivos para la salud y para el país. Entiendo que, estos quince años 
del SUS y de las conferencias en su seno, representaron la opción de seguir los caminos de 
menor resistencia o una innovación con conservación, siguiendo los principios de la 
democracia liberal.  
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Introdução 

 

O objeto deste trabalho são os fundamentos ideo-políticos presentes nos Relatórios 

Finais das Conferências Nacionais de Saúde, realizadas a partir de 1986. Este estudo situa-se 

no eixo dos debates que vêm acontecendo no país sobre a participação dos diferentes 

segmentos sociais nos espaços de proposição e de deliberação das políticas de saúde, após a 

Constituição de 1988.  

As Conferências Nacionais de Saúde possuem uma trajetória de quase ¾ de século no 

Brasil. Até 1980, aconteceram numa conjuntura fechada, exceto a de 1963, e preservaram o 

caráter de terem nascido num período de governo autoritário. Nelas tinham assento, 

especialmente, representantes do governo, incluindo a medicina previdenciária e a medicina 

privada. A partir de 1986, no período de redemocratização, com a 8ª Conferência, elas 

adquirem um caráter democrático e são mobilizadoras de diferentes segmentos sociais nas 

três esferas de governo. É nesta época que os debates sobre a democratização das decisões dos 

serviços de saúde formalizaram as Conferências como instrumentos privilegiados, ao lado dos 

Conselhos de Saúde, nas três esferas de governo.  

O Movimento Sanitário, ao lado dos demais movimentos sociais que defenderam a 

democratização da sociedade e dos serviços de saúde, conquistaram uma de suas principais 

reivindicações, que ficou inscrita na Constituição de 1988 da seguinte forma: a saúde como 

direito de todos e dever do Estado. Este direito deverá ser garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Em outras palavras, a saúde não é 

mais simplesmente ausência de doença, mas começa a figurar como um requisito para o 

exercício da cidadania que envolve o indivíduo, o coletivo e o ambiente.  
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 Os Artigos 196 a 200 da Constituição, que tratam da saúde pública, foram 

regulamentados em 1990. Em setembro daquele ano, a criação do SUS efetivamente se 

consolidou na Lei 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. No 

entanto, o presidente Collor vetou os artigos que tratavam do financiamento e da participação 

da comunidade. De imediato, as forças que representavam o Movimento Sanitário reagiram 

ao veto presidencial e, em dezembro do mesmo ano, a Lei 8.142 regulamentou a participação 

da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde. Esta segunda Lei estabeleceu que as Conferências e os 

Conselhos1 de Saúde deveriam se realizar nas três esferas de governo, enquanto instrumentos 

formais para a concretização da diretriz constitucional de participação da comunidade. 

A participação da comunidade, termo utilizado no Art. 198, III, da Constituição, 

significa a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades 

representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de 

sua execução em todos os níveis. Por sua vez, a Lei explicita que: 

"a Conferência de Saúde reunir-se-á, a cada quatro anos, com a representação 
de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo poder executivo ou extraordinariamente, por este ou pelo 
Conselho de Saúde" (Brasil, Lei n.8.142/90b). 
 

As Conferências devem acontecer em períodos regulares, cumprindo o papel de fazer 

grandes avaliações e de propor diretrizes (princípios, projetos, políticas e metas), de médio e 

longo prazo, para orientar a gestão dos serviços de saúde.  

Os Conselhos e Conferências apresentam-se no debate das forças progressistas como 

espaço do exercício do direito a ter direitos. Ao reunir diferentes sujeitos sociais (usuários, 

                                                 
1 "O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder executivo legalmente constituído em cada esfera de 
governo" (Art. 1º, Parágrafo 2º da Lei n. 8.142/90). 
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trabalhadores, governo e prestadores privados e filantrópicos para o SUS), estas instâncias 

têm a possibilidade de ser reorientadoras de práticas, prioridades e planos de ação para a 

política de saúde nos respectivos níveis de governo. Assim, o espaço das Conferências e 

Conselhos tem sido reconhecido em diferentes âmbitos (políticos, acadêmicos, ONGs), de 

maneira quase inquestionável, como instrumentos de controle social das políticas de saúde e 

que intermedeiam a relação Estado e sociedade. Eles têm como papel, segundo Sposati e 

Lobo (1993), garantir a criação e articulação de mecanismos que viabilizem a participação de 

representantes dos diferentes segmentos sociais, podendo provocar momentos de negociação 

transparente e aberta, em que os interesses são desprivatizados e começa-se a construir a 

esfera pública. A partir desta, portanto, (re)criam-se espaços de politização e negociação 

democrática, com motivação à constituição da dimensão pública da sociedade civil e defesa 

dos direitos reconhecidos. 

As Conferências e Conselhos, no debate predominante, ora são considerados 

momentos privilegiados de participação (através das proposições, deliberações e fiscalização 

das políticas sociais) em que os interesses se conflitam e ora são vistos como espaços para 

harmonizar e garantir o consenso entre os diferentes interesses ali manifestos. Ainda, 

aparecem teórica e politicamente, como oportunidade de socialização da política e da 

construção de uma outra hegemonia articulada pelos princípios da democracia. Estes espaços 

estão sendo considerados como um novo locus no exercício do poder político, em face da 

possibilidade de interferência na gestão das políticas públicas e por deterem elementos para a 

construção de uma cultura política democrática e participativa. Predomina, na prática teórica 

e política, o discurso de que a realização periódica de Conferências de Saúde no âmbito dos 

municípios, estados e União significa o cumprimento de um requisito para a descentralização 

e se constitui em instrumento privilegiado para que a participação da sociedade altere seu 

estatuto junto às esferas do poder público.  
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Na perceptiva deste trabalho, os espaços das Conferências e Conselhos, ainda que 

formalmente delimitados, estão possibilitando que muitos representantes da sociedade e 

muitos servidores públicos adentrem as autoritárias e isoladas fronteiras que marcam a 

história da administração pública brasileira e possam fazer proposições sobre as políticas 

públicas. Mesmo que, de fato, estas instâncias pouco tenham alterado o conteúdo e a forma 

das políticas governamentais, ainda assim, estão introduzindo novas configurações no âmbito 

público-estatal e, num nível restrito, estão possibilitando a socialização de informações sobre 

projetos e financiamento.  

No entanto, não comungo com muitos discursos dos defensores do SUS que 

concebem estes espaços colegiados como autônomos e em condições de alterar o trato das 

necessidades humano-sociais em relação à saúde, independentemente, da estrutura objetiva 

que sustenta e ordena a sociedade. Tais discursos revelam uma visão que debita todo seu 

potencial ao âmbito da ação política e alguns, especificamente, vinculados à política de 

saúde, esquecendo que estes instrumentos de gestão participativa são mediações que, 

contraditoriamente, poderiam facilitar a reprodução de um ordenamento social ou podem 

esboçar perspectivas de superação.  

 No campo das políticas sociais, na realidade brasileira, a luta pelo reconhecimento de 

amplos direitos sociais, a sua legalização e a posterior luta pela implementação e preservação 

destes direitos têm se colocado, a meu ver, como o horizonte maior de sociabilidade em 

muitos espaços políticos, acadêmicos e de movimentos sociais. A defesa dos direitos nestes 

tempos de neoliberalismo está sendo feita pelos segmentos mais progressistas, pelos de 

centro-esquerda e até por conservadores como numa espécie de discurso único, tornando-se 

quase um fato inquestionável e natural. O conteúdo da defesa dos direitos sociais tanto por 

parte de segmentos da esquerda e por parte dos conservadores, está perdendo sua linha 

divisória, pois não se visualiza disputa por projetos societários, mas reivindicações que 
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limitam a humanização do sistema. Tal defesa parece ter como fundamento uma sociedade 

democrática, como se esta se realizasse desvinculada da atividade vital do ser social: o 

trabalho. Na maioria das vezes, a implementação dos direitos e a concretização das relações 

democráticas entre Estado e sociedade são definidos e defendidos como entes autônomos, 

como se pairassem indiferentes ao mundo da economia e das determinações objetivas de 

reprodução do ser social. 

Estudos mais recentes da área da saúde coletiva, guardadas as diferenças de 

abordagens, estão imersos na lógica da defesa da universalidade, da integralidade, do acesso 

aos serviços e qualidade, sem conseguir fazer questionamentos estruturais da realidade 

capitalista. Assim, apontam para possibilidades que se situam no limite da sociabilidade 

burguesa, isto é de aperfeiçoamento da democracia e da cidadania2. 

No entanto, os autores considerados clássicos no debate da Reforma Sanitária 

questionam a estrutura desta ordem societal e apontam para a necessidade de transformação 

como forma de realização das bandeiras defendidas para a saúde pública3. 

Desse modo, para desenvolver a análise dos fundamentos ideo-políticos das 

proposições das Conferências Nacionais de Saúde, tenho como pressuposto o trabalho como 

categoria fundante da sociabilidade humana. O trabalho é o momento fundante da realização 

do ser social e ponto de partida dos outros atos da vida social que se dirigem para além da 

mera reprodução dessa vida social. 

                                                 
2 Para identificar esta perspectiva cito algumas obras: CECÍLIO, L.C. O. (org.) Inventando a mudança na saúde. 
2º. Ed. São Paulo: Hucitec, 1997. CARVALHO, G. C. M. O financiamento público federal do Sistema Único de 
Saúde: 1988-2001. Tese de doutorado. Faculdade de Saúde Pública, USP, São Paulo, 2002. GERSCHMAN, 
Silvia. A democracia inconclusa. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995. BRAVO, M. I. et. al. (orgs.). Capacitação para 
conselheiros de saúde: textos de apoio. Rio de Janeiro: UERJ-DEPERXT-NAPE, 2001. CARVALHO, A. I. 
Conselhos de Saúde no Brasil: participação cidadã e controle social. Rio de Janeiro, FASE/IBAM, 1995. 
PIOLA, S. F. “Municipalização das políticas públicas: a experiência da saúde”. In: Anais do Seminário de 
municipalização das políticas públicas. Brasília: IPEA/ENAP, p.98-100, 1993.  
3 Identifico entre autores: Sérgio Arouca, Maria Cecília Donnangelo, Eleutério Rodrigues Netto, Amélia Cohn, 
Sara Escorel, Sônia Fleury, Jairnilson Paim, Gastão Wagner Campos, Emerson Merhy e Marco Da Ros. Ao 
identificara estes autores como representes das idéias clássicas do Movimento de Reforma Sanitária, reconheço 
também que possuem perspectivas teóricas políticas bastante diferenciadas. 
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O modo de produção capitalista constitui-se como uma formação social em que a 

lógica da acumulação (do lucro) domina o homem. Nesta forma de sociabilidade este homem 

perdeu a relação de pertencimento e identificação com o produto do seu trabalho, tendo em 

vista a produção como valor de troca e não como valor de uso. Segundo a crítica de Marx 

(1999:10), o fato de o homem não dominar o processo de produção é considerado pela 

consciência burguesa uma situação natural. Ainda para o autor (1993:27-28) “tal como os 

indivíduos manifestam sua vida, assim eles são. O que eles são coincide com sua produção, 

tanto com o que produzem, como com o modo como produzem” (destaques do autor). 

Mesmo sendo o trabalho um ato vital do ser social, ressalto que o mesmo, não se 

reduz apenas ao trabalho. E, concordando com Tonet (2001:35), explicito que “é preciso 

enfatizar, face às inúmeras deformações, que Marx não reduz o homem ao trabalho, nem 

afirma que o trabalho é o que determina inteiramente a vida humana”. Ou seja, o trabalho põe 

determinações para o ser social, mas não o determina. 

 O trabalho vem respondendo às necessidades histórico-sociais do homem. E neste 

desenvolvimento histórico, o ser social, para atender às necessidades materiais e espirituais, 

foi criando um conjunto de mediações sociais em meio às atividades produtivas, como o 

Direito, por exemplo. Na ordem burguesa, as contradições e as desigualdades levaram ao 

desenvolvimento de outras mediações como os direitos civis, políticos e sociais, o Estado 

moderno, direitos humanos, democracia, cidadania, políticas sociais, entre outros. 

Estas mediações sociais representam uma forma de liberdade e de relação social 

superior à existente nas formações sociais anteriores. A cidadania, a democracia e os direitos 

sociais figuram como espaços para incluir formalmente o cidadão na comunidade política e 

no mundo dos direitos, colocando-lhe num patamar de igualdade. 

No entanto, na implementação destas mediações, o que se comprova historicamente é 

que elas deixam intactas as raízes da desigualdade. Sem dúvida, nesta conjuntura, com os 
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incontáveis espaços colegiados/participativos de debate político, o espaço de ação e 

vocalização do trabalhador é alargado e alguns segmentos populares melhoram suas 

condições de vida. Em outros termos, a classe dominante permite ou cede, via canais 

democráticos, até um determinado ponto em que seus interesses não sejam abalados. Mas, 

neste momento neoliberal, os canais democráticos também estão sendo utilizados para 

subtrair ou cancelar as conquistas dos trabalhadores. Na atualidade, o respeito a algumas 

mediações sociais (direito, democracia, gestão participativa) dão boa consciência, prêmios e 

selos aos representantes do capital, mas não estão isentos de contradições e embates. 

Portanto, por esta tese tratar das Conferências como um espaço significativo de 

participação nas proposições das políticas de saúde, tenho como pressuposto de que este 

espaço é um mecanismo de mediação social importante e resultante da luta de classes, mas 

que sua efetivação plena não encontra viabilidade nesta sociedade. Se fará a defesa da 

manutenção destes espaços participativos e institucionalizados para a saúde, mas como 

espaços/momentos estratégicos para serem ocupados pela classe trabalhadora com vistas ao 

alargamento dos institutos da democracia e da cidadania. Podendo, deste modo, se constituir 

em espaço de disputa e conflitos de projetos societários. Apesar desta defesa, não estou 

negando que, contraditoriamente, este espaço, por sua natureza advinda do mundo da 

política, da democracia e da cidadania, tem facilitado a reprodução da sociedade de classes. 

Por democracia, entende-se uma forma de governo em que o poder está nas mãos da 

maioria, em contraposição às forças autocráticas. Seu exercício representa uma conquista do 

poder político e é um dos pressupostos (virtuais) da realização do Estado de direito. Tal 

Estado pressupõe uma abertura mais intensa à composição do governo com representatividade 

popular. Ou seja, a máxima de que o poder e a soberania pertencem ao povo. 

Vinculados à concepção liberal de Estado de direito-democrático, aparecem os 

conceitos de cidadania e participação popular. O sentido clássico da cidadania se refere ao 
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conjunto de direitos civis, políticos e sociais, configurando uma igualdade básica e formal em 

uma determinada sociedade. Desse modo, o Estado de direito e democrático dá ao cidadão o 

status de pertencimento igualitário de homem livre e capaz de gozar de direitos (Bobbio 

1992).  

No entanto, só se pode falar historicamente em cidadania no instante em que a 

identidade do indivíduo-cidadão conferida pelo capitalismo à classe trabalhadora significou a 

expropriação de sua identidade, dos instrumentos de produção e do seu saber. Desse modo, os 

conceitos e ações da cidadania vem ocultando o caráter de classe.     

A preservação da democracia, dos direitos de cidadania e dos espaços diretos e 

indiretos de participação popular requer maior intervenção do Estado no campo social. No 

entanto, como referi, anteriormente, estas são mediações sociais indispensáveis às economias 

do mercado competitivo, à manutenção da propriedade e necessários de preservação da 

desigualdade capitalista. Ainda que a atribuição formal destes elementos que compõem o 

Estado de direito sejam acobertados pelos discursos da universalidade, de fato, assistimos, 

nesta sociedade, que o poder não pertence ao povo e de que o gozo da liberdade, dos direitos 

sociais e políticos não tem sido válido para todos que têm o status de cidadão. 

Os direitos sociais e o próprio SUS são parametrados pelas elaborações do direito e se 

constituem em uma mediação social. O direito historicamente tem sistematizado em normas 

universais as condições que têm garantido, dialeticamente, a reprodução e o funcionamento 

ordenado da sociedade de classes. Assim, dado às demandas que se colocaram pelas lutas da 

redemocratização no Brasil (que se situavam muito mais no âmbito das relações sócio-

políticas e institucionalização dos direitos), a burguesia, se utilizando desta capacidade do 

direito de produzir normas reguladoras a partir de demandas sociais, contemplou em parte as 

reivindicações democrático-populares na Constituição. Assim, a garantia legal se torna uma 

ilusão jurídica, por supor relações de igualdade e espaço para a realização da vontade livre. 
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No desenvolver deste trabalho, as recorrências às mediações sociais, especialmente a 

democracia e o direito a saúde será central, pois eles foram o grande horizonte da maioria dos 

precursores da Reforma Sanitária, do SUS e das novas configurações que as Conferências de 

Saúde assumiram após 1986. Em grande medida, a democracia foi concebida como o modo 

de vida social passível de constante aperfeiçoamento para diminuir as desigualdades sociais e 

foi colocada como o maior patamar de civilidade almejado, no âmbito da sociedade 

capitalista, já que esta, em raros momentos, foi questionada estruturalmente. 

Os debates nas Conferências estão longe de se caracterizarem como homogêneos, no 

entanto, prevalecem às propostas em defesa dos serviços de saúde pública, num contexto de 

relações democráticas e contra a privatização dos serviços públicos, mas com grande ênfase 

nas reivindicações focalistas. Há inúmeros questionamentos sobre as desigualdades sociais no 

Brasil, as privatizações promovidas pela Reforma do Estado, a estrutura agrária 

concentradora, os princípios do neoliberalismo e a mercantilização da saúde. Mas estas 

críticas não atingem os fundamentos da formação da sociedade de classes e, especialmente, a 

natureza da sociedade capitalista. São críticas que ficam no campo da política, dos efeitos e 

da conjuntura. Por isso, entendo que o debate destes grandes temas que perpassam a pauta 

das Conferências não são passíveis de uma análise concreta/essencial sem se considerar o 

momento da luta de classes e a lógica da produção e da distribuição das riquezas sociais. 

Para tratar da saúde e das Conferências de Saúde, considerarei os marcos constitutivos 

das relações de trabalho, do capital e da política no Brasil como elementos essenciais. Do 

mesmo modo, parto do suposto que os temas abordados devem ser compreendidos a partir da 

dinâmica da sociedade, a particularidade da história brasileira e a conjuntura internacional de 

crise e recuperação da lucratividade do capital. 

A formação do capitalismo brasileiro é subordinada e tardia e, por esta particularidade, 

a afirmação dos institutos democráticos que atingem o campo das necessidades sociais não se 
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generalizaram. Os direitos sociais, além de tardios, se constituíram como um campo de 

regulações ad hoc. As relações econômicas, forjadas aqui, não abriram espaço para as 

demandas da cidadania burguesa. A conquista legal dos direitos políticos e sociais, com 

alguma perspectiva de generalização social, é algo muito recente no Brasil, surgindo com a 

Constituição de 1988. Mesmo nestes marcos, 1988 representou uma modernização política 

que poderia se vincular a democracia popular e participativa, mas se firmou, nos anos 

seguintes, como democracia restrita. 

A herança colonial, escravista, as conciliações pelo alto e a inexistência da revolução 

burguesa no Brasil, nos moldes clássicos europeus, contribuíram para que aqui, no século XX, 

a formação de um capitalismo industrial se desse de modo dependente e tardio. No espaço 

nacional, aconteceu o desenvolvimento de um capitalismo sem reformas uma vez que não se 

afirmou aqui uma soberania, mas um traço cultural que atrofiou os elementos clássicos da 

cidadania. “Aqui, só retórica e adaptativamente, os projetos de classe burgueses incluíram o 

pacto democrático” (Netto, 1990:118). Estes elementos determinantes e estruturais da nossa 

história não podem ser desprezados, posto que resistem e se reatualizam. 

Considerar nosso processo de modernização e a relação com a dinâmica capitalista, em 

geral, nos coloca diante de inúmeros desafios e polêmicas históricas e teórico-metodológicas. 

Assim, o entendimento do objeto desta pesquisa pretende reconhecer a sociedade como 

construção histórica, sendo o trabalho o fio condutor que articula todo o processo social, e 

aqui em especial a dinâmica política que envolve as decisões sobre os serviços de saúde 

pública. Este pressuposto permite que não se interpretem o processo de implementação do 

SUS e o debate das Conferências em si mesmos e segundo critérios próprios, mas como 

mediações que se vinculam a formas históricas do trabalho e reprodução social. 

Para evitar que a discussão da saúde se reduza ao aspecto individual, subjetivo e 

fenomênico, ou que se reafirme o princípio liberal de que o individuo é a medida de todas as 
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coisas, a intenção também é considerar as bases histórico-sociais dos serviços de saúde no 

Brasil. Esta é uma tentativa de ultrapassar a abordagem fenomênica e, fazendo um trocadilho 

com as palavras de Marx (1993), de não opor fraseologias a outras fraseologias, mas 

compreender o objeto de estudo a partir da totalidade do mundo real. Compreender a 

totalidade, a partir dos pressupostos reais da particularidade da realidade e não de abstrações, 

permitirá realizar a análise dos documentos, para além de si mesmos, retirando de sua 

instância apenas a responsabilidade de resolver seus impasses e pensar intervenções de 

transformação das práticas de saúde.  

O fato de privilegiarmos a temática da saúde pública se deve ao entendimento de que a 

saúde, como política social setorial, é representativa das mudanças que ocorreram com a crise 

global e sua relação com o mundo do trabalho, bem como das determinações históricas no 

âmbito da produção e das relações sociais.  

Assim, a hipótese que norteou a elaboração desta tese é de que as Conferências 

Nacionais de Saúde, a partir da promulgação do SUS e no contexto neoliberal da década de 

1990, vêm perdendo a radicalidade de seus fundamentos ideo-políticos e suas proposições 

estão contribuindo para a diluição e a descaracterização dos princípios do SUS. Em outros 

termos, na trajetória do discurso democrático e de defesa de direitos de todos e obrigação do 

Estado na área da saúde pública, na redemocratização, se configurava como uma luta social 

de contestação e, com as alterações da década de 1990, as reconfigurações da ordem do 

capital que politicamente tomou a direção neoliberal, foi transformando-se num discurso 

possibilista e de conciliação. Desse modo, a ênfase num sistema público e universal convive, 

conflitiva e contraditoriamente, com o modelo focalista e privatista, refletindo a distância 

entre os termos reivindicados e os dispositivos legais e a própria condução dos serviços de 

saúde.  
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A particularidade das mudanças dos anos de 1990 impactou de maneira decisiva nas 

alterações dos ideários que fundamentaram o SUS. Busco, desse modo, reconhecer as bases 

ideo-políticas que estão possibilitando e potencializando estas alterações e marcam um corte 

com os fundamentos da Reforma Sanitária, com as proposições da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde e com as premissas da Constituição. 

Essa forma de apreensão exige que o movimento analítico se faça partindo de efeitos 

concretos no âmbito das políticas públicas, construídas a partir das agendas políticas dos 

diferentes segmentos sociais presentes nas Conferências. Ou seja, procurando negar a 

idealização abstrata e virtual, para vincular-se à materialidade da correlação de forças, à luta 

de classes e ao modo de vida dos diferentes sujeitos políticos. 

O objetivo desta tese é analisar os fundamentos ideo-políticos das Conferências 

Nacionais de Saúde, em relação à diretriz constitucional da saúde como direito universal e 

dever do Estado, em tempos neoliberais. No objetivo proposto para este trabalho, ao incluir 

como temática os fundamentos ideo-políticos há o entendimento de que estes se inserem no 

tema dos serviços de saúde e no conjunto de direitos sociais. Os direitos sociais e o direito à 

saúde são caracterizados no interior das políticas sociais, as quais são apreendidas, também 

como as políticas econômicas vinculadas diretamente aos processos de acumulação capitalista 

e de luta de classe.  

Escolhi estudar as Conferências de Saúde porque, ao contrário dos Conselhos de 

Saúde, que têm sido temática de inúmeros estudos em diferentes áreas, elas praticamente não 

têm sido estudadas4. As Conferências surgem como instâncias nas quais (pelo menos 

potencialmente) se exerce certo controle social sobre a formulação e avaliação das políticas. 

                                                 
4 Em pesquisa bibliográfica sobre as Conferências de Saúde, além dos documentos formais e alguns artigos 
esparsos, encontrei a tese de SOBRINHO, Rosângela M. Conferências de Saúde: intermediação de 
interesses no município de Teresina – PI, 2001. Mais recentemente encontrei dois estudos: Matos, R. A. 
et al. (Re)Visitando as últimas Conferências Nacionais de Saúde: um estudo sobre como alguns temas foram 
tratados nas Conferências Nacionais de Saúde. Rio de Janeiro IMS-UERJ, 2003 (CD); Costa, A. M. et. al. 
Estudo do Perfil dos Delegados da 12a Conferência Nacional de Saúde. Brasilia: Ministerio da Saúde, Secretaria 
de Gestão Participativa, 2004 (CD). 
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Enquanto os Conselhos têm a função de formular estratégias e de controlar a execução das 

políticas, as plenárias das Conferências são mobilizadoras, desde núcleos infra-municipais até 

sua condensação na esfera federal, e caracterizadas como um grande espaço de avaliação e de 

proposições sobre o SUS. Elas precisam ser melhor estudadas em seu papel e significado, 

como uma contribuição para os diferentes segmentos que participam, organizam e coordenam. 

Uma Conferência, em que pese toda a fase de debates prévios, culmina no encontro de 

delegados escolhidos em plenárias nos 27 estados brasileiros. Encontro no qual esses 

participantes discutem propostas diversas, examinam diferentes leituras, negociam e disputam 

entre si posições e, por fim, aprovam certas análises e propostas de diretrizes para as políticas 

de saúde que se condensam no Relatório Final. 

Para desvelar a filiação ideo-política das Conferências, a análise desta tese se constitui 

num processo de produção do conhecimento científico, que, por sua vez, não se dá por 

espontaneidade, vincula-se a um rigoroso domínio do instrumental científico. O trabalho 

científico não tem por finalidade apenas se apropriar da ciência acumulada, mas de colaborar 

com o desenvolvimento da ciência, de fazer avançar o conhecimento acumulado, lançando 

novas luzes sobre o objeto pesquisado. No entanto, o conjunto de métodos e técnicas não é 

suficiente, pois o conhecimento é resultado da articulação da teoria com a realidade, do 

fenômeno com a essência e das partes com a totalidade.  

Para a coleta de dados e análise do problema proposto, utilizou-se a abordagem 

qualitativa, pois possibilitou contemplar com mais propriedade o conjunto de elementos que 

envolvem as políticas de saúde. Metodologia, esta, definida por Minayo (1992:10) como 

aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como os atos, as 

relações e as estruturas sociais. Assim pode-se desenvolver a pesquisa, considerando a 

interdependência nos níveis macro e micro, dos fenômenos objetivos e subjetivos e os 

elementos históricos e os do presente.  
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Procurou-se apresentar, descrever e analisar as situações como movimentos dialéticos, 

pois, no entender de Minayo (1992:11), "a dialética marxista abarca não somente o sistema de 

relações que constrói o modo de conhecimento exterior ao sujeito, mas também as 

representações sociais que constituem a vivência das relações objetivas pelos atores sociais, 

que lhe atribuem significados". O estudo dos fundamentos ideo-políticos de das Conferências 

de Saúde será feito mediante a valorização das contradições e dos movimentos entre a 

situação investigada e a atividade do pesquisador. Essa empreitada se afirma como uma 

abordagem eminentemente qualitativa ao considerar a saúde como 

“um fenômeno e um processo social de alta complexidade e 
significado cultural (...), se não se quer reduzi-la a fenômeno 
biológico, positivo e material. Ou seja, a saúde como um campo 
privilegiado de expressão do saber científico e do saber tradicional é 
um patrimônio coletivo ao qual todos têm direito, os indivíduos 
enquanto sujeitos e os sujeitos coletivos enquanto portadores de 
identidade e de significação" (Minayo, 1995:06). 

  
A centralidade do Relatório Final, como material privilegiado para a pesquisa do 

material empírico que aqui se dá, decorre da sua importância como mediador entre a 

Conferência e o cotidiano da formulação de políticas, sendo também o principal veículo de 

divulgação do resultado das plenárias. E, sobretudo, por ele ser a expressão mais acabada 

deste conjunto de mobilizações que culmina na realização da etapa nacional da Conferência 

de Saúde. Das sete primeiras Conferências, o material disponível é muito restrito, mas, a 

partir da 8ª, o leque de material empírico: documentos preparatórios, Anais e o próprio 

Relatório Final, são bem mais amplos. 

No desenvolvimento da pesquisa, busquei suporte teórico-metodológico em autores 

das Ciências Humanas e Sociais, da História e da Saúde Coletiva. O material empírico se 

constituiu de documentos que se relacionam às práticas participativas na saúde pública. 

Buscou-se prioritariamente material relacionado às Conferências de Saúde desde 1986 nos 

arquivos do Conselho Nacional de Saúde e na biblioteca do Ministério da Saúde. 
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Secundariamente busquei documentos on line no site do próprio Conselho Nacional, do 

Ministério, da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, do Instituto de Medicina 

Social/UERJ, do CONASS e do CONASEMS. Como outra fonte secundária para a análise 

das proposições das Conferências utilizei pesquisas sobre o perfil dos participantes elaborada 

por outros autores. 

No estudo dos Relatórios da 9ª a 12ª Conferencia Nacional de Saúde, identifiquei 

alguns temas como forma de facilitar a análise dos principais pontos abordados. Cada 

Conferência possui um tema central e vários eixos temáticos, mas para essa análise, procurei 

identificar os temas pelos principais pontos que perpassam todos os Relatórios, o que 

necessariamente não coincide com os subtemas definidos pela comissão organizadora. Estas 

categorias ficaram assim constituídas: perspectiva de Estado e sociedade, fundamentos do 

SUS, gestão do SUS, financiamento do SUS, recursos humanos, controle social, programas 

específicos, áreas afins, recomendações e Conferências setoriais. Nestas categorias se 

encontram os principais conceitos que resultam do somatório do debate e que formalmente 

devem orientar os serviços de saúde nos anos seguintes. 

Ainda, por se tratar de uma pesquisa em Serviço Social, pretendo também apresentar 

alguns elementos para fortalecer as alternativas teórico-analíticas e as proposições de trabalho 

profissional, seja fornecendo elementos e subsídios para novas pesquisas, seja para o 

planejamento e gestão de políticas sociais públicas, especialmente as de saúde.  

A apresentação dos resultados encontrados na elaboração da tese possui a seguinte 

organização. O primeiro capítulo trata das condições histórico-sociais da gênese e 

institucionalização dos serviços de saúde pública no Brasil. Este tema é abordado com 

considerações às características que marcaram a nossa formação capitalista e às relações 

Estado e sociedade que excluíram e neutralizaram as lutas da classe trabalhadora. Durante o 

período de institucionalização da saúde, nasceram e se realizaram as sete primeiras 
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Conferências Nacionais de Saúde. O resgate de suas trajetórias foi necessário para delimitar o 

objeto da tese, pois, a partir da 8ª, há um direcionamento político e organizativo diferenciado, 

no sentido de torná-las espaços mais participativos. 

O segundo capítulo apresenta reflexões que marcaram a democratização das relações 

Estado e sociedade e as lutas pelo reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do 

Estado. O Movimento pela Reforma Sanitária e a realização da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde foram eventos decisivos para estas conquistas. As reivindicações pelo direito à saúde 

implicaram que se refletisse e que se construísse um novo conceito de saúde que 

contemplasse o aspecto curativo e individual, mas que fosse organizado de maneira a atender 

às necessidades coletivas de saúde, de forma curativa, preventiva e promocional. 

O terceiro capítulo trata da década de 1990 que se iniciou com o SUS regulamentado, 

mas a reorientação da conjuntura política e econômica pelo viés da globalização e do 

neoliberalismo, fizeram com que se passasse a década e se entrasse na seguinte com o 

permanente conflito entre a implementação e a inviabilização do SUS. A conjuntura destes 

quinze anos foi permeada por ajustes do capital, do Estado e das políticas sociais. Os 

movimentos sociais sofreram significativo refluxo e a democracia perdeu sua radicalidade. No 

processo específico de implantação do SUS, tratei de analisar a conjuntura dos governos 

Collor e Itamar, a era de Fernando Henrique Cardoso e, por último, o início do governo Lula. 

A análise dos Relatórios Finais das Conferências Nacionais de Saúde, considerando 

especialmente seus fundamentos ideo-políticos foi o tema do capítulo final. Cada Conferência 

foi contextualizada e analisada em item especifico, especialmente a partir de seu Relatório 

Final. Esta análise teve como pressuposto os elementos teóricos, históricos e conjunturais 

trabalhados nos capítulos anteriores. 

Ainda que a posição analítica tenha permeado toda a elaboração do trabalho, no final, 

apresentei considerações sobre o conjunto dos Relatórios das Conferências e sobre as 
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proposições que estruturam seu corpo, com o objetivo de sumariar os resultados obtidos, de 

forma mais crítica. Busco, ainda, refletir sobre as raízes e características das contradições 

assinaladas, na tentativa de colaborar para a afirmação do SUS e a preservação destes espaços 

participativos, com vistas a se tornarem momentos de socialização da política e do poder 

político. Apesar de terem sofrido um grande refluxo, em termos de direção político-

ideológica, e sua forma precisar ser revista, acredito que as Conferências não perderam sua 

potencialidade em ser espaço de conflitar projetos. 

A realização desta tese envolveu esforço de pesquisa com vários momentos de síntese 

parcial e aproximação do objeto, até o momento da elaboração final que agora se apresenta. 

Mas para finalizar esta introdução e antes de iniciar a exposição deixo uma citação de Chasin 

(1995:516 e 530) sobre o método científico e o processo de produção do conhecimento. 

O conhecimento é possível, a ciência pode alcançar seus objetivos, mas 
não há um caminho pré-configurado, uma chave de ouro ou uma 
determinada metodologia de acesso ao verdadeiro. Ao contrário, há 
sempre que galgar escarpas, ou seja, abrir caminhos através do próprio 
objeto, devassá-lo no corpo a corpo da pesquisa, que tem de captar 
detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e 
rastear sua conexão íntima (....). Não há guias, mapas ou expedientes 
que pavimentem a caminhada ou pontos de partida ideais previamente 
estabelecidos. O rumo só está inscrito na própria coisa e o roteiro da 
viagem só é visível olhando para atrás, do cimo luminoso, quando, a 
rigor, já não tem serventia, nem mesmo para outras jornadas, a não ser 
como cintilação evanescente, tanto mais esquiva ou enganosa, quanto 
mais a risca for perseguida, exatamente porque é a luminosidade de um 
objeto específico. As pegadas que ficam podem ser esquadrinhadas e 
repisadas, não são inúteis, mas não ensinam a andar, precisamente 
como procede a teoria das abstrações, que descreve a universalidade 
das passadas, sem prescrever por si um único passo concreto de 
qualquer escalada concreta, mérito e segredo do método marxiano, que 
centra no respeito à integridade ontológica das coisas e dos sujeitos – 
estes reconhecidos objetivamente em posição e, correlativamente aos 
graus de maturação dos objetos, suscetíveis de intensificação ou 
desatualização para a devassa analítica daqueles e de si próprios – a 
resolução do complexo problemático do conhecimento. O método 
científico não admite qualquer função premonitória, nem qualquer 
idealidade na condução da atividade cognitiva. E, não havendo, nem 
podendo haver caminho cognitivo previamente estabelecido, nem 
conduto ideal extra-subjetivo a seguir, o ponto de partida do 
conhecimento só pode ser o próprio objeto. 
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1.1 - A gênese dos serviços de saúde pública 
 
 
Um estudo sobre as políticas sociais no Brasil, especialmente na saúde, supõe que se 

considere sua realidade histórico-social. Os serviços públicos brasileiros estão muito 

marcados pelos traços que caracterizam nossa formação capitalista: modernização 

conservadora, formação hipertardia e por via colonial, conciliação pelo alto, corrupção e 

exclusão das massas populares. 

O processo de desenvolvimento do capitalismo, pela via clássica, no conjunto das 

mudanças superadoras do feudalismo, teve rebatimentos também no âmbito das relações de 

trabalho. O caráter progressista da revolução burguesa, a crescente divisão do trabalho e a 

progressiva separação do trabalhador do produto do seu trabalho foram as bases 

impulsionadoras para a emergência de um conjunto de mediações sociais que mais tarde 

vieram a ser reconhecidas nos direitos e nas políticas sociais. Longe de se considerar como 

momentos e práticas independentes, elas formam uma unidade na dinâmica capitalista. Até 

então, as formas de produção dos meios necessários à sobrevivência e a reprodução social 

como a educação, a saúde, cuidados dos idosos, ar, água, enterros, transporte, habitação e vias 

públicas eram assuntos tratados e resolvidos no âmbito das comunidades e das famílias. Com 

o capitalismo, a reprodução da vida individual e comunitária foi adquirindo formas mais 

complexas, interdependentes e submetidas às necessidades do sistema em formação. As 

formas crescentes de organização da produção e da vida social, para controlar e majorar o 

efeito útil da força de trabalho, aperfeiçoaram e sistematizaram, segundo Foucault (1993), 

antigos mecanismos disciplinares e desenvolveram novas técnicas de gestão dos homens. 

Dentre estas novas instituições e técnicas, que se configuraram como mediações 

sociais, está a saúde pública. Essas mediações também foram reivindicações da classe 

trabalhadora e da burguesia em ascensão. As transformações das práticas de saúde 
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aconteceram no século XVIII, segundo Foucault (1993:198), como forma de controlar e 

integrar o crescimento demográfico ao desenvolvimento da produção e também como forma 

de manter e conservar a força de trabalho. Á época, a formação do trabalhador (mão-de-obra) 

nas indústrias já representava custos de educação e treinamento para o Estado e as empresas. 

Fazia-se necessário evitar mortes por doenças epidêmicas, que poderiam também atingir as 

classes dominantes. Por isso estas práticas de saúde, antes de serem dirigidas ao corpo do 

trabalhador, caracterizam-se basicamente por quatro tipos de ações: a) promoção e 

organização da higiene no espaço urbano; b) afirmação crescente da medicina nas estruturas 

administrativas do Estado; c) a reorganização arquitetônica, institucional e técnica dos 

hospitais, que passam a desempenhar uma função terapêutica, não mais uma instituição de 

assistência aos pobres e de penitência; e, d) as preocupações médico-moralistas com as 

relações familiares, especialmente com as crianças (saúde, formação). Assim, “desde o fim do 

século XVIII o corpo sadio, limpo, válido, o espaço purificado e arejado, a distribuição 

medicamente perfeita dos indivíduos, dos lugares, dos leitos, dos utensílios [...] constituem 

algumas das leis morais essenciais da família” (Foucault, 1993:199). Isto se mantém e se 

reatualiza como discurso dos serviços de saúde pública, na atualidade. 

Um dos indicadores que melhor revela o resultado das práticas sanitárias iniciadas em 

fins do século XVIII é a longevidade. As múmias egípcias tinham uma expectativa de vida 

entre 25-30 anos; ao fim do século XVII esta expectativa era de 30-35 anos. A grande 

alteração neste indicador aconteceu com o processo de industrialização e suas práticas 

sanitárias, pois, na segunda metade do século XX, em alguns países centrais, se verificava 

uma expectativa de vida entre 65-70 anos. Este fato, no século XIX, foi decorrência muito 

mais da melhoria da qualidade de vida, através do reordenamento do espaço urbano e da 

implantação de serviços sociais, do que dos progressos da ciência médica. Já no século XX, 

com as práticas sanitárias higienistas relativamente incorporadas pela maioria da população 



 35

mundial, as descobertas médico-científicas desempenharam um papel significativo na 

ampliação da expectativa de vida (Berlinguer, 1987). No entanto, esta melhoria da qualidade 

de vida não foi um processo universal, mas afirmou uma lei da ordem capitalista: o 

desenvolvimento desigual. 

As formas mais organizadas de saúde pública, ainda que se relacionem à 

particularidade do desenvolvimento capitalista de cada país, emergiram nos países com 

desenvolvimento clássico, França e Inglaterra, inicialmente. Nestes países, os serviços de 

saúde pública, como o ensino coletivo, foram dinamizados pelo rápido e mais puro 

desenvolvimento do capitalismo e também pela fase progressista da revolução burguesa. Tal 

situação correspondeu a um intenso processo de luta de classes, tendo em vista a necessidade 

de romper com as raízes feudais e consolidar o liberalismo. 

Estas práticas caracterizam o processo vivido pelos países de formação clássica e, 

posteriormente, nos de via prussiana. Nos países de formação não clássica e colonial, onde 

não houve qualquer ruptura superadora, a dinamização dos serviços sociais foi ainda mais 

retardatária (ou hipertardia). Por exemplo, a promoção da higiene no espaço urbano e a 

reorganização dos traços das cidades e arquitetura começaram na França no início do século 

XVIII. Já no Brasil, a primeira experiência neste sentido só aconteceu na primeira década do 

século XX, na cidade do Rio de Janeiro e, nos anos de 1940, no Recife. Se nos casos 

clássicos, o processo de urbanização obedeceu às necessidades de consolidação do Estado 

nacional, do capitalismo em expansão e às reivindicações das classes trabalhadoras locais, 

aqui, além de hipertardio, este processo vem responder às necessidades do setor agro-

exportador, vital para a economia da época. 

Como as demais políticas sociais, os serviços de saúde pública, no Brasil, 

historicamente estão marcados pelas formas de produção econômica e sua gênese tem relação 
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direta com a nossa condição de país colonizado (colônia de exploração), que se voltava para 

fornecer matéria prima aos países europeus em processo de industrialização. 

No período colonial, o combate à lepra, à peste, algum controle sanitário nos portos, 

ruas, casas e praias eram ações isoladas e ocasionais5 (Nunes, 2000). Os estudos evidenciam 

que um tímido projeto de medicina social no Brasil emergiu no início do século XIX, com a 

transferência da Corte Portuguesa6 e esteve vinculado, sobretudo, à higiene pública e 

medicalização do espaço urbano, com vistas ao aumento da produção, à defesa da terra e à 

saúde da população7. 

A formação do Estado nacional, a partir da Independência, foi caracterizada por 

Fernandes (1975) como um Estado-amálgama, pois conciliou e foi depurando funções 

mutuamente exclusivas como: servir aos propósitos econômicos e políticos dos senhores e 

organizar os fundamentos de uma ordem legal, com base nos direitos do cidadão que eram 

representados na época pelos senhores proprietários e alfabetizados.  

No Brasil, a unidade nacional foi imposta de cima para baixo e o processo de 

construção do Estado igualmente excludente para as massas. No contexto europeu, as lutas 

dos liberais direcionavam-se para a liberdade ampliada do homem, ainda que subsumida às 

relações de produção. Aqui, os ideários do liberalismo se restringiram ao aspecto econômico. 

                                                 
5 “A colonização mudou completamente o quadro nosológico do Brasil. Do contato com o branco, surgiram 
males de países civilizados como varíola, sarampo, tuberculose, escarlatina, lepra, doenças venéreas e 
parasitoses (como a sarna, entre outras). Do contato com o negro, foram introduzidas as doenças tropicais como 
filariose, dranculose ou bicho-da-costa, febre amarela e tracoma, máculo, ainhum ou mal perfurante plantar, o 
gunduru ou exostose paranasal, a ancilostomíase e outras verminoses” (Dantas e Rocha, 2003). 
6 O Ministério da Saúde reconhece que a história da Saúde Pública Brasileira iniciou em 1808 nos seguintes 
termos: “1808 - Criação da primeira organização nacional de Saúde Pública no Brasil e em 27 de fevereiro foi 
criado o cargo de Provedor-Mor de Saúde da Corte e do Estado do Brasil, embrião do atual Serviço de Saúde dos 
Portos, com delegados nos estados. Em 1828, após a Independência, foi promulgada em 30 de agosto a Lei de 
Municipalização dos Serviços de Saúde, que conferiu às Juntas Municipais, então criadas, as funções exercidas 
anteriormente pelo Físico-Mor, Cirurgião-Mor e seus Delegados. No mesmo ano, aconteceu a criação da 
Inspeção de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro, subordinada ao Senado da Câmara, sendo duplicado em 
1833 o número dos seus integrantes” (In. Do sanitarismo à municipalização.  Disponível em 
http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=125 Acesso em  05/2004). 
7 “As enfermarias dos jesuítas (até meados do século XVIII) e das demais ordens religiosas, os hospitais 
militares, lazaretos e as santas casas eram a espinha dorsal da assistência institucional à saúde prestada à 
população do século XVI até o início do século XX” (Dantas e Rocha, 2003). 
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Ou seja, a inexistência de capital industrial e de proletariado impossibilitava que se 

construíssem aproximações com os ideários liberais progressistas. 

Diversa da liberdade pessoal que o universalismo burguês apregoava, a 
estrutura escravista criava [mesmo depois de sua extinção], dentro das 
relações sociais e no aspecto ideológico, a manipulação que sustentava o 
controle e o alijamento social das massas populares (Mazzeo, 1997:124-5). 

 
Processo este que sustentou a descolonização oscilante e superficial. 

O início da República, que é um marco em nossa modernidade, no sentido burguês da 

palavra, se caracteriza, segundo Fernandes (1975), por um tom cinzento e morno, vacilante e 

frouxo, com recomposições na estrutura do poder e sem transformações profundas. A 

burguesia nunca assumiu: 

o papel de paladina da civilização ou de instrumento da modernidade [...]. 
Ela se compromete, por igual, com tudo que lhe for vantajoso [... e mobiliza] 
vantagens que decorrem tanto do atraso quanto do adiantamento da 
população [...] ao contrário de outras burguesias, que forjaram instituições 
próprias de poder especificamente social e só usaram o Estado para arranjos 
mais complicados a nossa burguesia converge para o Estado e faz sua 
unificação no plano político... (Fernandes, 1975:204). 

 
 Daí continua o autor (1975:307): 

resulta um tipo especial de impotência burguesa, que faz convergir para o 
Estado nacional o núcleo do poder de decisão e de atuação da burguesia. O 
que esta não pode fazer na esfera privada tenta conseguir utilizando, como 
sua base de ação estratégica, a maquinaria, os recursos e o poder do Estado. 
Essa impotência [...] colocou o Estado no centro da evolução recente do 
capitalismo no Brasil e explica a constante [...] associação com os militares... 

 

Com esta forma de construção do Estado e de atuação da burguesia a organização dos 

serviços de saúde seguiram também a forma oscilante para responder aos interesses 

dominantes. Desse modo, uma das primeiras ações de saúde pública foram as investigações 

sobre a singularidade das doenças nos trópicos, na Escola Tropicalista Baiana, na segunda 

metade do século XIX. Posteriormente, sucederam os trabalhos de Oswaldo Cruz, no Instituto 

Manguinhos, no início do século XX, com pesquisas e fabricação de vacinas. Em 1909-10, 

aconteceram campanhas de combate à febre amarela e malária em Belém e no Amazonas. 
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Oswaldo Cruz e sua equipe são chamados também em diversas regiões do país para atuar em 

locais de construção de ferrovias, hidroelétricas, em obras de infra-estrutura, em locais de 

agropecuária e de extrativismo. Em um terceiro momento, Carlos Chagas desenvolveu 

expedições pelo interior do país e descobriu a doença de Chagas8 (Benchinol, 2000 e Iyda, 

1994). 

O início do século XX foi marcado pela conjuntura Oswaldo Cruz, que inaugurou a 

organização da saúde em moldes científicos, da bacteriologia e microbiologia e com ações 

voltadas ao combate às doenças epidêmicas (varíola, peste bubônica e febre amarela) através 

da vacinação. Esta política deixou de lado a tuberculose, primeira causa de morte durante todo 

o período de 1860 a 1934. 

Essa época também foi marcada pelo liberalismo excludente, pois os setores burgueses 

ligados às oligarquias da agro-exportação, não realizaram medidas integradoras e de maior 

alcance para atender às demandas populares organizadas ou às diferentes necessidades sociais 

do interior do país que permaneciam desconhecidas (Iamamoto e Carvalho, 1988). 

Durante a República Velha, segundo Topik (1987:20): 

geralmente os líderes políticos prestavam homenagem aos ideais políticos 
liberais, mas na realidade, a ideologia dominante não respeitava 
procedimentos democráticos. O liberalismo no Brasil nunca foi doutrina 
oposicionista de uma burguesia urbana industrial lutando pelo poder, como 
tinha acontecido na Europa, mas antes a apologia ideológica de uma classe 
dominante agrária. Só nas cidades havia alguma aparência de direitos civis, 
mas principalmente para manter as aparências. 

 

                                                 
8 Nos termos do Ministério da Saúde, o surgimento da racionalização e cientificidade da saúde pública no Brasil: 
“No governo de Rodrigues Alves (1992) a Saúde Pública federal foi entregue à lucidez e à capacidade de 
Oswaldo Cruz, que iria inaugurar a nova era para a higiene nacional; 1904 - Na reforma de Oswaldo Cruz foi 
criada a Diretoria Geral de Saúde Pública, a qual destinava-se a atender aos problemas de saúde da capital do 
país e prosseguir na defesa sanitária dos portos brasileiros; 1914 - A Inspetoria de Isolamento e Desinfecção foi 
transformada em Inspetoria dos Serviços de Profilaxia. Tendo início em 1918, subordinadas a esse serviço, as 
atividades de Profilaxia Rural do então Distrito Federal; 1920 - Novo marco importante da evolução sanitária 
brasileira com a reforma de Carlos Chagas que, reorganizando os Serviços de Saúde Pública, criou o 
Departamento Nacional de Saúde Pública. A regulamentação desse diploma legal sofreu substituição e 
modificações até a publicação do decreto em 1923, que vigorou como Regulamento Sanitário Federal por muitos 
anos” (In. Do sanitarismo à municipalização.  http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_  Acesso em  
05/2004). 

http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=125
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Pelo censo de 1920, apenas 16% da população brasileira era urbana, o que limitava por 

si só qualquer radicalidade liberal-burguesa e os defensores do liberalismo – advogados, 

médicos, jornalistas -, muitos deles, com formação nas escolas européias, eram descendentes 

ou parentes dos grandes proprietários rurais. Outro limite à realização dos ideários liberais 

aqui é de que a pequena burguesia não defendia a industrialização e o desenvolvimento 

autônomo do país. Quando se organizava, quase sempre aliada à fração da oligarquia ou dos 

militares, a pequena burguesia pedia menores tarifas sobre as importações, menor burocracia 

e mais oportunidades de emprego (Topik, 1987). 

Os assuntos nacionais, como a industrialização fomentada pelo Estado para diminuir a 

dependência de produtos estrangeiros, em alguma medida, eram defendidos por frações do 

Exército, da Marinha e dos funcionários públicos federais (Topik, 1987:36), segmentos que, 

de alguma forma, fizeram o papel clássico da burguesia. Na Revolta da Vacina, em 1904, o 

povo, que tomou as ruas centrais do Rio de Janeiro, gritava viva para o exército que o apoiava 

e morra para a polícia legalista (Bertolli Filho, 2001:28). 

Na década de 1920, a reforma do setor saúde, empreendida por Carlos Chagas, propôs 

mudanças nas formas de propaganda e de educação para a saúde9, expansão das atividades de 

saneamento em âmbito nacional, extensão dos serviços de profilaxia para o interior do país, 

medidas profiláticas contra a febre amarela, veto da admissão de menores de 12 anos em 

fábricas, licença-gestante, criação de um programa de visitadoras sanitárias, criação de 

aposentadorias e pensões aos funcionários de empresas ferroviárias (Dantas e Rocha, 2003). 

A República Velha não assumiu, de forma abrangente, o controle e a reprodução da 

força de trabalho. Em 1919, é implantada a primeira legislação social, responsabilizando as 

empresas pelos acidentes de trabalho. Um outro conjunto de regulamentações de proteção ao 

                                                 
9 Segundo Bertolli Filho (2001:34-5) o movimento de educação e saúde, iniciado desde os primeiros anos da 
República, com cartazes e panfletos, tinha como objetivo convencer a população da necessidade de mudar 
hábitos tradicionais anti-higiênicos. Como a maioria da população era analfabeta, a partir de 1938, além de 
cartazes expressivos, as mensagens passaram a serem veiculadas também pelo rádio. Estas campanhas sempre se 
organizaram com base em princípios eugênicos, ressalta o autor. 
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trabalho, como lei de férias e proibição de trabalho de menores foi aprovado entre 1926-7. Por 

sua vez, o operariado era bastante reduzido, pois se tratava de uma ou duas gerações recém 

integradas ao trabalho fabril e assalariado e, na maioria, imigrantes. Por isso, não fora capaz 

de forçar a ampliação e o reconhecimento de suas reivindicações. O caldo cultural, político e 

organizativo dos imigrantes, com freqüência foi reprimido e o peso das relações de trabalho 

escravocratas recém-abolidas e das demais relações de trabalho agrícola, fragilizaram as 

iniciativas dos operários. De fato, a ampliação e a generalização do reconhecimento formal da 

cidadania do proletariado urbano se dá entre os anos de 1930-37. No entanto, o novo trato dos 

problemas sociais nasceu em paralelo e combinando as formas tradicionais do 

assistencialismo e da repressão. 

As práticas sanitárias, em grande medida, até os anos de 1920, estiveram direcionadas 

para os espaços que representavam perigo de doença e de desordem. Estabelecia-se uma nova 

relação: ordem-moral-saúde, pois o imperativo era medicalizar hospitais, cemitérios, escolas 

quartéis, fábricas e prostíbulos. Mais do que uma medicina para o trabalho, ela se voltava para 

o espaço urbano. O fim da escravidão e o interesse de atrair imigrantes europeus para o Brasil 

também explicam a intervenção esporádica do Estado em saneamento e higiene pública. 

 O Estado, permeado fracamente pela ideologia liberal, oscilava entre o atendimento do 

interesse da comunidade médica em formação e a realização do sanitarismo para responder às 

necessidades do setor econômico. Na República Velha, o poder central, sob a hegemonia da 

burguesia cafeeira, incorpora a saúde como uma atividade estatal, embora de maneira 

assistemática e não como política social. Os recursos da saúde estavam, de 1892 a 1930, na 

rubrica dos Socorros Públicos (Iyda, 1994). Como de resto na história do século XX, em 

grande medida, as políticas e serviços de saúde se organizaram para responder às demandas 

do capitalismo brasileiro (Nunes, 2000). No entanto, ressalta Iyda (1994), o que é relevante 

neste período é que a primordial função da saúde pública não se situa na reprodução da força 
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de trabalho, mas, essencialmente, na circulação e distribuição de mercadorias, inclusive da 

mercadoria força de trabalho, vinculadas às necessidades agroexportadoras. 

 Neste período, havia a necessidade de construir, organizar e dar unidade ao Estado 

brasileiro. Os serviços de saúde, que até então se centravam principalmente nos espaços 

urbanos, passaram a realizar campanhas que abrangiam o território nacional. Mesmo deste 

modo, é certo que a saúde foi o primeiro serviço público a ter alguma dimensão nacional. Iyda 

(1994:39) avalia que as campanhas sanitárias tiveram, especialmente, a função de com os 

princípios da ordem e progresso, moldar uma área específica de atividade estatal, formando 

intelectuais e colaborando na sua organização. Tratava-se de legitimar a ação estatal e seus 

agentes como portadores de um saber que se viabilizava com a utilização de meios racionais e 

científicos, através de ações que, em muitos momentos, se confundiam com a idéia de polícia 

sanitária. Oswaldo Cruz e Emílio Ribas, para a autora, foram fundamentais para esta 

legitimação, dado o seu prestígio científico e a coerência com os ideais republicanos. 

 Acredito que o que é importante reter deste item é o caráter tardio e autoritário, 

fracamente liberal e voltado para os setores econômicos dominantes, que marcou os primeiros 

serviços de saúde pública no Brasil. Essas características que se repetirão e se reatualizarão no 

processo de institucionalização da saúde pública e no momento da implementação do SUS, 

serão abordadas na seqüência. 

 
 

1.2 – A institucionalização da saúde pública: a face do modelo fordista-keynesiano no 

Brasil 

 

A partir de 1930, sem romper com suas raízes conservadoras, autoritárias e 

excludentes dos setores populares, o capitalismo brasileiro passa a viver uma transição em 

função de estar se movendo do padrão de acumulação agrícola para o industrial. Ou seja, esta 

fase é marcada por iniciativas que procuram inverter a predominância do papel econômico 
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desempenhado pela agricultura. Essa dinâmica do capitalismo, em grande medida, responde 

de maneira subordinada às exigências do capital dos países centrais e, internamente, pela 

emergência tímida de idéias nacionalistas impulsionadas pela urbanização e pela classe 

operária em formação.  

 Esse momento histórico marcava significativamente a alteração do papel do Estado, 

pois ao mesmo tempo em que fornecia as bases para a industrialização, também formava, 

protegia e regulava a classe operária. Até então, o Estado não é sentido como um protetor dos 

interesses da população, mas o defensor das atividades dos particulares. Segundo Faoro 

(2000:18610) historicamente no Brasil “O Estado sobrepôs-se estranho, alheio, distante da 

sociedade, amputando todos os membros que resistissem ao domínio”. Desse modo, a 

organização política e administrativa não emanou da sociedade, já que esta possuía uma 

fisionomia rarefeita, dispersa e em estado de dissociação intensa. 

A crise do capital internacional, até 1945, fez com que se produzissem mecanismos de 

contratendência, impondo alterações nas práticas e na intervenção do Estado (Mota, 2000). 

Deste processo de criar e renovar dentro do próprio sistema, o capital conseguiu impulsionar 

os anos dourados do capitalismo no século XX. A implementação das políticas anticiclícas 

keynesianas e fordistas possibilitaram a ampliação dos canais de negociação entre capital e 

trabalho, do que resultou o Estado de Bem Estar Social para os países centrais. Segundo Fiori 

(1995:123), na América Latina, a supremacia do Estado desenvolvimentista, com suporte 

cepalino, foi a contra-face da hegemonia keynesiana na Europa. 

A política keynesiana somada ao fordismo11 representou uma solução de consenso 

entre Estado e capital para os problemas advindos da crise de 1930 e da Segunda Guerra 

                                                 
10 Segundo Puntoni (In Faoro, 2000:383, livro II) que faz a apresentação do livro, esta obra possui forte 
inspiração na teoria burocrática de Weber. Para ele, Faoro defende um liberalismo apoiado no elemento 
nacional, nas classes produtoras e em seus intelectuais. 
11 A data simbólica do início do fordismo é 1914, quando H. Ford começou a racionalizar velhas tecnologias e a 
divisão do trabalho, conseguindo ganhos de produtividades. Ver mais sobre a gênese e desenvolvimento em 
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Mundial. Assim, a regulação fordista-keynesiana vivida em sua plenitude após 1945 se 

caracterizou por um regime internacional, relativamente estável e ainda com bases nacional.  

O fordismo e o keynesianismo, em meados dos anos de 1940, se combinaram como 

um conjunto de estratégias maduras no âmbito das formas de produção, nas relações de 

trabalho e na intervenção estatal, possibilitando um desenvolvimento capitalista quase sem 

crises, nos países centrais, nas três décadas seguintes. Esta estabilidade representou um 

equilíbrio tenso entre o capital corporativo, a nação-Estado e o trabalho organizado. Nos 

termos de Harvey (2000:125) “o fordismo se aliou firmemente ao keynesianismo e o 

capitalismo se dedicou a um surto de expansões internacionalistas de alcance mundial que 

atraiu para sua rede inúmeras nações descolonizadas”. Esse crescimento que absorveu via 

mercado e consumo de massa a população do planeta fora do mundo comunista, colocou para 

o Estado o papel de assumir e construir novos poderes institucionais para assegurar o respeito 

a certas convenções e regulações do mercado, as relações entres os Estados nacionais, entre as 

classes sociais e as relações entre trabalho e as políticas de proteção social. A ONU, OEA, 

UNICEF, OMS, UNESCO e OIT, criadas a partir de 1940, representam estas instituições 

internacionais reguladoras. 

Ao mesmo tempo em que dominavam o mundo, os benefícios da lógica fordista-

keynesiana, também, se restringiam a certos setores da economia, a certos Estados e o 

consumo de massa se destinava a alguns segmentos da força de trabalho. Tal estratégia levou 

à corrosão da perspectiva de radicalidade que o trabalho vinha construindo desde o século 

XIX e o fez assumir compromissos dentro do pacto fordista, deixando á margem a 

radicalidade da luta de classes. Também as idéias progressistas de reforma e democracia, 

caras a algumas lutas da esquerda, foram perdendo sua radicalidade, sendo a social-

democracia e o eurocomunismo algumas de suas principais expressões. 

                                                                                                                                                         
Harvey (2000), Condição Pós-moderna, parte II e em Gramsci (1980), Maquiavel e a Política do Estado 
Moderno, parte VI. 
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Diferentemente do quadro referido, o que caracteriza o Estado brasileiro, a partir de 

1930, não é um Estado de Bem Estar Social e nem um desenvolvimento extraordinário das 

forças produtivas que caiba na caracterização dos anos dourados do capitalismo, mas um 

desenvolvimentismo conservador. A tendência foi “assumir muito mais o objetivo econômico 

e muito menos a proteção social” (Bacelar, 2000:263). O Estado, ao ir assumindo as políticas 

sociais, caracterizava-as muito mais por um cunho autoritário e de cooptação e sem 

negociação com os diferentes espaços políticos da sociedade. 

As políticas de proteção social do Estado de Bem Estar Social precisam ser 

compreendidas na complexidade das relações sociais de produção de cada país. Portanto, é no 

interior do movimento dialético e contraditório em que se movem o capital, o trabalho e o 

Estado que as políticas sociais são estruturadas, ora como dependentes das lutas dos 

trabalhadores e ora como incorporação das reivindicações do trabalho pelo capital, que não 

tarda a integrar tais concessões às suas necessidades. Nos termos de Mota (2000:131): 

é no interior de disputas políticas que o capital incorpora as exigências do 
trabalho. É no leito ofensivo das lutas dos trabalhadores e da ação reativa do 
capital, que os sistemas de seguridade são incorporados na ordem capitalista, 
como mecanismos potencialmente funcionais ao processo de acumulação e 
afetos ao processo de construção de hegemonia. 

 
Estas absorção e refuncionalização das demandas do trabalho pelo capital são 

particularizadas e mediadas pelo desenvolvimento das relações de produção e trabalho de 

cada país, pela atuação do Estado, pelo conjunto de direitos sociais reconhecidos e pela 

organização das classes subalternas. Neste caso, a condição de país periférico e com 

características de inserção tardia no mundo capitalista, confere ao Brasil características 

particulares na estruturação das políticas sociais. 

Os movimentos de trabalhadores no período da República Velha foram marcadamente 

urbanos e com organizações de cunho corporativo e/ou de resistência política. Entre eles, 

destacam-se as Associações de Socorro Mútuo, Caixas Beneficentes, Ligas Operárias, 
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Congressos Operários, Confederações Operárias. Algumas destas organizações, 

posteriormente, tomaram a forma de sindicatos e partidos (especialmente o Comunista em 

1922), os quais passam a reivindicar melhores condições de trabalho, redução da jornada, 

proibição do trabalho infantil, férias, assistência à saúde e também se afirmam com críticas à 

sociedade burguesa – ainda com tônicas diversas indo de valores democrático-burgueses, 

anarquistas e valores fracamente socialistas. As lutas operárias no Brasil, poucas vezes 

chegaram ao embate político que pudesse imprimir direção às decisões governamentais, tanto 

que suas pequenas conquistas sociais foram arrancadas palmo a palmo na luta contra os 

empresários e o Estado (Iamamoto e Carvalho, 1988).  

Foi a formação de uma classe operária, através de suas organizações políticas 

influenciadas pelo pensamento da nascente esquerda brasileira com viés marxista-stalinista, 

nacionalista e desenvolvimentista, que possibilitou a emergência de algumas políticas sociais. 

Como já apontado, a falta de tradição liberal-democrática de nossa burguesia e a ausência 

quase completa de trabalhadores na cena pública e política, fazem com se identifique este 

tempo como o marco inicial de socialização do político para as classes subalternas. Ou seja, 

talvez se possa considerar que esse seja o período em que se começa a viver, no Brasil, 

momentos de democracia formal. 

Por carecermos de raízes democrático-burguesas, a legislação social, nascida entre as 

décadas de 1930 e 1950, não se sustenta num pacto de solidariedade de classe, pelo contrário: 

se constitui de dispositivos legais que coíbem os maiores excessos e as 
formas primitivas de extração do trabalho excedente, mas, em última 
instância, representa a reafirmação da dominação do capital e nunca seu 
contrário. Incorpora objetivamente reivindicações históricas do proletariado, 
para torná-las um acelerador da acumulação através da regulamentação e 
disciplinamento do mercado de trabalho, o que traz o avanço da 
subordinação do trabalho ao capital (Iamamoto e Carvalho, 1988:244). 

 
O governo Vargas se caracterizou pela centralização do poder e atuou como árbitro 

ambíguo de diferentes interesses de classe. Segundo Iamamoto e Carvalho (1988:154), o 
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Estado assume paulatinamente uma organização corporativa, canalizando para sua órbita os 

interesses divergentes que emergem das contradições entre as diferentes frações dominantes e 

as reivindicações dos setores populares. Em nome da harmonia social e do desenvolvimento, 

da colaboração entre as classes, buscava repolitizá-las e discipliná-las, no sentido de 

transformação num poderoso instrumento de expansão e acumulação capitalista. A política 

social formulada pelo novo regime – que tomou forma através da legislação sindical e 

trabalhista – foi, sem dúvida, um elemento central do processo. 

Para dar continuidade as práticas políticas conciliatórias, Schilling (1986) afirma que, 

em 1930, Getúlio Vargas tratou de aplicar, no plano nacional, a experiência de sua classe 

social, os fazendeiros gaúchos. No Rio Grande do Sul, se comparado com outros estados do 

Brasil, a escravidão foi menor e o fazendeiro estabeleceu uma relação patrão-assalariado com 

base na liderança, coragem e valor social. 

 Ao participar das campeadas, o fazendeiro compartilhava o churrasco e o 
chimarrão com a peonada. Pelo menos nas jornadas de guerra ou trabalho. 
Eram, em conseqüência, relações de trabalho muito especiais, que apesar de 
manterem uma exploração econômica violenta, criavam vínculos pessoais 
que obstaculizavam ao máximo a luta de classes [...]. O latifundiário, ao 
batizar os filhos dos peões, transformava-se em compadre de seus 
assalariados (Schilling, 1986:14). 

 
Em grande medida, Getúlio aplicou esta relação política das campeadas e do 

compadrio ao governar o país. Se as relações patrão-assalariados, nas demais regiões, 

apresentavam uma exploração mais brutal, a política varguista, com o estabelecimento de um 

conjunto de leis sociais e trabalhistas e, utilizando-se amplamente do rádio para se comunicar 

com os trabalhadores, criou uma relação com as camadas populares que se assemelhava à 

relação do estancieiro com o peão. Assim, abrandou, minimizou e tornou mais sutil a 

exploração nas relações de trabalho. 

Os revolucionários de 1930, para aplicar sua política nacionalista, precisavam do apoio 

dos trabalhadores, por isso trataram de reordenar o relacionamento com eles (conforme a 
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experiência gaúcha) e estabeleceram uma legislação trabalhista fundamentada na filosofia do 

progresso dirigido pelo Estado e não como resultado de um pacto social. Com esta 

perspectiva, foram proibidas greves, vinculadas as ações sindicais ao controle do Ministério 

do Trabalho e limitada a imigração. No entanto, com o processo de industrialização em 

expansão, houve um acelerado aumento da classe operária. Schilling (1986:15) classifica este 

como um proletariado novo, de baixo nível ideológico e pouca capacidade de organização e 

luta.  

Com vistas a viabilizar o processo de industrialização e urbanização do país, muitas 

ações do Estado e do empresariado aconteceram com a intenção de harmonizar a relação 

capital e trabalho. Neste contexto as políticas sociais começam a ter expressão mais 

sistemática na vida nacional. Foram criados especialmente o Ministério do Trabalho 

(chamado Ministério da Revolução) e o Ministério da Educação e Saúde12. Dentro deste 

Ministério o Departamento Nacional de Saúde13 atuava em parceria com a Fundação 

Rockfeller14. Paralelamente, o sistema previdenciário, que se consolidava, além de representar 

o atendimento de uma reivindicação dos trabalhadores urbanos e assalariados, favoreceu a 

                                                 
12 O primeiro ministro da Saúde e Educação de 1938-45 foi Gustavo Capanema. 
13 “O Departamento Nacional de Saúde (DNS), foi criado em 1920 e era o responsável por uma série de serviços 
e campanhas direcionados para o controle de doenças, como a febre amarela e a malária. [...] Durante o período 
1938-45, e no bojo da Reforma Administrativa de Vargas, o novo Departamento Nacional de Saúde foi 
reestruturado e dinamizado, passando a englobar vários serviços dispersos e a centralizar a direção política, 
administrativa e financeira de todas as atividades sanitárias do país, dentro do espírito de regime de exceção do 
Estado Novo. Na área da saúde, o executor dessa política foi o diretor do DNS Dr. João de Barros Barreto” (In. 
Do sanitarismo à municipalização. Disponível em http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=125 
Acesso em 22/05/04). 
14 A Fundação Rockefeller foi criada nos EUA em 1913. Entre os objetivos da recém-criada Fundação 
alinhavam-se o estímulo à saúde pública, ao ensino, à pesquisa médica e às ciências naturais. "A Fundação teve 
por objetivo centralizar as ações filantrópicas da família Rockefeller que vinham sendo praticadas de forma 
contínua e crescente desde o final do século XIX". “A primeira Comissão da Fundação Rockefeller chegou ao 
Brasil em 1915, formada por William Henry Welch (bacteriologista) e Wickliffe Rose (Diretor da International 
Health Commission). A Comissão viajou para São Paulo com o objetivo de identificar áreas de atuação e coletar 
informações sobre as condições de combate às doenças infecciosas, como a malária, a ancilostomíase e a febre 
amarela. Esses contatos abriram caminho para a entrada de médicos e sanitaristas norte-americanos da 
Rockefeller no País. A partir daí, as relações entre o Brasil e a Fundação se estreitaram” (Faria, 1995). Na década 
de 1920 a Fundação Rockfeller trouxe 10 enfermeiras, o que representou o início da Enfermagem Científica no 
Brasil, com a criação da Escola de Enfermagem Ana Néri (hoje vinculada à UFRJ) (Dantas e Rocha, 2003). 

http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=125
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expansão da rede hospitalar, a produção de serviços privados e os interesses capitalistas na 

saúde, com produção de equipamentos e de medicamentos15. 

 É no governo Vargas que as Conferências Nacionais de Saúde iniciam sua história no 

Brasil. Foram criadas em 1937, mas a primeira se realizou em 1941, apenas como uma 

reunião de burocrática entre gestores. Em item próprio, elas serão melhor explicitadas. 

As CAPs, criadas em 1923 pela Lei Elói Chaves, se tornaram um marco para o 

atendimento sistemático de alguns setores dos trabalhadores urbanos e para a constituição do 

sistema de Previdência Social. Em 1931, a presença cada vez mais decisiva dos trabalhadores 

urbanos no cenário político e econômico fez com que a Previdência Social passasse a ser 

objeto de mais atenção do Estado. Desse modo, foram criados os Institutos de Aposentadoria 

e Pensão (IAPs) para cada categoria de trabalhadores. Estes, teoricamente, deveriam ser 

administrados pelo Estado, empresa e trabalhadores, mas acabaram sendo vinculados e 

geridos somente pelo poder estatal. As CAPs e os IAPs ofereciam serviços de proteção social 

e de saúde a seus trabalhadores e familiares, sendo que as Caixas e Institutos das categorias 

mais combativas ofereciam mais serviços, o que acabou reforçando as disparidades 

econômicas existentes entre as diferentes categorias profissionais. 

A partir desta década, segundo Cignolli (1985:59), as relações entre a classe operária e 

o Estado foram organizadas em torno de três subsistemas complementares: os sindicatos, a 

justiça do trabalho e a previdência social. O autor é taxativo quando considera que a 

previdência social foi peça chave no complexo jogo de relações entre o Estado e a classe 

operária, pois o primeiro pretendia incorporar, de forma controlada, grupos urbanos que 
                                                 
15 “Até 1918, os remédios eram feitos a partir de sais encontrados na natureza ou originários de plantas. Depois 
da Primeira Guerra Mundial, formaram-se no Brasil grandes indústrias farmacêuticas. As especialidades 
industriais terminaram tomando o espaço dos produtos manipulados pelas boticas. [...] A figura do boticário, que 
fazia a manipulação, foi substituída pela do farmacêutico. Praticamente não havia remédios industrializados até a 
década de 30, quando Getúlio Vargas ofereceu condições favoráveis para que empresas se estabelecessem aqui, 
com isenções de impostos. Os poucos remédios que existiam vinham da França, Alemanha e dos Estados 
Unidos. Os laboratórios que aqui mantinham representantes que importavam nossa matéria prima, passaram a 
produzir suas especialidades. A indústria nacional também se desenvolveu naquele período, mas tinha pouco 
fôlego, porque não tinha base científica” (Dantas e Rocha. Um breve resgate da história da saúde no Brasil: da 
chegada de Cabral ao final do século XX. Brasília, Ministério da Saúde, 2003). 
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demonstravam potencialidade de ação reivindicativa organizada. Com vistas a legitimar seu 

governo e enfrentar as resistências conservadoras, Vargas apresentava as CAPs e IAPs como 

uma solução que beneficiaria a classe trabalhadora sem acarretar sacrifícios às classes 

empresariais  

O que vai se configurando nesta época como área tradicional de saúde pública é 

revelador do processo de incorporação do setor privado pelo Estado, destinando-lhe recursos e 

organizando uma burocracia para estruturá-los. Processo que nos anos de 1990 vai ter sua 

expressão maior com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e sua inclusão no 

organograma do Ministério da Saúde. Para evidenciar a constituição desta relação do público-

privado na saúde no Brasil, Iyda (1994:69) mostra como os hospitais vão se construindo. De 

1900-1930, a rede particular constrói 539 hospitais e de 1930-1946, 750. No primeiro período, 

as três esferas de governo constroem 166 hospitais e no segundo, 226. Destaca-se que entre as 

392 unidades hospitalares públicas construídas no país entre 1900-1946, 177 tinham 

finalidades militares. Portanto, o predomínio da assistência médico-hospitalar privada mostra 

o equívoco de alguns autores que afirmam que essa assistência se expande no Brasil após 

1964. Com certeza na ditadura houve nova expansão e redimensionamento com caráter mais 

mercantilista e lucrativo, mas a rede privada sempre foi dominante e privilegiada pelos 

regimes governamentais, encerra a autora. 

 No início dos anos de 1940, com a intensificação da industrialização e da urbanização, 

ocorreram, simultaneamente, um crescimento considerável da rede previdenciária e um 

aumento nos gastos com a assistência médica. Já na área da saúde pública, em 1942, época da 

Segunda Guerra, criou-se o Serviço Especial de Saúde Pública - SESP16 -, através de 

convênio com a Fundação Rockfeller para o desenvolvimento de ações médico-sanitárias na 

                                                 
16 Em 1990, através de uma reforma administrativa a SESP e a SUCAM - Superintendência de Campanhas de 
Saúde Pública, criada em 1974 - são extintas e se cria a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 
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região amazônica, com o objetivo de garantir a produção de borracha para fins da indústria da 

guerra. 

A atuação da Fundação Rockfeller no Brasil começou em 1915 e priorizou ações no 

tocante à ação médico-sanitária, o controle de doenças endêmicas. Segundo Faria (1995) entre 

1914 e 1949, a Rockfeller investiu cerca de US$ 13 milhões em programas sanitários na 

América Latina. O Brasil foi o país que recebeu a maior soma de recursos financeiros para 

programas de erradicação das endemias. Na área de educação médica e pesquisa, a influência 

norte-americana foi substituindo a francesa e a alemã, principalmente após a Primeira Guerra 

Mundial. A Rockefeller incentivou a criação de Faculdades de Medicina e laboratórios de 

ponta. A Faculdade de Medicina de São Paulo tem esta gênese, e, em especial, à criação de 

cadeiras de higiene. Nas pesquisas, campanhas sanitárias e educativas que a Fundação 

Rockefeller realizou pelo Brasil, a participação dos governos federal e estadual limitou-se a 

gastos administrativos. Assim, as prioridades a direção político-ideológica eram definidas 

pela instituição estrangeira. Além destes meios, o modelo norte-americano de atenção à saúde 

também foi se imprimindo no país através da concessão de bolsas de estudos a médicos 

brasileiros em universidades americanas. 

A aceitação das novas referências de saúde pública trazidas pela Fundação ao Brasil 

encontrou muitas resistências, mas os sanitaristas que compunham o governo davam seu aval, 

como visto no exemplo a seguir. Em 1923, por ocasião do Congresso da Sociedade Brasileira 

de Higiene, tanto Carlos Chagas como Clementino Fraga, dois cientistas que ocuparam, 

sucessivamente, a direção geral do Departamento Nacional de Saúde Pública, manifestaram-

se contra o nacionalismo extravagante e míope dos críticos que ignoravam os extraordinários 

serviços da grande instituição – a Fundação Rockefeller (Faria, 1995). A aceitação do modelo 

norte-americano ganhou ampla aceitação no Brasil a partir de 1942, quando os conselhos 

sanitários passaram a ser adotados e divulgados pelos sanitaristas. Bertolli Filho (2001:37) 
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informa que para estes a organização dos serviços médicos e os hábitos da população norte-

americana eram divulgados como modelos de garantia de bem-estar físico e mental. 

Envolvida em ações de saúde pública desde sua implantação no Brasil, a Rockfeller, a 

partir dos anos de 1950 se afastou dos programas de combate às doenças tropicais e 

concentrou suas atividades na educação médica profissional, na assistência médica individual 

e em pesquisas sobre virologia. Essas alterações de atividades da Fundação norte-americana 

correspondem ao período da industrialização (via equipamentos e medicamentos) dos serviços 

de saúde e à ênfase no atendimento individual e curativo. Essa mudança influenciou o debate 

interno sobre a saúde pública, passou-se a defender que ela não deve apenas compreender 

aspectos preventivos, mas também de recuperação de saúde, incluindo aí a assistência médica 

individual. Essa prática até hoje reconhecida como de medicina preventiva, por seu caráter 

liberal e conservador. Em grande medida, esta reorientação das ações da Rockfeller 

representou sua saída do campo do atendimento das doenças de forma coletiva para 

privilegiar o atendimento individual e especificamente centrar no aspecto ideológico e 

mercadológico destes serviços. 

 Desde o Estado Novo, as ações do Estado mais intervencionistas e centralizadas, 

integrando a burguesia urbana e setores médios das classes populares, vêm sendo orientadas 

pelo propósito de acelerar o desenvolvimento econômico através da industrialização. A 

década de 1950, com novos impulsos na industrialização e ações de interiorização do país é 

marcada pelo nacional-desenvolvimentismo e o desenvolvimentismo-conservador iniciado no 

Estado Novo. Assim, todo o êxito econômico obtido pelo Brasil é tributado a liderança 

exercida pelo Estado. 

Em termos de políticas sociais, essa década continua implementando as criações do 

primeiro governo Vargas. Em 1953, destaca-se a criação do Ministério da Saúde, mas este sai 
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perdendo recursos para o da Educação. Contudo, o quadro de enfermidades sob seus cuidados 

foi se ampliando.  

Nessa época, a atenção curativa e médico-hospitalar estava a cargo da previdência 

social, dos serviços privados e filantrópicos. Os serviços de saúde pública, apesar da 

constituição do Ministério da Saúde, estavam dispersos em serviços sobrepostos vinculados a 

ele ou à própria Presidência da República, como o Serviço Especial de Saúde Pública - SESP. 

O papel secundário do Ministério da Saúde em sua primeira década pode ser explicado, pois, 

para os governos da época o parlamento e os Ministérios, muitas vezes, figuravam como 

decorativos, já que o executivo governava de maneira centralizada e com filtros de 

assessorias, grupos executivos ou conselhos vinculados diretamente à presidência. 

Em 1941 e 1952, aconteceram as duas primeiras Conferências Nacionais de Saúde. Na 

literatura que trata da trajetória dos serviços de saúde no Brasil, as referências as 

Conferências, quando aparecem, são mínimas. No entanto, recebem destaque significativo na 

área da saúde pública as ações do SESP em convênios com a Fundação Rockfeller, o 

desenvolvimento do sistema previdenciário e a expansão da rede hospitalar privada. No 

desenvolvimento destes serviços, o papel do Departamento Nacional de Saúde (do Ministério 

da Educação e Saúde) e posteriormente do Ministério da Saúde não aparece como decisivo. 

Nas décadas de 1950-60, o Ministério da Saúde continuou com um papel incipiente na 

organização e direcionamento dos serviços de saúde. Na área da saúde pública, o Ministério 

confundia-se com a imagem do SESP, que fora por ele incorporado, desenvolvia ações, 

especialmente nas áreas rurais, de combate às epidemias, à tuberculose e à sífilis. Práticas que 

se sustentavam na filosofia norte-americana de Desenvolvimento de Comunidade e de 

educação sanitária. As ações de assistência médica, alimentar, hospitalar e à infância foram 

intensificadas. É nesta época que começam a surgir, nas regiões centrais do país, os grandes 

hospitais de referência e especialidades, que utilizam equipamentos e medicamentos 
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sofisticados, financiados com os recursos da Previdência Social. Vários IAPs constroem seus 

próprios hospitais e nascem os serviços de medicina de grupo para a prestação da atenção 

médica a determinados grupos que se conveniam. É a partir de então que a assistência médica 

individual começa a se consolidar, pois até aquele momento, dada às especificidades da 

realidade brasileira, com território amplo e poucos profissionais, suas bases estavam nos 

centros urbanos com atendimento dos trabalhadores vinculados à Previdência Social (Iyda, 

1994). As reorientações das estruturas e serviços de saúde não podem ser desvinculadas do 

redimensionamento que tomou o discurso e a prática da Fundação Rockfeller. 

A origem do setor de assistência supletiva à saúde, no Brasil, remonta aos anos 

1940-50, quando instituições e empresas do setor público e privado implantaram esquemas de 

assistência médico-hospitalar para seus servidores17. Posteriormente, as empresas estatais, 

criadas no governo Vargas, e alguns governos estaduais, criaram formas de prestação de 

assistência à saúde baseada em serviços próprios, reembolso de despesas médico-hospitalares 

ou prestação de serviços por terceiros. Já no final da década de 1950, a recém instalada 

indústria automobilística adota também esse modelo de prestação de serviços de assistência à 

saúde, particularmente nas grandes montadoras estrangeiras (Brasil, 2003a). 

No auge do processo de industrialização, estes serviços de atenção médica 

oferecidos pelas empresas eram decisivos para os empregadores no sentido de evitar possíveis 

contratações propensas ao absenteísmo e para preterir mulheres não esterilizadas. Com a 

intensificação da modernização e da desburocratização, já nos anos de 1960, os serviços 

médicos das grandes empresas passaram a ser terceirizados, dando impulso para o 

desenvolvimento das empresas e grupos médicos, subsidiados com recursos públicos, em 

geral organizados por proprietários ou acionistas de hospitais já existentes. Paralelamente, as 

grandes empresas estatais preservaram seus próprios esquemas.  
                                                 
17 Em 1944, foi criada a Caixa de Assistência dos Funcionários - CASSI, do Banco do Brasil, e, em 1945, a 
assistência patronal aos funcionários do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários - IAPI, 
que mais tarde daria origem a GEAP - Fundação de Seguridade Social (Brasil, 2003a). 
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Desde então, já eram freqüentes as denúncias de que, embora os convênios 
previssem a responsabilidade do empregador ou da empresa contratada pela 
atenção à saúde dos empregados da empresa convenente, na verdade o então 
INPS é que arcava com os custos dos tratamentos de alta complexidade, de 
custo elevado ou de longa duração (Brasil, 2003:18a). 

 
Situação de desresponsabilização por parte do setor privado que vimos intensificada 

e reatualizada nos anos de 1990 e 2000, apesar da regulação exercida pela Agência Nacional 

de Saúde Complementar. 

Com a ditadura militar iniciada em 1964, o capitalismo brasileiro ingressou em 

definitivo na fase monopolista, na qual a sociedade burguesa ascende a sua maturidade 

histórica e as contradições se colocam num patamar mais alto e complexo. Assim, 

preservando as condições de reprodução do nosso capitalismo subordinado, os governos, além 

de contraírem novas dívidas para o país, usaram indiscriminadamente os diferentes fundos 

públicos para suas principais metas: a modernização industrial e as bases de infra-estrutura 

ancoradas em empresas e tecnologias estrangeiras e nacionais.  

Os militares centraram suas ações tendo por base a idéia de o Brasil ser uma potência 

mundial emergente, para retirá-lo da condição de subdesenvolvido e torná-lo integrante do 

Primeiro Mundo. Esta retórica de potência mundial emergente era muito mais um ufanismo 

oficial do que uma motivação da sociedade, “tinha o propósito de tornar o Brasil mais 

conhecido no exterior e encorajar os investidores estrangeiros a aplicar excedentes de capital 

no país” (Brum, 2000:321). Apesar de desencadeada anteriormente, essa ação dos militares, 

“era uma opção que priorizava o consumo das camadas alta e média da sociedade e os setores 

industriais que produziam estes bens” (Brum, 2000:324).  É nesta época que o capitalismo no 

Brasil atinge a maturidade, é quando o capitalismo não clássico compartilha com o 

capitalismo clássico relações na esfera da produção, pois historicamente estas relações 

aconteceram na esfera da circulação com características de subordinação (Lessa, 1999:40). 
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O Estado autoritário para responder ás exigências do processo de acumulação do 

grande capital silenciou as vozes destoantes das classes subalternas e procurou estabelecer um 

clima de ordem consentida. Para tanto, segundo Mota (2000:137), no processo de 

modernização autoritária promoveu uma expansão seletiva de alguns serviços sociais. 

O governo militar defendeu e implantou duas propostas para os serviços de saúde: a) 

incentivo fiscal para que as empresas cuidassem da saúde de seus trabalhadores, organizando 

ou contratando serviços; b) incentivo fiscal e monetário para a construção de serviços 

privados e a organização dos serviços de medicina de grupo com promessas de convênios 

com a Previdência Pública. De maneira resumida, Carvalho (2002:36) explica que a opção 

destes governos era: não expandir mais os serviços públicos de saúde previdenciários e sim 

realizar a privatização em larga escala. 

Neste período, o sistema previdenciário tornou-se deficitário, ajudando a sustentar as 

obras do desenvolvimentismo e financiando obras de grandes hospitais privados desde a 

década anterior. O orçamento da Previdência é o maior caixa público, que só perde em 

montante para o orçamento geral da União. Para evitar controles externos ao caixa 

previdenciário e afastar em definitivo os trabalhadores da gestão, o governo militar em 1966, 

através de decreto, unificou os IAPs e as CAPs, criando o INPS18. Atitude que reforçou os 

mecanismos de centralização e burocratização do Estado e no campo dos serviços sociais 

atendeu as necessidades do progressivo assalariamento dos trabalhadores brasileiros. 

Esta suposta falência do sistema previdenciário, na década seguinte, passa a ser objeto 

de denúncia dos representantes do pensamento crítico em saúde. Os fundos da Previdência de 

início financiaram as indústrias siderúrgicas e petroquímicas e nos anos de 1950 financiaram 

                                                 
18 Para Cohn (1980), a unificação da Previdência Social não representa uma ruptura, pois o seu desenvolvimento 
histórico demonstra esta tendência. Em 1945 um decreto de Vargas, que previa a unificação das instituições 
previdenciárias no Instituto de Serviços Sociais do Brasil – ISSB - antes mesmo de ser implementado, foi 
revogado. Vários outros projetos de menor abrangência foram debatidos sem êxito. A Lei Orgânica da 
Previdência Social – LOPS, aprovada em 1960, deu bases para a unificação que aconteceu seis anos mais tarde 
ao estipular um percentual único de contribuição para as CAPs e IAPs. A proposta de racionalização e unificação 
do ISSB também foi retomada pelo governo Goulart. 



 56

hospitais privados que passaram a vender seus serviços para o Estado19. Segundo Souza 

(1987:152): 

O INPS passa a ser o grande comprador de serviços ao setor privado, de tal 
forma que já em 1967 [...] 80% dos hospitais privados do país já estavam 
contratados. Ressalta-se ainda que a expansão do setor privado lucrativo 
nacional acompanha a expansão dos negócios das indústrias transnacionais, 
fabricantes de medicamentos e equipamentos. 

 
 Nestas condições, os recursos da previdência acabaram “se constituindo num 

componente básico da organização das atividades econômicas e também dos processos 

políticos no interior da sociedade brasileira” (Cohn, 1980:15). A construção de obras como a 

rodovia Transamazônica, a Hidrelétrica Itaipu, fraudes e mau gerenciamento contribuíram 

para falência financeira do sistema previdenciário. Também se denunciou que o desemprego 

já representava um dos grandes responsáveis pela descapitalização da previdência (História 

das políticas de saúde no Brasil, 1992). 

Com a modernização do país, através da articulação do Estado com o capital privado, 

houve nos setores urbanos a ampliação de demandas por consultas médicas, o que levou o 

Estado a proporcionar financiamento, com o fundo da Previdência, a construção de hospitais, 

clínicas e estabelecer convênios com elas. A centralização, segundo Cignolli (1985:56), que 

marca uma ampliação sem precedentes dos gastos da medicina previdenciária (leia-se 

convênios com instituições privadas) e cria condições de escala para a expansão da atividade 

lucrativa que alarga sua capacidade ambulatorial e hospitalar no mercado financiado pelo 

INPS. Assim, conclui o autor, as empresas médicas de saúde constituíam já uma zona de 

acumulação de capital importante e, portanto, um grupo de pressão considerável. 

Entre as mudanças promovidas pelo Estado militar-tecnocrático, está a atribuição ao 

Ministério da Saúde a função de formular a política nacional de saúde, o que logo conflitou 

com o reduzido orçamento dispensado. A formulação das políticas de saúde nessa época 
                                                 
19 Estes muitas vezes depois de capitalizados não estabeleciam mais convênios com o Estado. No entanto, a 
partir dos anos 80 estes hospitais sofreram uma crise sem precedentes e o Estado ou a filantropia são obrigados a 
assumi-los, pois já haviam constituído uma demanda. 
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caracterizou-se pela síntese de dois modelos já adotados: o sanitarismo campanhista e o 

modelo curativo de atenção médica individual. Esta segunda estratégia favoreceu a adoção de 

um modelo de medicalização da sociedade brasileira de forma decisiva, pois as políticas de 

saúde acabaram privilegiando a prática médica, curativa, individual, privada e especializada, 

em detrimento da saúde pública, de caráter coletivo e de interesse público. As empresas 

médicas privadas e a previdência complementar privada, que nos anos de 1990 dominaram o 

setor, nasceram e se expandiram com apoio do fundo público do Estado autoritário. A 

expansão e privatização destes serviços dão uma outra característica aos serviços privados de 

saúde no Brasil, é que, a partir deste momento, eles passam a ser alvo de penetração do 

grande capital, o que reforçou os meios de seletividade e aumentou os custos de acesso para 

muitos segmentos da classe trabalhadora. 

Alguns dados levantados por Cignolli (1985) são reveladores de como o regime 

militar concentrou gastos na medicina curativa e previdenciária. Entre 1965-69, 90% dos 

gastos com saúde se destinavam a programas de previdência social e assistência médica 

individual. No mesmo período, o crescimento dos gastos com saúde pública foi negativo. Em 

1969, somente 7% dos programas de saúde e previdência atendiam a população em geral. 

Entre 1965-75, os gastos com assistência médica provida pelo INPS aumentaram 437%. 

Estes dados demonstram que a Previdência Social, com quase 40 anos no Brasil, nunca foi 

um direito inerente à condição de cidadão, mas um direito contributivo e contratual. No 

contexto autoritário, o Ministério da Saúde desempenha um tímido papel e sua participação 

no orçamento federal é de 4,10% em 1963, 0.9% em 1974 e 1,48% em 1984.  

As características das formas de realização da proteção social e, especialmente, dos 

serviços de saúde passam ao longo de qualquer semelhança como Welfare State. Os 

momentos de ampliação da oferta de serviços sociais se realizaram com participação do setor 

privado lucrativo e não pretenderam a universalização dos direitos sociais ou permitir 
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qualquer divisão da riqueza produzida pelo desenvolvimentismo e o milagre econômico. Este 

processo, nos termos de Mota (2000:140), consolidou-se por meio de um pacto entre 

empresas privadas e Estado, sendo esta mais uma expressão da privatização do fundo público 

brasileiro. Outra característica deste processo foi a “fragmentação dos meios de consumos 

coletivo, franqueando ao capital privado a prestação de serviços considerados rentáveis como 

foi o caso da saúde, da educação, da habitação e do mercado de seguros” (Mota, 2000:139). 

Sem qualquer pretensão universalizadora e com caráter de cidadania regulada, as 

políticas sociais (após 1940) brasileiras se apresentaram de duas formas: de um lado, as 

políticas voltadas para reprodução da força de trabalho vinculada ao setor monopolista 

(empresas metalúrgicas e automobilísticas) e as empresas estatais (petroleiros, bancários); e 

de outro, as políticas residuais destinadas à reprodução dos trabalhadores vinculados aos 

setores não decisivos da economia. Esta segmentação das políticas sociais de alguma forma 

foi questionada com a Constituição de 1988, mas foram, sobretudo, a crise estrutural do 

capital e a vaga neoliberal dos anos de 1990 que reduziram a proteção aos trabalhadores 

vinculados aos setores monopolistas e reforçaram o caráter residual das políticas de proteção 

social. 

Com o predomínio em nível crescente, na segunda metade do século XX, do serviço 

médico individual, curativo, previdenciário e privatista, a saúde pública, apesar de 

negligenciada e reprimida, não deixou de existir. Com uma herança do sanitarismo 

campanhista, dos programas de educação sanitária e com vínculos políticos nos projetos 

democrático-populares e no nacional-desenvolvimentismo Os representantes desta vertente, 

ainda que não seguindo uma linearidade e explicitando suficientemente um projeto ideo-

político, apresentavam propostas de uma política pública de direito social e questionavam o 

modelo hegemônico. 
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No período de 1945-64, reconhecido como uma vaga democrática, os movimentos 

sociais e sindicais, apesar de manterem uma relação de subordinação e de negociação com o 

Estado, tiveram muitos momentos de forte questionamento e protagonismo. Nasce, daí, as 

interlocuções e as bases teórico-políticas do Movimento de Reforma Sanitária. No final destas 

duas décadas, a solução econômica da industrialização pesada e do desenvolvimentismo 

estava, de alguma forma, fragilizada, caracterizando a transição do capitalismo concorrencial 

para o monopolista na realidade brasileira. Mesmo mudando a forma o capitalismo brasileiro 

não perdeu uma de suas principais características: de ser capitalismo associado e dependente, 

e de combinar o arcaico com o moderno. Com João Goulart no executivo, apesar de um 

legislativo eminentemente conservador, algumas forças democrático-populares, que vinham 

se organizando desde a década anterior, conseguiram inserir-se e propiciaram, sob a bandeira 

das reformas de base, uma politização dos espaços organizativos da classe trabalhadora. 

Para Netto (2001:22) houve: 

a emersão de amplas camadas trabalhadoras, urbanas e rurais no cenário 
político, galvanizando segmentos pequeno burgueses (com especial destaque 
para camadas intelectuais) e sensibilizando parcelas da Igreja Católica e das 
Forças Armadas, era um fato novo na vida do país. Do nosso ponto de vista 
esta emersão não colocava em xeque, imediatamente, a ordem capitalista, 
colocava em questão a modalidade especifica que, em termos econômico-
sociais e políticos, o desenvolvimento capitalista tomara no país. Vale dizer: 
as amplas mobilizações de setores democrático e populares [...], não 
caracterizavam um quadro pré-revolucionário. 

 
Essa politização ainda que não representasse uma ameaça substancial, provocou um 

tensionamento na organização capitalista em transição, e a divisão das forças políticas entre a 

perspectiva conservadora e progressista acabou sendo a expressão mais evidente. Neste 

contexto, os setores mais críticos da saúde, que se vinculavam politicamente aos ideários da 

esquerda ou do nacional-desenvolvimentismo, conseguiram dar maior visibilidade ao debate 

da saúde pública. A saúde estava se tornando uma problemática mais complexa, em função da 

intensidade dos processos de urbanização, industrialização e migração. A 3ª. Conferência 
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Nacional de Saúde, realizada em 196320, conseguiu ser uma das maiores expressões destes 

questionamentos. 

Apesar de reconhecer a emergência de muitos embriões do Movimento Sanitário no 

período 1960-64, é possível identificar que já havia no intervalo democrático de 1945-60 no 

país, críticos das formas de condução das políticas de saúde. Este foi um período de 

politização da atividade de médicos e epidemiólogos. O entendimento era de que a medicina 

não poderia se reduzir à utilização de técnicas sem qualquer relação com as condições de 

vida. Assim, a medicina e não a saúde começa ser entendida como uma prática social que 

deveria se organizar através de canais políticos (Bertolli Filho, 2001). 

Na citação a seguir já se vislumbra o conceito ampliado de saúde e a crítica ao modelo 

curativo. Em 1951, Ramos questionava o pressuposto da medicina preventiva de que o 

problema da mortalidade infantil não comportava apenas uma solução médica-individual. 

 Não há dúvida de que tratar uma criança doente é um problema médico. 
Todavia, tratar uma população [...] deixa de ser um problema médico, é um 
problema social [...]. [É preciso que] a administração pública ultrapasse a 
presente fase do laisser faire e entre numa fase de planificação [...]. O 
sistema federal de órgãos de proteção à infância continua ainda [...] numa 
etapa filantrópica e utópica ao tratar problema da mortalidade infantil [...]. 
Tudo indica existir na organização médico-sanitária do país, uma 
compenetração de interesses públicos e particulares muito conscientes de si 
mesmos e dispostos a esmagar implacavelmente quem quer que ouse 
contrariá-los (Ramos, 1951, apud Iyda, 1994:98). 

 
Embora que os anos da autocracia burguesa tenham provocado o aniquilamento dos 

potenciais movimentos e ideários para reorganização do sistema público de saúde, há um 

consenso na literatura de que este contexto deu duas direções ao embrionário Movimento de 

Reforma Sanitária. Primeiro, grande parte de seus protagonistas e ou simpatizantes foram 

absorvidos e dinamizados pelo projeto conservador que contempla reformas dentro da ordem 

                                                 
20 “Qualquer análise da saúde no Brasil, no período mais recente, implica necessariamente tomar, como 
referência, a III Conferência Nacional de Saúde, cujos anais só foram publicados 28 anos depois por iniciativa do 
Movimento Socialista de Saúde do Partido Democrático Trabalhista e com a colaboração da Secretaria 
Municipal de Saúde de Niterói. [...] Os temas oficiais foram quatro: Situação Sanitária da População Brasileira; 
Distribuição das Atividades Médico-Sanitárias nos Níveis Federal, Estadual e Municipal; Municipalização dos 
Serviços de Saúde e Fixação de um Plano Nacional de Saúde” (Carvalho, 2002:42-3).  
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e trata dos problemas sociais e de saúde como refrações individualizadas e seqüelas do 

progresso. Um segundo grupo, representado pelas vozes destoantes do modelo hegemônico 

foi abafado, inicialmente ficou disperso e tratava de suas preocupações com a saúde pública 

em pequenos grupos acadêmicos e/ou partidários que estavam exilados, sob censura, na 

clandestinidade ou trabalhando nas periferias. Ainda assim, conseguiram ter expressões 

tímidas, mas que foram progressivas na 6ª e 7ª Conferências Nacionais de Saúde, em 1977 e 

1980, respectivamente e em alguns programas de atenção à saúde que procuravam unificar 

ações entre os Ministérios da Previdência e o da Saúde. 

Nesse sentido, a luta da classe trabalhadora, no processo de institucionalização das 

políticas sociais e, especialmente, as de saúde, teve papel decisivo. Mas dado às nossas 

particularidades, a implementação do modelo fordista-keynesiano foi reduzido e incompleto 

quando se compara com os outros países centrais do mundo capitalista. Enquanto as políticas 

de proteção social foram marcadas pelo viés autoritário, ocasional e privatista, o Brasil se 

tornou exemplo de um país que alcançou uma das economias mais dinâmicas do mundo. Para 

encerrar este item, penso que Bacelar sintetiza muito bem a face do modelo fordista-

keynesiano que se desenvolveu no Brasil e que foi determinante neste processo de 

institucionalização da saúde pública: 

o Estado desenvolvimentista conservador patrocinou a construção de uma 
base industrial que chega a ser a oitava maior e mais diversificada do mundo, 
ao mesmo tempo em que conservava estruturas de poder e de dominação 
seculares e continuava a consolidar a sociedade fortemente desigual que 
temos hoje: modernização no topo e com imenso contigente de 
marginalizados na base (Bacelar, 2000:361). 
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1.3 – A origem das Conferências Nacionais de Saúde entre o autoritarismo e acenos 

democráticos 

 
 

O propósito deste trabalho é investigar os fundamentos ideo-políticos das 

Conferências Nacionais de Saúde realizadas a partir de 1986, quando elas são caracterizadas 

como democráticas e se situam em um contexto formalmente democrático. No entanto, as 

Conferências possuem uma trajetória de quase ¾ de século no Brasil e estão inseridas no 

processo histórico da institucionalização dos serviços de saúde apresentados no item anterior. 

O que se fará neste item é recuperar brevemente a história destas Conferências, pois elas 

foram pouco estudadas e, apesar da maioria se situar em períodos autoritários, colocaram 

elementos importantes para o Movimento Sanitário que se desenvolveu em meio a 

redemocratização. 

A história das Conferências Nacionais de Saúde no Brasil remonta a década de 1930, 

antes mesmo da criação do Ministério da Saúde, período do Estado Novo, caracterizado como 

autoritário e sob o comando de Getúlio Vargas. A Lei 378 de 13/01/1937, criou o Ministério 

da Educação e da Saúde Pública e em seu Artigo 90, as Conferências Nacionais de Saúde e de 

Educação. Para as Conferências de Saúde previa-se sua realização a cada dois anos a fim de 

reunir os responsáveis pelas tarefas da saúde pública do país para dar um balanço geral de 

suas atividades e estabelecer normas de ação para a solução dos problemas que afligem a 

comunidade brasileira (História das Conferências Nacionais de Saúde, 2002 e Sousa, 2001). 

 De acordo com a Lei que instituiu as Conferências Nacionais de Saúde, seus 

participantes eram as autoridades que representavam o Ministério da Saúde, o governo dos 

estados, territórios e Distrito Federal e os convidados especiais do Ministério da Saúde21. 

Essas Conferências se destinavam a facilitar ao governo federal o conhecimento das 

                                                 
21 Aqui se pode deduzir que estes convidados eram na maioria os representantes da medicina previdenciária e 
privada. Ver Ramos, 1989. 
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atividades concernentes à saúde realizadas em todo país e a orientar a execução dos serviços 

locais (História das Conferências Nacionais de Saúde, 2002). 

A literatura que trata da história das políticas de saúde no Brasil22 normalmente não 

faz referência às Conferências Nacionais de Saúde23 ou as citam muito rapidamente, assim 

vejo que ainda é preciso pesquisar sobre as inspirações e motivos que levaram a Presidência 

da República a criá-las24.  

 Recuperar a história das Conferências Nacionais de Saúde atualmente é um projeto 

em parceria da Casa Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública e do 

DATASUS/Ministério da Saúde. Parte desta história está disponível on-line25. Da 1ª até a 7ª 

Conferência constam a data, o local e o discurso do ministro da saúde à época. Falta apenas o 

discurso da 2ª. Da 8ª a 10ª, as Conferências são contextualizadas historicamente, suas 

temáticas são relacionadas e as proposições resumidas, além do discurso do ministro. Com 

base nesta pesquisa, na tese de Sousa (2001) e em alguns textos complementares, irei 

apresentar uma sucinta trajetória das Conferências. 

 A 1ª Conferência Nacional de Saúde realizou-se em novembro de 194126 na cidade do 

Rio de Janeiro. Nessa época Gustavo Capanema era ministro da Educação e Saúde. As 

realizações do Departamento Nacional de Saúde e assuntos relacionados à organização 

sanitária estadual e municipal, à ampliação das campanhas nacionais contra a tuberculose27 e 

                                                 
22 Carvalho, 1995; História das políticas de saúde no Brasil, 1992 (vídeo); Campos, 1992; Oliveira, 1989; 
Escorel, 1987 (vídeo) e 1998; Teixeira, 1986, 1989 e 1997. 
23 Uma breve referência pode ser encontrada em Gerschman (1995:79). 
24 Aqui se pode pensar no contexto do governo varguista que criou um conjunto de legislação social, 
reconhecendo direitos sociais e trabalhistas, mas sob inspiração do governo fascista da Itália. Em que medida a 
criação das Conferências pode ter a mesma inspiração? Ainda que não se configurasse como um espaço amplo 
de participação social, pode-se suspeitar da relação entre a criação desta lei e o chamado perfil populista deste 
governo? 
25 História das Conferências Nacionais de Saúde - http://www.fiocruz.br 
26 Conforme Gerschman (1995:79), a primeira Conferência aconteceu em 1942. 
27 Para notar qual era a dimensão da tuberculose como problema de saúde pública, dos 976 estabelecimentos de 
saúde públicos e privados, instalados entre 1930-1946, no Brasil, 64 foram para atendimento a tuberculosos, 26 
para leprosos, 82 maternidades, 51 para doentes mentais, 87 para militares e 319 hospitais gerais. Na década de 
1940-50 o quadro epidemiológico da tuberculose piorava, pois o tratamento sanatorial reduziu a queda da 
mortalidade, mas produziu doentes crônicos. A internação de um tuberculoso em 1949 era em média de 253 dias 
e em 1953 era de 302 dias. O gasto do Estado de São Paulo com o Serviço de Tuberculose entre 1932-45 era de 
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a hanseníase, o desenvolvimento dos serviços básicos de saneamento e as atividades de 

proteção materno-infantil foram os assuntos discutidos nesta Conferência (História das 

Conferências Nacionais de Saúde, 2002 e Sousa, 2001). 

O decreto de criação das Conferências nasceu num contexto de governo autoritário 

que para afastar os líderes da República Velha promoveu uma ampla reforma política e 

administrativa. No caso da criação do Ministério da Educação e Saúde essa reforma se 

caracterizou por medidas centralistas e populistas. Para a saúde as medidas de educação 

sanitária reatulizaram as mensagens higienistas, e segundo Bertolli Filho (2001), se 

sustentavam em princípios eugênicos. Já quando se realizou a 1ª Conferência estava havendo 

uma transição das políticas de inspiração fascista para o modelo norte americano de 

organização dos serviços de saúde, pois era o período da Segunda Guerra e o Brasil havia 

declarado guerra ao Eixo – Alemanha, Itália e Japão. 

Desse modo, ainda que se tenha ressaltado na 1ª Conferência a preocupação com as 

endemias e apontado para medidas higienistas, a forma centralizada com se realizou, indica 

que os fundamentos previdenciários, privatistas e curativos estavam se solidificando com base 

no modelo norte americano. Não consegui reconhecer na literatura consultada elementos que 

expliquem as inspirações (européia ou norte americana) para a criação das Conferências 

A 2ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 1950, no Rio de Janeiro, sob a 

gestão do ministro da Educação e Saúde, Pedro Calmon, e do Diretor Geral do Departamento 

Nacional de Saúde, Heitor Praguer Fróes. O primeiro, em seu discurso, ressaltou a 

importância de as autoridades superiores conhecerem os pontos de vista dominantes, entre os 

sanitaristas do país, para o estudo e resolução dos problemas de saúde dos brasileiros (Sousa, 

2001). 

                                                                                                                                                         
0,94% e 2,05% das despesas totais anuais do gasto em saúde. Em 1946 este percentual aumentou para 15,38% e 
em 1951 chegou a 29,18%. A Constituição de 1946 enfatizou a necessidade de construção de hospitais contra 
flagelos sociais, entre os quais a tuberculose (Iyda, 1994). 
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Ainda que estas duas primeiras Conferências representem atitudes autoritárias e 

centralizadas para o conjunto da sociedade, para o país como um ente federado representou 

uma descentralização no sentido de viabilizar a participação dos estados. Segundo Gadelha e 

Martins (1988:79) estas Conferências trataram de firmar um campo institucional próprio ao 

sanitarismo. 

O Ministério da Saúde passou a ter vida autônoma em 1953, mas a 3ª Conferência 

aconteceu no Rio de Janeiro, em dezembro de 1963, permeadas pela perspectiva ideológica do 

nacional-desenvolvimentismo. Wilson Fadul era ministro da saúde e defensor das teses 

municipalistas. No seu discurso procurou ressaltar as reformas de base do governo João 

Goulart. Esta Conferência teve uma temática mais ampla que as anteriores: Situação sanitária 

da população brasileira. Suas proposições abrangeram a situação sanitária do país, a 

distribuição das atividades médico-sanitárias nos três níveis de governo, tratou a 

municipalização como caminho para o aumento da cobertura, da eficiência e aproximação 

entre usuários, prestadores de serviço e dirigentes governamentais (História das Conferências 

Nacionais de Saúde, 2002). 

Dentre as recomendações alusivas ao tema da municipalização, duas preocupações 

centrais se destacaram: a estrutura dos serviços e o quadro epidemiológico inerente a cada 

localidade. Algumas atividades foram definidas para fazer parte da estrutura dos serviços de 

saúde dos municípios, como: medidas de saneamento do meio, fiscalização dos gêneros 

alimentícios, das habitações e dos estabelecimentos ligados à produção e comércio de 

alimentos, imunização contra as doenças transmissíveis, prestação dos primeiros atendimentos 

de assistência a doentes, programas de proteção à maternidade e à infância, educação sanitária 

e levantamento dos dados de estatística vital (Sousa, 2001). 

Segundo Piola (1993:98), por ocasião desta Conferência, o próprio Ministério da 

Saúde propôs a municipalização dos serviços. O autor afirma que “as teses municipalistas e 
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seus principais defensores, como o Dr. Sérgio Magalhães da Silveira, foram banidos pela 

revolução de 1964 e aprofundou-se a centralização política e financeira das ações setoriais 

nas mãos da União” (meu destaque). Esta Conferência para Gadelha e Martins (1988:79) 

teria sido a prima precoce abortada da 8ª. O cancelamento das proposições da 3ª Conferência 

foi tamanho, que seu presidente, Wilson Fadul, conseguiu imprimir e divulgar o Relatório 

Final em 1992, quando era Secretário Municipal de Saúde em Niterói/RJ. 

Em setembro de 1967, sob o regime militar, no Rio de Janeiro aconteceu 4ª 

Conferência. Este evento teve seu temário esvaziado, tratando setorialmente de Recursos 

humanos para as atividades de saúde. Sousa (2001:103), comenta que se nota, nesta 

Conferência, uma temática restrita, voltada à preparação de mão-de-obra que atendesse às 

necessidades da modernização administrativa em andamento. O ministro Leonel Miranda, 

notável representante dos interesses da mercantilização dos cuidados à saúde, em seu 

discurso, ressaltou ser o trabalho em saúde uma missão para o bem-estar dos povos e uma 

atitude de amor ao próximo e a profissão (História das Conferências Nacionais de Saúde, 

2002 e Gadelha e Martins, 1988).  

No início da distensão do regime autoritário sob a presidência de Ernesto Geisel, 

realizou-se a 5ª Conferência Nacional de Saúde, a primeira em Brasília, em agosto de 1975. 

Paulo de Almeida Machado era o ministro da saúde. Participaram dos trabalhos 217 

delegados, 77 observadores e o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, como 

convidado especial. Os participantes foram distribuídos em 14 grupos de trabalho, para a 

discussão de cada um dos 5 temas da agenda: o sistema nacional de saúde, o programa de 

saúde materno-infantil, o sistema de vigilância epidemiológica, o controle das grandes 

endemias e a extensão das ações de saúde às populações rurais (Sousa 2001). Ramos (1989), 

afirma que a tese da medicina integrada consagrou-se nesta Conferência e que dela tomaram 

parte apenas os funcionários graduados do setor e representantes da medicina privada e 
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previdenciária. Para Bodestein e Fonseca (1989:82, apud, Rosas, 1981), na 5ª Conferência 

“recomendava-se à criação de estruturas permanentes e simplificadas, bem como a 

regionalização, hierarquização, descentralização e o aproveitamento total da capacidade 

instalada do setor público, e por fim, a união entre ações preventivas e curativas”. 

Ainda na mesma gestão de presidente da república e de ministro da saúde, realizou-se, 

em 1977, a 6ª Conferência, presidida pelo primeiro. No discurso, o ministro afirmou que, a 

partir de 1964, se iniciou uma série de medidas de racionalização para o setor saúde, mas o 

clímax estava sendo atingido neste governo, caracterizado por ele como o quarto governo da 

revolução. Nos dez primeiros anos de vida do Ministério da Saúde, na visão do ministro, 

muito pouco foi feito para criar uma estrutura operacional para o órgão. E ao finalizar, Paulo 

de Almeida Machado, solicitou que os participantes penhorassem sua colaboração fraterna no 

sentido de harmonizar o pensamento e integrar esforços (História das Conferências Nacionais 

de Saúde, 2002). Nesta Conferência estiveram presentes 405 delegados e 29 observadores, 

distribuídos em 30 grupos de trabalho. Esses delegados discutiram cada um dos quatro temas 

oficiais: situação do controle das grandes endemias; operacionalização dos novos diplomas 

legais básicos aprovados pelo governo federal em matéria de saúde; interiorização dos 

serviços de Saúde e política nacional de saúde (Sousa 2001). 

Um novo caminho para a saúde foi o tema da 7ª Conferência, realizada em 1980, que 

contou com 400 participantes. O tema central do evento foi a Extensão das ações de saúde 

através dos serviços básicos, e desdobrado em dois: a participação comunitária e os serviços 

básicos de saúde e as comunidades. Era a insistência na necessidade da participação como 

estratégia e finalidade dos serviços básicos de saúde, ressaltando-se, no entanto, que a 

participação real não se manifesta espontaneamente. O temário desta Conferência denotava as 

influências internacionais (da Conferência sobre Atenção Básica promovida pela OMS em 

1979 em Alma Ata - URSS) de democratização dos serviços de saúde e a necessidade de o 
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governo ampliar a legitimidade de sua atuação perante as questões sociais (Sousa, 2002), 

especialmente em face do fim do chamado milagre brasileiro. O discurso do ministro Waldyr 

Arcoverde revelou algumas expressões do Movimento Sanitário, sem qualquer referência 

explícita a ele, como a necessidade da intersetorialidade e de modelos de atenção à saúde que 

considerem a realidade econômica, social e cultural das pessoas.  

Na abertura da 10ª Conferência Adib Jatene, então ministro da saúde, assim se referiu 

a 7ª: 

 “foi realizada no auditório do Itamaraty, ao contrário das anteriores, cujos 
participantes eram quase exclusivamente, dirigentes e técnicos federais 
ligados à saúde pública e às campanhas sanitárias. Iniciava-se a participação 
de técnicos em assistência médica da Previdência Social, representantes 
estaduais, universidades e representantes de outras entidades. Foram sendo 
incorporados às teses e aos debates, questões de assistência médica 
hospitalar que, em conjunto com a saúde pública clássica, apontava para a 
ruptura da dicotomia curativo-preventivo e para a organização de um 
sistema nacional de saúde, com base na integralidade. Neste período, vivia-
se a transição da verticalização, com programas específicos para 
determinadas doenças, e condições para a horizontalização com atendimento 
de vários agravos no mesmo local, incluindo a vigilância sanitária. 
Consolidava-se a idéia de postos ou centros de saúde, servindo à 
determinada população, e não a determinadas patologias. Havia uma grande 
influência da Conferência de Alma Ata e do slogan da Organização Mundial 
de Saúde: Saúde para todos no ano 2000” (História das Conferências 
Nacionais de Saúde, 2002). 

 
Os resultados destas três últimas Conferências já passavam parcialmente a fazer parte 

das propostas formuladas pela oposição organizada, representada notadamente pelo 

CEBES28, sindicatos dominados pela renovação médica (REME) e núcleos acadêmicos de 

Medicina Social. De outro lado, o discurso oficial foi incorporando as temáticas da 

universalização, atenção primária e hierarquização para os serviços de saúde (Gadelha e 

Martins, 1988:79). 

                                                 
28 CEBES - Centro Brasileiro de Estudos em Saúde - foi constituído em 1976, enquanto local de confluência das 
mais variadas posições políticas, partidárias ou não e tinha como lema Pela saúde e pela democracia. 
Inicialmente o CEBES assumiu uma função mais organizativa dos profissionais de saúde e, a partir de 1979, 
passou a ter uma função mais mediadora entre o saber acadêmico e a prática política (Gallo, 1988:73-4). 
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Em 45 anos de história, da 1ª a 7ª Conferência, estas plenárias representaram um 

espaço destinado aos representantes das instituições públicas e privadas da saúde, palco, 

portanto de discussões fechadas cuja fragilidade podia ser medida pelo quadro institucional 

de assistência, pela condição sanitária da população (visível nos baixos indicadores de 

saúde), pela inadequada formação dos recursos humanos e pela precariedade do saneamento 

básico (Sousa, 2002:32). 

No entanto, cabe notar, que as Conferências estiveram marcadas pela conjuntura 

política de seu momento. A maioria delas priorizaram discussões de âmbito técnico, restrita 

quase exclusivamente, a visão privatista, convenial e assistência individual, predominante nos 

Ministérios da Saúde e da Previdência. Destoa, desta dinâmica, a 3ª que acontecida sob um 

governo que propunha reformas de base e estava permeado por demandas democráticas. Do 

mesmo modo, destoa, a 7ª que aconteceu em meio a efervescência da distensão do regime 

militar e as lutas pela redemocratização do país. 

A 3ª e a 7ª Conferência, de maneira embrionária, já representaram um diálogo raro 

entre Estado e sociedade no nosso país, vindo a antecipar algumas bandeiras que se 

transformaram em decisões políticas e leis concernentes à saúde. Algumas destas bandeiras, 

como a descentralização, por exemplo, são colocadas em novas bases a partir da 8ª 

Conferência, mas representam temas que são recorrentes, desde os anos de 1950, no discurso 

dos setores progressistas. 

É interessante estudar cada Conferência em seu contexto sóciopolítico, aqui optei por 

apenas identificá-las ou o que poderia ser, em parte, a versão oficial, pois permanecem para 

consulta os documentos que registram os discursos dos ministros e alguns Relatórios. 

Gadelha e Martins (1988:79) observam que um estudo comparativo mais apurado sobre o 

significado e o conteúdo, especialmente das mais antigas, ainda está para ser feito. Além de 

não ser uma opção deste estudo, uma pesquisa mais aprofundada sobre estas sete 
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Conferências poderia ficar comprometida por quase inexistirem registros, análises ou 

literatura sobre elas. A meu ver, isso se deve a seu reduzido significado político e à restrita 

participação social. 

Considerando os elementos apontados nos itens deste capítulo, sobre a condição 

histórico social dos serviços de saúde no Brasil, que permanecem ou se reatualizam, na 

seqüência trabalharei com os conceitos e os momentos políticos que foram decisivos na 

constituição do SUS e orientaram o formato das Conferências de Saúde. Apresento o 

conceito de saúde, a visão de Estado e democracia que perpassaram o Movimento Sanitário, a 

8ª Conferência, a Constituição e a regulamentação do SUS. 
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2.1 – De que saúde se trata? 
 

 

As lutas sociais e políticas da segunda metade do século XX no Brasil para a 

constituição de um sistema público e universal de saúde não estão deslocados de um conceito 

de saúde. Por isso, antes de tratar dos eventos históricos que deram as bases para a 

constituição formal do SUS, o Movimento Sanitário, a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a 

Constituição de 1988, apresento uma sucinta problematização dos caminhos e entendimentos 

que o conceito de saúde percorreu.  

Inicialmente cabe a pergunta de que saúde se está falando? Na vida moderna a saúde 

constitui-se em uma das mais importantes dimensões tendo em vista a valorização e o 

aumento da expectativa de vida. As expressões políticas públicas de saúde, ampliação dos 

serviços de saúde, direito à saúde, a prioridade será a saúde são infinitamente repetidas nas 

mais diferentes esferas da sociedade e não se ouve vozes discordantes, apenas de reafirmação. 

Esta importância que é dada à saúde por vezes parece esvaziá-la de qualquer conteúdo 

histórico e político-social. É um discurso que naturaliza a noção de saúde e que torna seus 

pressupostos dispensáveis de qualquer explicitação. Muitas vezes, a saúde, ainda, é tomada, 

no mesmo discurso, como uma matéria metafísica, como uma questão-problema, que 

desconsidera sua dimensão material, biológica, cientifica e social inerente a vida humana. 

 Na etimologia do termo saúde como entendemos e usamos, deriva de salus, expressão 

do latim que designa o atributo dos inteiros, intactos e íntegros. De salus deriva o radical 

salvus, entendido como a possibilidade da superação de ameaças à integridade física. Salvus, 

por sua vez, provém do termo grego holos, no sentido de totalidade e é a raiz da palavra 

holismo (Almeida Filho, 2000). 
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 No século XX, com o desenvolvimento das ciências humanas e tecnológicas, a 

constituição dos Estados de Bem Estar Social e a criação dos organismos internacionais que 

em seus discursos, se destinam a defender os direitos das nações e dos povos. Para a saúde, 

foi instituída a Organização Mundial da Saúde - OMS - em 1948 e esta definiu a saúde como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Este conceito que indica a saúde 

como um estado de perfeição, mecânico e estático, na década de 1980 foi substituído pelo 

entendimento de que “a saúde é uma condição de equilíbrio ativo (que inclui a capacidade de 

reagir a inevitáveis doenças) entre o ser humano e seu ambiente natural, familiar e social” 

(Berlinguer, 1996:21-23). 

 No Brasil, as lutas da Reforma Sanitária questionaram o conceito abstrato, reduzido e 

subjetivo de saúde da OMS. Em contraposição, apresentaram duas concepções de saúde que 

balizaram sua luta. A primeira é a dimensão da atenção à saúde que se refere aos aspectos da 

assistência direta aos indivíduos, envolvendo ações dirigidas a prevenir a ocorrência de 

doenças e recuperar a saúde daqueles que a têm comprometida.  

A segunda conotação, que inclui a primeira, é a que diz respeito à saúde em 
si, de cada um e todos os indivíduos de uma sociedade na apreensão do seu 
grau de higidez possível, o que significa compreender como e quanto as 
relações de produção e a organização do tecido social em uma formação 
social concreta contribuem para o usufruto da riqueza nacional (ou 
mobilizável pela nação) em benefício da qualidade e da extensão da vida de 
todos e de cada um dos seus integrantes (Rodrigues Neto, 2003:24). 

 
Desse modo, o Movimento Sanitário levou com que a Constituição reconhecesse: 

à saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação (Brasil, 1988). 

 
 Assim, no plano político-institucional se enfatizou que a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes o meio físico (ambiente, habitação, saneamento, etc.), o meio 

sócio-econômico e cultural (ocupação, renda, alimentação, educação, etc.) e a oportunidade 

de acesso a serviços e ações que configurem a integralidade da assistência, do que decorre que 
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o dever do Estado de prover o pleno gozo deste direito não se esgota na organização setorial. 

Antes, a saúde deve se constituir em objetivo do conjunto da ação estatal, em todas as esferas 

do governo (Brasil, 1993). 

 Este conceito de saúde que impulsionou a regulamentação do SUS “vai além dos 

limites do saber e da prática médica, abrangendo a compreensão do adoecer e morrer 

enquanto processos histórico-sociais [e biológicos inerentes à vida humana] numa sociedade 

dividida em classes” (Lucena, 2002:52).  

Carvalho (2002) reconhece que há uma dificuldade geral de definir saúde, mesmo com 

todo o caráter inovador da legislação da saúde brasileira, não há uma definição explícita do 

que seja saúde. O que se tem é a definição de uma série de atributos que tentam fechar o 

conceito de saúde de forma indireta e, quando procuramos encontrá-la, nos deparamos muito 

mais com a caracterização das providências que o governo deverá tomar para que seja 

promovida, preservada e recuperada a saúde. 

Na perspectiva de Nogueira (2002), as exigências de ordem econômica e política vão 

conformando o conceito de saúde e a própria noção de direito à saúde, alterando seu 

conteúdo, seu alcance e os mecanismos acionados para sua garantia, tanto nos diversos países 

como, muitas vezes, no interior de cada país. Na contemporaneidade, as tendências de ajuste 

estruturais nas economias nacionais ampliam essa complexidade e diversidade, tornando a 

análise dos conceitos e dos direitos sociais um exercício contínuo de articulação global.  

Portanto, o direito à saúde, longe de ser entendido como uma decorrência de 
abstratos ideais humanitários, de solidariedade universal, de moralidade 
ética, de justiça social, de necessidade básica articulada à sobrevivência, 
deve ser apreendido enquanto relacionado aos complexos e intrincados 
mecanismos de mediação, próprios do sistema capitalista em seu estágio 
atual (Nogueira, 2002:80). 

 
O conceito ampliado de saúde e o próprio reconhecimento do direito à saúde não se 

reduzem à situação individual, mas o seu entendimento e, sobretudo, a sua forma prática se 

revelam como indicadores do padrão de civilidade de uma sociedade. Nesta lógica, o 
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desempenho da política de saúde tem vinculação direta com as demais políticas sociais e com 

a forma que os bens sociais estão sendo distribuídos. Em outros termos, os argumentos de 

Berlinguer (1999:65) reforçam esta idéia: 

A saúde tem um valor intrínseco e instrumental (como base de 
autodeterminação) e é também um dos melhores indicadores para medir 
como os outros direitos humanos têm sido protegidos ou promovidos, mais 
que isso, a afirmação ou a negação do direito à saúde envolve quase todos os 
outros direitos. 

 
  Os conceitos de saúde, muitas vezes, para além de ser um ideal a alcançar, são 

reveladores das relações sociais estabelecidas, da forma de acesso e de tratamentos à saúde 

oferecidos. O debate sobre os conceitos de saúde demandaria uma longa digressão, o que não 

é pretensão neste texto, mas apenas mostrar que este é um tema bastante complexo, quando se 

trata de apreender seu entendimento no plano das relações sociais historicamente fundadas. 

Este leque de entendimentos e perspectivas de saúde são muito mais amplos do que o 

apresentado aqui, e se objetivam nas inúmeras maneiras de tratar a saúde, organizar os 

serviços e de decidir sua política. 

Desse modo, ainda que não se tenha um conceito de saúde fechado, tenho por 

pressuposto de que a análise dos fundamentos ideo-políticos das Conferências Nacionais de 

Saúde devem ser realizados com base no conceito ampliado que orientou a construção do 

SUS. Aqui sem compartilhar ilusões ou perspectivas sobrenaturais, a posição adotada é a de 

continuar reafirmando o conceito ampliado de saúde como resultante das condições objetivas 

de existência, com acesso às riquezas sociais e também como direito de todos e dever do 

Estado. 
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2.2 – Reforma Sanitária: tendência democratizadora do Estado e da saúde 
 

Nos anos de 1970-80, tempo de transição para a redemocratização, o Brasil vivenciou 

os mais amplos movimentos sociais de sua história em favor da construção de um Estado 

democrático e pela viabilização de um sistema público de saúde. No entanto, esta experiência 

se deu num momento em que o Brasil vivia um processo diferente do que predominava nos 

países capitalistas centrais. Estes já estavam vivendo os impactos da chamada crise estrutural 

do capital (Antunes, 1999). Neste período essa crise ainda não nos afetava profundamente, 

pois o país não havia abandonado completamente o ideário desenvolvimentista ou vivia sob 

as conseqüências de suas ações. Um dos primeiros sintomas desta crise que se manifesta nos 

anos de 1980 é o déficit do Estado e a baixa no crescimento do PIB. 

Na segunda metade da década de 1980, a partir do déficit do Estado, o debate sobre 

mais Estado e menos Estado alcançou uma intensidade tal que perpassou as discussões da 8ª. 

Conferência Nacional de Saúde, da Constituinte e da campanha eleitoral para presidente, em 

1989. Este debate criou um clima ideológico, muito bem reforçado pelas elites, que alguns 

anos depois foi caracterizado por Boron (1995) como satanização do Estado. Este clima 

ideológico se solidificou quando as forças neoliberais vieram “a público proclamar que o 

Estado simbolizava o atraso indesejável e a constituição da modernidade por todos almejada 

dependia da negação do Estado” (Nogueira, 1998:124). 

As características desta crise do Estado, as alterações dos ideários políticos com a 

crise estrutural do capital e a sua particularidade na realidade brasileira serão melhor 

trabalhados no capitulo seguinte quando se tratará da década de 1990. Por enquanto, ressalta-

se que é neste contexto de redemocratização que emerge o Movimento de Reforma Sanitária, 

se realiza a 8ª Conferência e se aprova a Constituição de 1988. Itens que serão abordados 

neste capítulo. 
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As discussões sobre a democratização na saúde ocorreram em conjunto com o 

movimento pela redemocratização do Estado brasileiro, que desde 1964 estava sob o 

comando de militares. Aqui não se tratará especificamente deste momento de abertura 

política que aconteceu na segunda metade da década de 1970 e nos anos de 1980, pois a 

literatura que analisa este período é vasta29. Mas assinala-se que a luta pela democratização 

da saúde, que ganhou corpo no Movimento pela Reforma Sanitária, está em íntima ligação 

com as mobilizações ocorridas no plano sócio-político para a mudança da ordem autoritária 

para democrática. O movimento municipalista da saúde nascido no período democrático da 

década de 1960 e a partir das teses da 3ª Conferência Nacional de Saúde também é 

reconhecido como um impulsionador e integrante do Movimento Sanitário. 

O Movimento Sanitário foi se consolidando nos marcos do regime autoritário-

burocrático brasileiro, sendo que nos anos do governo Geisel (1974-79) os espaços 

institucionais do movimento puderam se articular como um pensamento contra-hegemônico, 

ainda sem provocar qualquer alteração no modelo hegemônico. Para Rodrigues Neto 

(2003:24), o Movimento Sanitário remonta a década de 196030, sobretudo na 3ª Conferência 

Nacional de Saúde, mas identifica como seu início o ano de 1976 a partir da criação do 

Centro Brasileiro de Estudo em Saúde - CEBES - e com a publicação da Revista Saúde em 

Debate há uma continuidade e consistência progressiva do Movimento. 

No interior dos Departamentos de Medicina Preventiva, nos quais predominava o 

discurso biologicista, individualizado e curativo da saúde e da doença, médicos e 

epidemiólogos herdeiros do período de politização da medicina (1945-63) começaram a 
                                                 
29 Sobre o assunto consultar: Sato, A. “O interesse pela descentralização. In. Anais do seminário de 
municipalização das políticas públicas. Brasília: IPEA/ENAP, p. 9-22, 1993; Oliveira, F. "Os protagonistas do 
drama: Estado e sociedade no Brasil". In: Laranjeira, S. (org.) Classes e movimentos sociais na América Latina. 
São Paulo: HUCITEC, 1990, p 43-66; Sader, E. e Gentili, P. (org.) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o 
Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 24-37; Sallum Jr. B. "Transição política e crise de 
Estado". In Revista Lua Nova. São Paulo, CEDEC, n. 32, p. 133-168, 1994; Moisés, J Á. "Democratização e 
cultura política de massas no Brasil". In: Revista Lua Nova. São Paulo: CEDEC, n. 26, p. 05-54,1992. 
30 A década de 60 começara tão promissora. Era a década das grandes reformas brasileiras: a reforma da 
previdência; a reforma da saúde, 3ª Conferência Nacional de Saúde; a reforma da educação, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação; a luta pela reforma agrária. (Carvalho, 2002:45). 
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questionar a base liberal da medicina preventiva. A medicina social, como forma de integrar 

os serviços individualizados e a medicina comunitária, começou a ser pauta do Movimento 

Sanitário e de disciplinas acadêmicas. Alguns destes Departamentos começaram a se vincular 

aos estudos das ciências sociais e desenvolver posturas críticas em relação ao positivismo, 

nascendo daí abordagens histórico estruturais para a saúde, de fundo marxista31 (Escorel, 

1998). Quando esta crítica ainda estava por se construir e se sustentar foi interrompida pela 

ditadura. Mas seus protagonistas, profissionais e estudantes, postos na clandestinidade,  

exilados e sob censura, pelo governo militar, não perderam a articulação. Mesmo com esta 

desarticulação, muitos destes protagonistas, não perderam sua vinculação e via trabalhos 

clandestinos de movimentos sociais, religiosos, sindicatos, partidos e atuando nas periferias 

com a medicina comunitária, formaram a base do que, na década de 1970, pode se explicitar 

como o Movimento Sanitário.  

O processo de redemocratização do país facilitou a aproximação do Movimento com 

os movimentos populares, sindicais e de profissionais de saúde que já estavam denunciando a 

falência do sistema previdenciário, construindo bases para que se reconhecesse a saúde e a 

doença em seu processo histórico-social e reivindicando uma política de saúde universal, 

participativa, descentralizada e hierarquizada (Escorel, 1998).  

Além destes fatos, a emergência do Movimento Sanitário tem como pano de fundo “o 

início da abertura política conjugada à instalação da crise da previdência, e, em particular, do 

modelo de assistência médico-hospitalar, tendo como pano de fundo o fim do milagre e no 

horizonte as nuvens da recessão” (Rodrigues Neto, 2003:24). 

                                                 
31 Sobre a influência marxista no Movimento Sanitário, mencionada por Rodrigues Neto (2003) e Escorel 
(1998), penso que a literatura da saúde pública carece de uma análise mais rigorosa de como se processou esta 
influência. Quais eram as bases teórico-metodológicas e intelectuais do PCB? Quais os autores que sustentaram 
esta aproximação de representantes das faculdades de medicina preventiva a teoria marxista e socialista? Em que 
medida a leitura do marxismo que fizeram os protagonista da revolução cubana, da teologia da libertação e do 
maoísmo, influenciou os militantes do Movimento Sanitário? 
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A análise de que o milagre econômico aumentou a riqueza do país paralelamente ao 

empobrecimento da população também serviu de base para o Movimento Sanitário pensar um 

sistema de saúde articulado a um projeto de sociedade. Assim, para a redemocratização da 

saúde se entendia que era fundamental também uma mudança nos setores urbano, agrário, 

financeiro e econômico. Nesse contexto, as estratégias e os conteúdos, que marcaram as lutas 

pela redemocratização e pela reorganização dos serviços de saúde, estavam recheados de 

denúncias sobre as iniqüidades da organização econômico-social e a perversidade dos 

serviços privatizados e médico-curativos. Conforme Arouca (1987:37), foi neste sentido que 

se cunhou a frase: saúde é democracia. 

A reorientação do pensamento crítico em saúde é marcada pelo desencanto com os 

resultados políticos e técnicos dos programas de participação comunitária e o questionamento 

da concepção liberal que dominava os serviços de saúde pública. O caráter liberal era 

identificado no privilegiamento de atendimentos individualizados e nos de serviços de saúde 

pública restritos a programas pontuais e focais. Mas Carvalho (1995:19) chama a atenção: "as 

receitas da medicina comunitária são apropriadas e reinterpretadas pelo pensamento crítico ao 

sistema vigente e passam a integrar sua agenda, de resto continua a crítica ao caráter paliativo 

e marginal desses programas". No entender de Paim (1987), as propostas de medicina 

comunitária, embora questionassem a concepção de saúde como um subproduto do 

desenvolvimento econômico do segundo pós-guerra e defendessem a saúde como um direito 

social, suas ações eram organizadas com vistas a contornar tensões resultantes do processo de 

desenvolvimento do capitalismo.  

Teórica e politicamente a Reforma Sanitária brasileira se inspirou na experiência de 

formulação e implementação de políticas de saúde em curso na Itália. Segundo Berlinguer 

(1988), a Reforma Sanitária italiana da década de 1960 foi expressão de lutas populares pela 

saúde. No entanto, o autor avalia que o aparato legal derivou das incongruências entre uma 
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reforma baseada em princípios socialistas materializados em normas contraditórias, pois o 

PCI deixou de agir mais oportunamente. As lutas sociais na Itália no século XX estiveram 

polarizadas pelas referências ao socialismo, mas orientadas pelo seu viés reformista. Ao 

garantirem o conjunto de leis sanitárias havia a clareza de que o alcance das conquistas 

sociais que estavam em sua pauta de reivindicação não significava algum patamar de 

sociedade socialista. Mas havia o entendimento que “a criação e a extensão de um seguro 

social eficiente a todos os trabalhadores ainda não é o socialismo, mas é [...] uma medida 

indispensável de civilidade e de progresso social” (8º Congresso do PCI, 1956. apud. 

Berlinguer, 1988:37). 

A inspiração do Movimento Sanitário brasileiro buscada na Itália implicou aqui um 

direcionamento prático-político bem diverso. Segundo Oliveira (1989:19), o processo de 

Reforma Sanitária na Itália correspondeu a "um movimento de fora para dentro em relação ao 

aparelho de Estado (...), de baixo para cima (...), uma aglutinação progressiva de diferentes 

movimentos sociais”. No Brasil, foi se desenvolvendo como: 

um movimento de dentro para fora (...) surgiu principalmente a partir de um 
conjunto de técnicos que têm em comum um passado de preocupações 
progressistas, vêem a si mesmos como componentes de um autoproclamado 
e informal 'partido sanitário', e ocupam hoje, com freqüência, postos e 
posições significativos no interior do aparelho de Estado na área (Oliveira, 
1989:19). 

 
Na análise de Campos (1988:182), nos: 

países que realizaram reformas na saúde, os intelectuais progressistas 
tiveram que compor com o movimento sindical de trabalhadores ou com os 
partidos apoiados nessa classe; aqui o principal agente das transformações 
teria sido o partido sanitário encastelado no aparelho estatal e apoiado, 
evidentemente por autoridades constituídas [... houve] a renúncia, a priori de 
qualquer veleidade de trabalhar junto à sociedade... 

 
Ainda que muitos limites possam ser debitados ao movimento italiano por se sustentar 

em ideários reformistas do socialismo (o eurocomunismo), as fragilidades da Reforma no 

Brasil são mais flagrantes. Aqui não se está duvidando da intencionalidade de seus principais 
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protagonistas, o que se está questionando em essência são os limites da esquerda brasileira e 

no caso da saúde, no momento da escolha dos instrumentos para viabilizar as bandeiras 

inovadoras, quando recorre a uma prática tradicional da nossa burguesia: impor reformas por 

cima, privilegiando o envolvimento e a participação dos membros do governo e do 

parlamento. 

Convém ressaltar a influência do modelo cubano de saúde pública e coletiva, nascidos 

ainda nos tempos da luta da Sierra Maestra (anos de 1950) sob a inspiração de Che Guevara, 

teve na Reforma Sanitária brasileira. Muitos dos integrantes do nosso Movimento Sanitário 

conheceram como estudantes e mesmo como exilados o modelo cubano pós-revolução, que 

também estava direcionado para saúde como direito universal e obrigação do Estado32 

(Lucena, 1996). 

Dada a conjuntura de ditadura que se desmoronava pela perda de governabilidade dos 

setores autoritários, que se somou às fragilidades histórico-diretivas da esquerda brasileira, o 

comando do processo de redemocratização acabou sendo entregue por ambos os lados à 

fração conservadora da oposição democrática (Fiori, 1992). A opção destes diferentes 

sujeitos políticos acabou sendo pelo caminho mais curto. A oposição parecia acreditar que 

pelo caminho das leis conseguiria ampliar a cidadania e comprometer o Estado com suas 

responsabilidades democráticas. A luta por mudanças na estrutura social, como inúmeras 

vezes o Movimento Sanitário sinalizou, implicaria luta mais densa e com sustentação para 

tentar alterar a organização das relações de produção e não apenas mudanças no âmbito da 

distribuição da produção e da política. 

Para Escorel (1998:182-3), os limites do Movimento Sanitário se explicitaram em 

dois pontos de tensão. Primeiro em sua conformação o Movimento falava de uma classe 

ausente, pois sem contar com a participação da classe trabalhadora, o discurso e a prática do 

                                                 
32 Aqui cabe uma ressalva de como esta influência está suprimida da literatura que trata da Reforma Sanitária 
brasileira e sumariamente aparece na biografia de seus principais militantes. 
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Movimento Sanitário eram para ela (em direção a ela) ou por ela (no lugar dela). O 

distanciamento entre o Movimento e o seu objeto fez emergir uma crítica interna 

questionando sua representatividade e legitimidade. Segundo ponto de tensão foi que, ao 

envolver-se na luta pelo fortalecimento da sociedade civil, criou seus próprios limites, 

surgindo às representações partidárias, com tendência a corrosão da unidade ou sua 

partidarização. Mas no decorrer do processo, sinaliza a autora, ficou claro que o Movimento 

foi uma convivência das diferentes correntes de pensamento, ainda que com uma direção 

vinculada ao PCB. 

As avaliações sobre este processo e suas perspectivas ideo-políticas são inúmeras. No 

entanto, Rodrigues Neto (2003), avaliando como alguém que participou da gênese e do 

desenvolvimento, reconhece que os militantes do PCB, mesmo na clandestinidade lutaram 

pela democratização do país, mas no conjunto, a Reforma foi suprapartidária. Até a 

Constituição de 1988, todos os partidos de esquerda, apesar de terem divergências 

substanciais, defendiam um projeto comum, o da Reforma Sanitária e do Sistema Único de 

Saúde, de natureza pública. 

 Ainda com estes limites, os anos de afrouxamento do regime militar, possibilitaram 

que o Movimento ocupasse espaços e fosse reconhecido junto aos movimentos sociais e 

construísse estratégias de interlocução com o governo e o parlamento33, destacando em 1979 

                                                 
33 O fortalecimento das propostas do sanitarismo também se deve a vários acontecimentos na esfera municipal, 
conforme elenca Carvalho (2002:47): a ruptura dos prefeitos, eleitos em 1976, principalmente os de oposição, 
por não estarem recebendo recursos federais e estaduais, a necessidade de se investir nas áreas sociais como 
prioridade municipalista foi mostrada, mediante projetos consolidados em vários municípios brasileiros à época: 
Niterói, Campinas, Londrina, São José dos Campos, Piracicaba, Sorocaba, Lages, Rezende, Cabo Frio, Boa 
Esperança/ES; a consolidação de uma mentalidade de saúde pública integral nas administrações municipais; os 
técnicos tinham a proposta progressista, sem campo para aplicá-la e os municípios tinham o campo, a vontade e, 
por baixa tradição, não tinham técnicos suficientes para tocar os novos projetos; o Movimento Municipalista de 
Saúde conseguiu destinar recursos públicos municipais para financiar a proposta. Vários municípios brasileiros 
começaram a investir recursos em saúde, chegando alguns deles a colocar até 8% de seus orçamentos próprios 
para financiar o projeto de saúde. Reuniões e encontros regionais e nacionais de Secretários Municipais de Saúde 
faziam pressão junto ao Governo Federal para que este alocasse mais recursos em saúde e financiasse os projetos 
municipais. Nessa época, o Governo Federal financiava subsidiariamente a construção de hospitais privados e 
não estendia este mesmo financiamento à construção de unidades municipais de saúde; com os recursos 
municipais foram construídas unidades de saúde que adotaram uma nomenclatura nova: Unidade Básica de 
Saúde. 
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a realização do Primeiro Simpósio Nacional de Políticas de Saúde na Câmara dos Deputados. 

Desde fins da década de 1970 até a Constituição de 1988 pelo clima de democratização, pelas 

lutas dos sanitaristas e outras pressões políticas, houve vários acenos de uma unificação dos 

Ministérios da Previdência e da Saúde. Desta intenção, nasceram vários projetos 

interministeriais que, em alguma medida, foram permeados pelos ideários sanitaristas. Entre 

estes se destaca o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento – PIASS e o 

PREVSAÚDE34 – que pretendia organizar o Programa Nacional de Serviços Básicos de 

Saúde, de caráter interministerial (Previdência e Saúde) como programa nuclear das ações de 

saúde com vistas a dar início a implantação do Sistema Nacional de Saúde. A idéia deste 

projeto deu a tônica do debate da 7ª Conferência Nacional de Saúde, mas enquanto proposta 

política e ação prática, é considerado uma promessa frustrada. Do mesmo modo as Ações 

Integradas de Saúde – AIS – em 1982. Estes projetos, segundo Rodrigues Neto (2003), foram 

boicotados, engavetados e, muitas vezes, totalmente redefinidos. Neste processo, para o 

autor, mais uma vez se evidenciou a falta de poder do Ministério da Saúde em dar alguma 

direção para a reorganização de um sistema nacional de saúde. 

No entanto, em meados dos anos de 1980 já há uma visibilidade pública e política dos 

ideários do Movimento Sanitário, seja pelas experiências isoladas e embates desencadeados 

por estes projetos, seja pelas lutas em espaços populares, acadêmicos e governamentais que 

se procurava ocupar. Na análise de Rodrigues Neto (2003), as ações do Movimento de 

Reforma Sanitária se orientavam em torno de diretrizes para a unificação do sistema de 

                                                 
34 O Prev-Saúde também conhecido como Pró-Saúde, inspirado em Alma Ata e nos programas de atenção 
primária foi formulado em 1980. Elaborado por técnicos dos Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência 
Social e do Interior, envolveu também as áreas de saneamento e habitação. As propostas de regionalização, 
hierarquização da rede de serviços, expansão da oferta de serviços básicos, integração das ações de saúde e 
participação comunitária estavam incluídas. O projeto não chegou a ser assumido pelo governo e nem foi 
colocado em prática, em virtude das resistências intraburocráticas localizadas no INAMPS e da oposição das 
entidades que representavam o setor médico-empresarial e a medicina liberal. Foi mais um dos inúmeros planos 
aposentados precocemente e esquecido no fundo de qualquer gaveta da Esplanada nos Ministérios (Carvalho, 
2002:48). 
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saúde, reforço do setor público e a racionalidade dos gastos, sendo o Sistema Único e 

Descentralizado de Saúde – SUDS – em 1987, a expressão institucionalizada deste processo. 

Além das dificuldades internas do Movimento, Rodrigues Neto (2003:40) identificou 

várias resistências externas representadas pela posição da burguesia brasileira no âmbito 

institucional, político e ideológico: a conservadora/privatista, provinda especialmente dos 

representantes da rede hospitalar privada; a modernizante/privatista vinda da Associação 

Brasileira de Medicina de Grupo – ABRAMGE - e a liberal, que era a majoritária, defendia a 

restauração da moralidade e da ética com reforço do setor público na área da atenção básica e 

a não intervenção na dinâmica dos serviços privados. 

  Neste contexto, a proposta de unificação do sistema de saúde com a incorporação do 

INAMPS pelo Ministério da Saúde, que parecia consensual, esbarrou em interesses 

antagônicos, inclusive entre os dois ministros do setor.  

Além disso, o movimento sanitário estava dividido, defendendo o interesse 
de sua instituição. Com este conflito intragovernamental correndo 
intramuros, foi convocada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que deveria 
‘obter subsídios visando contribuir para a reformulação do Sistema Nacional 
de Saúde e proporcionar elementos para debate na futura Constituinte’. Por 
este motivo, a proposta da Conferência, diferentemente das anteriores, além 
dos profissionais e dos prestadores de serviços de saúde e dos quadros 
técnicos e burocráticos do setor, incluíram-se os usuários (Escorel, 
1998:186-7) (destaques da autora).  

 
Em síntese, o debate da Reforma Sanitária foi recheado de contradições, limites e 

algum avanço democrático-popular. Mas, neste conjunto, Gerschman (1995:54) distingue três 

fases: a) fase reivindicativa na década de 1970 quando a organização dava-se em torno de 

reivindicações pontuais por melhores condições de vida; b) fase da politização - ainda numa 

perspectiva de reivindicação, houve uma articulação dos movimentos em torno de questões 

comuns; c) a fase da institucionalização está relacionada com a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde e a elaboração da Constituição de 1988. Conforme a autora, neste: 

momento em que o movimento popular em saúde esteve mais próximo das 
decisões políticas substantivas, a ausência de maturidade política para 
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absorver a institucionalização como uma exigência do processo político no 
setor se traduziu numa cisão interna, resultado das diferenças políticas no 
interior do movimento que trouxe como conseqüência o dissenso na atuação 
do mesmo (Gerschman, 1995:54). 

 
 O debate da Reforma Sanitária que se inseriu nas discussões e lutas mais amplas pela 

democratização das relações Estado e sociedade e pela garantia de novos e mais amplos 

direitos sociais, na sua área mais específica, teve a “importância de questionar a concepção de 

saúde restrita à dimensão biológica e individual, além de apontar diversas relações entre a 

organização dos serviços de saúde e a estrutura social” (Fleury, 1997:11). 

 Nas lutas da Reforma Sanitária, a questão da democratização da saúde se colocava no 

mesmo patamar que a democratização da vida social. A opção social alternativa pelo regime 

autoritário foi a democracia. As soluções para os problemas de saúde do Brasil não se 

colocavam apenas como soluções técnicas, mas se afirmava que qualquer solução técnica é 

também política, e qualquer solução política passa pela questão de democrática (Merhy, 1977 

e Novaes, 1977). Com a opção pela democracia, identifica-se entre os teóricos do sanitarismo 

indicações de transformação social e reconhecimento da sociedade de classes, perspectivas 

que foram se perdendo com a institucionalização democrática. 

 Esta característica pode ser ilustrada com os argumentos de Merhy (1977:9) ao apontar 

que “a busca de soluções para a melhoria das condições de saúde têm que passar pela 

transformação das relações sociais que determinam as condições de vida de uma população”. 

Complementando, Novaes (1977:73-4) afirma que as relações de classe são o fundamento 

para se pensar e realizar toda e qualquer proposta de democratização da saúde. Ou seja, a 

democratização da saúde deve, necessariamente, ser referenciada à classe social fundamental. 

 Era corrente o entendimento: 

que as classes se organizarão no interior da sociedade civil e que isto 
determinará o novo modelo da sociedade brasileira. Somente uma situação 
onde as classes populares se façam representar, permite o encontro de 
soluções para seus problemas. A melhoria das suas condições de vida e de 
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saúde só ocorrerão pela participação que tenham no processo de 
democratização (Merhy, 1977:12). 

 
Os movimentos sociais e sindicais em luta pela conquista de direitos sociais e uma 

sociedade com relações democráticas colocavam como pressuposto a refundação do Estado. 

No entanto, desta luta pode-se destacar duas concepções de Estado: de um lado o 

entendimento de o Estado ser uma arena de conflitos de interesse, pois condensa diferenças 

sociais; e de outro, representa um espaço de dominação da burguesia e por estar assentado 

numa sociedade de classes não é neutro. Apesar destas duas perspectivas terem fundamentos 

teóricos diversos, no caso da saúde elas se apresentam com bastante nitidez no debate da 8ª. 

Conferência Nacional de Saúde, como será visto adiante. Mas o resultante do debate geral, da 

luta política e das negociações, a primeira concepção ganhou mais densidade e apoios. Foi a 

partir dela que a democratização e os direitos sociais se formalizaram no chamado Estado de 

Direito. 

O período de redemocratização e de construção do Movimento Sanitário se caracteriza 

por três concepções de democracia: a) democracia como conflito: esta era a proposta com que 

se trabalhava nos anos de 1970, possuía um forte conteúdo anárquico-cultural e se rebelava 

contra a institucionalização do poder. Esta corrente entendia o conflito como uma 

possibilidade de desmontar as estruturas de dominação e desalienar o sujeito por meio da 

participação para redirecionar as práticas sociais; b) a perspectiva de democracia como 

movimento se associa ao surgimento e crescimento do Partido dos Trabalhadores e das 

Comunidades Eclesiais de Base, orientada para a mobilização da comunidade e socialização 

da política. Vivia a contradição entre tomar o Estado como alvo de suas demandas ao mesmo 

tempo em que limitava sua luta a este âmbito societário; c) a democracia como 

institucionalidade, predominante a partir da década de 1980, recorreu ao conceito estratégico 

de desenvolvimento da consciência sanitária para conquistar direitos e criar uma nova 
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correlação de forças, pretendia com isso ressignificar a noção de cidadania, dando a ela um 

caráter transformador (Fleury, 1997:27). 

Mesmo inserido neste movimento maior pela redemocratização do país, a Reforma 

Sanitária, pode, no entender da autora (1997), explicitar sua perspectiva de democracia. As 

bases da democracia que se defendia para a saúde se vinculavam fundamentalmente a 

formulação de uma utopia igualitária, a garantia da saúde como direito individual e coletivo, 

corporificado numa política pública e fortalecido pela gestão democrática do Estado.  

Para sustentar esta perspectiva democrática o Movimento Sanitário adotou duas 

estratégias: a) ampliar a consciência sanitária para alterar a correlação de forças e inserir-se na 

construção de uma sociedade democrática, b) se aliar aos movimentos sociais para formular 

um projeto alternativo para o sistema de saúde, que deveria ter como orientação saúde e 

democracia. 

Ainda que uma pesquisa mais aprofundada revele a existência de várias perspectivas 

de Estado, de democratização, de saúde e sobre o modo participação popular nas deliberações 

das políticas sociais, se verifica a predominância de uma visão reformista parametrada pelo 

horizonte da democracia burguesa, apesar de alguns indicativos de transformação da estrutura 

social. A predominância do horizonte reformista democrático se explicitou também na grande 

produção intelectual e política que foi divulgada pela Revista Saúde em Debate do CEBES e 

justificada por um integrantes: 

a questão da saúde – na ótica cebeana – tem sua resolução situada através e 
nos limites da democracia; e como forma de luta prioritária a proposição de 
novos modelos de organização do sistema, mais propriamente contra-
políticas, cujo locus privilegiado de intervenção é o Estado, através de sua 
política setorial. [... Ainda] o alicerce da atuação cebeana repousa realmente 
no sentido da consecução da etapa democrática do capitalismo brasileiro, 
através da utilização instrumental da questão saúde (Gallo, 1988:74). 

 
As lutas do Movimento Sanitário pela democratização do Estado e da saúde também 

tinham como um eixo operativo a participação da sociedade com poderes deliberativos, mas, a 
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meu ver tinha-se também uma visão evolutiva e da vocação natural da sociedade para a 

participação social. Havia o entendimento de que: 

ninguém melhor do que quem realmente necessita, para opinar sobre a 
qualidade do serviço prestado. Ninguém fiscalizará com maior rigor. A 
participação social, longe de ser uma fonte de problemas é fonte de solução, 
basta o processo ser conduzido com isenção e abertura. [...] problemas que 
porventura surjam serão mais pela novidade da participação democrática, 
coisa realmente nova no Brasil, do que qualquer outro motivo [...] com as 
comissões deliberando, e propiciando, com isso, a participação ativa da 
população, teremos a garantia de que a reforma sanitária se tornará 
irreversível, não importando qual o partido que esteja no poder (Terra, 
1989:56-7). 

 
A participação popular como fundamento da democratização da saúde parece que 

também se sustentava numa perspectiva basista e romântica, como evidencia Novaes 

(1977:71): 

é chegada à hora de falar o doente sobre o que ele é e como quer ser 
medicado. A população agora não só tem direito, mas o dever de falar. 
Participação é, pois a palavra de ordem no debate da saúde, participação 
comunitária na identificação de problemas, no planejamento dos programas e 
na sua execução. 

 
Essas perspectivas de participação parecem desconhecer nosso legado histórico de não 

ter experienciado uma revolução burguesa e de ter uma formação capitalista não-clássica. No 

Brasil as classes populares foram reprimidas e neutralizadas e as decisões públicas estão 

fortemente condicionadas pelos interesses, hábitos e estilos do mundo privado da nossa 

burguesia. Então não temos um acumulo de uma cultura política que permitiria o avanço nos 

termos que os autores apontam. Como será visto no último capítulo que analisa as proposições 

das Conferências, a tendência desta participação é reproduzir as relações Estado e sociedade já 

conhecidas. Resultando deste processo, a alienação que se torna um obstáculo para a tomada 

de consciência de classe, e, no caso da saúde, impõe limites às forças populares de darem a 

direção na implementação das políticas. 

O Movimento Sanitário, no contexto das lutas pela democratização do país, defendia a 

institucionalização e aprofundamento da democracia em um Estado de direito, a ampliação da 
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participação política e o reconhecimento do direito à saúde. Nas expressões, de seus 

representantes, aqui descritas com Arouca, Paim e Rodrigues Neto, considero que havia 

algumas indicações de superar esta sociabilidade. Mas o horizonte que se firmou mais solidez 

foi à perspectiva de aperfeiçoamento democrático apresentada, anteriormente, com base em 

Fleury. Ou seja, a democracia formal e um conjunto de leis eram os pressupostos para que se 

garantisse os direitos sociais, sobretudo o direito à saúde. Ainda que a perspectiva de 

transformação social que perpassou todo este debate não foi a predominante de 

implementação das políticas, considero para efeitos de análise neste trabalho, que no 

Movimento Sanitário havia uma perspectiva de radicalizar e alargar as fronteiras da 

democracia, da dimensão pública do Estado e dos direitos à saúde. 

 
 

2.3 - O marco da democratização da saúde: a 8ª. Conferência Nacional e a 

regulamentação do direito à saúde 

 

Inserida no contexto do Movimento da Reforma Sanitária, a 8ª. Conferência 

aconteceu em março de 1986, em Brasília, no início do período democrático (a chamada 

Nova República), ainda que o governo Sarney tenha sido eleito em colégio eleitoral. O 

discurso do ministro da saúde, Roberto Figueira dos Santos, destacou: o resgate da dívida 

social35- proposta do governo na época; a necessidade de preparar-se para a Assembléia 

Constituinte que se aproximava, por isso a abertura da Conferência a outros segmentos da 

sociedade; ênfase na necessidade de reorganização do sistema com base na descentralização, 

municipalização, hierarquização e participação dos usuários. Sem fazer referência ao 

Movimento Sanitário, ao final repetiu a grande reivindicação: a saúde é direito de todos e 

                                                 
35 “Opor-se à Reforma ou negar a necessidade de implantá-la era opor-se à realização da transição política, pois 
um regime democrático estável não poderia institucionalizar-se, ou durar, sem implantar políticas capazes de 
liquidar da famosa dívida social histórica, freqüentemente mencionada nos discursos dos políticos brasileiros” 
(Luz, 1994:137). 
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dever do Estado. O ministro da Previdência Rafphel de Almeida Magalhães também 

discursou ressaltando que a tarefa do governo da Nova República em relação à Previdência 

era de recuperá-la moralmente diante das inúmeras denúncias de fraudes. Por sua vez o 

presidente José Sarney afirmou ser um: 

[...] governo, que fez da opção social sua meta prioritária e por isso tem a 
obrigação de fazer da saúde dos cidadãos um bem tutelado pelo Estado e 
pela sociedade. [...] Aqui se definem os rumos de uma nova organização do 
sistema de saúde no Brasil [...] Faço votos de que esta Conferência [...] há de 
representar a pré-constituinte da saúde no Brasil (Brasil, 1986).  

 
Ressalto que ao observar o discurso destas três autoridades é visível à referência 

quanto à necessidade de reorganização do sistema de saúde, com reforço as idéias de 

regionalização, hierarquização, unificação do sistema, participação e obrigação do Estado, 

mas não apareceram referências ao Movimento Sanitário e as bandeiras da universalidade e 

da integralidade. Apenas o ministro da saúde ao final do discurso se referiu à saúde como 

direito. 

Na literatura que trata desta Conferência e também analisando os discursos e debates 

que envolveram a sua realização, há a ênfase de que ela consagrou as lutas e foi a maior 

expressão do Movimento de Reforma Sanitária, apontando novas perspectivas para a história 

das políticas de saúde no país, que em 1988 e 1990 se constituíram no Sistema Único de 

Saúde - SUS. Segundo Nascimento (2002), “as idéias debatidas ali [na Conferência] não 

eram fruto daquele momento ou da conjuntura momentânea. Ao contrário, aquelas propostas 

tinham história e se sedimentaram numa longa trajetória de luta política”, como visto no item 

anterior. 

Nesta Conferência, pela primeira vez, os setores sindicais, as associações de 

moradores, os profissionais e as entidades organizadas da sociedade civil puderam participar. 

Ela contou com a participação de mais de quatro mil pessoas, sendo mil delegados, destes 

50% representavam as instituições (públicas, estatais, universidades, de pesquisa) e os outros 



 91

50% a sociedade civil36. O setor privado37 que detinha 15% das vagas da sociedade civil, uma 

semana antes da Conferência decidiu não participar, “alegando que, como representavam uma 

grande percentagem dos serviços de saúde prestados no país, deviam ter maior número de 

delegados” (Arouca, 1987:39 e Brasil, 1986). 

A realização da etapa nacional, ainda sem uma organização institucionalizada, foi 

precedida por pré-Conferências estaduais para a discussão do temário e escolhas de delegados 

para a instância nacional. A maioria dos estados realizaram suas pré-Conferências, sendo que 

alguns tiveram várias conferências municipais. Estes encontros se organizaram como uma 

espécie de debate preliminar com uma base social mais ampla, aprovaram relatórios finais que 

subsidiaram o debate nacional e contribuíram para a criação da figura até então inexistente, as 

conferências estaduais e municipais de saúde. 

Cabe destacar que a organização desta Conferência aconteceu fora dos marcos de sua 

criação em 1937 e anterior a sua regulamentação em 1990, na Lei 8.142. O alargamento do 

seu debate e dos segmentos integrantes se deve a pressão do Movimento Sanitário, para a 

constituição de outro espaço propositivo/deliberativo aberto à participação da sociedade civil. 

Mas para procurar explicitar e analisar os fundamentos ideo-políticos que nortearam 

esta Conferência impõe que se considere inicialmente o conceito de saúde que se discutia. O 

conceito da OMS que entende saúde não como ausência de doença, mas também como um 

bem-estar físico, mental e social e o conceito conservador que entende saúde como sinônimo 

de atenção médico-curativa, via serviços hospitalares, laboratoriais e de medicamentos não 

foram simplesmente rechaçados, mas considerados insuficientes e reduzidos. O conceito de 

                                                 
36 A distribuição de vagas entre as organizações da sociedade civil se fez da seguinte maneira: entidades, 
associações e órgãos de representação de produtores privados de serviços de saúde com 15% das vagas; 
entidades das diversas categorias de profissionais do setor saúde com 20%; sindicatos e associações de 
trabalhadores urbanos e rurais com 30%; associações de moradores com 10%; entidades comunitárias e outras 
entidades civis com 20% e partidos políticos com 5%. Quanto às outras instituições, a distribuição foi a seguinte: 
nível federal com 50% (Ministério da Saúde - 16%; MPAS - 16%; Ministério da Educação - 8%; outros 
Ministérios e órgãos - 10%); nível estadual com 22%; nível municipal com 18% e parlamento com 10%.  
37 O protesto mais veemente contra esta abertura foi capitaneado especialmente pela Federação Brasileira de 
Hospitais - FBH - e a Associação Brasileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE. 
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saúde que permeou o debate da Reforma Sanitária e as proposições desta Conferência foi 

resumido por Sérgio Arouca (1987:36) na sua abertura.  

Saúde não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem-estar social, é 
o direito ao trabalho, a um salário condigno; é o direito a ter água, à 
vestimenta, à educação, e até, a informação sobre como se pode dominar o 
mundo e transformá-lo. É ter direito a um meio ambiente que não seja 
agressivo, mas que, pelo contrário, permita a existência de uma vida digna e 
decente; a um sistema, político que respeite a livre opinião, a livre 
possibilidade de organização e de autodeterminação de um povo. É não estar 
todo tempo submetido ao medo da violência, tanto daquela violência 
resultante da miséria, que é o roubo, o ataque, como a violência de um 
governo contra o seu próprio povo, para que sejam mantidos os interesses 
que não sejam os do povo... (Arouca, 1987:36). 

 
Reafirmando e complementando este conceito na Conferência, Paim (1987:46-7), 

assim o apresentou: 

 saúde é produto de condições objetivas de existência. Resulta das condições 
de vida – biológica, social e cultural – e, particularmente, das relações que os 
homens estabelecem entre si e com natureza, através do trabalho. Portanto, é 
através das relações sociais de produção que se ergue a forma concreta de 
vida social. [... Assim], o perfil de saúde de uma coletividade depende de 
condições vinculadas à própria estrutura da sociedade... 

 
Das vastas reflexões que podem derivar destes conceitos quero reter apenas dois 

aspectos que se auto-implicam: os condicionantes da saúde e/ou da doença e as implicações 

para a reprodução social que estes condicionantes colocam. Os primeiros dizem respeito aos 

determinantes das condições de vida que dão conta das necessidades básicas de alimentação, 

habitação, vestuário, acesso aos serviços públicos, meio ambiente saudável, condições de 

trabalho e salário digno. Sem poder desconsiderar que a doença é uma condição/situação 

inerente à própria vida. A presença destes condicionantes externos pode acrescentar mais 

saúde a vida e a falta deles mais doença. A saúde pensada sob este ângulo foi muitas vezes 

criticada por se tratar de um conceito do ciclo econômico da doença. Se a pessoa ganha mal, 

habita em condições precárias, se alimenta miseravelmente e é agredida pelo e no meio 

ambiente em que vive, ela vai perdendo as forças e energias para lutar em prol da satisfação 

de suas necessidades via os meios convencionais e as condições de manipulação e de acesso a 
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novos conhecimentos se reduzem. Estes processos vão levando as pessoas à apatia e à doença, 

e elas já “nem podem mais vencer todas as lutas que uma sociedade competitiva lhe coloca” 

(Arouca, 1987:37). 

Se não dá para apreender a saúde e organizar os serviços por um viés economicista, 

entendo que ele não pode ser negado, pois é nesta esfera que as condições objetivas de vida, 

saúde ou doença se materializam, e os processos histórico-sociais inerentes à vida humana, 

numa sociedade classes se tornam inteligíveis. Assim, ao mesmo tempo em que um conceito 

de saúde se apresenta como revelador das condições sociais estabelecidas, das formas de 

acesso e tratamento oferecidas, ele também expressa um ideário civilizacional. E aqui se situa 

o segundo aspecto a refletir do conceito de saúde da 8ª Conferência Nacional de Saúde que 

está embrionariamente articulado ao primeiro. Entendo que este conceito de saúde contempla 

uma desejabilidade de condições e de bem-estar, que não se situa no vazio, mas em condições 

econômicos e políticas concretas que possibilitam a autodeterminação. Nos termos de Arouca 

(1987), a medida que os direitos à educação, à alimentação, ao trabalho e à habitação sejam 

assegurados a uma população, esta tem condições de lutar com maior consciência para 

transformar a sociedade. 

Ao conseguir parametrar suas lutas por este entendimento de saúde, o Movimento 

Sanitário que deu a direção ideo-política a esta Conferência, tinha clareza de que a realidade 

brasileira em seus determinantes históricos, condições estruturais e conjunturais não 

permitiam que este ideário de saúde pudesse se realizar. O desenvolvimento econômico 

conseguido pelo Brasil nos anos do desenvolvimentismo e da ditadura não realizou uma lei 

histórica da evolução da humanidade, que é de conjugar o desenvolvimento econômico a 

melhoria de vida de sua população, pelo contrário, realizou um dos máximos preceitos do 

capitalismo, que foi a modernização seletiva e concentradora de renda (Arouca, 1987). Foi 

com base nesta leitura do Brasil, que a frase saúde é democracia ganhou expressão e 
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legitimidade junto ao Movimento Sanitário e perante os demais movimentos que lutavam pela 

redemocratização do país.  

Isto é, passou-se a perceber que não era possível melhorar o nível de vida de 
nossa população, enquanto persistisse neste País, um modelo econômico 
concentrador de renda e um modelo político autoritário. Para romper [...] um 
passo preliminar era a conquista da democracia (Arouca, 1987:37).  

 
Esta Conferência de Saúde foi pensada e organizada para dar continuidade a um 

diagnóstico das condições de saúde já realizado durante os anos anteriores pelo Movimento, 

mas, especialmente, para tratar de quais eram as possibilidades reais e concretas que se tinha 

de montar um sistema de saúde no Brasil que não se reduzisse a reformas administrativas e 

burocráticas, como foram as experiências dos primeiros anos da década de 1980, já descritas. 

Assim, segundo Arouca (1987:38): 

essa Conferência Nacional de Saúde não podia ser igual às outras sete que a 
antecederam. Precisava ter uma natureza e um caráter absolutamente distinto, 
devia representar quase que um apelo à sociedade brasileira para que esta 
apresentasse suas críticas ao sistema existente, a partir do seu desejo, a partir 
de sua cultura. Porque o problema aqui não é de buscar um modelo de saúde 
que seja adequado à nossa cultura de brasileiros, tirado do bolso de uma hora 
para outra, mas sim o de se buscar um sistema de saúde cuja experiência 
tenha sido gerada nas vivências do trabalho comunitário dos bairros, nas 
práticas dos sindicatos, nas secretarias de saúde estaduais e municipais... 

 
Todo o processo de mobilização da 8º Conferência, segundo Arouca (1987:41), tinha 

por finalidade a construção de um projeto nacional na área da saúde. Falar em Reforma 

Sanitária, para o autor tinha o sentido também de um projeto nacional para a saúde, o que não 

se confunde e não se reduz à reforma e modernização administrativa.  

É fundamental, portanto, que, ao mesmo tempo, se modernize, se lute contra 
a fraude e se melhore o desempenho institucional, mas sem perder de vista o 
projeto. E este só aponta para um sentido: a melhoria das condições de vida 
da população. Se não alcançarmos tais condições, o projeto terá falhado. Que 
morram menos crianças; que o nosso povo viva e cresça mais e tenha menos 
medo; que trabalhe melhor e participe cada vez mais da criação do nosso 
futuro; que esta nação se autodetermine e crie um grande projeto brasileiro. É 
para isso que apontamos. Este é o nosso compromisso, e por isto que esta 
Conferência foi convocada (Arouca, 1987:42). 
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Entre os discursos das autoridades, as exposições, os debates e no próprio regimento 

interno desta Conferência havia claras explicitações de que uma de suas principais finalidades 

seria obter subsídios para se debater a saúde na futura Constituinte. O objetivo, conforme 

Arouca (1987:40), de colocar a questão da saúde na Constituição fez com que no seu processo 

de organização se optasse por três temas centrais: Saúde como direito, Reformulação do 

Sistema Nacional de Saúde e Financiamento setorial. Estes temas foram entendidos como 

diretrizes da política de saúde global. E as discussões sobre os 22 temas específicos (saúde do 

trabalhador, saúde da mulher e da criança, política de medicamentos...) teriam o seu debate 

nacional realizado posteriormente, enfatizando a implementação da política setorial proposta 

naquelas ações que lhes são próprias e de acordo com as diretrizes nacionais que estavam 

sendo propostas. 

O Relatório final da 8ª Conferência38 traduziu as principais conclusões em 53 

propostas que contemplaram os três temas. No entanto, a concretização delas tinham como 

pressuposto alguns determinantes: a alteração do sistema de saúde no Brasil requer reforma 

administrativa e financeira; ampliação do conceito de saúde, entendido como histórico e 

resultado das formas de organização social da produção e a caracterização dos serviços de 

saúde como bens públicos e essenciais. Os obstáculos à concretização da saúde como direito 

foram vistos pelos participantes como de natureza estrutural, entre eles: as desigualdades 

sociais, o Estado autoritário, o predomínio de interesses privados no sistema de saúde, a falta 

de uma reforma fiscal e tributária, a evasão de divisas para o pagamento da dívida externa e a 

falta de uma reforma agrária. Ainda, se defendeu a saúde de cada indivíduo como sendo de 

interesse coletivo e como dever do Estado e se deliberou pela criação do Sistema Único de 

Saúde. A saúde como direito do cidadão e dever do Estado foi a afirmação maior desta 

Conferência (Brasil, 1986). 

                                                 
38 O Relatório Final é um documento aprovado em Plenário que consolidou o resultado dos debates, mesas-
redondas e trabalhos de grupo (38 de delegados e 97 dos demais participantes/observadores). 
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Em relação ao direito à saúde as Constituições brasileiras de 1891 a 1967, eximiram-

se de reconhecê-lo. E esta Conferência se realizando num período pré-constituinte propunha 

que este direito fosse garantido. Mas este debate foi permeado por perguntas centrais: a quem 

cabe garanti-lo? Como organizar a estrutura de serviços? Como financiá-lo? Em grande 

medida estas perguntas foram respondidas pela maior bandeira da Reforma e pela frase que 

corou esta Conferência: saúde direito de todos e dever do Estado. Mas em seguida emergia a 

pergunta: mas que Estado? A concepção de Estado defendida não se confundia com governo, 

pois no período autoritário: 

se estabeleceram leis de segurança do Estado que na realidade eram leis de 
segurança dos governantes. Não é disso que estamos falando, mas de uma 
nação, com um território e, dentro dele, um povo, que pretende ter um 
governo que represente seus interesses (Arouca, 1987:41). 

 
Ao mesmo tempo havia a clareza de que: 

o Estado, numa sociedade estruturada em classes, não é neutro. Seu 
desempenho é orgânico aos interesses das classes hegemônicas que, para 
evitar acúmulo de tensões sociais, passa a contemplar, dentro de certos 
limites, determinadas necessidades das classes subalternas. Atua dentro dos 
marcos estabelecidos, para a preservação da ordem capitalista [...]. Assim, 
quando tem de optar entre a saúde da economia e a saúde da coletividade 
privilegia, usualmente, a primeira (Paim, 1987, 45-6). 

 
E no que diz respeito à saúde, historicamente, o Estado tem variado e combinado 

ações normatizadoras e facilitadoras do consumo de serviços, a fim de “evitar que pressões 

populares por consumo não se transformem em outras potencialmente negadoras da ordem” 

(Paim, 1987:46). Não cabe aqui desconhecer em qual terreno os interesses da medicina 

tradicional e da saúde coletiva se constituíram. 

Quando se confunde o direito à saúde com direito aos serviços de saúde ou 

simplesmente assistência médica, acaba-se ocultando as condições necessárias para a 

obtenção da saúde, como referido no conceito de saúde. Respeitar o direito à saúde, para Paim 

(1987:46), “significa mudanças na organização econômica determinante das condições de 
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vida e trabalho insalubres e na estrutura jurídico-política perpetuadora de desigualdades na 

distribuição de bens e serviços”. Ou de outro modo: 

direito à saúde, não corresponderia a uma noção básica exclusiva do processo 
setorial da formulação de políticas de saúde, mas a um elo integrador que 
teria de permear todas as políticas sociais do Estado e balizar a elaboração e 
a implementação das políticas econômicas (Paim, 1987:47). 

 
O reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do Estado, bem como a 

organização de um sistema único de saúde foram proposições fortemente discutidas nesta 

plenária. Na perspectiva de Paim (1987), a saúde como política social setorial não poderia ser 

mais uma a se resumir a uma política racionalizadora e subalterna às políticas econômicas e 

aliviar as tensões do desenvolvimento capitalista. Enquanto não se assumir uma concepção 

globalizante da sociedade brasileira, haverá a dificuldade de assumir a saúde como eixo 

orientador das políticas sociais, com uma perspectiva de não dicotomizar os setores social e 

econômico. 

Quanto a reformulação do Sistema Nacional de Saúde, se propôs a criação de um 

Sistema Único e coordenado por um só Ministério. O novo Sistema deveria reger-se pelos 

princípios da descentralização, integralização, participação popular, regionalização, 

universalização, fortalecimento do papel do município, isonomia salarial para as mesmas 

categorias profissionais nas três esferas de gestão, direito a greve, entre outros. 

O principal objetivo a ser alcançado é o Sistema Único de Saúde, com a 
expansão e o fortalecimento do setor estatal em níveis federal, estadual e 
municipal, tendo como meta uma progressiva estatização do setor [...]. O 
setor privado será subordinado ao papel diretivo da ação estatal, garantindo 
controle dos usuários [...]. As novas relações [entre o setor público e o 
privado] devem possibilitar a intervenção governamental que pode chegar à 
expropriação sempre que caracterizada a existência de fraude... (Brasil, 
1986). 

 
Ainda propôs-se, nesta Conferência, a estatização da indústria farmacêutica e de 

imunoderivados, o fortalecimento dos laboratórios estatais e a criação de Conselhos e 

Conferências de Saúde paritários nas três esferas governamentais. 



 98

Os espaços das Conferências e dos Conselhos foram concebidos e reivindicados pela 

plenária da 8ª para serem um novo locus no exercício do poder político, para interferirem na 

gestão das políticas públicas e por possuírem os componentes para a construção de uma 

cultura política democrática e participativa. Neste processo, as Conferências, apesar de 

possuírem uma trajetória anterior a 1986 e cumprirem uma função política diferenciada, se 

(re)institucionalizaram com a incorporação destas propostas na Constituição.  

Para a construção de um novo Sistema Nacional de Saúde, se entendia que a 

participação da sociedade (via Conferências e Conselhos) era fundamental para que a saúde 

deixasse de ser terreno exclusivo de domínio técnico. Segundo Yunes (1987), a participação 

que se defendia tinha o sentido de acesso aos bens materiais e não-materiais produzidos em 

sociedade e a participação ativa dos diferentes segmentos da sociedade na construção deste 

Sistema, pois este seria o instrumento e o espaço para o aprendizado democrático no qual 

vários segmentos sociais poderiam fazer valer seus interesses.  

Essa participação só é plena quando a sociedade civil e o Estado não se 
constituem como partes antagônicas, quer dizer quando o Estado deixa de 
tutelar a sociedade e quando os cidadãos de posse dos seus direitos passam a 
militar ativamente em todos os setores que afetam direta e indiretamente a 
sua vida (Yunes, 1987:139). 

 
Diferentemente de Arouca e Paim, Yunes não considera a natureza de classe do 

Estado, e pressupondo existir uma condição de igualdade parece sugerir uma conciliação e 

harmonização entre Estado e sociedade, com vistas a viabilização do novo Sistema de Saúde. 

Apesar de predominar nesta Conferência a radicalidade democrática, a perspectiva reformista 

e conservadora também teve seu espaço, tendo em João Yunes, um de seus principais 

representantes. 

Em relação ao financiamento, propôs-se na Conferência a constituição de um 

orçamento social destinado a atender as diversas políticas sociais, da qual a saúde teria uma 

fatia que formaria o Fundo de Saúde. Os recursos da Previdência Social deveriam 
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gradativamente ser especificados e divididos entre saúde e previdência. Para facilitar a 

descentralização, deveria se estabelecer outras fontes estáveis para financiar a saúde. A 

reforma tributária era tida como uma estratégia importante para garantir os recursos das ações 

da saúde nas três esferas. 

Das três temáticas a do financiamento foi a menos sustentada, pois as propostas 

mencionam a intencionalidade, mas com poucos encaminhamentos para viabilização, no 

sentido de indicar o percentual, de cada fonte dos recursos destinados à saúde. Talvez em 

alguma medida estas proposições vagas permitiram que 16 anos depois, Carvalho (2002) 

afirmasse que o maior embaraço para a implementação do SUS constitucional seja o 

financiamento, pois as fontes ainda são instáveis e precisam passar por novas 

negociações/regulamentações periodicamente. As proposições dos demais temas, na sua parte 

substantiva, foram incorporados à Constituição. 

Embora a 8ª Conferência não tenha feito propostas específicas de textos para a nova 

Constituição, segundo Luz (1994), ela definiu o quadro de referência que passaria a informar 

o conjunto de reivindicações que o movimento sanitarista fez junto à Constituinte. Para 

Nascimento (2002) 

 de qualquer forma, a 8ª cumpriu duas tarefas: uma, imediata, de aclaramento 
e consolidação da política setorial do governo. E a outra, de afirmação de um 
conceito sobre a Reforma Sanitária, que então se pretendia viabilizar e 
desencadear com a Constituinte. 

 
Para além do que se pode ler nas propostas contidas no Relatório desta Conferência, os 

Anais que explicitam o posicionamento dos seus principais expositores revelam que o debate 

foi polêmico e as perspectivas variavam entre a radicalidade de um Estado público e 

democrático, indicações de ruptura com a ordem capitalista assentada em classes sociais, 

construção de um projeto nacional e estatização dos serviços de saúde. Por outro lado, se 

explicitou propostas como a organização do sistema de saúde nos marcos desta sociedade, 

fazendo com que se torne mais transparente e aberto a participação dos diferentes segmentos. 
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Algumas destas exposições, feitas por representantes da ala conservadora da oposição 

democrática, pareciam alheias ao próprio momento de redemocratização e das lutas do 

Movimento Sanitário. Estas me pareceram menos impactantes e com menos adesão no 

momento da Conferência, mas foram ganhando terreno no reformismo conservador da década 

de 1990. 

Na análise dos documentos fica evidente a predominância das perspectivas de 

radicalidade democrática, da idéia de projeto nacional, de desenvolvimento da sociedade 

brasileira e a ênfase ao caráter público dos serviços sociais. No entanto, parece que há uma 

espécie de reatualização das idéias do nacional-desenvolvimentismo que se desenvolveu na 

vaga democrática dos anos de 1945 a 1960. Também acredito que a Reforma Sanitária e a 8º 

Conferência em grande medida resgataram a função coordenadora do Estado Moderno e as 

possibilidades formais da socialização da produção de bens nas sociedades mercantilizadas, 

aliando-as à questão democrática. 

Com a 8ª Conferência e a perspectiva da Constituinte, criou-se um clima de progresso, 

de inclusão e projeto nacional, pois, de alguma forma, estes projetos sociais representaram 

uma disputa ideológica até então inédita na história brasileira. Ainda que sem representar 

qualquer ameaça à estrutura econômica, este processo indicava possibilidades formais de 

reconhecimento de direitos inexistentes. Em outros termos, as demandas sociais, 

historicamente represadas, estavam com possibilidades de se realizar através de uma agenda 

democrática. 

Após a realização desta Conferência, instalou-se a Assembléia Nacional Constituinte, 

pois todo poder legislativo federal fora eleito para elaborar uma Constituição. Conforme a 

avaliação de Rodrigues Netto (1997), no início do processo de elaboração da Constituição39, o 

                                                 
39 Na análise do perfil dos 559 Constituintes, 58 eram parlamentares que tinham profissões vinculadas à saúde, 
na maioria médicos. Poucos deles tinham a questão da saúde em seus currículos de história política. Nos 
instantes mais decisórios da Constituinte, verificou-se que a maioria deles revelou sua organicidade com os 
interesses do capital. O estudo do perfil dos que compuseram a sub-comissão de saúde (porta de entrada das 
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Movimento Sanitário padeceu de um elitismo, e o momento das emendas populares foi o que 

propiciou a maior mobilização popular durante a Constituinte. Ainda assim 

as dificuldades enfrentadas na colheita de assinaturas40 evidenciou o quanto o 
Movimento estava distante das entidades realmente populares, de base, na 
sua prática. [...] Isso evidenciou mais ainda a necessidade de que o 
movimento da saúde, da Reforma Sanitária buscasse seus verdadeiros aliados 
que estão especialmente fora da academia e das corporações (Rodrigues 
Netto, 1997:78-9) (destaques do autor). 

 
Neste sentido, a idéia de avanço teve de ser relativizada, pois enquanto: 

o elitismo profissional do movimento encaminha propostas técnicas e 
politicamente corretas e progressistas, os que são seus sujeitos principais, os 
usuários estão premidos pelas questões que, longe de serem contraditórias ou 
distanciadas, são as próprias intermediações da saúde (Rodriges Netto, 
1997:79). 

 
A Constituição de 1988 foi o principal produto da primeira fase da redemocratização. 

Ela de fato ampliou os direitos de cidadania dos trabalhadores e introduziu novas modalidades 

de gestão para as áreas sociais, mas não conseguiu deixar de contemplar os interesses 

tradicionais historicamente alojados no aparelho de Estado. A Constituição representou em 

boa medida um processo de inovação, que combinou acomodação e continuidade. Ou seja, o 

texto constitucional fora exaustivamente negociado, ao mesmo tempo em que se mostrou 

avançado em termos de direitos sociais, reiterou os componentes autoritários do 

presidencialismo (Nogueira, 1998). 

As promessas de afirmação de direitos que a Constituição e a redemocratização 

representaram, logo se confrontaram com o giro conservador que sofreu o país tendo em vista 

a sua adesão aos princípios neoliberais. Se no primeiro momento a redemocratização 

                                                                                                                                                         
propostas da Constituição) evidencia que a maioria não havia escolhido esta sub-comissão como primeira opção. 
Estes se dividiram entre os que defensores das teses da 8ª. Conferência e os da iniciativa privada na saúde 
(Rodrigues Neto, 1997:71-2). 
40 A título de exemplo sobre as dificuldades do Movimento Sanitário colher assinaturas para as emendas 
populares durante o processo Constituinte Rodrigues Neto (1997:79) cita que a emenda da Reforma Agrária 
obteve mais de três milhões de assinaturas e a do Ensino Público mais de um milhão, enquanto que a da saúde 
teve menos de sessenta mil. 
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representou avanços, posteriormente se identificam continuísmo e regressividade, assunto que 

será tema na seqüência. 

No entanto, os princípios da saúde aprovados na Constituição em 1988 ficaram na 

pendência de regulamentação. E esta foi debatida no Congresso Nacional entre 1988 a 1990. 

Segundo Carvalho (2002), para que a saúde pública, neste processo de regulamentação 

(elaboração da Lei Orgânica da Saúde – criação do Sistema Único de Saúde), ficasse como 

um assunto suprapartidário, a esquerda progressista precisou fazer alianças com a direita 

conservadora e privatista. Em outros termos, o assunto ficou polarizado entre a esquerda, 

representada especialmente pela Plenária Nacional de Entidades de Saúde, que defendia o 

máximo de regulamentação e a direita que defendia o mínimo de regulamentação. Ainda, 

assim, o texto aprovado no que se constituiria a Lei 8.080 de 19/09/1990 recebeu vetos do 

presidente Collor nos artigos que tratavam do financiamento, da participação da comunidade e 

da extinção do - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS41. 

Um novo debate recomeçou, puxado especialmente pela Plenária e CONASEMS, e em pouco 

mais de noventa dias a Lei 8.142 regulamentou os artigos sobre o financiamento e a 

participação da comunidade. Para viabilização da participação da comunidade na gestão do 

SUS, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, enquanto instâncias colegiadas, se 

tornaram os instrumentos privilegiados.  

Portanto, com a regulamentação do SUS e seu processo de implementação de forma 

bastante diferenciada nos estados e municípios, começaram a acontecer sistematicamente as 

Conferências municipais, regionais e estaduais com participação das entidades afetas ao setor 

e com a finalidade de avaliar e propor sobre as políticas em sua instância, como também 

etapas preparativas da Conferência Nacional. 

                                                 
41 O INAMPS enquanto autarquia federal foi criado pela Lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977, vinculado ao 
Ministério da Saúde. 
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Desse modo, o direito à saúde entra na década de 1990 reconhecido e regulamentado, 

mas, já nos primeiros anos, começa a sofrer um processo de inviabilização e neutralização. 

Tal processo é debitado à crise estrutural do capitalismo e à particularidade da inserção do 

Brasil na sua dinâmica. Na seqüência, serão vistos, em função da crise, as estratégias de 

superação que implicaram redirecionamentos significativos na pauta da economia e da 

política brasileira, marcando a implementação do SUS e os seus instrumentos participativos. 
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3.1 – O Brasil nos anos de 1990: tempos de crise e de ajustes do capital, do Estado e das 
políticas sociais 
 

 

A partir de 1990, com o arcabouço legal conquistado era chegado o momento da 

implementação dos direitos sociais reconhecidos, entre eles, o da saúde, mas impõe-se uma 

nova conjuntura econômico-política, que influenciará significativamente a sua implementação 

e provocará o adiamento por dois anos, da realização da 9ª Conferência Nacional de Saúde. 

A implementação do SUS se deu num contexto em que a crise do capital originada nos 

países centrais nos anos de 1970 se implantou com vigor em terreno brasileiro através a 

intensificação das práticas políticas e econômicas neoliberais e a perda substantiva do 

conteúdo progressista da democracia. 

No final dos anos de 1980, o Brasil ainda não havia abandonado totalmente o ideário 

desenvolvimentista, mas, em termos reais, o desenvolvimento era nulo. O país estava 

paralisado pelo endividamento externo, pela falência econômica e política do Estado e não 

havia mais possibilidades de fugas para frente42. Ao mesmo tempo o Brasil estava 

relativamente distante do processo de reestruturação produtiva do capital e das determinações 

do projeto neoliberal que desenvolvia-se rapidamente nos países centrais. As razões deste 

distanciamento, na análise de Bacelar (2000), se devem ao impacto da política de 

investimento público realizada pelos governos desenvolvimentistas e militares, com 

endividamento externo. Os mega projetos de Itaipu, Carajás, as estatais e as políticas 

regionais (SUDAM, SUDENE...) compensatórias estavam impulsionando uma modesta 

desconcentração regional e interrompendo discretamente a forte concentração de 

                                                 
42 Fugir para frente, segundo Fiori (1995:138), foi à solução adotada para transferir custos e responsabilidades e 
evitar a colisão de vários interesses econômicos envolvidos no pacto da industrialização, mas nos anos de 1980 
esta estratégia se tornou inviável. Dada a fragilidade política do Estado desenvolvimentista pelas pressões 
externas e a dificuldade de coordenar os interesses do capital nacional, as fugas para frente acabaram sendo os 
caminhos de menor resistência. Deste processo resultou uma estrutura industrial desenvolvida, porém com 
sustentação, tecnológica, financeira e ideológica pouco sólidas. 
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investimentos no Sudeste. Com esta conjuntura, aliada ao momento da redemocratização, a 

promessa do governo da Nova República foi saldar a dívida social. Comparando com o 

represamento dos anos anteriores, de fato neste momento houve um crescimento dos gastos 

com a área social, o que também se refletiu na saúde (Brasil, 2002). 

Esta década ficou marcada pela luta de diferentes forças nacionais – especialmente 

trabalhadores e classe média – para a instauração da governabilidade democrática. O 

movimento de redemocratização e da constituinte se configurou como uma espécie de pacto 

social que indicou algumas bases para a construção de um inédito Estado de Bem Estar Social 

– apontado na Constituição de 1988. Ainda que este tema mereça uma análise cuidadosa, 

remeto-o à imensa bibliografia de diferentes linhas teóricas, produzida nos últimos quinze 

anos. 

A Constituição de 1988, mesmo sem ferir a estrutura de país capitalista subordinado, 

foi resultado do embate de diferentes forças políticas, ora mais progressistas, ora mais 

conservadoras. Enquanto a tendência mundial do capitalismo era a reestruturação produtiva e 

a retomada das concessões feitas em nome dos direitos democráticos, aqui se começava a dar 

alguns passos no sentido de alargar os mecanismos políticos democráticos da cidadania 

burguesa até então inexistentes. Este arcabouço legal, que indicou algumas bases da cidadania 

e democracia moderna e alguma possibilidade na redução das taxas de exploração do trabalho 

na sociedade brasileira, representou uma conquista social que só foi possível graças à 

mobilização dos setores populares no momento em que as forças ditatoriais agonizavam. 

Em relação à saúde, a proposição aprovada expressa uma perspectiva inovadora em 

relação aos direitos sociais e significa uma inserção política de sujeitos sociais, até o 

momento, excluídos na conformação das agendas públicas. O direito universal à saúde 

reafirma o trânsito para um Estado Institucional-Redistributivo, na medida em que apresenta 

indicações de rompimento com a sujeição histórica dos direitos sociais ao trabalho formal e 
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sinaliza para a atenção às necessidades integrais de saúde de todo cidadão. As condições de 

saúde indicados no texto constitucional articulam os setores social e econômico, procurando, 

desse modo, não tratar a distribuição de bens e serviços sociais autonomizados da esfera da 

produção (Nogueira, 2002). 

Mas a conquista formal dos direitos sociais historicamente não tem sido garantia de 

realização. Posteriormente à restauração do padrão de governabilidade democrática, via 

Constituição e eleição presidencial, as elites econômicas, políticas e intelectuais 

conservadoras, que viam a década de 1980 como a década perdida43 pela estagnação 

econômica e não um período marcado pela interlocução das forças democrático-populares, 

abriram espaço para o pensamento econômico e político neoliberal que já estava se 

consolidando nos países centrais. 

O neoliberalismo aparece no mundo desenvolvido como estratégia para a superação da 

crise do modo de regulação fordista. Essa crise do capitalismo que nos anos de 1990 se 

apresentou com toda sua magnitude na realidade brasileira, tem suas raízes nos anos de 1970 

quando a regulação fordista-keynesiana, que possibilitou os anos gloriosos do capitalismo nos 

países centrais, começa a perder suas bases. No momento em que o fordismo-keynesiano 

parecia estar no seu apogeu também as suas contradições se evidenciaram com mais força 

com os movimentos nacionalistas, socialistas e práticas contraculturais no mundo 

subdesenvolvido. Por sua vez, o Estado, pressionado pelas demandas do capital, e 

questionado em relação à amplitude assumida pelos gastos públicos, começa a ter mais 

dificuldades de legitimar-se junto ao trabalho com as políticas de proteção social e emergindo, 

daí, a chamada crise fiscal. Ao mesmo tempo a rigidez das estruturas industriais oligopolistas 

                                                 
43 A década de 1980, chamada de década perdida do ponto de vista do capital, se deve à dificuldade de 
sustentação do processo de desenvolvimento que o país vinha experienciando há cinqüenta anos. Em termos de 
política econômica alguns dados são expressivos neste decênio: “Durante a década de 80, houve no Brasil oito 
planos de estabilização monetária, quatro diferentes moedas, onze índices distintos de cálculo inflacionário, 
cinco congelamentos de preços e salários, quatorze políticas salariais, dezoito modificações nas regras de 
câmbio, cinqüenta e quatro alterações nas regras de controle de preços, vinte e uma proposta de negociação da 
dívida externa e dezenove decretos governamentais a propósito da austeridade fiscal” (Fiori, 1995:156). 
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são questionadas e as normas constitutivas da estabilidade do regime internacional se 

deterioram. Estes foram indicativos significativos das contradições desta época que levaram a 

crise na década de 1970. No entanto, os elementos fundamentais desta crise se situam na 

saturação dos mercados internos e externos, no grande excedente inutilizável das empresas e 

na perda de lucratividade das grandes corporações norte-americanas, européias e japonesas. A 

estes fatores somou-se o chamado choque do petróleo, quando em 1973 a OPEP decidiu 

aumentar os preços e embargar as exportações durante a guerra árabe-israelense. Este 

processo ocasionou o fenômeno da estaginflação, pois combinou recessão com inflação, 

especialmente nos EUA (Harvey, 2000). 

É da natureza do capitalismo a crise, como também a rápida mobilização para 

recompor as taxas de lucratividade em baixa. Esse processo remete, obrigatoriamente, à 

referência metodológica marxiana de que é a lei do valor que se configura como relação 

social organizadora das relações econômicas, sociais e políticas na sociedade capitalista 

(Behring, 2003). Por isso o aumento relativo dos insumos de energia, a baixa lucratividade e a 

capacidade instalada ociosa fez com que as grandes corporações, com ajuda da tecnologia, 

buscassem novos modos de racionalizar e reestruturar suas relações no âmbito da produção, 

do trabalho, da comercialização e com o poder público.  

Esse reordenamento do sistema capitalista para acelerar o tempo de giro do capital 

desencadeou mudanças na relação organizacional do trabalho, com vistas a potencializar seu 

controle e uso, e num complexo processo de relações sócio-políticas e ideológicas construiu a 

imagem de um Estado em crise fiscal e sem legitimidade. Nesse contexto, o neoliberalismo, 

representando a perspectiva ideológica deste momento de recomposição das taxas de 

lucratividade, floresceu e se tornou senso comum, atuando em várias direções e idolatrando o 

mercado e a empresa privada e demonizando o Estado (Boron, 1995). 
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Sem minimizar ou desconsiderar a importância dos fatores apontados acima, Chesnais 

(1996), tratando mais dos aspectos que vieram dar maior mobilidade ao capital produtivo e 

financeiro nas últimas décadas, sugere que se tente buscar as raízes da crise do sistema de 

regulação fordista “na derrubada das formas tradicionais da economia do Estado nacional, 

diante da mundialização do capital”. Em outros termos, o capital produtivo e financeiro 

começou a se desvencilhar das instituições criadas a partir do sistema Bretton Woods (OMC, 

ONU, OIT) e inicia uma inversão da correlação de forças entre os Estados nacionais e o 

capital financeiro, dando margem ao crescimento da internacionalização do capital monetário 

ou ao fenômeno que o autor denominou de mundialização do capital44. 

Para Chesnais (1996:13), quando se fala em mundialização do capital “está se 

designando bem mais do que apenas outra etapa do processo de internacionalização” ou 

globalização45. Trata-se de uma “nova configuração do capitalismo mundial e dos 

mecanismos que comandam seu desempenho e regulação”. A mundialização deve ser pensada 

como um momento especifico da internacionalização e valorização do capital, com 

abrangência mundial, ao mesmo tempo que seus interesses se voltam para regiões onde há 

recursos naturais, mercadorias e mercado consumidor.  

Estas novas ofensivas do capital estão tornando certas regiões do mundo, que não 

possuem mercado consumidor expressivo dispensáveis ou mero local de extração de recursos 

naturais. Muitos países da periferia já: 

não são mais países subordinados e com reservas de matéria prima [...] como 
na época clássica do imperialismo. São países que praticamente não mais 
apresentam interesse, nem econômico, nem estratégico [...], para os países e 

                                                 
44 Conforme Chesnais (1996:24), o termo mundialização (de origem francesa) diminui um pouco a falta de 
nitidez conceitual do termo globalização (de origem americana). A mundialização coloca a idéia de que se a 
economia se mundializou seria importante organizar instituições políticas para dominar seu movimento, mas isto 
é tudo que as forças da globalização rejeitam, pois, ao se apresentarem como um processo benéfico e necessário, 
estão se liberando dos entraves erguidos contra as forças do mercado pelo keynesianismo e fordismo. 
45 O adjetivo global surgiu no começo dos anos de 1980 nas escolas americanas de administração de empresas. 
Logo atingiu a escala planetária pela via dos jornais econômicos de língua inglesa e em seguida aliou-se ao 
discurso político neoliberal. “O inglês é o veículo lingüístico por excelência do capitalismo”. Com a globalização 
o mundo não tem mais fronteiras, as empresas não têm mais nacionalidade e é hora de cooperar e reconhecer os 
interesses comuns (Chesnais, 1996:24). 
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companhias que estão no centro do oligopólio. São pesos mortos [...]. Não 
são mais países destinados ao desenvolvimento e sim área de pobreza [...], 
cujos imigrantes ameaçam os países democráticos (Chesnais, 1996:39). 

 
Com o reavivamento das políticas de liberalização e desregulamentação no início da 

década de 1980: 

 o capital recuperou a possibilidade de voltar a escolher, em total liberdade, 
quais os países e camadas sociais que têm interesse para ele [...]. Países e 
regiões não são mais alcançados pelo movimento de mundialização do 
capital, a não ser sob a forma contraditória de sua própria marginalização 
(Chesnais, 1996:18). 

 
O desenvolvimento desigual tem sido uma lei histórica no capitalismo, por isso o 

reforço às práticas e às estruturas oligopólicas. Estudos indicam que 80% do comércio 

internacional é controlado por um grupo de quinhentas empresas transnacionais (Boron, 

1995). Apesar do zelo ideológico do neoliberalismo em realizar este movimento em nome de 

numa suposta concorrência internacional, o que está se evidenciando é um amplo dogmatismo 

econômico, assumido pelos representantes do capital. Em relação à administração pública, os 

membros dos governos e também da esquerda revelam adesão a este dogmatismo em suas 

ações e propostas de manejo do déficit fiscal. 

Toda esta crise e reestruturação do capitalismo, vivida intensamente nos países 

centrais, têm na América Latina a sua contra-face: o processo de militarização e 

redemocratização. Ou seja, não foram processos autônomos da região e dos seus Estados, mas 

se moveram impulsionados pelos interesses desta dinâmica internacional. Isso porque a 

burguesia nacional desses países nunca foi independente e historicamente vem se movendo 

conforme os ditames do capitalismo central. 

Na realidade brasileira, quando a inserção nesta crise e a adesão aos processos de 

reestruturação não havia mais possibilidades de adiamento, houve uma significativa 

reaglutinação das forças conservadoras no âmbito da economia e da política. Esta explícita 

adesão às relações internacionais da globalização e do neoliberalismo foram decisivas no 
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momento da regulamentação e implementação constitucional das políticas sociais setoriais. 

Estas forças, progressivamente, foram vetando, reduzindo e desqualificando os princípios da 

Constituição recém promulgada. Neste instante, a burguesia nacional aparece destituída de 

qualquer parâmetro nacionalista, adere acriticamente os ditames do capitalismo central e 

começa a qualificar as conquistas da constituinte como irresponsável, assim como todo o 

processo de industrialização e os serviços públicos empresariados pelo Estado dos últimos 

cinqüenta anos. 

A eleição do governo Collor representou uma vitória das forças burguesas 

(conservadoras, populistas e social-democratas), que já estavam se articulando com as forças 

do neoliberalismo, e foi elemento desencadeador da desqualificação das conquistas legais e da 

desmobilização das forças populares que nos anos anteriores haviam sido sujeitos de 

interlocução no debate sócio-político da vida do país.  

Nesta direção, constata-se o agravamento da crise econômico-social, e a administração 

pública passa a adotar explicitamente os princípios do neoliberalismo, que provocam vários 

entraves para a implementação do SUS. Logo, no início da década, a Constituição de 1988 

começou a ser questionada e colocada como empecilho à governabilidade. Diante disso e do 

peso ideológico do neoliberalismo, o debate e a luta política em defesa dos direitos sociais 

diminuiu significativamente o caráter contestatório e combativo. Isso porque a 

redemocratização, sem desconsiderar o peso das forças populares, foi um processo pactuado 

entre diferentes forças sociais e conduzido pela mais conservadora da oposição democrática. 

Assim, a defesa do Estado de direito e da democracia foi perdendo sua radicalidade e 

consolidando uma tônica conciliatória e reformista. 

A direção esboçada na Constituição não significava qualquer ruptura com a ordem, 

mas uma perspectiva reformista de implantar o Estado de Bem Estar, já em crise nos outros 

países. Assim, nesta redemocratização conservadora, a fragilidade de sustentação do projeto 
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das forças populares e a explícita adesão da burguesia ao neoliberalismo, impediram que o 

projeto reformista de Bem Estar começasse a ser implantado. Este processo, numa espécie de 

avalanche, levou com que a maioria das forças de esquerda fossem perdendo seu 

pertencimento de classe e aderindo, acriticamente, ao discurso único. 

Também é possível considerar que as forças da esquerda brasileira estavam tão 

envolvidas no processo de redemocratização e na constituição de um Estado de direito, que 

sua vanguarda, não conseguiu fazer leituras do movimento do capital em direção à 

mundialização e acabou ram sendo surpreendida no início de 1990. 

Há que se destacar as singularidades do Brasil ao adotar a programática da 

desregulamentação e da flexibilização. Os impactos desta reestruturação capitalista, na 

sociedade brasileira, são particularizados e mediados por sua condição periférica e de inserção 

subalterna no capitalismo mundial. Há a reposição de maneira mais complexa do nosso 

desenvolvimento desigual e subordinado. Em paralelo as crescentes decepções com a 

transição democrática e já que não há um Welfare State a destruir, aqui a reestruturação 

produtiva tem significado abrir as portas ao capital internacional especulativo. Com isto 

privatiza empresas estatais, terceiriza, demite, aumenta impostos, corta gastos, 

desresponsabiliza o Estado, cria uma cultura moderna sustentada no vetor da eficiência do 

setor privado, aumenta a produtividade da indústria sem grandes investimentos em 

maquinaria e automação, mas com os novos processos de trabalho e métodos de gestão. 

Para conduzir este processo conforme os interesses do capital, na análise de Netto 

(2000:78), FHC foi o homem confiável e o Plano Real a face palatável para o conjunto da 

sociedade. FHC acabou sendo a figura que contraditoriamente apareceu representando as duas 

classes sociais: do lado do capital foi avalizado por organismos financeiros nacionais e 

internacionais e politicamente apoiado pelo PFL, partido que representa a herança da ditadura 
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e também as nossas forças políticas mais conservadoras. Já do lado dos trabalhadores, as suas 

credenciais de social-democrata e intelectual o avalizaram.  

Apesar de avalizado por diferentes forças sociais a eleição de FHC foi um sinal 

inequívoco do êxito ideo-político do projeto hegemônico da burguesia brasileira e de seus 

sustentáculos internacionais. Permitiu a integração do país à agenda oficial do neoliberalismo 

e colocou na contra-corrente as aspirações democráticas da década de 1980. Segundo Netto 

(1996:104-5): 

entre nós, as transformações societárias em curso [...] vão se processar 
combinando as suas seqüelas específicas com a cronificação daquelas que 
marcaram a modernização conservadora operada pela ditadura do grande 
capital e não foram senão agravadas subseqüentemente. Nessa angulação, 
para a sociedade brasileira, o ingresso no patamar tardo-burguês significa 
que a dívida social vai combinar-se com as simplificações altamente 
negativas que a flexibilização capitalista tem acarretado para os mais amplos 
contingentes populacionais... 

 
Para burlar os preceitos constitucionais o governo FHC se articulou de tal forma que 

conseguiu unanimidade na mídia, reuniu as velhas e novas oligarquias, formou parcerias e 

redes de solidariedade social, que acabaram legitimando os objetivos do seu projeto de 

modernização do país e ingresso no Primeiro Mundo. Em outros termos, esta espécie de 

pacto nacional que se configurou no início do governo FHC com o Plano Real, em nome da 

estabilidade democrática e combate à inflação, possibilitou, de maneira progressiva, a 

inviabilização do texto constitucional, sobretudo, no que diz respeito aos direitos sociais. O 

ambiente de frustração com a retomada da democracia, o impeachment do primeiro presidente 

eleito e as inúmeras denúncias de corrupção que cercavam toda a administração pública foram 

elementos facilitadores para a formação de todo este pacto em torno do governo FHC. 

As orientações contidas, no Plano Diretor da Reforma do Estado de 1995, não deixam 

dúvidas quanto ao novo perfil estatal que o governo brasileiro pretendia e conseguiu construir. 

O presidente, imediatamente após sua posse, no primeiro mandato, em busca da remodelação 

do Estado instituiu o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). Em 
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torno do tema da Reforma, construiu-se todo um consenso favorável, tendo como parceiras as 

elites políticas e econômicas do país. Neste processo, a esquerda pouco conseguiu ter um 

distanciamento crítico. O Plano Diretor de Reforma do Estado enfatiza quatro pressupostos 

básicos para sua refuncionalização: redução de tamanho e de funções, pela via da 

privatização, terceirização e publicização; redução do grau de interferência estatal, 

repassando a função reguladora em favor de mecanismos de controle via mercado; aumento 

da governança e retorno da governabilidade, com o aperfeiçoamento da democracia 

representativa e a expansão do controle social (Pereira, 1997).  

As perspectivas deste governo, materializadas nos Cadernos da Reforma do Estado 

(13 volumes), não nasceram desvinculadas dos princípios das agências reguladoras 

internacionais, sobretudo as de financiamento. Vera Nogueira (2002:66) relata que: 

 as sugestões do Banco Mundial (1997) para o reordenamento do Estado, no 
sentido de superar a crise e renovar sua eficácia reguladora, compreendem ao 
encaminhamento de ações que garantam um desenvolvimento sustentável e 
que resultem em redução da pobreza, pelo retorno à governança e o estímulo 
ao livre mercado. Tal exigiria a revitalização da capacidade institucional e a 
eliminação dos obstáculos às mudanças pretendidas. 

 
Quando FHC tomou posse, o Plano Real aparecia, especialmente, na mídia, como a 

principal razão de ser do seu governo. Do mesmo modo tudo se justificava em nome do Plano 

Real e das necessidades de estabilização dos preços e da moeda. O enfrentamento dos 

problemas econômicos, controle da inflação, inserção na globalização, modernização, 

privatização e combate à ineficiência do setor público foram os grandes trunfos, que 

trabalhados audaciosamente, conduziram a reeleição do presidente do Plano Real. 

O Programa de Estabilização que se objetivou no Plano Real possui uma face oculta, 

segundo Bacelar (2000:341), a de ter tornado o país mais vulnerável “ao que há de mais 

volátil no mundo: o movimento globalizado do capital financeiro internacional, que o Brasil 

precisa atrair para financiar seu déficit externo”. 
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De todos os indicadores que podemos lançar mão para caracterizar a década de 1990, o 

Plano Real e o seu conjunto de sustentações econômicas e políticas parecem ser a grande 

marca da realidade brasileira da última década do século XX. Ele foi um marco da 

consagração dos princípios neoliberais no país e também representou a tentativa brasileira de 

se integrar e responder tardiamente a este período renovado de reprodução e ampliação do 

capital. 

O neoliberalismo, enquanto princípio organizador de todas estas reformas, 

instrumentalizou uma pesada carga ideológica, jamais feita contra o Estado brasileiro, e jogou 

no esquecimento as lições aprendidas sobre o atraso, a periferia e o papel estratégico do 

Estado sobre um ou outro modelo econômico capitalista. No entanto, não se desconhece aqui 

que o desenvolvimentismo se sustentou com apoio de políticos conservadores e de 

reconhecidos adeptos do liberalismo. O componente nacionalista do desenvolvimentismo 

jamais contou com apoio maciço das massas e do empresariado. O Estado foi 

predominantemente autoritário e rejeitou qualquer idéia de participação, lançando mão da 

própria máquina como um instrumento de cooptação e mobilização. O resultado da política 

desenvolvimentista que, permanentemente, se sustentou por baixos salários e com produção 

seletiva e restrita para exportação, foi que: 

em 1980 a participação da renda do quintil mais alto da população chegou a 
ser 27,7 vezes maior do que a do quintil mais baixo. Desigualdade ampliada 
pela impotência do Estado frente aos interesses ligados à estrutura fundiária e 
a monopolização do espaço urbano (Fiori, 1995:141). 

 
A Reforma do Estado e a orientação macro-econômica do governo FHC não são 

responsáveis pela nossa perversa e miserável divida social, mas a ele se pode debitar a 

neutralização e corrosão da alternativa democrático-burguesa que vinha se esboçando para 

saldá-la, bem como o agravamento de suas expressões. Por outro lado, não se pode debitar a 

FHC a negação das políticas sociais, elas faziam parte de seu projeto político, mas tinham 

uma natureza diversa da perspectiva universalizante e público-estatal indicada no texto 
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constitucional. Como o projeto político deste governo estava sintonizado com a 

mundialização, as políticas sociais de seu governo acabaram tendo um caráter de não política, 

pois seus instrumentos de operacionalização foram a privatização, a mercantilização e o 

incentivo a redes de solidariedade. Desse modo, o Estado, em processo de 

desresponsabilização, ficou com ações pontuais em setores sociais mais miseráveis, por quais 

o mercado não se interessa (Netto, 2000). 

Mesmo com uma economia subordinada aos centros do capitalismo mundial e à 

herança da década perdida, nossos indicadores sociais em 1990 eram contrastantes 

(inversamente proporcionais) com a capacidade industrial instalada, com as condições de 

pesquisas, com os níveis de produtividade do trabalho e com o poder de competitividade das 

empresas estatais de serviços de infra-estrutura, de transporte, de comunicação e energia. Com 

esses contrastes, a hegemonia do projeto neoliberal foi conseguida através de um processo 

político-ideológico de convencimento social, neutralização das forças oposicionistas e 

jogando na vala da ineficiência tudo que é público. Segundo Netto (1996:104), construiu-se, 

aqui, “uma retórica não de individualismo, mas de solidariedade, não de rentabilidade, mas de 

competência, não de redução de cobertura, mas de justiça”, não mais de desenvolvimento, 

mas a necessidade de modernização e governabilidade. A conquista da estabilidade 

democrática e monetária eram armas para justificar ações das mais diferentes naturezas. 

Os efeitos perversos, regressivos e nefastos de nossa história e das reformas recentes 

são quase de reconhecimento unânime de análises formuladas sob as mais diversas tendências 

teóricas. Atualmente os efeitos rebatem, sobretudo, no mundo do trabalho, causando a 

desproteção social, o desemprego, a violência urbana e o reaparecimento das doenças da 

pobreza que se somam aos altos índices das doenças da modernidade. Os índices alarmantes 

de pobreza chegam a mobilizar ações humanitárias dos organismos financeiros internacionais 

que coordenam a concentração de riqueza. O desemprego, baixos salários nas zonas urbanas e 
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a baixa produtividade também influenciam na pobreza e na desigualdade. Na informalidade, 

os trabalhadores têm as piores condições de trabalho, nenhuma ou reduzida proteção e limites 

fortes de acesso a crédito. 

Um período de desertificação social e econômica é como Antunes (2004) caracteriza a 

década de 1990. Mensuram a desertificação os seguintes indicadores: as tentativas de 

adequação à competitividade internacional e aos novos padrões organizacionais e 

tecnológicos. Estes indicadores levaram o país a aumentar seu grau de dependência aos 

capitais forâneos e permitiram a desintegração interna para se integrar ao mundo globalizado. 

A economia brasileira sustentada por muitas décadas no tripé: capital nacional, capital 

estrangeiro e setor produtivo nacional ficou ainda mais retraída e elevou seu grau de 

economia associada, dependente e subordinada. 

Para finalizar este item, cabe destacar alguns elementos sobre a situação brasileira a 

partir da eleição de um representante das forças democráticos populares à presidência da 

república. Em 2002, a vitória política e eleitoral de Lula e do PT teve um significado real e 

simbólico para um país como o Brasil, dotado de enorme conservadorismo. No entanto, foi 

uma vitória tardia, depois de uma década de desertificação social e econômica e dos 

equívocos decorrentes da aceitação acrítica das cláusulas do Consenso de Washington. Ainda 

assim, para poder vencer o PT fez muitas concessões, abandonou várias bandeiras que o 

caracterizaram desde 1979 e aliou-se a agrupamentos políticos de centro-direita e vinculados 

ao capital produtivo. Essa opção de setores majoritários do PT provocou constrangimentos 

junto a sua militância de base (movimentos sociais e sindicatos) que já estava bastante 

enfraquecida, se compararmos com a sua culminância nos anos de 1980 (Antunes, 2004). 

Estas alianças e concessões feitas pelo PT para chegar à presidência de acordo com 

análise gramsciana, são consideradas um transformismo. Atitudes assim atenuam e conciliam 

as antíteses, revelam um modo de cuidar do próprio particular e provoca uma acomodação 
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entre os elementos conservadores e as inovações. Usando os termos de Gramsci (2000:201) 

posso afirmar que este processo representou “uma fraqueza do partido que se chama falta de 

princípios, oportunismo, falta de continuidade orgânica, desequilíbrio entre táticas e 

estratégias”. 

Na história social do Brasil é a primeira vez que uma candidatura de origem operária 

chega ao poder, mas essa vitória representou a combinação de elementos contraditórios, ou 

seja, favoráveis e desfavoráveis. Entre os elementos favoráveis, estão as lutas sociais 

antiglobalização de Seattle a Porto Alegre46, o respaldo e o impulso dado pelo mundo do 

trabalho para preservar as conquistas sociais e o apoio a seu governo em toda a América 

Latina. Desse modo, ainda que sem qualquer pretensão de superação da lógica predominante, 

o governo do PT, segundo Antunes (2004), sustentado nos anseios populares, poderia ter 

buscado uma nova rota para o Brasil e uma nova morfologia para o mundo do trabalho. Nesta 

perspectiva, o autor elenca que os maiores desafios do PT se concentrariam em: responder as 

reivindicações imediatas do mundo do trabalho para enfrentar a degradação salarial e o 

desemprego; realizar reforma agrária ampla; impulsionar o patamar tecnológico para 

responder as carências dos trabalhadores: como alimentação, saúde, transporte coletivo e 

habitação; limitar a expansão da especulação do capital-dinheiro; incentivar a produção de 

bens socialmente úteis e recuperar o sentido público, coletivo e social das atividades estatais. 

 Do mesmo modo, os elementos desfavoráveis possuíam o risco do continuísmo, dado 

o peso social, econômico e político que suas forças exercem. Assim, passada a fase do 

encantamento pós-eleitoral estas forças em disputa não cederam a idéia virtual de pacto social 

e o governo Lula está se submetendo às exigências dos capitais e precarizando ainda mais a 

                                                 
46 “Não tem como separar a história do Fórum, do PT e das expectativas criadas, mundialmente, com a eleição de 
Lula. De fato, o mundo - e com o Fórum, a visibilidade tornou-se maior - voltou-se para a experiência do PT em 
Porto Alegre e para a eleição de Lula como a grande esperança política de transformação possível por via 
institucional. Hoje, a frustração não afeta somente os brasileiros e isso repercute no FSM” (Barroco, M. L. Porto 
Alegre, 40 graus. Caderno Especial nº 9 - V Fórum Social Mundial Edição: 18 de fevereiro a 04 de março de 
2005. http://www.assistentesocial.com.br/cadernosespeciais.html  Acesso em 19/03/05). 

http://www.assistentesocial.com.br/cadernosespeciais.html
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vida da classe trabalhadora. Para Antunes (2004), afundamos na continuidade do nefasto 

projeto de desertificação, pois a política econômica continua a reproduzir e a reatualizar o 

traço histórico de uma economia interna carente de dinamismo, já que em benefício dos 

capitais financeiros está se permitindo a continuidade do desmonte do setor produtivo. O 

autor acrescenta outras características regressivas deste governo que está sendo tão neoliberal 

quanto anti-social. Isto é, através do pagamento servil aos juros da dívida, a política dos 

transgênicos curvou-se aos interesses das transnacionais, o sentido público e social está sendo 

desmantelado com a contra-reforma da imprevidência47 e o encaminhamento para a 

flexibilização das leis do trabalho. 

O PT de “partido de esquerda contra a ordem, foi pouco a pouco metamorfoseando-se 

em partido dentro da ordem. As derrotas eleitorais de 1994 e 1998 intensificaram seu 

transformismo, enquanto o país também se modificava” (Antunes, 2004:165). Desse modo 

não é exagero afirmar que “a posse de Lula contemplou a transição transada da ditadura sob 

tutela militar para o governo civil, atualizou aquele continum. A palavra de ordem passou de 

organiza-vos!, para tende esperança!” (Dias, 2004:10). O transformismo e o continum se 

tornam a cada momento mais evidentes, especialmente, a partir do segundo trimestre de 2005 

na avalanche de denúncias de corrupção. 

Se como referenciado, anteriormente, que a FHC não pode ser debitado todas as 

causas do nosso quadro de mazelas sociais, a Lula também não, mas ambos não podem ser 

isentos do continuísmo e do seu agravamento. A reforma do Estado iniciada por FHC na 

perspectiva de reduzir o Estado para o trabalho e maximizá-lo para o capital também revela 

sua continuidade no governo Lula através do enxugamento da estrutura de direitos e políticas 

sociais (exemplo claro é a reforma da Previdência). O resultado não esperado destas políticas 

de ajustes para combater a crise, foi o crescimento anêmico intercalado com momentos de 
                                                 
47 Graneman (2005) também qualifica a reforma da previdência como contra-reforma. “Por contra-reforma 
entendemos as alterações regressivas nos direitos do mundo do trabalho. As contra-reformas, em geral, alteram 
os marcos legais, rebaixando-os, já alcançados em determinado momento pela luta de classe em um dado país”. 
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recessão no campo econômico e considerável aumento na demanda por serviços sociais 

prestados pelo setor público. 

O reconhecimento dos direitos sociais e a implementação de políticas sociais 

historicamente dependeram da construção da consciência de classe e da organização dos 

trabalhadores, mas neste momento de recomposição das taxas de lucro do capital, eles estão 

se transformando, segundo Granemann (2005), em um poderoso negócio capitalista. A 

previdência complementar, os serviços privados de saúde e educação, através de eficientes 

mecanismos ideo-políticos, estão transformando estes serviços em algo de iniciativa e 

responsabilidade pessoal. A responsabilidade pública-estatal e a solidariedade de classe do 

trabalho, que representaram duras lutas para os próprios trabalhadores, estão se vinculando 

ainda mais às necessidades do mercado. Desse modo, acredito que posso associar, com base 

em Fiori (2005), que as políticas de proteção social estão vinculadas ao mundo dos grandes 

predadores, que vivem do lucro extraordinário e revolucionam permanentemente as condições 

de produção e troca e pelo lado do trabalho são radicalmente desagregadoras.  

 

 

3.1.1 – A regressividade da democracia e dos direitos de proteção social 
 

Com a particularidade da crise estrutural do capital no final do século XX e suas 

respectivas respostas, apresentadas no item anterior, não é difícil imaginar suas inflexões 

sobre, o Estado de direito, a democracia e as políticas sociais. Se por quase todo o século as 

forças do mundo foram polarizadas pelas idéias democrático-liberais e comunistas, a partir de 

1989, com a dissolução do chamado socialismo real, essas idéias democráticas-liberais estão 

ganhando novos fundamentos e ajudando a firmar a globalização, a financeirização e as 

alterações nas relações de trabalho. 
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A democracia, no século XX, foi considerada sinônimo de sociedades em que os 

governos são eleitos periodicamente pelo povo num contexto de pluripartidarismo. Em 

sociedade assim, há o reconhecimento formal e, de fato, de um conjunto de direitos sociais 

que protegem a vida dos trabalhadores e dos segmentos sociais vulneráveis, em que o direito 

de greve, as liberdades de associação e de imprensa são respeitadas. Essa democracia se 

relaciona à idéia de soberania popular. Em termos mais recentes, a democracia é o poder de 

participar dos diferentes espaços sócio-políticos (sindicatos, partidos, associações, conselhos, 

comissões, fóruns...), tendo o sentido de socialização da política e de co-gestão das políticas 

sociais. 

Na sociedade capitalista essas experiências de democratização da vida social 

contraditoriamente têm sido sempre resultado combinado das requisições da classe 

trabalhadora e das necessidades do capital de se sustentar e expandir. E é neste balanço 

contraditório que a democracia vem se sustentando por mais de dois séculos e a meu ver o seu 

conteúdo progressista vem se reduzindo48, se considerarmos os princípios da revolução 

burguesa. 

Norberto Bobbio (2000), um dos autores mais representativos da democracia liberal no 

século XX, considera que o processo de democratização consiste na extensão do poder 

ascendente, pois houve o desenvolvimento das instituições democráticas: da democratização 

do Estado à democratização da sociedade. Um indicador do desenvolvimento democrático 

hoje não é mais o número de pessoas que têm o direito a votar, mas o número de locais, 

diferentes locais políticos, nos quais se exerce o direito do voto.  

É interessante notar que Bobbio ao analisar esta expansão da democracia tanto em 

termos quantitativos e qualitativos parece desconhecer que as relações entre os países centrais 

                                                 
48 Esta redução do conteúdo da democracia possui alguns marcos históricos claros: o período pós Revolução de 
1848 analisado por Marx em o 18 Brumário de Louis Bonaparte, à II Internacional, os partidos social-
democratas alemães, a teóricos como Bernstein que entendia que a dominação de classe da burguesa pode ser 
liquidada sem confrontos, o Eurocomunismo, as ações da social democracia e do Welfare State, mais 
recentemente 
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e periféricos do capitalismo são permeadas pela subordinação de relações econômico-

políticas. O autor parece desconhecer ainda que, em nome da democracia, a burguesia 

crescentemente tem usado estratégias no âmbito da ideologia e do consenso para reorientar as 

relações de trabalho e preservar os interesses da expansão capitalista. Ironicamente, a época 

em que o autor avalia como um tempo de expansão da democracia, após a Segunda Guerra, a 

América Latina e grande parte dos países do continente africano e asiático viviam sob 

ditaduras. Talvez não seja nenhum exagero afirmar que, para avaliar a democratização da 

sociedade e a extensão do poder ascendente, o autor italiano, considerado um dos mais 

progressistas teóricos do liberalismo moderno, tenha partido de uma base empírica 

eurocêntrica. 

Os fundamentos das idéias de participação que vêm se materializando em novos 

espaços, considerados democráticos (como os Conselhos, Conferências, Comissões e 

Fóruns...), estão se multiplicando nas últimas décadas no Brasil, e penso que estão se 

sustentando em ideários liberais como este de Bobbio. Estes ideários possuem seu valor como 

uma etapa civilizacional, mas são insuficientes para deter ou superar qualquer processo de 

expansão do capital, bem como são espaços muito limitados para promoverem gestões 

participativas. O que se presencia neste momento é o fato de nunca na história termos tantos 

espaços colegiados, participativos e democráticos em diferentes áreas e escalas.  

Enquanto se amplia este tipo de democratização, verifica-se o avanço brutal do capital 

financeiro em detrimento do produtivo e a ampliação das desigualdades. Contraditoriamente, 

no momento em que se reconhece o avanço da democracia formal, também fica mais evidente 

o avanço da concentração do capital. Este avanço do capital na formação de oligopólios 

aparece revestido de diferentes denominações: programas de parceria, qualidade, 

solidariedade, cidadania, responsabilidade social, justiça, direitos humanos e, sobretudo, 

democrático.  
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Sem dúvida que estas ações, aliadas ao fortalecimento destes espaços colegiados, as 

mobilizações da sociedade contra a fome, a miséria e a violência possuem seu mérito de evitar 

a absolutização destes problemas. Porém, destaca-se o fato que ignoraram que estas se tratam 

de ações e mobilizações que dão respostas imediatas e conjunturais, mas que não resolvem a 

médio e longo prazo as causas estruturais. No entanto, momentaneamente apresentam uma 

sensação de dever cumprido. 

 Por outro lado, o problema consiste em acreditar que nestas ações devem-se 
concentrar e esgotar todos os esforços reivindicatórios e as lutas sociais. Ao 
esquecer as conquistas sociais garantidas pela intervenção e no âmbito do 
Estado, e ao apostar prioritariamente nas ações destas organizações da 
sociedade civil, zera-se o processo democratizador, volta-se a estaca zero, e 
começa-se tudo de novo; só que numa dimensão diferente: no lugar de 
centrais lutas de classes, temos atividades de ONGs e fundações; no lugar da 
contradição capital/trabalho, temos a parceria entre classes por supostos 
interesses comuns; no lugar da superação da ordem como horizonte, temos a 
confirmação e humanização desta (Montaño, 2001:18 – destaques do autor). 

 

No Brasil, quando as forças populares começavam a se organizar e questionar os 

limites do instituído, os interesses dominantes usavam suas conhecidas receitas de repressão e 

neutralização. Mas, nesta conjuntura de democratização e de direitos sociais, parece que as 

elites estão intensificando o uso de outras estratégias igualmente utilizadas pela burguesia dos 

países de formação clássica. Essa prática agora tem uma aparência mais moderna, e a 

opressão já não se dá principalmente por meio da força física e material, ou seja, o aspecto 

ideológico tem mais evidência. Segundo Fernandes (2000), estas são formas que a burguesia 

foi descobrindo para conviver com a luta de classes. A burguesia nem sempre precisa recorrer 

à violência para se proteger, basta ir incorporando e cooptando49 a vanguarda operária, 

sindical e partidária, às classes médias para transformá-los em cavaleiros da democracia 

burguesa. 

                                                 
49 “O processo de cooptação não obriga necessariamente o intelectual cooptado a se colocar diretamente a 
serviço das classes dominantes enquanto ideólogo; ou seja, não obriga a criar ou defender apologias diretas do 
existente. O que a cooptação faz é induzi-lo através de várias formas de pressão, experimentadas consciente ou 
inconscientemente, a optar por várias formulações culturais anódicas, ‘neutras’, socialmente assépticas” 
(Coutinho, 1980:73). 
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Do mesmo modo, este momento de reordenamento político democrático vem 

provando que está conseguindo adequar as necessidades do capital às conquistas da cidadania 

que tem se expressado pela representação institucional, de composição colegiada e paritária 

(Netto, 1990). Provavelmente, essas práticas podem até permitir a socialização da política, 

mas esbarram na socialização do poder político e, sobretudo, nas condições de acesso às 

riquezas socialmente produzidas e à propriedade. 

Além dos elementos tradicionais que compõem democracias e cidadania clássica 

(governo com representatividade popular, acesso aos direitos civis, políticos e sociais e mais 

intervenção do Estado no campo social, com a garantia da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade), atualmente ela está se sustentando em outros pilares também, como a 

distribuição de bens indispensáveis à sobrevivência digna, à proteção dos interesses difusos, 

ao controle e à administração da coisa pública e à proteção dos interesses transnacionais. 

A meu ver estas reconceituações da democracia e da cidadania continuam 

aperfeiçoando as abstrações e distanciando-se de sua corporificação. Continuam, assim, 

ocultando o caráter de classe e tornando-se mais um elemento de passivização da ordem. Ao 

se reivindicarem como um novo paradigma social, com ênfase nas idéias de igualdade, 

equidade, solidariedade e promoção social estas novas democracia e cidadania representam 

uma perda de seu conteúdo progressista. 

No novo mapa histórico do mundo, redesenhado pelo capital financeiro e pela 

concentração do capital produtivo, segundo Sader (2002), a ideologia da democracia liberal 

passou a ser o horizonte mais avançado. Seu avanço foi impetuoso e alguns poucos países que 

resistiram/resistem são tachados como antidemocráticos ou fundamentalistas. Esse 

reducionismo ganhou ares de universalidade, praticamente uma consagração inconteste. A 

ideologia da democracia liberal busca identificar o cidadão com o consumidor e o processo 

eleitoral com o mercado. Essa hegemonia, ao generalizar os sistemas políticos assentados na 
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democracia liberal, desqualificou seus interlocutores50, privatizou as relações sociais e do 

Estado de maneira exacerbada.  

Na América Latina, o neoliberalismo transformou-se na ideologia oficial das novas 

democracias. Não se pode negar que os rituais democráticos e dos direitos sociais avançaram, 

mas não se pode cegar-se à percepção de que esta parte do continente se caracterizou como 

democracias bem comportadas na relação com os países centrais do capitalismo e 

internamente no fato de que não sofreu nenhuma ameaça pelos generais que deixaram o 

poder. Apesar dos diferentes perfis dos governos (corruptos, conservadores, insossos) que 

presidiram os países no último decênio, a democracia e os direitos de cidadania não passaram 

de uma banalidade regional, enfatiza Anderson (2002). Ao aperfeiçoarem a fachada 

democrática através da adoção dos princípios neoliberais, os governos latinos americanos 

diminuíram ou neutralizaram o potencial conflitivo das relações de classe e da democracia.  

Esse tipo de democracia permitiu que as relações mercantis invadissem, de tal forma, 

todos os espaços sociais, que o próprio tema da Reforma do Estado no Brasil ganhou 

conotações estritamente econômicas. Reformar o Estado deixou de ser sinônimo de sua 

democratização, para ser confundido com a redução de suas funções reguladoras, tendo como 

objetivo maior o ajuste fiscal (Sader, 2002). O zelo ideológico do neoliberalismo, utilizando 

os espaços tradicionais e legítimos da democracia formal, com a chamada reforma do Estado, 

passou a década de 1990 destruindo os pilares do Estado-nação que havia nos países latino-

americanos. Esta Reforma não foi além da dispensa do emprego público, descentralização 

irresponsável e desregulamentação dos direitos sociais. 

A democracia liberal, como modelo universal resultante de uma combinação entre os 

aspectos políticos, econômico e militar, foi consagrada pelo Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional - FMI -, ao transformá-la em condição política para a concessão de 

                                                 
50 São exemplos notórios desta desqualificação de interlocutores a postura do governo Fernando Henrique 
Cardoso em reação a greve dos petroleiros, ao movimento dos aposentados e do MST. 
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empréstimos. Por isso, ela é hostil à participação ativa e diretiva dos segmentos populares na 

vida política, colocando a problemática em nível de escalas, procurando confinar a 

participação em nível local e focal. A globalização neoliberal, em nome da democracia, tem 

correspondido a um novo regime de acumulação do capital, visando desterritorializar o 

capital, libertando-o dos vínculos sociais e políticos que, no passado, garantiram alguma 

distribuição social, para submeter toda a sociedade à lei do valor/mercado (Santos e Avritzer, 

2002). 

Além disso, os processos eleitorais estão se transformando numa competição 

empresarial entre programas e partidos de governos que em si não extrapolam as regras do 

sistema, mas são muito bem mediados e sustentados pelo marketing e pelo jogo da mídia. 

Como exemplo, uma questão atualíssima é a corrupção (mensalão, mensalinho, paraísos 

fiscais) que sustenta a estrutura de poder dos que estão à frente do comando do Estado, que 

por sua vez, dizem amém ou avalizam as ações predatórias do capital internacional associado 

ao nacional. 

A regressividade do conteúdo progressista da social democracia e a expansão da 

democracia liberal/neoliberal, com a crise estrutural do capital entre os anos de 1970-2000, 

encontraram eixos comuns e suas práticas, antes diferenciadas em termos ideo-políticos, agora 

se encontram e fortalecem suas semelhanças, comungando os ideários do neoliberalismo ou 

mesmo da natimorta Terceira Via51. Para a social-democracia, que visava uma evolução sem 

confrontos para o socialismo, mais recentemente vem se propondo a simplesmente fazer uma 

gestão honesta do capitalismo, não fora, portanto, difícil começar a compartilhar os ideários 

neoliberais. A teoria liberal clássica parte do reconhecimento da existência de uma pluralidade 

de sujeitos individuais autônomos e supõe que os interesses plurais serão harmonizados para o 

aumento do bem-estar geral. A esses princípios o neoliberalismo conseguiu se adequar muito 

                                                 
51 Para Fiori (2005) as políticas da Terceira Via representam a última etapa do revisionismo social-democrata. 
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bem, usando os termos solidariedade, qualidade de vida e parceria para chegar à 

governabilidade e à modernização.  

No Brasil, a social-democracia e o neoliberalismo, fundados e permeados 

medularmente pelo pensamento liberal conservador, se identificaram e se combinaram com 

mais força. Isto porque na história a luta dos trabalhadores carece dos fundamentos que 

sustentaram a revolução burguesa nos países centrais. 

De uma maneira geral, segundo Dias (1997:35), “criou-se o mito da democracia e da 

democracia para todos”. Mas a natureza da organização econômica capitalista e, no caso do 

Brasil, as formas de lidar com as questões públicas e os conflitos de classe, na prática, negam 

a possibilidade que essa democracia se efetive ou que ultrapasse algum limite de sua 

formalidade. A democracia formal, a cidadania e a igualdade formal permitem forjar uma 

igualdade entre os estruturalmente desiguais. 

 As práticas fundamentalistas do neoliberalismo da década de 1990 no Brasil, logo 

produziram e aprofundaram as desigualdades sociais (miséria, violência, produção de 

descartáveis e destruição do meio ambiente), por isso precisaram, imediatamente, revestir 

seus princípios de outras roupagens. Nesse contexto, representantes da social democracia, em 

crise de direção e esvaziada de sua perspectiva reformadora, e os saudosos defensores do 

nacional-desenvolvimentismo encontraram o neoliberalismo, procurando racionalidade, 

democracia, modernidade, progresso e justiça. 

Esse casamento silenciou sobre a polarização capital-trabalho, rejeitou a política de 

classes e exaltou a construção de uma harmonia entre os valores da sociedade e do mercado 

com mediação estatal. A matriz conceitual em que está se apoiando esta perspectiva exclui a 

luta de classes e a igualdade real no usufruto das riquezas socialmente produzidas. O Estado 

fica desobrigado de enfrentar o problema da distribuição da renda, passando a tratar a 

exclusão por meio da privatização e pela via dos programas focais que, periodicamente, 
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selecionam e hierarquizam os usuários sob patamares cada vez menores. Por este caminho, a 

sociedade deixa de ser o espaço onde interagem a esfera individual e o mercado e passa a ser 

a expressão e o lugar da realização da liberdade, do merecimento e da oportunidade de 

igualdade. 

Essa democracia formal e esvaziada de conteúdo também está acontecendo nas 

relações com o setor público e com a esfera do setor privado. Com os programas de 

qualidade, a definição da missão institucional, a reestruturação produtiva e as reengenharias 

nas relações de trabalho, a democracia tem significado mais alinhamento de esforços, mais 

comprometimento, menos conflitos e menos debate sobre direção e princípios. Como que um 

ato natural ou de mágica, este contexto de reordenamento das estratégias de acumulação do 

capital e da corrupção do mundo da política, desaparecem e o trabalhador é funcionalmente 

engajado (política de envolvimento) à empresa, acreditando que seus interesses e 

necessidades correm em paralelo ao do empregador (Montaño, 2001). 

Os direitos sociais e trabalhistas, com a Constituição de 1988, podem ser 

caracterizados como episódios históricos democráticos resultante da luta entre as classes 

sociais. O reconhecimento formal da cidadania não tem sido na história do capitalismo, algo 

automático e nem irreversível. As relações de classes e as necessidades do capital são seus 

determinantes. Essas vantagens relativas, obtidas pelo trabalho, não desafiaram a capacidade 

regulatória do capital, por isso, posteriormente, com sua crise estrutural, por meio de um 

conjunto de medidas aprovadas democraticamente o capital retomou suas concessões. A 

Reforma da Previdência Social, no Brasil, iniciada por FHC e retomada pelo governo Lula, é 

ilustrativa de como a base dos direitos sociais é destruída por via democrática. Essas práticas 

político-governamentais são indicadoras de como o conteúdo progressista da democracia está 

se esvaziando. 
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Refletindo sobre até que patamar de regressividade a democracia pode atingir e 

mesmo quanta pobreza um regime democrático pode resistir, Boron (2000:56) responde pelas 

experiências históricas da América Latina, no melhor dos casos podem subsistir as 

formalidades e os rituais externos à vida democrática, mas privadas de todo significado e 

substância. 

Essa retórica de democracia e preservação de direios esvaziada de qualquer conteúdo 

progressista que está dominando o mundo, desde a última década do século XX, não está 

tolerando a prática do pluralismo político nos espaços sociais e do parlamento. A 

homogeneização dos discursos que confunde aparência e essência é uma estratégia da 

ideologia dominante que está transformando, em regra universal, a perspectiva de poucos.  

Assiste-se, desse modo, a uma banalização dos discursos democráticos, tudo em nome 

da democracia. Democracia, essa, sustentada pelos princípios neoliberais. Quem hoje no 

mundo ocidental, seja no âmbito da esfera pública ou privada, se declara contra a democracia? 

Além do termo democracia, disseminam-se outros como direitos humanos, justiça, 

participação, cidadania e liberdade, que possuem uma clareza aparente, mas, de fato, 

mascaram a situação real de ausência de sentidos, confundem a percepção e não ajudam a 

refletir sobre o essencial e, fundamentalmente, substituem o conceito de luta de classes. Para 

Gómez (2005), democracia só consegue tamanha aceitação na atualidade porque, desde os 

anos de 1980, inscreveu-se nas estratégias de reconstituição da ordem mundial levada adiante 

pelo bloco de poder imperial. Segundo o autor, o fundamento normativo do capitalismo global 

hoje se assenta no tripé globalização econômica, direitos humanos individuais e democracia 

eleitoral. 

Nos meios de comunicação e na luta partidária, a democracia liberal parlamentar, 

como pretensa luta pelo bem-estar geral, reina soberana como a ideologia dominante 

conjugada com as forças econômico-financeiras do capitalismo global. O reinado da 
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democracia moderna parece ser o de uma sociedade que não quer mais conhecer nenhum 

limite a seus poderes. Essa não-limitação, esvaziada de conteúdo de soberania nacional e 

popular ilustra-se, particularmente, na agilidade da comunicação e das transações financeiras 

virtuais, na priorização da obtenção de lucros pela especulação e, secundariamente, pela 

produção. 

Depois de 1990, após o colapso dos países comunistas que foram identificados como 

os inimigos tradicionais da democracia e do livre mercado, o poder hegemônico passa agora a 

procurar novas figuras inimigas que vez por outra se identificam com Sadam, Milosevic, Al 

Quaeda e o terrorismo. Como o inimigo não tem mais território e um projeto societário, há 

uma busca para tornar visível o adversário, por isso as estratégias do imperialismo 

democrático estão sendo refundadas. Na verdade o inimigo é quem não comunga com esta 

hegemonia, sobretudo a do império americano, sejam eles os fundamentalistas, islâmicos ou 

socialistas. 

Interessante destacar como os representantes da elite internacional defendem a 

ampliação da democracia em tempos de globalização. É uma democracia para as instituições, 

empresas e ONGs que não contempla qualquer discurso reformista como diminuição da 

desigualdade ou mesmo políticas setoriais de proteção social. Os seus argumentos são 

expressivos: 

“A democracia global envolve mais do que a simples transformação das 
estruturas da democracia nacional. Ela deve incorporar uma arquitetura nova 
e específica, que seja adaptada a uma base que não é formada diretamente 
por cidadãos, mas por Estados, empresas multinacionais, partidos políticos, 
etc. Isso exigirá a criação de novas instituições políticas, além da reforma das 
organizações internacionais existentes. [...] é crucial envolver as empresas 
transnacionais no processo de democratização, para que elas apareçam não 
como predadoras [...], e sim como agentes de desenvolvimento democrático” 
(Boutros-Ghali, 2005). 

 
Na mesma linha, Noronha (2004), considera a democracia como a maior conquista da 

civilização ocidental, mas que vem sendo acossada pela pobreza, pelo terrorismo político e 
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pela violência social. Na América Latina, considera o autor, trabalham contra a democracia os 

graves problemas sociais e econômicos. Nesta parte do continente, houve aprofundamento da 

desigualdade econômica, porém estão mais livres e menos desiguais do ponto de vista dos 

valores éticos e não estão mais ameaçadas de restaurar o autoritarismo. 

Essa regressividade do conteúdo democrático não está deslocada da crise estrutural do 

capital e suas estratégias de recomposição das taxas de lucratividade. Os novos conceitos de 

democracia e cidadania estão associados às respostas que o capital vem dando à crise. O 

pensamento motor que envolve estas transformações tem na chamada crise dos paradigmas 

um dos pilares de sustentação e a perspectiva de que as abordagens totalizantes estariam 

falidas. Esse processo representa, em grande medida, o embate contra o projeto da 

modernidade, pois faz parecer que as grandes oposições no terreno da política, da economia, 

da filosofia e do social desapareceram e estão cedendo lugar ao efêmero, ao cotidiano e aos 

fenômenos desistoricizados. Enfim, a emergência da pós-modernidade. Na perspectiva pós-

moderna evidencia-se a centralidade da micro-política, os interesses universais são 

substituídos pelos específicos e emerge um novo imperialismo cultural homogêneo através da 

sociedade de consumo, da mídia e da publicidade. Assim, seus representes, pretendem um 

novo paradigma social fundado na qualidade de vida. 

No nível social, essas transformações têm provocado uma reviravolta na estrutura 

objetiva e ideo-subjetiva das classes sociais, tornando-as mais complexas e modificando suas 

hierarquias e articulações tradicionais. Esse processo que vai se sustentado com a 

disseminação da idéia de que as classes sociais acabaram e o fim da sociedade do trabalho foi 

decretado. Mas, segundo Netto (1996:93), cabe considerar que “as determinações de classes 

prosseguem operantes [... pois] é impossível apreender a dinâmica social contemporânea da 

ordem burguesa sem referenciá-la”. A classe trabalhadora é formada por um conjunto bastante 

heterogêneo e, atualmente, perdeu sua grandeza estatística e parte de sua identidade política e 
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sindical. Se essas mutações tornam mais complexa sua caracterização, parece que ocultam e 

escondem muito mais as características da classe que representa o capital. Ela chega a parecer 

invisível neste processo de transformações societárias (Netto, 1996). 

A crise e reatualização do conceito de Estado de direito, democracia e cidadania 

também são permeadas pela crise dos referenciais do trabalho, que historicamente se 

constituiu em torno das idéias socialistas e do próprio socialismo real. Da conjugação da crise 

do capital e da crise dos referenciais do trabalho, o capitalismo entrou num momento que não 

possui interlocutores, adversários e ou polarizações, (Mota, 2001). Tudo isto gira em nome de 

uma democracia progressivamente esvaziada de qualquer caráter progressista. 

No Brasil, após estes quinze anos de reformas continuístas, apesar da democracia 

formal, o resultado é o país estar colocado em condição de desigualdade social mais grave, 

desemprego alarmante, condições de trabalho mais precarizadas, queda na renda nacional, 

aumento da dívida externa e interna, desmonte do parque industrial nacional com a abertura às 

importações e eliminação do controle de preços, inclusive daqueles que eram tabelados por 

motivos eminentemente sociais. O setor social priorizado, contraditoriamente, foi o alvo das 

prioridades no corte de recurso. As políticas sociais implementadas tiveram caráter focal em 

detrimento do universal previsto no texto constitucional.  

Sem fugir às características internacionais no processo de reestruturação produtiva e 

de flexibilização dos direitos sociais, no Brasil, elas acentuam-se de maneira regressiva. 

Segundo Mota e Amaral (2000), as diferentes ações se dirigem à tentativa de obter o 

consentimento ativo dos trabalhadores, fazendo-os pseudo-parceiros da burguesia e 

empresários, formando uma cultura que indiferencia os interesses dos trabalhadores e dos 

capitalistas. É o momento da passivização da ordem, da negociação, da parceria e da 

solidariedade interclasse. O potencial de interlocução e conflitivo da democracia foi banido. A 

hegemonia que o capital plantou na fábrica, agora, se expande para as intervenções sócio-
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institucionais, que extrapolam o Sistema S - SESC, SESI, SENAI, SEBRAE - tradicional 

aparelho de hegemonia do setor privado, e se expande para as intervenções autônomas da 

sociedade e dos serviços públicos estatais. Nesta lógica o capital está incorporando e 

reinterpretando as tradicionais bandeiras da esquerda. Está havendo, portanto, um processo de 

ressemantização de palavras que foram caras às suas lutas, como a reforma52, a cidadania, os 

direitos sociais, a participação, a descentralização e a igualdade53. Elas estão se convertendo 

em chavões que servem a todo tipo de retórica e prática. Ou seja, as bandeiras que permeavam 

nossa cultura política democrático-popular nos anos de 1980, quando não são estão 

substituídas por termos como o Estado Liberal-Social, cliente-cidadão, são reinterpretadas.  

O refluxo das forças democrático-populares, a retração do Estado no financiamento e 

implementação das políticas sociais públicas e o incentivo à realização de contratos de 

trabalho sem a intermediação de uma legislação de parâmetro nacional e fragmentou, 

seriamente a classe trabalhadora. Isso vulnerabilizou as possibilidades de construção de um 

projeto coletivo e o campo das decisões político-públicas está se adensando com a 

predominância de relações interpessoais e particulares, quando muito com grupos colegiados 

e institucionalizados (mesas de negociação, comissões, consórcios, Conselhos e 

Conferências). 

                                                 
52 Sobre a refuncionalização e ressignificação deste termo ver Behring, Brasil em contra-reforma, 2003.  
“No plano conceitual, o termo reforma, que desde o início do século se constitui como um pólo do processo de 
mudança com vistas a efetivar melhorias sociais sob o capitalismo, alcança o fim de século não só tendo 
subtraído seu par antagônico - a revolução - mas, sobretudo completamente esvaziado em seu sentido inicial em 
prol da inclusão social, na busca de se minimizarem os efeitos sociais mais deletérios do capitalismo” (Paulo 
Elias, 1997:194. Revista Lua Nova 40/41). 
53 Até a divulgação dos dados do censo de 1970 a desigualdade era um tema da esquerda. Neste contexto foi da 
oposição ao regime militar que nasceu a expressão "Belíndia", para simbolizar que, no Brasil, uma pequena 
Bélgica desenvolvida convivia com uma gigantesca Índia pobre, criação de Edmar Bacha, um dos economistas 
da oposição. A partir daí a distribuição de renda começa a figurar no debate oficial do governo brasileiro. Delfim 
Netto e Langoni, economistas neoclássicos, comentam que o problema da desigualdade de oportunidade é 
decorrente da desigualdade educacional, daí os investimentos e empréstimos internacionais para o ensino 
fundamental e o início do desmonte da universidade pública. 
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Contraditoriamente, apesar de estarmos vivendo numa conjuntura de democracia 

esvaziada, ela talvez seja o horizonte mais imediato para a classe trabalhadora. E aí concordo 

com Netto, pois ela possibilita que os trabalhadores: 

negociem com mais pressão a venda da única mercadoria que têm para levar 
ao mercado: que é a sua força de trabalho. Isto significa que a democracia 
política é indispensável para os trabalhadores. Olhe que paradoxo incrível: o 
limite da democracia política é o limite da reprodução da sociedade 
capitalista. E, apesar disso, ela é fundamental para que os trabalhadores se 
organizem, para demandar, para negociar, para crescer a sua influência na 
vida pública. Esse é o paradoxo da democracia. Ela é funcional à ordem do 
capital. Com seu desempenho não se derrota a ordem do capital, mas ela é 
indispensável àqueles que lutam contra a ordem do capital (Netto, 2002:9). 

 
No entanto, a ampliação sem limite da cidadania e da democracia, além de 

economicamente dispendiosa, é politicamente perigosa para o capital. Ou seja, ela atribui (real 

ou potencialmente) poderes às maiorias populares, principalmente se estiverem organizadas. 

Assim, apesar deste contexto, nada promissor para as mediações democráticas progressistas, 

pois está legitimando cada vez mais o regime de acumulação, não cabe esquecer seu potencial 

de conquistas coletivas para a classe trabalhadora. 

 
 

3.2 – Implementação do SUS: o embate entre o sistema público-universal e o privatista 
 
 

3.2.1 – Da implantação ao desfinanciamento 
 

O processo de implementação do SUS no início dos anos de 1990 encontrou vários 

desafios. O principal deles se deve, no sentido essencial, ao ideário que conduziu o período do 

governo Collor, o salto para a modernidade capitalista (Antunes, 2004:09). No que diz 

respeito às políticas sociais, este salto se daria com a redução do papel do Estado. Neste 

sentido, as ações se orientaram para inviabilizar total ou, parcialmente, os princípios 

constitucionais. Logo, no início da década, a Constituição começou a ser questionada e 
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colocada como empecilho à governabilidade por aquele governo e por representantes da elite 

nacional. Os vetos à Lei 8.080 ilustram bem os parâmetros das ações do governo Collor. 

A pasta da saúde foi comandada por Alceni Guerra no início do governo Collor. Nos 

primeiros anos da última década do século XX, três eram os desafios principais da saúde: a) a 

resistência do INAMPS em alterar seu papel histórico na prestação de assistência médica; b) o 

financiamento setorial e, c) a viabilização da descentralização e municipalização para a saúde. 

O conflito em relação ao INAMPS se devia ao fato de ele por décadas ser o maior detentor de 

recursos e coordenador da assistência médica via convênios e pagamento por produção. 

Mesmo após a aprovação da Lei 8.142, que previa o repasse de recursos para estados e 

municípios fundo a fundo seguindo critérios demográficos, epidemiológicos e rede instalada; 

o INAMPS desconhecendo-a, lançou várias portarias e resoluções para permanecer com suas 

prerrogativas tradicionais (pagamento por convênio e produção) no repasse dos recursos. O 

conflito entre o Ministério da Saúde e o INAMPS era tamanho, que as normatizações do 

segundo desrespeitavam o papel do primeiro. Tanto que a primeira Norma Operacional Básica 

- NOB - do SUS nasceu dentro do INAMPS. “Daí para frente [...], as demais foram só 

seqüência incorporada à nomenclatura inampiana pelo Ministério da Saúde” (Carvalho, 

2002:57). 

Os conflitos de papéis com o INAMPS, em grande medida, se encerraram quando 

Sérgio Arouca, pela Lei 8.689 de 07/1993, extinguiu-o, determinando que as suas atribuições 

deveriam ser absorvidas pelas instâncias federal, estadual e municipal gestoras do Sistema 

Único de Saúde. No entanto, se iniciaram conflitos de outra ordem com o Ministério da 

Previdência Social, quanto ao repasse de parte de seu orçamento para financiar a saúde. 

Configurando, desta forma, o segundo desafio a implementação do SUS, ainda não resolvido 

até o presente. 
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Os problemas de financiamento da saúde, que persistem e se reatualizam até o 

presente, também diziam respeito às resistências do INAMPS em relação ao SUS. As Leis 

8.080 e 8.142 previam a constituição de um Fundo de Saúde em cada esfera de governo, e as 

esferas subnacionais receberiam repasse automático (fundo a fundo) da União. 

O financiamento da saúde permanece como um dilema em meados da primeira década 

dos anos 2000, embora as inúmeras regulamentações da década de 1990 e dos primeiros anos 

de 2000 tenham avançado no sentido de quantificar a porcentagem de recursos e discriminar 

suas fontes. 

O terceiro desafio é a questão da descentralização e municipalização. A 

municipalização foi acontecendo com menos resistências que a descentralização, pois ainda 

hoje ela envolve muitos debates sobre quais seriam seus fundamentos. As dificuldades de 

financiamento da saúde e a gestão autônoma dos recursos pelas esferas estaduais e municipais 

contribuíram para a permanência deste desafio. 

A partir da regulamentação do SUS e no enfrentamento destes desafios, houve um 

refluxo nas principais entidades que deram todo o vigor ao Movimento Sanitário nas duas 

décadas anteriores. Esse refluxo tem relação direta com as novas determinações da conjuntura 

internacional e nacional, o vigor ideológico do neoliberalismo e a perspectiva de nossos 

governos que não pouparam esforços para desqualificar e neutralizar qualquer movimento 

contestatório. A principal fragilidade do Movimento ficou evidente no momento de garantir a 

implementação do arcabouço legal. 

Os sujeitos e precursores da implementação do SUS, nos anos de 1990, continuam na 

sua luta reatualizando o equívoco metodológico e pautando suas ações apenas pela esfera do 

político, ainda que possamos reconhecer ações de caráter progressista. Nessa conjuntura, há a 

emergência de novos interlocutores que têm a finalidade de garantir a implementação do SUS, 

destacando-se, especialmente, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – 
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CONASEMS. Este se articulou ao Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – 

CONASS, o qual historicamente tem cumprido um papel conservador na condução das 

políticas de saúde. 

O debate da implementação do SUS não ficou isento de toda a crise política 

desencadeada pelas denúncias de corrupção eleitoral que envolveu, diretamente, o presidente 

Collor. Ameaçado de cassação pelo processo de impeachment, o presidente renunciou na 

véspera. 

Durante o período pré-impeachment, Adib Jatene conduzia o Ministério da Saúde e 

permitia que se desencadeasse a organização da 9ª Conferência Nacional de Saúde, que 

aconteceu em agosto de 1992, poucos dias antes do impeachment. Logo após, Itamar Franco 

tomou posse como presidente e o Ministério da Saúde passou a ser comandado por Jamil 

Haddad. Esta gestão, inicialmente, se constituiu com uma aparência e retórica de reafirmação 

e ampliação do Estado de Direito. Os participantes do Movimento Sanitário e precursores do 

Movimento Municipalista que emergiu, a partir da 3ª Conferência Nacional de Saúde, foram 

convidados para assumir funções diretivas no Ministério da Saúde. Este grupo novo no 

Ministério orientou seu trabalho a partir da temática da 9ª Conferência Nacional de Saúde: 

Municipalização é o Caminho. Também considerando as proposições desta Conferência, esse 

grupo lançou o documento: Municipalização das ações e serviços de saúde: a ousadia de 

cumprir e fazer cumprir a lei, do qual resultou a NOB/93. Esta NOB orientou a criação da 

Comissão de Intergestores Tripartite - CIT - e a Comissão de Intergestores Bipartite – CIB, 

como espaços para operacionalizar a pactuação, negociação e articulação entre as esferas. 

A CIT e CIBs foram a afirmação positiva de que entre um processo 
descentralizatório irresponsável, que, historicamente, era seguido de furores 
recentralizadores punidores, optou-se por uma descentralização 
compartilhada e co-responsável (Carvalho, 2002:58). 
 

Apesar da aparente perspectiva progressista do ministro e de seus novos assessores, as 

resistências internas do Ministério não foram neutralizadas, às quais se somaram as externas, 
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especialmente quando Antônio Britto assumiu o Ministério da Previdência Social, pois 15,5% 

do orçamento de seu Ministério era repassado para a saúde. No primeiro semestre de 1993, de 

maneira isolada, o ministro da Previdência decidiu suspender o repasse de recursos para a 

saúde, por entender que estes recursos deveriam sair do orçamento fiscal. Essa atitude, 

segundo Carvalho (2002), feriu de morte as possibilidades de implementação do SUS via 

NOB/93. Inicialmente, desencadeando a crise do desfinanciamento da saúde (Crise Britto). A 

atitude do ministro não foi isolada, mas de solidificação de uma tendência que já vinha se 

discutindo dentro da Previdência há quase meio século54. O Ministério da Saúde ficou sem 

recursos próprios para se manter, para fazer as transferências aos Estados e municípios e para 

o pagamento dos serviços prestados pelos hospitais filantrópicos e lucrativos.   

A crise de financiamento da saúde se inseriu no contexto de um governo que, em 

essência, tudo fazia em nome da necessidade de conter a inflação galopante e realizar o ajuste 

fiscal. Estas políticas, que se somaram às deflagradas pelo governo Collor, continuaram, 

então, lesando o setor social e contribuíram para que os movimentos progressistas da década 

de 1980 continuassem no seu processo de refluxo. 

Esta crise, bem como toda a história do financiamento da saúde brasileira, de 1988 a 

2001, está detalhadamente descrita na tese de Gilson de Carvalho, apresentada em 2002. 

Segundo ele, na crise do desfinanciamento o CONASS e o CONASEMS foram os principais 

sujeitos que estiveram na defesa do SUS, enquanto concepção, nos diferentes momentos de 

negociação. Pelo que pude apreender da sua tese, o Conselho Nacional de Saúde, neste 

processo, não foi um agente tão combativo e resistente, cumprindo o papel que ele deveria em 

relação aos serviços de saúde pública. Representando a sociedade civil, especialmente os 

usuários e trabalhadores, aparentemente, o Conselho Nacional de Saúde nem sempre vem 

                                                 
54 A partir de 1950 os gastos do sistema previdenciário com saúde começaram a se tornar significativos 
refletindo as pressões das organizações dos trabalhadores e das novas demandas do processo de urbanização. E 
uma das soluções que se apresentava era desvincular a assistência médica da previdência ou restringi-la a 
segmentos sem renda, os demais deveriam acessar o setor privado (Cohn, 1980). 
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conseguindo inscrever suas demandas na agenda pública e nem lhes dar visibilidade social, 

permanecendo a esfera estatal-privada como espaço quase exclusivo de decisões. No entanto, 

as decisões saídas da esfera estatal, e no caso do Ministério da Saúde, derivam do conjunto de 

interesses que conseguem nela se inserir, o que historicamente não tem privilegiado os 

interesses das classes populares. 

Muito mais que o Conselho Nacional, segundo o que evidencia a tese de Carvalho, o 

setor privado, representado especialmente pela Federação Brasileira de Hospitais – FBH – 

esteve junto do CONASS e do CONASEMS nos processos de negociação no Congresso 

Nacional, com os representantes da área econômica e com o chefe do executivo. A presença 

dos representantes do setor privado nestas negociações é explicada por sua representatividade 

no âmbito do SUS e nos seus próprios pronunciamentos, vejamos: “... os hospitais com 

convênio respondem por 60% do atendimento ambulatorial e 80% das internações realizadas 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” (Mansur, M. J. Comunicado a Imprensa, 07/1993, apud 

Carvalho, 2002:68).  

A predominância do setor privado, prestando os serviços de saúde pelo SUS também 

apresenta reconhecimento oficial camuflado no Relatório do Grupo Interministerial para 

racionalizar os gastos com saúde e a melhoria do atendimento (05/1994) (apud Carvalho, 

2002:119), nos seguintes termos: “... em torno de 75% dos recursos da saúde destinam-se a 

área médico hospitalar...”55.  

Quando observamos na tabela abaixo que discrimina o número de hospitais no Brasil, 

verifica-se que os privados conveniados com o SUS são quantitativamente bem mais 

                                                 
55 Os hospitais “constituem, não apenas na Itália, o centro de contradições dos sistemas sanitários modernos. Por 
um lado, e há anos, aponta-se com insistência crescente, a necessidade de reduzir o papel representado por tais 
instituições na organização sanitária e, por outro, registra-se o crescimento da cota de recursos sanitários 
devorados anualmente pela assistência hospitalar. [...] É fato que o hospital representa uma concentração de 
poder, um aglutinamento de interesses, uma oportunidade de emprego, mais genericamente, um fator de 
desenvolvimento local. [...] Na Itália, a contradição parece mais acentuada. [...] é necessário constatar que, 
enquanto a rede hospitalar sofreu um crescimento considerável, pelo menos em termos quantitativos, a 
organização sanitária de base [...], continua depauperando-se continuamente” (A. Brenna, 1978, apud Berlinguer, 
1988:26-7). “O gigantismo hospitalar italiano, doença que contagia assessores, chefes, conselheiros, burocratas e 
políticos e que, às vezes, se espalha pela população” (Berlinguer, 1988:27). 
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expressivos do que os públicos. Assim, pudemos entender melhor o significado da presença 

dos representantes do setor privado para recompor o financiamento público na saúde após a 

crise Brito. 

 

Tabela 1 - Hospitais públicos e privados conveniados ao SUS 

Federal 17
Estadual 597
Municipal 1.602

150 150
2.366

Filantrópicos 1.693
Lucrativos 1.802

5.861

Hospitais Privados 3.495

Total

Hospitais Públicos 2.216

Hospitais Universitários 

Total

 
Fonte: Ministério da Saúde  DATASUS-2003 - Extraído da FBH em 25/10/2004. 
  

Do mesmo modo, quando se contabiliza o número de leitos o argumento acima 

permanece válido. 

 

Tabela 2 - Leitos de hospitais públicos e privados conveniados ao SUS  

Federal 1.204
Estadual 63.371
Municipal 58.755

41.120 41.120
164.450

Filantrópicos 146.992
Lucrativos 130.030

441.472

Leitos de Hospitais Privados 277.022

Total

Leitos de Hospitais Públicos 123.330

Leitos de Hospitais Universitários
Total

 
Fonte: Ministério da Saúde  DATASUS-2003 - Extraído da FBH em 25/10/2004. 
 

 Ainda que os valores dos recursos do SUS destinados ao pagamento dos serviços 

conveniados do setor privado não sejam facilmente evidenciados, a proporcionalidade, dos 

convênios e de leitos, acima apresentados, não nos cegam diante de sua expressividade. 

Apesar dos discursos de promoção e de priorização da atenção básica, dados oficiais 

revelam como a assistência médico-hospitalar vem consumindo a cada década um percentual 

maior de recursos. “Em 1949, 12,9% dos gastos em saúde se faziam para assistência médico-
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hospitalar e 87,1% para os serviços preventivos, enquanto em 1982, 84,6% dos gastos foram 

para assistência médico-hospitalar e 15,5% para os serviços preventivos” (Paim, 1987:52). 

Neste momento, talvez mais do que em outros da nossa história, o capital está 

entrand

alidade está sendo um dos setores que vêm 

favorec

 e no 

Ministé

mento da saúde, pois em 

1994 o

                                                

o no âmbito da saúde de forma voraz. O número de hospitais conveniados, conforme 

as indicações anteriores, explicam o porquê de seus representantes se aliarem à defesa e à 

busca de mais recursos públicos para o SUS.  

O setor terciário da economia na atu

endo a acumulação do capital e alguns serviços sociais, em especial as de saúde, se 

configuram como uma área de grande dinamismo. Com isso, o setor saúde, nas últimas 

décadas, vem passando por uma transição: de uma atividade centrada no bem-estar e com 

sentido humanitário se transformando em uma atividade orientada e mediada por padrões de 

racionalidade instrumental e o lucro. Assim, está transitando de um bem social para um bem 

individual, de um bem de direito social para um bem de direito civil (Nogueira, 2002). 

No processo de implementação do SUS, os diferentes interesses borbulhavam

rio da Saúde a dança das cadeiras era freqüente. Em setembro de 1993, quando 

Henrique Santillo assumiu a pasta da saúde, formalmente continuou apoiando o processo de 

descentralização, mas fez a seguinte consideração: “na área da saúde, a rigor, ninguém precisa 

neste momento, criar mais nada em termos de legislação básica”56. 

 Estas novas regulamentações não reduziram o desfinancia

s gastos do governo federal com saúde representavam apenas 30% do que se gastava 

em 1987. No segundo semestre de 1994 e primeiro de 1995, com a transformação do Cruzeiro 

Real em URV-Real, a conversão foi feita por baixo, estimou-se a perda para saúde em 33%. 

Para se deter apenas a um exemplo, este desfinanciamento impactou diretamente nas ações da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, e foi o grande responsável pelas epidemias de 

 
56 “Agenda para o Ministério da Saúde em 1994: descentralizando a gestão, construindo o Sistema Único de 
Saúde em cumprimento à Constituição” (SOS saúde: descentralização já!) 
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dengue no final dos anos de 1990 e início de 2000 nas regiões Norte e Nordeste (Carvalho, 

2002:102, 105 e 112). 

Deste debate sobre o desfinanciamento da saúde, entendo que ocorreu uma 

socializ

bterfúgios que o setor privado utilizou nestas negociações foram 

apresen

“Tendo em vista uma nova situação de calamidade pública em vias de 
eclosão, com prejuízos irreversíveis à saúde e à vida do sofrido povo 

 

ação da política e das preocupações com a saúde pública de maneira invertida, quando 

se tem por base a perspectiva democrático-popular, pois foi o setor privado que conseguiu se 

apresentar como o sujeito coletivo mais organizado e as suas necessidades ganharam maior 

visibilidade. Neste caso, esse setor conseguiu discutir publicamente (através do parlamento e 

meios de comunicação) suas demandas, inscrevendo-as na agenda política estatal. Esta não se 

apresentou como uma atitude isolada de nossas elites privadas e governamentais, mas a 

reprodução sólida de comportamentos tradicionais, enquanto que os movimentos sociais da 

saúde e dos trabalhadores, apesar de não estarem ausentes, não conseguiram ter expressão na 

condução do processo. 

Os diferentes su

tados por Carvalho (2002), como mais um momento do processo, sem conseguir, no 

entanto, analisá-los em seu significado para a implementação do SUS. Acredito que esta 

crítica pode ser ilustrada com um exemplo citado pelo autor. No momento de negociar as 

perdas do Cruzeiro Real para URV-Real, o setor privado prestador de serviços para o SUS 

formou a Comissão de Prestadores Privados dos Serviços de Saúde, formalizada na Resolução 

001, de 26/07/1994. No corpo desta Resolução, reproduzida na tese de Carvalho (2002:106) 

consta: 

brasileiro, a Comissão Tripartite comunica que ... diante de tal 
inadimplência... para com a rede de prestadores de serviços de saúde de 
todo país, está reinstalando o caos financeiro e, em conseqüência, a 
impossibilidade material de atendimento à população na sua transcendental 
necessidade: a de proteger a sua saúde e preservar a vida dos cidadãos”. 
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O autor, ao reproduzir este texto, não considerou que o setor privado não se 

posicionou como tal e que o próprio texto confunde o leitor não atento, pois a Comissão 

Tripartite se confunde com a Comissão de Intergestores Tripartite do SUS e a rede de saúde 

de prestadores de serviços de saúde de todo país se confunde com a rede de serviços 

públicos. Neste caso há uma apropriação indevida dos termos? Ou isto faz parte do processo 

político neoliberal em que as tradicionais bandeiras da esquerda progressista são 

reinterpretadas e perdem seu conteúdo histórico-político? E a própria esquerda não se dá 

conta. 

 

3.2.2 - A era FHC na saúde: regulamentações e programas em nome da modernização 

 

Em 1995, FHC assumiu a Presidência da República, e a saúde voltou a ser comandada 

por Adib Jatene, que recebeu a herança dos dois anos de desfinanciamento. Imediatamente, 

após sua posse, no primeiro mandato de presidente, institui o Conselho da Reforma do Estado, 

órgão assessor da Presidência da República para encaminhar reformas com vistas a formar um 

novo perfil estatal para o Brasil. Esta reforma57 se sustentou no clima de satanização do 

Estado (Borón, 1995), criado nos anos anteriores e o que era para ser uma questão 

administrativa acabou se tornando uma questão que dizia respeito aos princípios da 

democracia, da participação popular e da política nos espaços representativos (parlamento, 

órgãos colegiados, Conselhos, Conferências...). 

                                                 
57 A reforma do Estado pode ser entendida como uma ação da burguesia e sua fração representada no comando 
do Estado. Por não conseguirem tratar das causas fundamentais dos males sociais e dos problemas que aparecem 
no âmbito da gestão pública, acaba tomando medidas apenas para remediá-las. “Quando o Estado admite a 
existência de problemas sociais, ele os procura em leis da natureza, que nenhuma força humana pode comandar 
ou na vida privada que é independente dele, ou na ineficiência da administração que depende dele. Como não 
pode atinar com as causas fundamentais destes males, só resta ao Estado tomar medidas paliativas” (Tonet, 
1995:57). 
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São paradigmáticas as determinações que o processo de reforma do Estado, vinculado 

às cláusulas das agências financiadoras internacionais58, imprimiram na continuidade das 

formas de implementação do SUS e do seu financiamento. As reformulações específicas da 

saúde por toda a década se vincularam às orientações da Organização Mundial de Saúde – 

OMS – que, a partir de 1994, juntamente com a Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe - CEPAL, formularam um documento associando reestruturação produtiva, saúde e 

equidade. Anunciaram novas funções para o Estado, acentuando seu papel de coordenador do 

processo de desenvolvimento e a conveniente parceria entre o setor público e privado 

(Nogueira, 2002).  

As referências a reformas, na área setor da saúde, propostas pelo governo brasileiro e 

agências internacionais, se vinculavam à alteração radical dos preceitos inscritos na 

Constituição de 1988. Três meses após sua posse, o governo FHC encaminhou ao Congresso 

a Proposta de Emenda Constitucional 32 (PEC/32) com vistas a conseguir governabilidade. 

Entre as reformas estava a da Seguridade Social. No que diz respeito à saúde a proposta era 

alterar o artigo 196 da Constituição, ou seja, a saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, nos termos da lei. A ameaça a este preceito se dava em apenas três palavras, pois 

remetia a realização deste dispositivo a lei infra-constitucional. Pelas diretrizes que este 

governo vinha se pautando os movimentos sociais, segmentos do parlamento, da academia e 

de partidos políticos, grupos organizados de trabalhadores, prestadores e gestores, viam, na 

                                                 
58 “O documento Investindo em Saúde (Banco Mundial, 1993) propõe uma série de ações em saúde, que são 
sumariadas a seguir: - o investimento em saúde, especialmente em famílias empobrecidas, criando uma 
ambiência econômica que poderia contribuir para aumentar a renda, integrando-as ao desenvolvimento; - o 
redirecionamento dos investimentos para programas mais eficazes em custo/benefício e focalizados nos pobres, 
sugerindo os programas de saúde pública, de serviços clínicos essenciais; - a redução dos gastos públicos com 
instalações de atendimento terciário, com a capacitação de especialistas e com intervenções de pouco retorno 
econômico; - o financiamento e a implementação de ações de saúde pública que impliquem grandes 
externalidades, como o controle de doenças infecciosas; - o aprimoramento da variável administrativa dos 
serviços públicos de saúde, através da descentralização de responsabilidades, terceirização de serviços e 
autonomia orçamentária; - o incentivo à demanda por seguros privados, no caso dos serviços clínicos não 
contidos no pacote de serviços clínicos essenciais. Indica o documento que se poderia incentivar a previdência 
social mediante uma forte regulação entre acesso eqüitativo e custos; - o incentivo à concorrência entre os 
prestadores de serviços públicos e privados, no fornecimento de atenção médica, insumos e medicamentos” 
(Nogueira, 2002:100). 
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possibilidade dessa nova regulamentação, uma séria ameaça aos princípios de universalidade, 

integralidade e gratuidade do SUS. Assim, em novembro do mesmo ano, o presidente 

encaminhou ao Congresso uma exposição de motivos, pedindo a retirada de pauta da parte da 

PEC/32 que dava nova redação ao artigo 196, por julgá-la inadequada (Carvalho, 2002). 

Não conseguindo encaminhar as reformas de flexibilização dos direitos via texto da 

constitucional, na prática, o Ministério da Saúde foi provocando estas reformas no plano 

infraconstitucional. Esses atos foram tomados por meio de portarias ministeriais e no 

estabelecimento de certos programas. Na análise de Nogueira (2002:25): 

institui-se no país o que tem sido chamado de reformas incrementais na 
saúde, com modificações graduais e pequenos ajustes sucessivos, que vêm 
alterando, lentamente, o desenho original do SUS. Exemplos destas reformas 
incrementais que estão em consonância com as proposições do Banco 
Mundial podem ser o Programa Saúde da Família e algumas modalidades de 
financiamento, entre eles o Piso de Atenção Básica - PAB. Estes vêm sendo 
apontados, por alguns analistas, como desvios das diretrizes do SUS, na 
medida que selecionam os usuários e garantem apenas uma cesta básica de 
atenção à saúde, colocando por terra o princípio da universalidade e da 
equidade.  

 

Considerando a particularidade da crise brasileira, o encaminhamento das reformas 

internas no sentido de flexibilizar os direitos em consonância com diretrizes dos organismos 

internacionais, pode-se concluir que a implementação do SUS vem acontecendo em meio a 

propostas pautadas no paradigma da saúde pública e outras proposições norteadas pelo 

paradigma da economia da saúde, que sustentam as agendas da Organização Mundial da 

Saúde e do Banco Mundial. Ou nos termos de Bravo (2001), a exacerbação do conflito entre o 

paradigma da reforma sanitária e o paradigma privatista. 

Até final de 1995, existia a Lei, o Plano Plurianual – PPA 1993-95, que previa 20 

bilhões para a saúde ou 30% dos recursos da Seguridade Social. Segundo Carvalho (2002) 

existia uma Lei que não era cumprida, mas em 1996 não havia previsão alguma e caberia ao 

Ministério da Fazenda e Planejamento a definição do valor a ser repassado. Assim, o PPA 
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1996-98 foi aprovado sem mencionar a porcentagem de recursos do Orçamento da Seguridade 

Social que se destinaria à saúde. A partir daí, o ministro Jatene e aliados empreenderam um 

processo de negociações para aprovar a PEC da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira – CPMF59. Esta proposta já havia sido aprovada em reunião do Conselho Nacional 

de Saúde (12/1994), por indicação de seu assessor Elias Jorge. 

A idéia da PEC da CPMF foi inspirada na lei que vigorou em 1994, o Imposto 

Provisório sobre Movimentação Financeira - IPMF, com alíquota de 0,25%. Como era 

Imposto não poderia ter destinação específica e a União deveria dividir com as esferas 

subnacionais. Desse modo, a proposta da viabilização da nova fonte de recurso, passou a ser 

de Contribuição e não de Imposto, pois assim poderia ter a destinação especifica para a saúde 

e a União não tinha a obrigação em porcentagem fixa de repassar para os demais níveis de 

gestão. 

Em meio às polarizações de defesa e oposição, houve uma espécie de convencimento 

geral e se formou o Comitê Suprapartidário para a Defesa do SUS60. Assim, a CPMF foi 

aprovada no segundo semestre de 1996, com alíquota de 0,25%, com vigência de 24 meses, a 

partir de 01/1997 e com destino integral para a saúde. Em 1999 e 2001, novos projetos de lei 

foram aprovados para sua prorrogação, agora com aumento da alíquota e deixando de ser 

exclusivamente da saúde. A aprovação de 2001 deixou como indeterminado o prazo de 

vigência. Contribuição provisória que virou definitiva. 

Neste mesmo período das negociações para aprovação da PEC da CPMF, havia vários 

alertas sobre o fato desta Contribuição vir a substituir a receita que a União deveria destinar a 

                                                 
59 A oposição à proposta se dividia em dois grupos: a) os que eram contra aumentar os recursos para saúde 
criando novos impostos entendiam que o governo deveria socorrer a saúde com as mesmas estratégias que usou 
para socorrer banqueiros e usineiros, ou seja, fazendo remanejamento de verbas indicando as prioridades da 
saúde; b) os que eram contra, sobretudo economistas e empresários, a criação de novos impostos, pois elevaria 
mais ainda a carga tributária e os custos do setor produtivo. O grupo que defendia esta PEC também se 
subdividia: a) os que eram a favor de que todos os seus recursos se vinculassem a saúde; b) os que eram favor da 
aprovação, especialmente a área econômica do governo, mas sem destinação específica (Carvalho, 2002). 
60 Este Comitê envolveu a participação de parlamentares, Ministério da Saúde, CONASS, CONASEMS, FBH, 
OPAS, Federação das Misericórdias, Conselho Nacional de Saúde, Pastoral da Criança, entre outras. 
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saúde. Fato que foi admitido, pelo ministro Albuquerque (substituto de Jatene desde 10/1996), 

em 03/1998, quando deixou a pasta. Ele considerou ter havido ingenuidade por parte dos 

defensores da CPMF para a saúde ou esperteza do outro lado, pois a lei não especificou que o 

orçamento da saúde deveria ser composto por tantos por cento dos recursos da Seguridade 

mais a receita da CPMF (Carvalho, 2002). 

Em 1997, segundo Carvalho (2002:176): 

a expectativa de todos os brasileiros, incluindo técnicos em financiamento da 
saúde, era de que esses recursos deveriam se somar aos R$ 14,3 bi que foram 
o total de recursos do Ministério da Saúde em 1996. Isso daria um orçamento 
do MS de R$ 21,2 bi em 1997 (14,3 de 96 + 6,9 da CPMF de 97). Entretanto, 
a execução do orçamento do Ministério foi de R$ 17,6 [...] ficaram faltando 
na conta R$ 3,6 bi. Como assim? Então o recurso da CPMF não foi todo para 
a saúde? Claro que foi todo destinado à saúde, só que com uma mão se 
colocou a CPMF para a saúde e com a outra, foram subtraídas outras fontes 
que a vinham financiando, como COFINS, CSLL. […] Reagiu-se a isto já 
em 1997. Mas, em 1998, a história se repetiu. Tínhamos que ter o parâmetro 
de 1996 (14,3 bi) aos quais deveriam ter sido somados os R$ 8,08 bi 
arrecadados como CPMF em 1998. A soma resultaria num orçamento de R$ 
22,38 bilhões, mas o realizado pelo Ministério da Saúde foi R$ 18,91. A 
diferença foi de R$ 3,47 bilhões. 

 
A CPMF foi aprovada numa perspectiva que se subordina às medidas de ajuste 

econômico e orientações dos organismos internacionais para implementar o ajuste estrutural 

do Estado. Assim, a posição do ministro Adib Jatene, considerada por muitos militantes e 

estudiosos da saúde como progressista, quando se tratou da aprovação da CPMF, no meu 

entender, foi conservadora e se subordinou ao conjunto de medidas de ajuste do Estado e de 

aumento da tributação indiscriminada entre os diferentes segmentos sociais.  

Durante estes anos, em meio às discussões sobre o financiamento/desfinaciamento, 

também estava em debate uma outra PEC, que ficou conhecida como PEC 169, de autoria do 

deputado Eduardo Jorge em 1993, no auge da crise Britto. Inicialmente, a proposta era de que 

a saúde fosse financiada por no mínimo 30% do Orçamento da Seguridade Social (previstos 

no art. 195 da CF) e 10% dos recursos fiscais da União, dos Estados e dos Municípios.  
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A discussão de saídas estruturais e estáveis para o financiamento da saúde ficou alguns 

anos parada e só foi retomada por volta de 1998. A PEC 169, bastante referendada na 10ª. 

Conferência Nacional de Saúde, em 1996, já havia se transformado em PEC 82-A/95 com 

alterações substanciais no texto original. Em 13/9/2000, a PEC-169/93 e 82-A/95 foi 

aprovada no Congresso como Emenda Constitucional 29. A EC-29 definiu, pelo menos 

transitoriamente (por cinco anos), as bases de um novo financiamento da saúde. Estados e 

municípios deveriam alocar, no primeiro ano, pelo menos, 7% de suas receitas, sendo que o 

percentual cresceria anualmente até atingir, para os estados, 12% em 2004 e, para os 

municípios, 15%. A União ficou responsável para garantir, no mínimo, 5% a mais dos 

recursos empenhados no ano anterior conforme a correção nominal do PIB. 

A EC-29 não chegou a resolver os problemas da insuficiência de recursos e 

tampouco sua relação com as diversas fontes da Seguridade. Mas para Carvalho (2002:225-6) 

na: 

luta da saúde, dos últimos anos, tinha-se o slogan, carro-chefe na aprovação 
da PEC 169: recursos definidos, definitivos e suficientes para a saúde. A 
PEC, da luta de sete anos, não é a EC-29 aprovada. A PEC-169 e a 82-A 
foram adulteradas, amputadas, estupradas. Restou um monstrengo, que é a 
EC-29. [...] As autoridades econômicas, com o beneplácito de FHC, 
desresponsabilizaram a União e descarregaram mais ônus sobre estados e 
municípios.  

 
Ainda numa espécie de desabafo por estar diretamente envolvido na luta da PEC 169 

que virou EC 29, Gilson de Carvalho (2002:227) escreveu: 

Esquizofrênico é o grupo de batalhadores do direito à vida e à saúde se 
posicionar: aceitar a proposta indecorosa, que nem mesmo corrige a inflação 
de 99/2000, ou romper e dizer que assim não dá e é preferível deixar como 
está? Estratégica e taticamente o que é pior? Ou melhor? O Governo sabe 
muito bem como colocou a faca na jugular dos progressistas. Se não se 
aprovasse essa proposta, o Governo iria alegar, sempre, que só não se definiu 
o montante de recursos para a saúde, porque os parlamentares progressistas 
eram contra.  

 
Para 2005, apesar de vencida a EC 29 e não se ter conseguido outra regulamentação 

que ordenasse os recursos da saúde ela continua em vigência. 
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Paralelamente a estas medidas para aumentar os recursos da saúde, desde a época do 

ministro Santillo, foram viabilizados empréstimos do Banco Mundial e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento para reforçar o SUS. Fundo que foi denominado de 

REFORSUS, que até o presente é alimentado por empréstimos destes bancos, ao mesmo 

tempo em que boa parte do orçamento da saúde se destina a encargos da dívida. Ainda em 

razão de aumentar os recursos da saúde incrementou-se a alíquota da Contribuição para o 

Financiamento Social – COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.  

Como outra estratégia para aumentar os recursos da saúde, em 1998 foi aprovada a Lei 

9.656, que obriga os planos e seguros de saúde ressarcir o SUS em caso de atendimento dos 

seus clientes. De setembro de 1999 até o mesmo mês de 2003, o SUS poderia ter recebido das 

empresas de seguros e planos de saúde pelos serviços de urgência R$ 589,3 milhões, mas 

apenas R$ 40,3 milhões haviam sido quitados (Leite, 2005)61. A Associação Brasileira de 

Medicina de Grupo - ABRAMGE – entrou com recursos judiciais contra esta lei que obriga os 

planos e seguros de saúde ressarcir o SUS quando este presta atendimento a seus clientes. O 

seu presidente Arlindo Almeida, afirmou: “somos contra a cobrança indiscriminada, as 

empresas são surpreendidas, não conseguem ter controle destas despesas” (Leite, 2002b). 

No depoimento à CPI dos Planos de Saúde Almeida, relata de maneira apelativa a 

situação das empresas vinculadas à ABRAMGE: 

Nós estamos passando por uma recessão econômica. As empresas 
compradoras reduziram seus quadros de pessoal, o desemprego é muito 
acentuado. A grande maioria dos planos de saúde é de plano coletivo, 
aqueles planos que são bancados pelos empresários com alguma participação 
ou não dos empregados, funcionários, para uma assistência para toda a 
família. O baixo poder aquisitivo da população e a economia informal não 
permitem o regresso dessa massa para os planos de saúde. O resultado é que 
o mercado perdeu entre 6 a 7 milhões de usuários. (...) O rigor da Lei 9.656 e 
engessamento [das coberturas] dos planos levaram a uma redução do 
mercado (Brasil, 11/2003a). 

                                                 
61 De agosto de 2000 a julho de 2002 a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - identificou uma dívida 
de R$ 110,9 milhões por parte destas empresas ao SUS. No entanto, só havia conseguido o ressarcimento de R$ 
28,9 milhões, dos quais R$ 13,6 milhões estavam depositados em juízo (Leite, Fabiane. “Planos só pagam 26% 
do que devem ao SUS”. In. Folha de São Paulo, 23/07/2002b).  
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É interessante observar o comportamento contraditório do setor privado em relação ao 

SUS. Quando da crise do desfinanciamento em meados da década de 1990 as suas 

organizações se aliaram aos movimentos das organizações públicas para defender o aumento 

de verbas. Agora, quando é ele o devedor do setor público, cabe o recurso judicial e também 

apelos de consideração sobre as condições de vida da população. 

O início do governo FHC foi marcado pela paralisação do que estava se viabilizando a 

partir da NOB/93. Quando se retomou o debate, ela parecia insuficiente e nasceu a proposta 

de uma nova NOB que foi aprovada em 1996. A NOB-96 foi publicada em setembro, no bojo 

da 10ª. Conferência Nacional de Saúde (09/1996). Como houve resistência e manifestações 

contrárias ao seu conteúdo, no decorrer da Conferência, o Ministro Adib Jatene optou por 

apresentá-la em forma de consulta pública, por sessenta dias, após os quais saiu republicada. 

Na NOB/96 há reafirmação dos mecanismos de gestão: conselhos, tripartite, bipartite. 

A ênfase é dada no planejamento a partir dos três níveis de atenção: básica, alta complexidade 

e atenção hospitalar. Planejamento ascendente, com autonomia no município e financiamento 

sob responsabilidade das três esferas de governo. Também houve ênfase e aumento de 

recursos para atenção básica, repasse per capita, com incentivos especiais ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde - PACS - e ao Programa de Saúde da Família – PSF - 

implantados desde 1994. Assim, as condições de gestão para os municípios reduziram-se a 

duas: a gestão plena da atenção básica e a gestão plena do sistema municipal de saúde. 

Efetivamente, mesmo após a aprovação desta NOB, a descentralização continuou 

parada, pois segundo Carvalho (2002) havia 27 indefinições que precisavam ser clareadas 

para que os municípios tivessem condições de se habilitarem dentro do processo de 

municipalização. Novas portarias (ao todo 64) surgidas no início de 1998 modificaram a 

essência da NOB-96, dando origem ao: 



 151

 maior processo recentralizatório do SUS, continuado mais tarde e, de forma 
definitiva, com a NOAS-2001. Nunca se tinha avançado tanto, como a partir 
da NOB-1993. Nunca se conseguiu regredir tão rapidamente após a NOB-
9862, chegando aos absurdos na NOAS-2001 (Carvalho, 2002:186 e 189). 

 
Esta dinâmica de recentralização, comandada por José Serra, praticamente, ignorou a 

instância colegiada dos gestores públicos, CIT e o Conselho Nacional de Saúde. Como 

presidente do Conselho Nacional de Saúde, o ministro não comparecia às reuniões, mandava 

técnicos sem poder de decisão e não homologava suas resoluções. Houve, desse modo uma 

progressiva e sutil desqualificação dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde, 

enquanto instâncias definidoras de diretrizes de atenção à saúde e de controle social. 

O final do primeiro mandato de FHC e início do segundo coincidiu com período de 

aumento dos recursos do executivo federal e as esferas subnacionais aumentaram seu déficit. 

A retomada da descentralização foi se caracterizando mais como desconcentração de 

atividades, pois o repasse de autonomia e recursos que caracteriza uma efetiva 

descentralização não houve. O repasse fundo á fundo passou a ser condicionado à diferentes 

rubricas orçamentárias, convênios e projetos que deviam ser elaborados pelas instâncias 

subnacionais e se enquadrarem nos critérios da União. Portanto, a autonomia dos municípios é 

ferida e estes passam a ser executores de programas aprovados em nível federal.  

O fortalecimento da atenção básica, uma das bandeiras do Movimento Sanitário, como 

porta de entrada para o sistema de saúde e uma estratégia para viabilizar o princípio da 

integralidade foi reconceituada. Com introdução e ampliação do PACS, do PSF e do Piso de 

Atenção Básica – PAB, a integralidade acabou se reduzindo a uma Cesta Básica para 

cidadãos mínimos e dando maior liberdade para o setor privado crescer.  

O PAB, a princípio desejável e consoante aos princípios constitucionais, 
esconde em seus valores o engodo maior de se dizer que, agora sim, estão 
sendo financiadas as ações básicas, quando em 1996 os valores do PAB eram 
da ordem de 12 reais hab/ano, o PAB é implantado em fevereiro de 98, ao 

                                                 
62 O que o autor ironicamente chama de NOB/98 é o conjunto de 64 portarias que foram lançadas para 
regulamentar a NOB/96 e a desvirtuou quase por completo. 
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valor de apenas 10 reais, permanecendo assim até pelo menos o inicio de 
2002 (Carvalho, 2002:192).  
 

Esta situação ilustra a aplicação das cláusulas que constam nos contratos de 

empréstimos do Banco Mundial. Ao mesmo tempo, na lógica da produção flexível, da 

mundialização do capital e do neoliberalismo, o SUS como foi concebido não cabe, era 

necessário ser desmontado, desqualificado e colocado como incoerente e incompatível com a 

lógica natural do progresso, da governabilidade e da dinâmica do mercado. 

Ao lado deste processo de desqualificação do SUS e do processo de recentralização, as 

ações básicas que o Ministério realiza são hiper-dimensionadas por artimanhas ideológicas e 

pela retórica de redução das desigualdades, de autonomia para o gestor municipal, que 

chegam a esconder o privilegiamento da política da cesta básica. Vale destacar: 

Introduzido efetivamente em 1998, o Piso de Atenção Básica – PAB – muda 
o paradigma das transferências dos recursos via faturamento (produção), para 
automáticas pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais de saúde. 
Transferindo recursos para procedimentos com atenção básica [...] 
diretamente aos municípios, é assegurado valor per capita de no mínimo R$ 
10,00 [ano]. Assim o Ministério da Saúde garantiu as transferências mensais 
aos municípios, diminuindo as desigualdades e permitindo que 
desempenhassem seu papel: o de administrador do sistema de saúde local, 
uma vez que é ele quem melhor conhece as necessidades da área. [...] O PAB 
pode ser considerado como agente intermediário no processo de 
descentralização, contribuindo sobremaneira com os princípios do SUS, que 
são a universalidade, a equidade na prestação dos serviços e a integralidade 
da assistência (Brasil, 2002a:25). 

 
E continua o representante do Ministério demonstrando os méritos do SUS: 
 

O SUS é usado, sobretudo pelos mais pobres, sendo assim, importante fator 
de distribuição de renda e redução de desigualdades. Para os 20% mais 
pobres, o número de consultas realizadas fora do sistema público é muito 
pequeno, 0,1 consulta por habitante, relação que se altera conforme cresce a 
renda. Também é possível verificar que as consultas realizadas pelo SUS 
estão diretamente direcionadas para as camadas de menor renda, pois as 
consultas por habitante decrescem com o aumento da renda. [Do mesmo 
modo] número total de internações cai conforme a renda aumenta, caindo 
também o número de internações SUS, o que significa que os recursos 
públicos estão dirigidos para as acamadas mais carentes (Brasil, 2002a:45-6). 
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Nestas considerações, observa-se um esforço do governo em desvirtuar ou inverter os 

princípios do SUS. A não universalização neste caso é vista como um fator de distribuição de 

renda e redução das desigualdades. Estes discursos numa conjuntura privatizante e de 

desvinculação do Estado dos seus deveres sociais, têm a finalidade, segundo Castilhos (2003) 

de: 

obscurecer o raciocínio e simplificá-lo, para que a sociedade brasileira e seus 
técnicos, profissionais, intelectuais, cientistas e servidores, partidos políticos, 
usuários e seus representantes omitam-se da discussão mais profunda e 
fundamental que é aquela que trata das questões estruturais de economia 
política. 

 
A leitura da economia burguesa analisa as relações aparentes, rumina e sistematiza 

continuamente como verdades sobre seu próprio mundo. Esse processo facilita a alienação do 

homem sobre seu próprio mundo e obscurece a perspectiva de classe. Já a economia política 

possibilita a investigação dos nexos causais, das condições burguesas de produção e de suas 

medições e artifícios que facilitam a reprodução social em seus termos (Marx, 1999). 

Neste processo de sistematizar continuamente seu mundo a economia burguesa trata as 

políticas da equidade como máximas de bem-estar para todas as classes, sem qualquer 

perspectiva de um Estado de Bem Estar. Mas igualdade formal e equidade não têm resultado 

em igualdade real, porque as causas da desigualdade social e econômica nascem da 

exploração e da acumulação e estas são cuidadosamente obscurecidas pelos artifícios da 

ideologia e das políticas de envolvimento.  

A partir de 1988, com a universalização do direito à saúde, deixando de ser um direito 

contributivo, expandem-se as demandas impondo a necessidade de ampliação dos serviços. 

Essa demanda se expande porque até então só tinha acesso quem estava inserido regularmente 

no processo produtivo, o principal pilar que caracteriza a cidadania regulada. Segundo o 

CONASEMS (2003:03), os quinze anos de SUS representaram a inclusão de 70 milhões de 

brasileiros antes excluídos. Ainda que sendo inquestionáveis os méritos deste processo, não se 
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pode desconhecer que esta universalização tem significado uma inclusão precária para as 

camadas de mais baixa renda, enquanto se abriram inúmeros espaços para frações da classe 

média e alta buscarem os serviços do sistema privado. 

Segundo a Comissão Organizadora da 12ª Conferência Nacional de Saúde: 

O sistema público existente na época [antes da Constituição de 1988], que 
oferecia assistência apenas à parcela da população que era integrada ao 
mercado de trabalho formal, passou a atender à demanda de todos os 
cidadãos brasileiros, num contexto econômico desfavorável, que incluía a 
restrição do gasto público. Sem investimentos que permitisse ampliar as 
condições da oferta e com a compressão dos valores de remuneração aos 
prestadores públicos e privados, o resultado foi a progressiva degradação da 
qualidade dos serviços (Brasil, 2003b:12-3). 

 
Com a municipalização a maioria dos municípios se vê pressionada por novas 

demandas, advindas especialmente do desemprego, tendo que dar conta da ampliação ou 

implantação de novos serviços, mas seus recursos são reduzidos ou repassados com rubricas 

determinadas. Derivam deste conjunto, ainda que com justificativas diferenciadas por parte da 

União, dos estados e municípios, medidas para o corte de benefícios, achatamento salarial dos 

servidores, não contratação de funcionários públicos via concurso público e novas políticas 

sociais focais em detrimento das universais. No caso da saúde, a ampliação do PACS e do 

PSF63, que abarcou um exército de trabalhadores precarizados64, representou também uma 

medida de combate ao déficit público. Segundo o Ministério da Saúde, em 2003, somente o 

exército de ACS representava mais de 180 mil trabalhadores. Sobre o conjunto de 

trabalhadores precarizados na saúde pública estima-se existirem 800 mil pessoas, 

representando 40% do total dos empregos públicos (Nogueira, 2003). 

                                                 
63 Em 2001 o PSF estava implantado em 66% dos municípios brasileiros, sendo sua presença regional bastante 
diferenciada: Nordeste 71% e Centro Oeste 81%. O PACS estava presente em 86% dos municípios com a 
mesma desproporcionalidade regional: 94% no Norte e 99% no Nordeste (Brasil, 2001). Em 2003, o PSF 
contava com 17.160 equipes em 90% dos municípios brasileiros. 
“Segundo o Ministério Público do Trabalho, 75% dos cerca de 191 mil agentes comunitários de saúde são 
terceirizados ou autônomos, o que não é permitido por lei” (Suwwan, L. Promotoria ataca terceirização de 
agentes de saúde. Folha de São Paulo, 18 de setembro de 2004). 
64 “Por trabalho precário entende-se aquele que se exerce na ausência de direitos trabalhistas e de proteção social, 
ou seja, o que é desprovida da cobertura das normas legais e não garante os benefícios que dão segurança e 
qualidade de vida ao trabalhador, o que inclui entre outros a aposentadoria, o gozo de férias anuais, o 13º salário 
e as licenças remuneradas de diversos tipos” (Ministério da Saúde, 2003:8). 
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A ampliação das demandas por serviços de saúde no âmbito municipal não aconteceu 

somente em função da universalização como um processo formal, mas representa na ponta o 

impacto da reestruturação produtiva e dos renovados processos do capital em busca de 

autovalorização. O fenômeno crescente do desemprego está empurrando camadas que 

conseguiam satisfazer suas necessidades de saúde no sistema privado, para o público.  

Barros (2001) afirma que o Ministério da Saúde ao mesmo tempo em que ampliou a 

responsabilidade dos municípios de executar ações, também retraiu o poder decisório, ao 

estabelecer rigidez para a alocação dos recursos. A autora assevera que a retração da 

autonomia via regulação inaugurou um processo de ‘recentralização seletiva’: 

Que vem a se consolidar com a edição da Norma Operacional da Assistência 
à Saúde NOAS – SUS 01/2001 (...), que redefiniu funções das esferas de 
governo e fragmentou a gestão do sistema segundo níveis de complexidade 
tecnológica da assistência, subtraindo ao gestor municipal poder de decisão 
sobre determinadas áreas do sistema (Barros, 2001:309). 

 
As normatizações constantes do SUS, além das freqüentes portarias e resoluções, não 

permitem que os gestores estaduais, municipais e conselheiros se apropriem e executem, pois 

logo estão sendo substituídas ou complementadas. Sob o pretexto de racionalizar e permitir 

acompanhamento por parte dos estados e do Ministério da Saúde, novos critérios e tarefas 

estão sempre sendo colocados aos municípios, por exemplo: Plano Municipal de Saúde, 

Agenda de Compromissos Municipais, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

Plano de Regionalização, Quadro de Metas, Planos e compromissos da vigilância sanitária, 

epidemiológica, nutrição, farmácia... e ainda o Pacto de Indicador da Atenção Básica. Esta é 

uma cesta de compromissos que os técnicos das secretarias municipais mal conseguem 

compreender e executar. Talvez esta seja mais uma estratégia para o governo federal assumir 

sozinho e de maneira centralizada, pois seus interlocutores estão normalmente atrasados em 

relação aos parâmetros legais. Esse emaranhado de documentos que se misturam, imbricam e 
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acabam significando pouco, pois o próprio Ministério da Saúde não consegue acompanhar, 

avaliar e fiscalizar65. 

Carvalho (2005a) tem uma explicação para este fenômeno: 

a legislação que trata do direito à vida e à saúde no Brasil é extensa e muda 
com muita facilidade. As normas brotam de onde menos se espera. Nos 
últimos 10 anos as portarias ministeriais são publicadas à razão de 10 por dia 
útil! Assim, foi neste ou no governo anterior, mostrando não estar isto ligado 
à cultura e às práticas partidárias diferentes.  

 
Com nesta estratégia, até a NOB passou a se chamar NOAS a partir de 2001. Segundo 

Carvalho (2002), o espírito recentralizador iniciado em 1996 consagrou-se com a NOAS-2001 

e foi complementado com a NOB 2002. Com ela os recursos estão todos centralizados e 

fatiados. 

 Já nasceu com o novo no seu nome. Seu batismo de Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS, caracteriza bem seu espírito. Marcar terreno. 
Dizer ao mundo que o Ministro [José Serra] e equipe eram outros diferentes 
dos que os antecederam. NOB seria coisa do passado. Agora tudo seria novo. 
Até o nome: NOAS (Carvalho, 2002:228). 

 
Como conseqüência destas freqüentes normatizações, o planejamento tornou-se mero 

instrumento de captação de recursos, induzindo o processo de gestão a concentrar-se em 

aspectos administrativos, distanciado-se do reconhecimento dos problemas e necessidades de 

saúde da população e da gestão. Isso tem ocasionado a reprodução de um estilo de gestão e de 

um modelo assistencial, que privilegiam a gerência contábil e o atendimento à demanda por 

serviços médico-ambulatoriais e hospitalares, em detrimento das ações promocionais e de 

prevenção de agravos e danos à saúde coletiva. Segundo Santos (2005), havia 101 formas, em 

2004 de transferências de recursos da União para Estados e Municípios pelo sistema de 

adesão a projetos e programas federais, o que tem o mesmo sentido da transferência 

convenial, uma vez que a adesão a projetos e programas obriga o aderente a observá-los na 

íntegra, mitigando a autonomia dos entes públicos na elaboração do planejamento de saúde. 
                                                 
65 Os processos a serem acompanhados, segundo o Ministério da Saúde - SIAFI, nos anos de 1998, 1999 e 2000, 
são, a cada dia, crescentes. Em 1998, eram 14.858, em 1999, 17.750 e em 2000, 25.571. Fica registrado o 
crescimento de 72%, entre 1998 e 2000 (Carvalho, 2002:280). 
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Para fazer frente aos projetos em disputa e se adequar às estratégias de Reforma do 

Estado, elaborou-se uma série de normatizações para o SUS. Carvalho (2001), ao tratar das 

Normas Operacionais Básicas – NOBs, diz que elas, na introdução, reafirmaram os princípios 

do SUS, mas, na continuidade, tornaram-se armas burocráticas, repetitivas do desnecessário, 

apresentando intenções inócuas de inovar, acabam na explicação da explicação. A NOB/96, 

que começou a ser implantada em 1998, a NOAS/2001 e a NOAS 2002 voltam a caracterizar 

o princípio totalitário do Ministério da Saúde de decidir sozinho. Uma era de recentralização 

burocrática foi iniciada com estas normatizações, pois, hoje, os recursos estão todos 

centralizados e fatiados. As NOAS, por sua vez, são caracterizadas pelo autor como um 

pacote que chegou em meio às negociações e às indefinições. 

Em alguma medida as normas operacionais básicas se tornaram mecanismos 

importantes na operacionalização do sistema e representam avanços na relação entre os 

gestores, na definição das funções de cada nível de governo e no aumento das transferências 

financeiras diretas fundo à fundo. As normas também se transformaram em estratégias 

governamentais para repassar funções aos municípios com pouca capacidade administrativa e 

poucos recursos humanos e financeiros (Viana, 2004). Para Levcicotz (2001), as 

normatizações dão margem às ambigüidades de interpretação e propiciaram o surgimento de 

arranjos institucionais, conciliações e pactos com graus variáveis de descentralização. Desse 

modo, as objetivações do SUS estão em aberta contradição com seus pressupostos. 

Toda esta ênfase dada à questão do financiamento da saúde se justifica, pois ele tem 

sido o principal alvo da correlação de forças entre os que defendem a implementação do SUS 

e os que propõem sua restrição e privatização (os representantes da área econômica dos 

últimos governos, setor privado e a elite nacional de forma geral). Ao se identificar inúmeros 

gargalos no sistema público, com certeza, o tema do financiamento foi o que exigiu maior 

vigilância e empenho da parte dos sanitaristas e dos organismos colegiados de controle social. 
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A perspectiva privatista da política de saúde se comprova no discurso do ex-ministro 

da saúde, José Serra, (com gestão de 03/1998 a 04/2002) quando se referiu aos princípios que 

norteariam seu trabalho, frente ao Ministério, como: a) garantir a todas as pessoas que não 

dispõem de informação e de dinheiro o acesso ao direito constitucional de universalidade do 

atendimento à saúde; b) o SUS deve integrar as áreas estatal, filantrópica e privada, na 

produção dos serviços; c) o atendimento básico e o SUS precisam avançar e flexibilizar seus 

métodos de funcionamento; d) prioridade ao atendimento à família e à saúde da mulher; e) 

aprimorar a rede de Santas Casas e Hospitais Universitários, com a implementação de 

programas de qualidade e o estímulo à montagem de Planos de Saúde (Serra, 2000). 

Vale destacar que entre os eixos priorizados para o trabalho, no Ministério, está a 

integração com a área privada. Assim, ela já não é mais complementar ao SUS, conforme os 

preceitos legais, mas deve ser integrada a ele. 

Muito mais do que considerar a função de Ministro como uma responsabilidade 

pública-estatal, José Serra (2000:23) explicitou que aceitou o cargo como uma missão, para 

agregar e somar esforços com todos que “dedicaram suas vidas ao sacerdócio da Saúde 

Pública. [...]. Esta soma, esta agregação, só tem uma finalidade: atender aos que precisam, dar 

um mínimo de segurança às famílias temerosas dos efeitos destruidores de uma doença". 

O Ministro entende o trabalho da saúde pública como uma missão e sacerdócio, porém 

não parece perceber o papel regulador e direcionador que possui o Ministério na condução 

dos serviços de saúde pública, deixando como responsabilidade individual a procura por um 

serviço que as pessoas entendam como satisfatório. Na seqüência, sua posição sugere uma 

espécie de Serviço de Proteção ao Consumidor da saúde como forma de corrigir as 

imperfeições deste setor do mercado. 

Quero também dizer a essas pessoas: não hesitem em reclamar, em protestar 
quando julgarem que o atendimento é insuficiente ou inadequado. No Brasil, 
não pode haver cidadãos de primeira e segunda classe, estes submetidos a um 
conformismo que os marginaliza do exercício dos seus direitos. Saber, ter 
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consciência de que o serviço público deve tratar com respeito e dignidade 
cada um dos seus usuários é uma condição necessária para que esses serviços 
melhorem. Somente no dia em que as pessoas que hoje se sentem de segunda 
classe tomarem consciência de que não o são, teremos um país e uma 
sociedade, além de prósperos, mais justos66 (Serra, 2000:24). 

 
E não pense, continua o Ministro (2000:25): “que reclamar e protestar é uma 

perspectiva subversiva, pois ela é uma atitude essencial numa economia de mercado”. Nesta 

economia, quando um consumidor ou usuário não se sente bem atendido pelo produto ou 

serviço que adquire, pode mudar a marca ou fornecedor. Mas em áreas como a saúde, isso não 

acontece. Nela, o mercado e a concorrência operam pouco e mal. Para forçar um bom 

atendimento, finaliza o Ministro o consumidor/usuário: “além de procurar informar-se 

melhor, deve reclamar, protestar. A reclamação, o protesto, é um direito legítimo no regime 

democrático. Corrige, em certas circunstâncias, do lado do consumidor, os defeitos do 

mercado” (Serra, 2000:25-6).  

As idéias do ex-ministro estão em sintonia com os mecanismos acima destacados, que 

visam restabelecer as relações de produção e de acumulação em crise. Estas perspectivas 

determinam a agenda das políticas sociais e criam novas estratégias para viabilizarem a 

continuidade da reprodução da sociabilidade do capital. No caso da saúde, os princípios da 

integralidade e universalidade no atendimento estão se transformando em novas estratégias de 

um modelo assistencial, que sem negar explicitamente estes fundamentos, se materializaram 

em uma cesta básica de cuidados básicos em saúde, com os PACS e PSF. Estes programas 

são justificados pela crise de financiamento, pelo aumento da desigualdade social, pelas 

mudanças no perfil demográfico (envelhecimento populacional) e epidemiológicas (doenças 

crônico-degenerativas e causas externas). Estes programas apesar de possibilitarem acesso à 

                                                 
66 Talvez a concretização desta idéia do ex-ministro José Serra esteja se corporificando na gestão do ministro 
Humberto Costa, que ao falar das metas de seu governo destaca: “Queremos instituir o Código de Direitos do 
Usuário do SUS, uma ferramenta para que o cidadão reclame pela atenção digna a que tem direito” (Entrevista 
com Humberto Costa, ministro da saúde. In Boletim da ABRASCO, nov. 2002 a abril 2003, n. 87). 
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certa camada da população historicamente distante dos serviços básicos de saúde, segundo 

Lucena (2002:66): 

correm sérios riscos de se distanciarem das premissas básicas do SUS, 
sistema que resultou de lutas sociais da classe trabalhadora. Isto ocorre na 
medida em que, as idéias universal-publicistas do SUS estão enfrentando um 
embate com o ideário neoliberal de Estado mínimo e de políticas sociais 
focalizadas nos mais pobres dentre os pobres. Assim, o PACS e o PSF, 
podem ser usados como meros instrumentos de ofertas de cestas básicas em 
saúde, advogadas pelo interesse assistencial-privatista na saúde. 

 
O Brasil apresenta um quadro em que coexistem, e muitas vezes se superpõem, as 

velhas e novas doenças. A título de ilustração, destaco a persistência das filas para 

atendimento (demanda reprimida), falta e desvio de recursos, centralização do saber e da 

prática médica, cultura hospitalocêntrica e as novas práticas, que se dizem preventivas, ainda 

reatualizam o caráter do sanitarismo campanhista e das ações focalizadas. Surgem como 

novos problemas, as doenças negligenciadas (epidemias e doenças contagiosas - as chamadas 

doenças da pobreza), e o aumento das doenças crônico-degenerativas como decorrência da 

ampliação da expectativa de vida e do modo de vida contemporâneo. Os perfis de 

morbimortalidade apresentam elevados indicadores vinculados a causas externas, destacam-se 

os problemas da violência doméstica, social e do trânsito; os decorrentes da dependência 

química (uso de drogas) e dos problemas ambientais67. Formam desse modo um elevado 

índice de mortes prematuras e novas demandas de atendimento nos serviços públicos de 

saúde.  

As unidades básicas de saúde multiplicaram-se, na última década, mesmo assim não 

vêm conseguindo atender à demanda potencial e potencializada. Gilson Carvalho (2002), 

reconhecendo todos os desmandos e inconstitucionalidades na gestão do SUS, considera este 

sistema um gigante em eficiência que faz dois bilhões de procedimentos/ano com os poucos 

                                                 
67 Para ilustrar dados do novo perfil de morbimortalidade que está se configurando no Brasil, órgãos oficiais 
indicam que mais de 40 mil pessoas morrem assassinadas por ano e mais de 600 mil são internadas anualmente 
por causas externas no SUS (In. Boletim da ABRASCO, nov. 2002 a abril 2003, n. 87). 
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recursos que tem68. Para Wagner Campos (2000), com o SUS nos anos de 1990, aumentou-se 

o número de servidores públicos da saúde, expandiu-se à cobertura de saúde bucal e 

hemodiálise. O SUS é o único sistema de saúde pública no mundo que atende universalmente 

a todos os portadores do vírus HIV com tratamento e medicamentos, tendo como 

conseqüência a aceleração invertida da AIDS. Além do mais, com a implementação do SUS, a 

idéia de democracia direta foi introduzida com as Conferências e Conselhos de Saúde, dando 

vida à diretriz constitucional de participação da comunidade. Longe de configurar mudanças 

substantivas em direção à realização dos princípios do SUS e ainda reproduzindo traços da 

cultura política tradicional, estes espaços colegiados estão introduzindo alguns elementos de 

democratização e transparência na gestão pública.  

 

 

3.2.3 – A expansão e o refluxo da perspectiva na implementação democrática do SUS 

 

O ano de 2003, com certeza, tornar-se-á um marco na história da política brasileira em 

função de ter assumido a presidência da República um membro da elite sindical não provindo 

dos segmentos burgueses. No entanto, o processo regressivo e conservador que marcou a era 

FHC e José Serra na saúde não sofreu descontinuidade.  

A vitória do PT, segundo Dias (2003:7) pode ter representado inicialmente um Fora 

FHC e, para a saúde, acrescento um Fora José Serra, mas ela não apaga as condições 

concretas em que o governo vai atuar, ao mesmo tempo coloca novas possibilidades de ação e 

direção. Apesar de Lula ter sido eleito com forte apelo das massas, a princípio, parece ter 

representado uma fratura no projeto consolidado nos anos de 1990, pois, a situação que não 

                                                 
68 Procedimentos da Assistência Hospitalar e Ambulatorial pelo Sus em 2002: 1 bilhão de procedimentos de 
atenção básica, 251 milhões de exames laboratoriais, 8,1 exames de ultra-sonografia, 132,5 milhões de 
atendimento de alta complexidade, 2,6 milhões de partos, 83 mil cirurgias cardíacas, 60 mil cirurgias 
oncológicas e 23,4 mil transplantes de órgãos (Ministério da Saúde, 2003). 
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nos pode cegar diante das concessões feitas pela esquerda para chegar à vitória eleitoral e os 

compromissos econômicos firmados para atender às necessidades do mercado, e às 

armadilhas deixadas após doze anos de contra-reformas não nos dão sinais nada empolgantes. 

As análises sobre os primeiros anos deste governo, ainda sem o devido distanciamento 

histórico, são muito diversas e extremamente polêmicas, mas nada animadoras, pois a direção 

das políticas macro-econômicas continua seguindo as políticas neoliberais que se 

solidificaram em solo brasileiro nos anos de 1990 e estão submetendo a sua lógica as políticas 

sociais. A proposta democrático-popular que sustentou os primeiros anos de vida do Partido 

dos Trabalhadores, desde 1979, vem sofrendo um crescente rebaixamento do projeto 

ideopolítico. Este processo permitiu as alianças com as elites conservadoras e com 

representantes do capital produtivo para a composição do seu governo, ao mesmo tempo em 

que não possibilitou que a prática política deste governo rompesse com a direção firmada na 

era FHC. 

No governo Lula, Humberto Costa assumiu o Ministério da Saúde69, levando para os 

quadros dirigentes pessoas reconhecidas por sua militância política e intelectual no 

Movimento de Reforma Sanitária e na defesa da implementação do SUS. Houve inicialmente 

na saúde, como nas demais políticas sociais, uma reanimação das forças progressistas. Mas o 

desenvolvimento desta gestão além de reconhecer os limites internos ao sistema de saúde, 

logo começou a se deparar com as pressões do grande capital, leia-se: grupos da indústria de 

equipamentos e medicamentos, empresas de medicina de grupo e tecnoburocratas de dentro e 

fora do governo. Estas pressões se realizam basicamente com a presença de lobbystas nos 

espaços do parlamento, no executivo (das três esferas de governo), nos consultórios dos 

                                                 
69 Para efeitos de análise neste trabalho, as considerações que se faz ao governo Lula se limitarão ao período de 
permanência de Humberto Costa à frente do Ministério da Saúde (01/2003 a 06/2005). Vale destacar que estas 
considerações são superficiais, pois ainda faltam elementos para avaliação da gestão deste ministro. 
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profissionais e também pelo enfoque impactante e privatista dado pela mídia aos problemas 

da saúde pública70. 

Logo no início do governo, parecendo alheio a este processo de correlação de forças, o 

presidente Lula assim se manifestou sobre as prioridades de governo em relação à saúde: 

Saúde, como se sabe, é um dos nomes da cidadania. Sem ela, é impossível 
assegurar a base de todos os direitos, que é o direito à vida. Tão importante 
quanto democratizar o acesso à saúde, é tomar medidas eficazes para corrigir 
a desumanização que tomou conta dos sistemas públicos de atendimento. 
Essa situação humilha o paciente, faz do médico um robô e reduz ainda mais 
a eficiência dos recursos sempre escassos nessa área. 
É preciso, portanto enfatizar uma de nossas prioridades nesse setor: o 
aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, com ênfase na 
medicina preventiva, ou seja, na saúde da família. Essa é uma diretriz que 
atende a duas necessidades: faz crescer a eficiência do dinheiro gasto na 
saúde e reinjeta humanidade na relação médico-paciente - hoje no sistema de 
saúde o doente não passa de um número, uma ficha (Silva, 2003:01). 

 
 Especificamente sobre a política de saúde no início do governo Lula, pode-se destacar 

alguns aspectos positivos, como: o retorno da concepção de Reforma Sanitária em discursos e 

documentos do Ministério; escolha de profissionais comprometidos com a Reforma Sanitária 

para ocupar o segundo escalão do Ministério da Saúde; participação do ministro nas reuniões 

do Conselho Nacional de Saúde, a coordenação da Secretaria Executiva do Conselho 

Nacional está nas mãos de uma representante de entidade trabalhista; convocação 

extraordinária da 12ª Conferência Nacional de Saúde e o tímido retorno da concepção de 

Seguridade Social71. Em paralelo aparecem pontos que são considerados negativos, alguns até 

se referem à forma de implementação dos aspectos tratados como positivos em sua 

formulação. Entre eles: a concepção de Seguridade Social quando aparece está desarticulada 

da Previdência e Assistência Social; continua a proposta de Agentes Comunitários de Saúde, 

                                                 
70 Ainda que se reconheça o papel da mídia em denunciar os desmandos, filas gigantescas, negligências, 
sucateamento das instalações e a falta de material e equipamentos, entendo também que seu papel em relação ao 
sistema público de saúde não pode aí se limitar. 
71 Segundo o Ministro Humberto Costa as Diretrizes do Ministério da Saúde para 2003 (Londrina, 05/03) foram: 
Ampliação do Acesso aos Serviços e Ações de Saúde, inclusive Assistência Farmacêutica, com garantia da 
qualidade do atendimento; Intensificação das ações de controle de endemias e fortalecimento das ações de 
vigilância em saúde; formulação e implantação de política de recursos humanos; e, fortalecimento da gestão 
democrática do SUS. 
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com a soma de Agentes de Saneamento, de Vigilância Sanitária, de Saúde Mental, refletindo a 

precarização do trabalho e a desumanização do próprio trabalhador e dos usuários; aumento 

insignificante de verbas; e, a política de educação para o SUS, que pretere as unidades de 

ensino (sobretudo as universidades públicas) em favor das ONGs (Bravo, 2004). No entanto, 

a percepção que se tem é de que as características positivas foram mais evidentes no início do 

governo. No decorrer da gestão há um recrudescimento do conservadorismo que se tornou 

visível através da condução das ações e também com a troca dos técnicos dirigentes. 

 Por esta forma de condução da política de saúde verifica-se que ora se reforça o 

projeto da Reforma Sanitária, e ora o projeto privatista. A tensão que Bravo (2001) identificou 

nos anos de 1990 entre o paradigma da Reforma Sanitária e o privatista persiste neste 

governo. 

Em meados do primeiro ano a gestão de Humberto Costa se deparou com uma 

avalanche de denúncias: a crise do Instituto Nacional do Câncer - INCA -, quando sua direção 

demitiu-se em bloco; a demissão do secretário-executivo da Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA sob a alegação da falta de competência e as denúncias de 64,5% dos cargos de 

direção do Ministério terem sido entregues a profissionais vinculados ao PT72. Estas e outras 

denúncias implicaram em muitas manifestações a favor da permanência do ministro na 

pasta73.  

                                                 
72 O compromisso dos nomeados para cargos de confiança do Ministério é questionado pela imprensa sob outros 
parâmetros que não o da Reforma Sanitária. O texto a seguir revela que a correlação de forças está grande e 
minada por diferentes interesses e que os pontos destacados como positivos são polêmicos. “O governo federal 
entregou 64,5% dos cargos de direção do Ministério da Saúde e das instituições ligadas à pasta aos médicos e 
aos profissionais que têm vínculo com o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O reparte incluiu o 
PPS e o PCdoB, aliados do Planalto no Congresso Nacional. A assessoria do ministro da Saúde, Humberto 
Costa, membro do diretório nacional do PT, informou que as nomeações são norteadas pelo tripé compromisso 
político, competência técnica e ética. O compromisso político da cúpula do ministério foi demonstrada por meio 
do percentual de profissionais filiados ao PT e a partidos ligados ao Planalto. Porém, a crise do Inca (Instituto 
Nacional do Câncer) colocou a competência em xeque. O Ministério da Saúde se empenha para provar que esse 
é um caso isolado”. (“Governo loteia cargos de direção da Saúde”. In. Folha de São Paulo, 30/08/03). 
73 Tornaram públicos documentos, várias entidades e personalidades de reconhecida luta em favor do SUS: 
CEBES, ABRASCO, Rede Unnida, ABRES, CONASS, CONASEMS, Sônia Fleury, Jandira Fegali, Roseni 
Pinheiro, Gilson de Carvalho, Júlio César Marchi, Flávio Magajewski, entre outros. 
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As manifestações aconteceram no período em que se discutia a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária da Saúde para o ano de 2004, na qual o Ministério da 

Fazenda, com anuência da presidência da República havia feito articulações para que R$ 

4.477 bilhões da saúde fossem gastos com saneamento e segurança alimentar (Fome Zero), 

ações historicamente não tipificadas como serviços de saúde. 

Passada a fase de animação e expectativa, as ações do governo estão mostrando 

características mais intensas de conservadorismo, regressão e continuísmo das políticas 

iniciadas nos anos de 1990. A condução e definição das políticas de saúde na segunda metade 

do governo estão sob o comando da ala mais conservadora. Nos serviços, propriamente, não 

está sendo diferente, estas características se explicitam na intensificação das ações do PSF 

como forma de reduzir custos, a não aprovação da política de trabalho em saúde (o Plano de 

Cargos, Carreira e Salários - PCCS - único para o SUS), a permanência das indefinições 

quanto a um financiamento estável para a saúde e a retirada em fins de 2004 dos cargos 

decisórios do Ministério de pessoas reconhecidamente vinculadas à defesa do SUS74.  

No governo Lula, a efetivação do financiamento da saúde não está sendo menos 

polêmica. Já no final do governo FHC-Serra as tentativas legais de inviabilizar o 

financiamento pareciam reduzidas, então as forças conservadoras e privatistas desse governo 

começaram a se contrapor ao conceito ampliado de saúde que sustentou a regulamentação do 

SUS e o seu contraditório processo de implementação. Como visto no capítulo 2, o conceito 

ampliado de saúde é complexo, pois envolve desde os condicionantes gerais da vida humana 

até providências específicas como a realização de um curativo, aferição da pressão arterial a 
                                                 
74 Com a reforma ministerial no primeiro semestre de 2005 Humberto Costa deixou a pasta da saúde, assumindo 
em seu lugar Saraiva Felipe. “O perfil do novo titular, José Saraiva Felipe, não deixa de ser positivo: ele é um 
político, mas sem dúvida entende de saúde. Tem Mestrado em Saúde Pública, foi professor universitário e 
ocupou postos importantes nas três esferas de governo, com destaque para ter sido Secretário Municipal de 
Saúde em Montes Claros e Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais. Melhor, impossível, embora não seja 
um perfil radicalmente diferente daquele de Humberto Costa, que está sendo afastado agora. Saraiva mal começa 
e já enfrenta a oposição até de seu próprio partido. Terá tempos difíceis pela frente, sem dúvida. Mas é no campo 
da própria saúde que a coisa estará pegando. Isso porque dois dos grandes problemas da área ainda se encontram 
longe de uma solução viável: falo do financiamento e da relação entre os níveis de governo. (Flavio Goulart. 
Será que Saraiva salvará a saúde? Julho/2005, on line, site CONASS). 
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transplantes. Para o financiamento do sistema de saúde brasileiro se convencionou que seu 

orçamento se destinaria a cobrir ações de cunho assistencial em caráter de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação. 

É uma convenção. Mas a delimitação é essencial, não só para efeito de 
financiamento, mas também para efeito de identificação do campo específico 
da saúde. Não se entenda isto erroneamente. Não se está questionando, nem 
negando a determinação do econômico, do social, do intersetorial nas 
condições de saúde da população. O que se discute é a delimitação do campo 
de trabalho e atuação, específicos da saúde e de seu pessoal. Por essa razão 
refere-se a intersetorialidade, preceito constitucional para a saúde: a 
integração da saúde com outros setores. Não se pode entender esta convicção 
dos determinantes da saúde-doença, como responsabilização da Saúde por 
todos os outros setores. Nem sempre se quer entender desta maneira, e isto 
tem, mais que ajudado, atrapalhado o setor saúde. Não se usa o conceito 
expandido para se agregar mais recursos à saúde. O contumaz é, sob o 
pretexto de conceito amplo de saúde, retirar recursos específicos da saúde 
para outras áreas, como saneamento, meio ambiente, coleta e destino de lixo, 
merenda escolar, assistência social integral, melhorias viárias e outras 
(Carvalho, 2002:202)75. 

 
As investidas do governo federal a partir de 2003 para reduzir o orçamento específico 

da saúde com vistas a não comprometer o Bolsa Família, o seu principal programa na área 

social, continuam sendo freqüentes. O conceito ampliado de saúde continua sendo utilizado 

com o pretexto de destinar recursos vinculados à saúde para atender outras áreas sociais que 

impactam nas condições de saúde. Em março de 2005, o governo encaminhou ao Congresso 

projeto de lei para reduzir em R$ 1,2 bilhões o Orçamento da saúde aprovado para este ano. 

No primeiro ano de mandato, Lula teve de recuar da idéia durante o debate 
da lei orçamentária de 2004. Na ocasião, sofreu pressão da frente 
parlamentar da saúde, que reúne cerca de 250 deputados e senadores, além 
de receber uma recomendação contrária do Ministério Público (Salomon, 
04/03/2005). 

 

                                                 
75 Em maio de 2005 o Departamento de Apoio à Descentralização do Ministério da Saúde, divulgou (Oficio 
Circular N° 011/05 DAD/SE /MS) a Decisão 600/2000 do Tribunal de Contas da União onde constava a seguinte 
redação: “O termo demais ações de saúde, contido no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 8.142/90 (negrito 
nosso), refere-se às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde inseridas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde, conforme as disposições dos arts. 196 e 198, II, da Carta Magna c/c o inciso III do art. 
5° da Lei n° 8.080/90, bem como aquelas ações constantes do art. 200 da Constituição Federal c/c o art. 6° da 
Lei n° 8.080/90”. 
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Nas três esferas de governo existe a vinculação orçamentária para a saúde conforme a 

EC 29. A partir de 2005, no entanto, a sua não regulamentação se deve à polêmica das forças 

que defendem a permanência da vinculação orçamentária e das forças que a rejeitam. 

Em relação à preservação do que temos de sistema público de saúde e sobre o seu 

orçamento alguns desafios são antigos e outros novos para este e para os próximos anos. A 

luta para não deixar incluir despesas não típicas de saúde dentro do orçamento da saúde. 

Agora com um novo grupo de inimigos, no Ministério das Cidades, que querem incluir o 

saneamento como despesa típica de saúde. Saneamento, bolsa alimentação, Fome Zero e 

merenda escolar são condicionantes da saúde, mas não ações típicas de saúde para fins de 

financiamento. Outra proposta que vem ganhando adeptos é a intenção de eliminar da 

Constituição os preceitos que obrigam à União, aos Estados e aos Municípios a gastarem um 

percentual fixo do dinheiro arrecadado para os setores de educação e saúde. Em dezembro de 

2003, o governo Lula se comprometeu junto ao FMI76 a estudar a desvinculação de recursos 

destas duas áreas, bem como flexibilizar as áreas tradicionais de aplicação do orçamento da 

saúde (Carvalho, 2005c). Na mesma época o plenário da 12ª Conferência Nacional de Saúde 

(Brasil, 2004) rejeitou possíveis iniciativas de desvinculação de recursos, exigindo o 

cumprimento dos percentuais em cada esfera de governo conforme a EC 29. 

Outros projetos que visam corroer o caráter de política pública universal da saúde 

andam em discussão no Senado, na Câmara Federal e na Comissão de Seguridade Social e 

Família: a) para se implantar o co-pagamento em consultas, exames e internações 

(acomodações especiais) dentro do SUS. Cada vez que o indivíduo utilizasse o serviço de 

saúde pagaria uma taxa, que teria duplo significado: moderar uso e contribuir no custo77. A 

                                                 
76  “Os candidatos a presidente, ou dirigentes já eleitos, primeiro negociam com o Fundo Monetário Internacional 
e o Banco Mundial as políticas de governo e depois reformam a Constituição do país para adaptá-la ao acordo 
firmado, num movimento inverso ao que deveria acontecer, ou seja, com base na observância dos preceitos 
constitucionais e à legislação nacional é que deveriam ser delineadas as políticas” (Castilhos, 2003:04). 
77 Ainda que enfrentando muitas resistências de setores progressistas a idéia de co-pagamento para acessar os 
serviços públicos e privados de saúde tem sido uma saída apontada nos diversos países desde o início da crise 
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implantação da Farmácia Popular em 2004 já iniciou este processo. Da mesma forma o 

plenário da 12ª Conferência Nacional de Saúde (Brasil, 2004) recomendou para que seja 

proibida qualquer cobrança de taxas a usuários do sistema; b) está tramitando no Congresso 

Nacional o Projeto de Lei 6.482/2002 permitindo a entrada de empresas ou capital estrangeiro 

nos serviços de saúde, de alta complexidade, no Brasil (leia-se como prioridade a Terapia 

Renal Substitutiva - diálises)78. 

Com outras estratégias o capital continua criando e potencializando para aumentar seu 

espaço na área da saúde. Um exemplo disso é a expansão do ensino superior, sobretudo, as 

instituições privadas estão jogando no mercado de trabalho inúmeros profissionais com perfil 

para atuar no meio urbano e em serviços de média e alta complexidade. Daí as estratégias de 

marketing apoiadas especialmente pela indústria farmacêutica e de equipamentos médico-

hospitalares que acabam criando novos nichos de mercado, seja para o setor público e 

privado. Deste processo estão surgindo novos conceitos em relação aos cuidados com a saúde 

individual, pois a todo instante se ouve ou se lê: consulte o seu médico. A autonomia 

individual e os saberes tradicionais e comunitários em relação à saúde estão perdendo seu 

                                                                                                                                                         
estrutural do capitalismo nos anos de 1970. No Brasil estas investidas remontam o período do governo Collor e a 
proposta de Emenda Constitucional que o presidente FHC encaminhou ao Congresso para restringir o princípio 
da universalidade. Esta taxa tem aparecido como justificativa para a racionalização do uso e contenção de 
despesas, também desencadearia efeito inibidor para consumir o supostamente desnecessário ou não essencial, 
vindo o usuário a valorizar mais o serviço. De outro lado possibilitaria também uma reserva técnica para realizar 
ações de âmbito coletivo ou financiar serviços de maior prioridade social. Ainda, o co-pagamento poderia 
corrigir a regressividade das fontes que alimentam o sistema público. (Vianna, S. et al. Gratuidade no SUS: 
controvérsia em torno do co-pagamento. Texto para discussão n. 587. Brasília: IPEA, set./1998) 
78 “Na Constituinte discutiu-se muito e concluiu-se não ser bom para os brasileiros, trazer para o Brasil, 
empresas e o capital estrangeiro para investir em assistência à saúde. [...] Juridicamente é possível fazer uma lei 
como o PL 6482-2002 para regulamentar a CF. A conveniência, a oportunidade e a necessidade de entrada de 
empresas ou capital estrangeiro no sistema de saúde brasileiro é um posicionamento técnico e político hoje, 
correto? Para o setor saúde público e privado? Como contratado complementarmente pelo SUS? Não se trata de 
reserva de mercado tecnológico, pois aparelhos, equipamentos, medicamentos e protocolos de conduta 
estrangeiros já têm entrada livre no Brasil há anos. O que precisamos discutir é uma empresa ou capital 
estrangeiro tornando-se proprietário de serviços de saúde de alta complexidade. Em jogo está a entrada do capital 
estrangeiro no nicho de mercado da saúde mais rendoso, mais de ponta, que mais pressiona e consegue preços. 
Com que intenções isto se dará? Com que objetivos a médio e longo prazo? Com que riscos para a saúde pública 
e privada?” (Carvalho, G. Empresas e o capital estrangeiro serão autorizados pelo Congresso, a entrar na 
assistência à saúde no Brasil. O MS já abriu mão, concordou e não coloca óbice. E nós? 
http://ciberforum.org.br:8080/~cnsonline/login  Acesso em 19/02/05). 

http://ciberforum.org.br:8080/~cnsonline/login
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valor e se remetendo à esfera do saber médico e a resultados de exames complexos realizados 

com equipamentos sofisticados. 

A aliança com profissionais que não é nova vem se intensificando de sutilezas, esta se 

dando desde o aparelho formador, até a fidelização do receituário de medicamentos e exames, 

estimulada e conferida pelas visitas dos representantes e seus pequenos mimos.  

Há indicações de que até associações de doentes estão sendo financiadas 
pelos fabricantes de medicamentos e equipamentos. Tanto na sua 
constituição e funcionamento, como na garantia dos serviços de apoio 
jurídico para assegurar medicamentos e equipamentos denominados de alto-
custo. Supõe-se que, indústria e comércio, hoje, paguem ágios a formadores 
de opinião, profissionais e instituições por indicação e uso de órteses e 
próteses. Supõe-se que, até mesmo, no âmbito do SUS, existam estas 
comissões (Carvalho, 2005b). 

 
Atualmente a influência externa ao modelo de atenção e organização dos serviços já 

não necessita da implantação de uma instituição estrangeira aqui, como foi com a Fundação 

Rockfeller. Agora a indústria de medicamentos e insumos médico-hospitalares, através de 

seus representantes impõe o modelo que lhes for conveniente. 

De alguns anos para cá existe um outro foco de investimento do capital. Completando 

o trabalho de fidelização dos profissionais e convencimento das pessoas, o capital está 

descobrindo outros caminhos. Passou a investir no campo jurídico. Advogados, Ministério 

Público e Judiciário estão articulados sob o argumento de defesa do direito à saúde e à defesa 

de procedimentos, medicamentos, equipamentos e órteses e próteses de última geração. 

Carvalho (2005b) analisa esta avidez do mercado de maneira irônica: 

se o direito à saúde é integral, incluindo todos seus níveis, com a assistência 
farmacêutica, não se pode negar nada em saúde. Nem os procedimentos mais 
sofisticados, nem o tratamento no exterior, nem o último medicamento 
lançado no exterior e ainda não autorizado no Brasil (Carvalho, 2005b). 

 
Interessante observar o recurso e o esforço que os representantes do capital fazem para 

reverter os conceitos que foram caros à luta sanitária. A estratégia tem sido transformar estes 

conceitos em outros para atender suas necessidades de ampliação e valorização. E neste caso a 
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integralidade defendida pelo capital parece sem freios, sem amarras e sem disciplina para o 

uso de tecnologias e medicamentos. 

Estes processos explicitam o que os sanitaristas já vêm denunciando há muitos anos, a 

privatização do SUS ou a chamada privatização por dentro. E as situações que evidenciam 

este processo são inúmeras e se mostram sempre de maneira renovada e com caráter de 

modernização e racionalização. Por isso cabe novo exemplo. Desde 2001, está tramitando no 

Senado Federal Projeto de Lei para regulamentar o atendimento de Planos e Seguros Privados 

de Saúde nos hospitais públicos universitários com a justificativa de criar condições para 

investir mais. A proposta é reservar até 25% dos leitos para esta porta. Mesmo sem 

regulamentação a Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino divulgava 

que a participação do setor privado nestes hospitais de ponta alcançava até 51% do 

faturamento e 22% da assistência - internações, consultas e exames (Leite, 2002a). Esta 

associação: 

reúne 157 hospitais de ensino e vinculados a universidades (45 subordinados 
ao MEC e ao Ministério da Saúde). Eles representam apenas 2,4% do total de 
hospitais que participam do SUS e respondem por 12,75% do total de 
12.227.655 internações do sistema em 2001. No entanto, são os responsáveis 
por quase a metade dos procedimentos que exigem alta tecnologia e pessoal 
especializado e originaram, em 2001, 24% das despesas do setor público com 
internações (Leite, 22/07/2002a). 

 
Esta questão passou por debate na 12ª Conferência Nacional e foi alvo de uma 

proposição, no meu entender vaga e pouco determinante. Ei-la: “redefinir as relações dos 

hospitais universitários, com os gestores nos âmbitos da atenção, ensino e pesquisa, 

considerando suas inserções no Sistema Único de Saúde, com controle social através dos 

conselhos de saúde” (Brasil, 2004:80). 

Este processo de privatização que vem acontecendo nos hospitais universitários é 

ainda mais preocupante porque fazem parte do aparelho formador. Portanto, o caráter público, 
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de direito social, universal e coletivo, em que se sustenta o SUS vem sendo dissipado por este 

tipo de prática. 

Outro fator que acelera a privatização por dentro é a prática da cobrança por fora. 

Uma prática inconstitucional, mas legitimada pela prática, pela tolerância e anuência de 

autoridades e profissionais de saúde. Consegue acessar os serviços públicos, sobretudo, os de 

maior complexidade, quem pode pagar por fora. Nesse momento, em que as disponibilidades 

são seletivas predomina o critério individual e julgamentos subjetivos para aqueles que 

pagam. Propostas assim, com fortes investimentos na despolitização da esfera pública, 

pretendem que os trabalhadores sejam os novos financiadores do capital, através dos planos 

de saúde, do co-pagamento e da cobrança por fora. 

 Entendendo que o financiamento da saúde em grande medida foi o fator polarizador 

do paradigma da Reforma Sanitária e do projeto privatista, o Relatório Final da CPI dos 

Planos de Saúde (Brasil, 2003a:18), assim explica e justifica este processo: 

A crescente demanda pela assistência médica supletiva é, no mais das vezes, 
relacionada ao processo de universalização da assistência pública sem a 
alocação de recursos proporcional e à conseqüente queda na qualidade de tais 
serviços. Outros fatores também são apontados, tais como: a expansão do 
capital financeiro e sua penetração no mercado de assistência à saúde, a 
heterogeneidade da assistência à saúde no Brasil desde os seus primórdios, o 
surgimento de uma classe média expressiva nos anos 70 e a confluência de 
interesses entre trabalhadores e empregadores por uma assistência 
diferenciada. 

De acordo com o IBGE/PNAD (1998) em 1998, foram contabilizadas 9.673.993 

pessoas cobertas por planos categorizados como instituição de assistência ao servidor público 

e 29.003.607 por planos denominados empresas privadas. 

A cobertura do sistema supletivo privado em 1998 alcançava 29 milhões de pessoas. 

Inserem-se neste sistema os estratos sociais de maior renda. No mesmo período 76% da 

população com renda superior a 20 salários mínimos estava coberta. A população de menor 

renda depende do sistema público, 85% dos que ganhavam entre 2 e 5 salários mínimos não 

tinham planos de saúde (Brasil, 2003a:12). 
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Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - os planos e seguros 

privados de saúde apresentam 16% de cobertura populacional. Em 2003, a Agência registrava 

que existiam no Brasil 2.304 empresas operadoras de Plano de Saúde. A seguir, a distribuição 

de operadoras, em números absolutos e percentuais, por segmento do mercado, conforme 

classificação da ANS. 

Tabela 3 – Operadoras de Planos Privados de Saúde, por tipo e número de contratos 
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Tipo de Operadora N.º de Operadoras % N.º de Contratos % 

edicina de Grupo 790 46,9 12.350.874 37,2
ooperativa Médica 370 22 9.057.672 27,3

utogestão 345 20,5 5.472.729 16,5

ilantropia 126 7,5 1.354.460 4,1 

dministradora 38 2,3 5.562 0 

eguradora 14 0,8 4.992.007 15 

ubtotal  1.683 100 33.233.304 100
oop. Odontológica 173 27,9 1.208.176 31,2

dontologia de Grupo 448 72,1 2.665.311 68,8

ubtotal  621 100 3.873.487 100

otal 2.304 - 37.106.791 - 
te: ANS (agosto de 2003) e Brasil. Relatório Final CPI Planos de Saúde, nov./2003a. 
 

Os laboratórios de análises clínicas privados são cerca de 12.000 espalhados pelo país 

 algum convênio com empresas de planos e seguros de saúde e/ou com o SUS (Brasil, 

3a:87). 

Reproduzindo a desigualdade social e regional da realidade brasileira, na região 

este a população com algum tipo de cobertura por Planos de Saúde representa 34,6% 

tra 7,2% dos habitantes da região Norte. Também há concentração do número de 

eficiados e do faturamento em um número pequeno de empresas, pois cerca de 2,2% das 

radoras detém 51% dos clientes (Brasil, 2003a:26). 
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As empresas do setor de saúde suplementar faturam uma quantia superior a R$ 23 

bilhões ano, representando, aproximadamente, o mesmo volume de recursos para prestar 

assistência a um número quatro vezes maior de usuários do setor público.  

Isso sem contar que diversas ações do sistema público são dirigidas a toda a 
população, como as vigilâncias sanitária e epidemiológica, e que os usuários 
do SUS, em parte, fazem jus a assistência farmacêutica e que muitas das 
ações de alto custo são prestadas a portadores de cobertura do sistema 
suplementar (Brasil, 2003a:26). 

 
O uso de Planos de Saúde por parte da população são dedutíveis no Imposto de Renda. 

Assim, este tipo de renúncia fiscal representa um grande impacto nas contas públicas. 

Segundo o Relatório da CPI dos Planos de Saúde (Brasil, 2003a:27-8): 

a renúncia fiscal no Imposto de Renda das Pessoas Físicas (devido à dedução 
dos gastos com as “despesas médicas” – que incluem planos de saúde e 
outros gastos diretos com médicos, dentistas, psicólogos etc) será da ordem 
de R$ 1.729.162.262,00, em 2004. Já a renúncia fiscal do Imposto de Renda 
de Pessoas Jurídicas (referente a gastos com assistência médica, odontológica 
e farmacêutica com funcionários) será da ordem de R$ 689.265.882,00, em 
2004. Isso totaliza R$ 2.418.428.144,00 de renúncia ou redução da 
arrecadação potencial. 

Em relação à efetividade destes serviços sobram denúncias nas próprias instituições 

reguladoras e de defesa do consumidor: 

São elas: negativas de cobertura; descredenciamento de médicos, hospitais e 
laboratórios; aumentos abusivos de mensalidade (em especial quando da 
mudança de faixa etária); exigência de cheque-caução; limitação do tempo de 
internação; descumprimento contratual; cláusulas abusivas em contrato; 
propaganda enganosa e rescisão unilateral de contratos por parte da 
operadora (Brasil, 2003a:69). 

Quando estamos diante das ofertas dos planos de saúde, que tipo de 
informação, nós encontramos? O consumidor vê um avião, ele vê um serviço 
de ambulância e ele contrata com o plano. Quando ele pega o contrato e se 
depara com a necessidade de obter o socorro, ele encontra um imenso mar de 
burocracias e de restrições. Essa incompatibilidade entre aquilo que é 
ofertado e aquilo que é de fato executado é uma das principais insatisfações 
do consumidor (Ricardo Morishita, Diretor do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. In. Brasil, 2003a:68). 

Outro subterfúgio usado pelas empresas é a segmentação da população, em função da 

sua capacidade de pagamento e da expectativa de adoecer, pois garante ao mercado parte da 
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população que possui alta capacidade de pagamento e baixo risco de adoecer. Barriguelli, 

Presidente da Federação das Associações de Pacientes Renais Crônicos, em depoimento à CPI 

dos Planos de Saúde, 2003, destacou: “nós temos um sistema de saúde suplementar criado 

para atender jovens e sadios” (Brasil, 2003:38). 

Ao observarmos, na seqüência, como está estruturado o organograma do Ministério da 

Saúde, nota-se que ele contempla as diretrizes da política pública e privada. O Conselho 

Nacional de Saúde Suplementar está situado no mesmo patamar que o Conselho Nacional de 

Saúde. No meu entender, o organograma reflete este processo de privatização por dentro do 

SUS e de como o Estado está incorporando-o e legitimando-o. Se nos anos de 1940 Iyda 

(1994:69) já evidenciava como o Estado destinava recursos para organizar e estruturar o 

sistema privado, atualmente a presença da ANS, das Fundações, autarquias e Sociedades de 

Economia Mista no organograma do Ministério parece que solidifica esta relação. Desse 

modo, o privilegiamento do setor privado dentro do sistema público fica cada vez mais 

evidente, apesar da permanência dos artigos constitucionais que tratam da saúde, os discursos 

de alguns gestores que ainda falam que o sistema público está aberto a todos os cidadãos. 

Esta readequação do Estado contemplado e inserindo na sua estrutura este conjunto de 

instituições, além dos empréstimos e a não cobrança de impostos ou dívidas, ajuda a 

confirmar a seguinte análise de Mota (2000:57)79: 

                                                 
79 Na mesma perspectiva é a recente medida do governo Lula de “socorro financeiro para as empresas de planos 
e seguros de saúde, o polêmico setor que reúne 1.797 operadoras e responde pela assistência a 40,1 milhões de 
brasileiros. A intenção é criar duas linhas de crédito pelo BNDES e pelo Banco do Brasil. Uma das linhas servirá 
para estimular fusões e aquisições. A outra, empréstimos de curto prazo. Se aprovada, ela poderá criar um 
monopólio no mercado, alertou Arlindo de Almeida, presidente da Abramge. "Alguns comparam isso ao Proer 
do sistema financeiro. Mas a saúde suplementar, além de importante sob o ponto de vista econômico, faz parte 
da parte social, do "S" do banco", explicou Cardoso, diretor de Normas e Habilitação da ANS e responsável 
pelas propostas de socorro. O fundo terá como garantia as mensalidades dos clientes - a securitização de 
recebíveis. “O setor público não tem de socorrer essas empresas. Elas foram criadas com recursos públicos e já 
vêm sendo subsidiadas. Ainda que o gesto seja só simbólico e que não haja emprego de recursos públicos, o 
esforço do Estado deveria ser na consolidação do SUS, diz Ligia Bahia, pesquisadora do Laboratório de 
Economia Política da Saúde da UFRJ e uma das autoras do laudo sobre o tema da Comissão de Saúde 
Suplementar do Conselho Nacional de Saúde, órgão de controle social do setor. Para Bahia, o setor é subsidiado 
porque, por exemplo, não paga ao sistema público pelos atendimentos de urgência de seus pacientes, apesar da 
exigência legal. O texto da comissão destaca que o orçamento do ministério deste ano, R$ 39,2 bilhões, para 140 
milhões de "SUS-dependentes", aproxima-se de tudo que o setor privado movimenta” (Leite, F. Governo Lula 
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Fonte: Organograma Ministério da Saúde Decreto nº 4.726 de 09/06/2003 

 

Na etapa monopolista, essa não é uma questão pontual, pois que na era dos 
monopólios, além das clássicas formas de intervenção estatal na preservação 
das condições da produção capitalista, o Estado passa a intervir na dinâmica 
econômica de forma sistemática e contínua. Neste caso, as funções 
econômicas do Estado se organizam, ele passa a atuar como empresário, nos 
setores básicos, na assunção do controle de empresas em dificuldades 
financeiras, e como fornecedor de recursos públicos ao setor privado por 
meio de subsídios, empréstimos com juros baixos etc. 

  
As inovações tecnológicas, em grande medida, têm sido responsáveis por este 

dinamismo e lucratividade do setor da saúde, bem como pelo aumento dos gastos. Vários 

estudos indicam que a adesão acrítica às inovações tecnológicas, pesquisas médicas e os 

insumos laboratoriais e hospitalar são em parte uma das causas para a inviabilidade dos 

serviços públicos de atenção à saúde.  

O que queríamos ver sepultado, saiu revigorado e resplandecente. A lógica 
do capital introduziu novos equipamentos, cada vez com menor vida útil e 
mais dependentes de novos especialistas, de manutenção sofisticada e 

                                                                                                                                                         
cria programa de apoio financeiro para os planos de saúde. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2404200501.htm  Acesso em 24/04/05) 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2404200501.htm
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insumos cada vez mais caros. Vários novos equipamentos, com nova 
tecnologia, não aposentaram os antigos recursos tecnológicos. Conviveram 
simultaneamente, por exemplo, no campo da imagem, as máquinas de RX, 
ultra-som, tomografia computadorizada, ressonância magnética e outros. 
Cada vez mais caros e onerando abusivamente seus usuários. De outro lado, 
o trabalho humano da atenção, da escuta, do atendimento, cada vez mais 
aviltado em valor, remuneração e prestígio. Por conseguinte, desvalorizado e 
desinteressante (Carvalho, 2005b). 

 

E Berlinguer (1988:22) segue a mesma perspectiva de análise: “O fato é que existe 

uma pressão industrial e profissional dirigida aos gastos sanitários que rendem dinheiro e 

prestígio...”, pois atualmente a medicina tem sido vista mais como uma técnica mais ou 

menos milagrosa que, quanto mais dispendiosa e mais complicada mais pode curar. Mas o 

autor enfatiza: 

no campo da saúde, temos mais necessidade de cultura do que de mercadoria. 
Certamente, também há necessidades de tecnologias mais aperfeiçoadas [...] 
Mas nos arriscamos a entrar numa aspiral sem fim [...] de despesas sempre 
crescentes e de benefícios sanitários escassos... (Berlinguer, 1988:22). 

 
Desde o pós Segunda Guerra, a assistência médico-hospitalar vem apresentando duas 

tendências: a crescente incorporação de tecnologias e a instituição do chamado consumo 

médico. Apesar das tentativas de racionalização estas tendências estão levando ao aumento de 

gastos. O resultado deste processo é que mesmo os extratos mais privilegiados não têm tido 

condições de arcar com os custos. Tanto que o sistema público acaba arcando com as 

despesas de alta complexidade e transplantes das pessoas com planos ou seguros de ampla 

cobertura. 

O crescimento dos custos na área da saúde se deve também às novas valorações em 

relação à saúde, à estética corporal, às terapêuticas não convencionais e aos fatores 

decorrentes do envelhecimento populacional. Este fato pode-se comprovar sem grandes 

esforços de observação e crítica, com a crescente expansão dos gastos com saúde nas despesas 

familiares. A mídia também tem cumprido um papel importante em intensificar a tendência de 

consumo de tecnologias de última geração e o consumo médico. As inúmeras reportagens na 
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imprensa falada e escrita sobre a prevenção, sinais, sintomas e tratamento em relação a 

diversas patologias contribuem para intensificar estas tendências. A ênfase é dada muito mais 

à estética e menos sobre os determinantes da saúde que estão nos procedimentos de caráter 

coletivo e social. Assim, o conceito ampliado de saúde no enfoque da mídia se restringe ao 

comportamento individual. 

Além disto, a mídia tradicionalmente tem se ocupado de denunciar os gargalos dos 

serviços especializados que se situam nas cidades-pólo e centralizam profissionais e 

equipamentos. As iniciativas campanhistas e os mutirões, realizados a partir de decisões 

centralizadas do Ministério, são objeto de atenção. Divulgam notícias que impactam pela 

gravidade, pelo número da demanda reprimida ou pelo número de pessoas atendidas. Por sua 

vez, a atenção básica e os diferentes programas de educação em saúde não recebem atenção. 

Interessante notar, que a mídia divulga gargalos de atendimento nos grandes hospitais 

públicos e os serviços contratados não são visualizados, nem mesmo as duas portas de entrada 

e o diferencial dos serviços que oferecem. Os prestadores privados para o SUS são figuras 

silenciosas que inexistem como grandes consumidores de recursos públicos e concentradores 

de serviços de média e alta complexidade. 

Convém destacar a grande influência da propaganda da chamada indústria da beleza 

num contexto de individualismo e que está diretamente vinculado a práticas de estética e 

plástica que vêm se acentuando nos serviços privados de saúde. O culto a eterna juventude e a 

padronização da forma corporal alimentam os lucros desta indústria e suas satélites. 

Não interessa ao setor privado e também à mídia as ações de vigilância: 

epidemiológica, sanitária e ambiental. Interessa os indicadores de custo beneficio. Não é 

atrativo para este setor dedicar sua atenção e investimento a portadores de patologias crônicas 

degenerativas, doenças infecto-contagiosas (aids, tuberculose, hanseníase, filariose, raiva 

humana), educação em saúde, vacinação e traumas.  
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Ainda que se reconheça, especialmente nos argumentos de Carvalho apresentados 

densamente neste texto, o conteúdo progressista das diferentes lutas em favor do 

financiamento da saúde pública e pela permanência dos princípios constitucionais do SUS, a 

correlação de forças e os resultados mostram, efetivamente, uma vitória das forças 

conservadoras, das políticas privatistas e focalizadoras e o esvaziamento do próprio conteúdo 

progressista. Os artigos que tratam da saúde na Constituição de 1988 permanecem, mas 

feridos com inúmeras emendas e os conceitos que os matizaram esvaziaram-se. O mesmo se 

reproduz com os fundamentos ideo-políticos que sustentaram a criação do SUS, processo este 

que estou caracterizando neste trabalho como regressividade.  

Ou nos termos de Comparato (2000:15) “ela [a Constituição] continuará a fazer parte, 

materialmente do mundo dos vivos, mas será um corpo sem alma”, pois parece que 

continuamente vivemos um faz de conta de Estado de direito. A apropriação indevida que os 

governos vêm fazendo do texto legal e o metamorfoseamento das bandeiras progressistas, 

devido às exigências da governabilidade moderna, com certeza podem indicar a morte 

espiritual dos princípios constitucionais e talvez da luta dos sanitaristas. 

Com algumas evidências demonstradas neste item, o impulso democrático que se 

verificou com a eleição de Lula, representa de fato um continuísmo. Portanto, o caráter 

simbólico da vitória do PT, como uma vitória das forças progressistas revela-se esvaziado e 

míope para os interesses da classe trabalhadora. Na saúde houve um relativo destravamento e 

até incentivo à gestão participativa, mas encontra-se prensada entre os princípios do SUS e os 

interesses privatistas que ocupam cada vez mais espaço. 

Nestes 15 anos de SUS, três momentos estão marcando sua trajetória: a) a implantação 

e a municipalização com desfinanciamento; b) a implosão de regulamentações e de programas 

focais; e c) o aumento das expectativas democráticas seguida de repentinas frustrações. Estes 
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momentos possuem uma marca comum: o determinismo economicista que concebe o 

reconhecimento dos direitos como itens do orçamento. 

Nesta conjuntura contraditória em termos de reconhecimento e efetivação dos direitos 

à saúde, a prática da descentralização participativa é um ingrediente a mais, que por si só 

confere mais complexidade. A realização das Conferências de Saúde nas três esferas de 

governo é um dos instrumentos formais desta diretriz constitucional que inova e promete 

democracia, mesmo que nos limites da ordem burguesa. Na seqüência estarei apresentando os 

principais destaques em termos de fundamentos ideo-políticos da 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 

Conferência Nacional de Saúde que aconteceram neste tempo de vida do SUS, e que, portanto 

não estão isentos destas contradições. 
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Neste capítulo, tratarei sobre os fundamentos ideo-políticos presentes nos Relatórios 

Finais das Conferências Nacionais de Saúde de 1992 a 2003. Desse modo, analisarei cada um 

deles dentro de uma perspectiva histórica, suas particularidades e seus significados ideo-

políticos com base nos fundamentos do SUS esboçados na 8ª Conferência e na legislação. 

Um novo impulso para a implementação da diretriz constitucional de participação da 

comunidade foi dado com a regulamentação da Lei 8.142/90 ao colocar os Conselhos e 

Conferências de Saúde como instrumentos de participação social no âmbito do SUS. Já no ano 

de 1991 houve a materialização deste impulso com a criação de Conselhos Estaduais e 

Municipais de Saúde, sobretudo, após a aprovação da Norma Operacional Básica - NOB/SUS-

91. Conforme estes dois instrumentos jurídicos a formação dos Conselhos representava o 

cumprimento de um dos critérios para as esferas subnacionais receberem os recursos federais. 

É inegável que o financiamento foi um dos fatores indutores para a criação dos Conselhos de 

Saúde, explica Antônio Ivo de Carvalho (1995). Isto ele demonstra com os dados do segundo 

semestre de 1993: estavam criados os 27 Conselhos Estaduais e nos 4.973 municípios da 

época em 2.108 já havia Conselho. Para o autor o peso da indução legal foi decisivo na 

formação dos Conselhos, no entanto, em muitos estados e municípios eles se constituíram 

num contexto de disputa de projeto com densidade política e social.  

Acredito, ainda, que os limites do Movimento Sanitário, supracitados, se reproduziram 

pelos vazios do território nacional, ao possibilitarem que a aprovação da Lei de criação dos 

Conselhos se restringisse apenas a mais um ato do executivo e do legislativo. Este foi o caso 

do estado do Amapá. Nos municípios, a minha observação é menos otimista que a de 

Carvalho, pois dada a falta de interiorização da discussão do Movimento Sanitário, a criação 

dos Conselhos se reduziu à aprovação de mais uma lei, com pouco ou nulo envolvimento do 
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segmento de usuários e de profissionais. Ficando a disputa de projetos reduzida a poucas 

cidades. 

Do conjunto dos direitos sociais reconhecidos em 1988, o primeiro a ser 

regulamentado em julho de 1990, na Lei 8.069 foi o Estatuto da Criança e do Adolescente – e 

também, conta com a diretriz de participação da comunidade via Conferências e Conselhos. A 

criação do Conselho da Criança e do Adolescente, como o da Saúde, era um requisito que os 

municípios deveriam cumprir para receber os recursos federais.  

Em muitos estados havia uma equipe técnica que orientava os municípios no 

cumprimento dos critérios para a criação dos Conselhos e os Fundos setoriais. Como recurso 

didático, estas equipes, distribuíam um modelo de Lei para a criação do Conselho e do Fundo. 

Nos pequenos municípios até a metade da década de 1990, sobretudo os que se situam fora 

das áreas metropolitanas e que possuem baixa politização social e uma equipe técnica 

pequena, a criação dos Conselhos e Fundos de Saúde e da Criança e do Adolescente, acabou 

sendo uma mera reprodução/adaptação do modelo da Lei distribuída. 

Esta observação é comprovada nos dados da composição dos Conselhos de Saúde em 

1993, que Carvalho (1995) divulgou. A proporcionalidade do segmento usuário estava aquém 

dos 50% previstos e a de gestores além dos 12,5%, chegando nos Conselhos Municipais a ser 

22%, nos estaduais 25% e no nacional 36%. O desrespeito ao principio da paridade na 

constituição dos Conselhos foi denunciado no item sobre o controle social no Relatório Final 

da 9ª Conferência Nacional de Saúde. 

Foi necessária toda a década de 1990 e mais um pouco de anos para que os diferentes 

Conselhos ganhassem vida institucional e social. Mesmo situados no marco político-

ideológico do Movimento Sanitário, foram criados para o cumprimento de um dispositivo 

legal. Neste contexto, acabaram cumprindo um papel catalisador, que se deve a alguns 

sujeitos: gestores com perspectiva mais progressista, técnicos do executivo municipal 
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identificados com o ideário democrático-popular e segmentos de usuários e profissionais de 

saúde mobilizados. Hoje, com certeza, eles não passam despercebidos, seja como apoio ou 

resistência, no âmbito do executivo e em menor grau no legislativo, e também como espaço a 

ser ocupado e preservado pelos profissionais, usuários e prestadores privados. Formou-se um 

novo desenho institucional de órgãos e trâmites burocráticos. Nos organogramas das 

Secretarias de Saúde os Conselhos de Saúde estão identificados em linha horizontal a do 

gestor (como visto no organograma do Ministério da Saúde) e trouxeram outros arranjos para 

o processo de formulação das políticas de saúde. Os dados a seguir extraídos da Ata do 

Conselho Nacional de Saúde (04 e 05/08/99) confirmam a construção de um novo desenho 

institucional.  

Estima-se que hoje existam mais de 4.000 (quatro mil) Conselhos Municipais 
de Saúde dos quais 1.000 (hum mil) ainda com composição e funcionamento 
reconhecidamente precários, o que resulta uma estimativa geral por volta de 
45.000 (quarenta e cinco mil) Conselheiros de Saúde nas três esferas de 
Governo. 

 
Sem entrar no mérito, é fato que os Conselhos de Saúde ganharam densidade política e 

institucional nos últimos 15 anos e estão retratados na vasta bibliografia que se produziu sobre 

eles neste tempo80. 

As Conferências, por sua vez, talvez por não terem a obrigatoriedade de reuniões 

mensais, não serem deliberativas e não estarem no organograma do executivo, praticamente 

não são citadas na literatura, que trata de avaliar e analisar a implementação da diretriz 

                                                 
80 Algumas destas bibliografias: SPOSATI, A e LOBO, E. "Controle social e políticas de saúde". In: Cadernos 
do CEAS, n. 139, 1993. CARVALHO, A. I. Conselhos de Saúde no Brasil: participação cidadã e controle 
social. Rio de Janeiro, FASE/IBAM, 1995. CARVALHO, A. I. “Conselhos de saúde, responsabilidade pública e 
cidadania: a Reforma Sanitária como Reforma do Estado”. In. FLEURY, S. (org.). Saúde e democracia: a luta 
do CEBES. São Paulo: Lemos editorial, 1997, p. 93-111. EIBENSCHUTZ, C. (org.) Políticas públicas: o 
público e o privado. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1996. WESTPHAL, M. F. “Gestão participativa dos serviços de 
saúde: pode a educação colaborar na sua concretização”? Revista saúde em debate. Londrina/Pr: CEBES, n. 47, 
jun. 1995. SIMIONATTO, I. e NOGUEIRA, V. A ampliação das políticas públicas de corte sócio-assistencial: o 
papel dos sujeitos coletivos. Relatório de Pesquisa. Florianópolis, 1997. Depto de Serviço social/UFSC, (digit). 
PIOLA, S. F. “Municipalização das políticas públicas: a experiência da saúde”. In: Anais do seminário de 
municipalização das políticas públicas. Brasília: IPEA/ENAP, 1993. RAICHELIS, R. “Assistência Social e 
esfera pública: os conselhos no exercício do controle social”. In: Serviço Social & Sociedade. São Paulo: Cortez, 
n. 56, 1998. BRAVO, M. I. E PEREIRA, A. P. (Orgs) Política social e democracia: São Paulo: Cortez, 2001. 
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constitucional de participação da comunidade. No estudo do perfil dos delegados da 12ª 

Conferência consta que “podemos observar nos estudos e na literatura sobre o controle social 

um forte predomínio sobre a discussão acerca dos Conselhos de Saúde e uma escassez de 

estudos e pesquisas que discutam o tema a partir das Conferências de Saúde” (Costa, et. al, 

2004). Por sua vez os Conselhos possuem o papel formal de zelar e trabalhar para que as 

proposições das Conferências sejam implementadas. No desenvolver deste trabalho, percebi 

que referências ao papel que as Conferências desempenham na constituição e politização dos 

Conselhos e nos outros arranjos da saúde pública são inexpressivas.  

O CONASEMS que na década de 1990 se apresentou como uma instituição importante 

na defesa dos princípios do SUS, ao expressar sua posição em relação aos propósitos das 

Conferências de Saúde de 2003, revelou uma visão simplista e linear, parecendo desconhecer 

o processo de correlação de forças e de disputas de projetos que nestes espaços se apresentam. 

O SUS traz na sua concepção a diretriz da participação e do controle social e 
viabiliza, através das Conferências Nacionais de Saúde, que o povo brasileiro 
se manifeste, oriente e decida os rumos do Sistema [...]. Mais do que um 
instrumento legal de participação popular, a Conferência significa o 
compromisso do gestor público com as mudanças no sistema de saúde e tem 
por objetivo: avaliar e propor diretrizes, discutir temas específicos para 
propor novas diretrizes da política de saúde, escolher delegados para a etapa 
estadual e nacional, quando for o caso (CONASEMS, 2003:03 e 09). 

 
Esta adesão e reconhecimento das Conferências por parte de um Conselho de gestores 

reproduz e sintetiza em grande medida os discursos pontuais dos gestores nos espaços das 

plenárias. O mesmo se evidencia nos discursos dos ministros da saúde que estiveram nas 

Conferências. Alguns fragmentos dos seus discursos encontram-se no item 1.4 e na seqüência  

deste capítulo. A partir da minha experiência profissional observo que apesar deste discurso 

de valorização, muitos dos gestores trabalham a revelia das proposições da Conferência. Este 

discurso também favorece a legitimação de uma estrutura de poder, em que o estabelecimento 

de diretrizes de forma participativa se configura como mera aparência. 



 185

Mesmo reconhecendo o CONASEMS como um interlocutor importante para fazer o 

SUS acontecer na década passada, nesta visão sobre os propósitos das Conferências além de 

reafirmarem seu papel legal, tratam deste como um espaço onde os interesses se harmonizam 

com facilidade. Com certeza formalmente as Conferências cumprem estes quesitos, mas os 

gestores em geral tratam de sua organização de forma conflituosa, confusa, por meio de 

boicotes, convencimento com meios duvidosos ou facilitando a predominância de interesses 

de determinado grupo ou segmento. Nestas condições até mesmo o espaço para a disputa de 

projetos fica disperso. 

A posição destes gestores vai ao encontro da posição de muito autores que vêm 

defendendo que o espaço das Conferências e Conselhos são de consenso e pactuação entre 

sociedade e Estado. “Nesta perspectiva [as Conferências] e Conselhos são concebidos como 

espaço de regulamentação dos conflitos, pautado na concepção liberal de democracia, ou 

espaço de consenso intersubjetivo” (Bravo, 2001b:48). 

Além de negarem a existência de interesses de classe, o discurso de adesão e 

valorização dos gestores aos espaços participativos possuem elementos transcendentais e 

abstratos. Desde as Conferências não democráticas (1ª, 2ª, 4ª, 5ª, e 6ª) observa-se no discurso 

dos ministros expressões que tratam do trabalho em saúde como missão ou sacerdócio, como 

atitude de amor ao próximo e que todos devem penhorar sua colaboração fraterna. No meu 

entender, estes elementos que resgatam o caldo cultural do catolicismo e do conservadorismo, 

contribuem para legitimação da estrutura de poder e neutralizam interlocuções críticas. 

Estes discursos de valorização dos espaços participativos que os gestores 

recorrentemente expressam se vincula aos intocados direitos à saúde que estão na Carta 

Constitucional e na Lei 8.080. No entanto, a preocupação aqui é evidenciar em uma sociedade 

com esta natureza, estes direitos não possuem possibilidade de viabilização plena. Mas esta 

impossibilidade acaba sendo camuflada por discursos de valorização das contribuições e 
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apelos a comportamentos de solidariedade abstratos. A realização plena destes direitos implica 

em alterar as bases materiais que produzem as riquezas sociais desta sociedade. No 

capitalismo a concepção de liberdade individual, propriedade intocável, igualdade de 

oportunidade impede que estes discursos oficiais, e até mesmo as proposições das 

Conferências se vinculem e questionem de maneira ampla o conjunto das práticas sociais 

nesta sociedade.  

Também é possível cogitar que entre os representantes da sociedade e da 

administração pública nas Conferências se estabelece uma relação de cumplicidade. De um 

lado, o gestor que necessita que os movimentos o apóiem quando da disputa de recursos 

orçamentários para o setor ou da negociação de projetos no legislativo; de outro, é necessário 

que em algum grau as demandas das bases sociais dos movimentos sejam atendidas para que 

suas lideranças sejam por elas legitimadas. Esta relação de conveniência do gestor com os 

espaços colegiados é ilustrada no depoimento de um deles: 

Eu até utilizo esse poder que o Conselho tem para outras Secretarias, quando 
eles me cobram assim: tu tem dinheiro em caixa e tu não paga a folha, por 
exemplo. Eu digo: o Conselho não permite. Eu uso o Conselho como aliado 
para algumas questões que são importantes (A. D. P. – In. Krüger, 
1998:104). 

 
O reconhecimento formal do espaço das Conferências e Conselhos na Lei 8.142/90, 

ainda que represente uma certa acomodação dos interesses dentro da ordem, são resultado de 

um processo de luta de classes, onde havia disputa de direção ideo-política. É certo que nos 

anos de 1990 e início de 2000 este processo de luta de classes sofreu um refluxo significativo, 

mas ainda a meu ver, não é possível compartilhar com a visão de que se transformaram apenas 

em espaços de consenso e pactuação. Concordo com Bravo (2001b:47) que as Conferências e 

os Conselhos são: 

espaços tensos em que os diferentes interesses estão em disputa [...] devem 
ser visualizados como locus de fazer político, como espaço contraditório, 
como uma nova modalidade de participação, ou seja, a construção de uma 
cultura alicerçada nos pilares da democracia participativa. 
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Além disso, vejo que as Conferências representam uma caixa de reverberação ou 

babel político-ideológica, onde diferentes vozes políticas deixam marcas nas proposições que 

constam no Relatório. Por isso, elas podem ser um espaço para se ouvir, com anos de 

antecedência, propostas primárias que gradualmente poderão ser maturadas e se 

transformarem, nos anos seguintes, em estratégias políticas. 

As Conferências são espaços mais amplos de participação do que os Conselhos, por 

serem mais informais e envolveram plenárias ascendentes nas diferentes esferas da federação. 

Através das pré-conferências são mobilizados núcleos organizados desde a esfera 

inframunicipal que de outra forma teriam dificuldade de tomar conhecimento das pautas da 

saúde. Do lado da instituição, pode ser um espaço de participação dos servidores públicos, 

que quase sempre não dispõem de mecanismos para o encaminhamento de suas demandas e 

de diálogo com o próprio chefe. Por sua vez os prestadores privados de serviços para o SUS 

dão de cara com o povo anônimo da fila e da demanda reprimida. Entretanto, as plenárias 

também se configuram em espaços de manipulação, de reivindicações isoladas, de propostas 

consistentes e de experiências bem sucedidas. Ocorre também que as propostas resultantes do 

plenário, durante o processo de debate, de relatoria e de aprovação perdem um pouco de seu 

sentido original. 

As Conferências formalmente representam a cada quatro anos e em muitos municípios 

a cada dois, um grande evento mobilizador e participativo para o setor da saúde pública, 

avaliando e propondo as diretrizes para o período seguinte. Assim, as várias etapas das 

Conferências materializam a descentralização participativa, propiciando possibilidades de 

planejamento ascendente e participativo. Principalmente nas médias e grandes cidades, 

acontecem plenárias de saúde coordenadas por segmentos de usuários e/ou profissionais (é o 
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caso do Fórum Popular de Saúde em Florianópolis) e pré-conferências81 distritais  e locais (é o 

caso da Secretaria e Conselho Municipal de Saúde do Recife). Entidades Nacionais como a 

CUT, CNBB/Pastoral da Saúde e da Criança, ABRASCO, universidades, Conselhos Federais 

de profissionais de saúde, Federações/Associações Nacionais de Portadores de patologias, de 

doenças específicas, de mulheres, de negros, de índios, de deficientes também se mobilizam e 

lançam documentos com avaliações do SUS e proposições para as Conferências. Desse modo, 

para além da formalidade das Conferências elas são dinamizadas por entidades, movimentos e 

fóruns que alimentam a tensão entre o paradigma do Movimento Sanitário e o privatista. 

As Conferências Municipais apresentam um panorama heterogêneo nas pequenas 

cidades, onde muitas vezes se realizam com dificuldades. Há casos de municípios que se 

agrupam para realizá-las ou formam Conferências micro-regionais. Técnicos relatam que suas 

cidades não possuem condições técnicas e orçamentárias para realizar tantas Conferências, 

como foi o caso de 2003. Neste ano realizaram-se nas três esferas de governo as Conferências 

de: Medicamentos e Assistência Farmacêutica, das Cidades82, do Meio Ambiente, da Criança 

e do Adolescente, da Assistência Social e da Saúde. Seguidas no ano de 2004 da Conferência 

de Segurança Alimentar e Nutricional, dos Direitos Humanos, da Mulher, da Ciência e 

Tecnologia em Saúde e da Saúde Bucal83.   

                                                 
81 “Pré-conferências são espaços que permitem uma maior divulgação da Conferência, pode ter várias 
finalidades: escolher os delegados, principalmente onde não há associações formais; estimular a participação 
popular; levantar os problemas de saúde; levantar dados primários para elaborar as diretrizes das políticas de 
saúde. Devem ser realizadas nos dois meses antes da Conferência” (CONASEMS. Conferências Municipais de 
Saúde passo a passo, jul/2003, p. 10). 
82 Durante o ano de 2003 enquanto se realizavam as etapas municipais e estaduais da 12ª Conferência Nacional 
de Saúde o CONASEMS lembrava: “que o Ministério das Cidades estará, neste período, realizando a 
Conferência das Cidades, que tem como objetivo identificar os principais problemas e avaliar as áreas de 
habitação, saneamento ambiental, programas urbanos, violência, transportes e mobilidade urbana. São questões 
que tem impacto direto ou indireto na saúde da população. Será muito importante que as etapas dessas duas 
Conferências possam articular-se e até mesmo organizar-se em conjunto, pois é preciso romper com os limites 
setoriais e avançar no sentido de produzir saúde como qualidade de vida para a população brasileira” 
(CONASEMS. Conferências Municipais de Saúde passo a passo, jul/2003, p. 04). 
83 O Conselho Nacional de Saúde deliberou na reunião de 11 a 13 de janeiro de 2005, para este ano, a realização 
de três Conferências temáticas, conforme proposição da 12ª Conferência Nacional de Saúde, a saber: 
Conferência de Saúde do Trabalhador, Conferência de Gestão do Trabalho e Conferência de Saúde Indígena. 
Para as três Conferências estão previstas as etapas municipais, estaduais e nacionais. 
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Este deságüe de várias Conferências, que vinham sendo adiadas há quase uma década, 

aconteceu no contexto de um novo governo que apresentava intencionalidades de se sustentar 

em diretrizes democrático-populares. Elas também são resultado da disposição dos técnicos 

com trajetória de compromissos democrático-populares com estas políticas que ocuparam o 

segundo ou terceiro escalão dos Ministérios. Em todos estas plenárias havia a perspectiva de 

se ouvir a sociedade para a definição do plano de governo para cada uma destas políticas.  

Nesta conjuntura, algumas cidades optaram por Conferências intersetoriais ou 

simplesmente realizaram uma reunião ampliada dos respectivos Conselhos. As dificuldades, 

neste caso, se devem ao fato de técnicos, como os assistentes sociais, responderem por mais 

de uma área e algumas pessoas, profissionais e usuários, participarem de vários Conselhos ao 

mesmo tempo. Nestas condições, na época das Conferências Municipais não existe 

possibilidade de mobilizar e organizar cada uma conforme as prerrogativas de um evento 

participativo. 

Da etapa municipal das Conferências deve ser elaborado um Relatório com 

proposições para orientar o gestor local e também proposições que seguem para o debate das 

etapas estadual e nacional. O Conselho Nacional de Saúde (04 e 05/08/99) recomendou que: 

da Conferência Estadual de Saúde deve-se esperar basicamente a 
consolidação da rica diversidade das conclusões das Conferências Municipais 
e Micro-Regionais, além de concluir sobre as questões de abrangência 
tipicamente estadual. Da Conferência Nacional de Saúde deve-se esperar 
basicamente a consolidação da rica diversidade das conclusões das 
Conferências Estaduais, além de concluir sobre as questões de abrangência 
tipicamente nacional. 

 
As Conferências têm o papel de avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para 

a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes (Lei 8.142/90). No entanto, 

pelas referências, ora de proposição, ora de deliberação, que os documentos e Relatórios das 

Conferências trazem esta determinação legal ainda não parece ter sido assimilada ou aceita. 

No Relatório da 9ª (1992:36), consta que “as Conferências são fóruns deliberativos, 
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fundamentais para o processo decisório, debate e difusão das melhores alternativas para a 

saúde do cidadão, [por isso] propõe que o caráter deliberativo das Conferências deverá ser 

garantido por lei específica”.  

Na Introdução do Relatório Final da 10ª assinada pelo seu coordenador Nelson 

Rodrigues dos Santos, o conteúdo do documento é tratado como deliberação. O termo 

deliberação também se repete no item que trata do financiamento. Na 11ª o termo deliberação 

foi identificado três vezes no corpo do texto84. Na 12ª observa-se a recomendação para que os 

gestores cumpram as deliberações das Conferências e uma proposição sugerindo a 

modificação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei n.º 8.142/1990, alterando o caráter da 

Conferência de Saúde de propositivo para deliberativo. 

Na organização das Conferências, seus temários são inicialmente apresentados em 

grandes Conferências e mesas redondas com expositores de renome no âmbito da saúde 

pública. A composição destas mesas tem sido orientada para que se contemplem os quatro 

segmentos participantes dos Conselhos e Conferências, assim como se abra espaço para 

especialistas na área e membros do Ministério Público. 

Os Relatórios das Conferências Nacionais de Saúde têm obedecido ao princípio da 

síntese cumulativa e ascendente. Desse modo, as Conferências estaduais orientam seu debate e 

trabalho de grupos a partir da consolidação dos relatórios das Conferências municipais ou 

regionais. Os relatórios finais das estaduais são consolidados pela equipe de relatoria da 

Conferência Nacional e este por sua vez subsidia todo o debate nacional. As sistematizações e 

consolidações dos relatórios têm sido feitas por temáticas. Neste afunilamento de milhares de 

proposições há uma equipe de ralatores-síntese que tem a responsabilidade de preparar o 

                                                 
84 No item que trata do papel do Ministério Público, pois este órgão “faz vistas grossas a qualidade do sistema, à 
não implementação de políticas e deliberações das Conferências”. Para o fortalecimento dos Conselhos e 
Conferências deverá ser empenhado “todo esforço para efetivação das deliberações dos Conselhos, Conferências 
e o disposto na legislação do SUS...”. Para o melhor funcionamento das Conferências Nacionais deve-se “buscar 
um modelo que resgate as deliberações tomadas em momentos anteriores...” (Brasil, Relatório Final 11ª., 2000, 
p. 58, 70 e 75). 
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documento que será apreciado pela plenária final. Assim, todas as etapas acrescentam e 

somam. No estudo destes documentos se percebeu o esforço da relatoria, na síntese. de não 

excluir proposições mesmo que divergentes, mas elas acabam sendo aprovadas na plenária 

final. 

Na continuidade do capítulo apresentarei o contexto da 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Conferências, 

bem como uma síntese das suas proposições, organizadas a partir dos seguintes temas: o papel 

do Estado, fundamentos do SUS, gestão do SUS, financiamento, recursos humanos, controle 

social, projetos específicos, temas afins e recomendações. Ressalto que a escolha destes temas 

foi organizada a partir das impressões e concentração de propostas que percebi ao estudar os 

Relatórios e, portanto eles não obedecem aos eixos temáticos da Conferência ou a forma de 

organização dos seus Relatórios. Nesta análise procuro considerar a trajetória da saúde no 

Brasil, a tendência democratizadora que ganhou corpo no Movimento Sanitário, na 8ª 

Conferência e na Constituição, bem como a tensão que vem caracterizando a implementação 

do SUS desde 1990. Acredito que estes são elementos importantes para a identificação dos 

fundamentos ideo-políticos presentes nas proposições contidas nos Relatórios Finais das 

Conferências. 

 

4.1 – A municipalização como estratégia de implantação do SUS: a 9ª Conferência 

Nacional de Saúde 

 

A 9ª Conferência Nacional de Saúde aconteceu em agosto de 1992, depois de 

sucessivos adiamentos desde 1990, em Brasília, sendo coordenada por José Eri Osório de 

Medeiros. A plenária contou com quase três mil delegados, além de 1.500 observadores 

nacionais e internacionais. Precederam a esta Conferência várias etapas de discussão em 

aproximadamente 50% dos municípios brasileiros. O tema central foi: Saúde - 

municipalização é o caminho, pois aconteceu dois anos após a regulamentação do SUS e 
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pouco havia se implementado. Os delegados participantes foram distribuídos em 100 Grupos 

de Trabalho e discutiram os quatro subtemas: sociedade, governo e saúde; Seguridade Social; 

implementação do SUS; e, controle social (Brasil, 1992).  

Nesta época, Adib Jatene era ministro da saúde e estava acontecendo um refluxo dos 

movimentos sociais e de saúde combativos que marcaram a década anterior. O CONASEMS 

estava se aparecendo no cenário nacional como um novo interlocutor bastante articulado em 

defesa do SUS, especialmente quando se tratava da discussão de que estados e municípios não 

poderiam ficar recebendo recursos federais por produção e convênios. Defendia-se que 50% 

dos recursos fosse repassado por coeficiente populacional e os outros 50% por perfil 

epidemiológico, rede instalada e desempenho técnico. Reafirmando, desse modo, o artigo 35 

da Lei 8.080. Este debate perpassou todo o movimento nacional e processo político pelo 

impeachment do presidente Collor e, sobretudo, tomou corpo na 9ª Conferência Nacional de 

Saúde, da qual resultou a NOB/93. 

Esta Conferência foi marcada pelas turbulências do período pré-impeachment do 

presidente Collor, enquanto se aguardava a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito – 

CPI, que apurou a corrupção e os desmandos do seu governo. “A conjuntura dramática da 

crise ética e política vivida pelo país pairou, permanentemente, sobre os trabalhos da 9ª CNS” 

(Brasil, 1992:13). Reproduzindo o espírito do evento o Relatório final também ficou marcado, 

com exceção do item de Apresentação. As análises de conjuntura e as proposições são 

combativas e críticas com relação à política deste governo e ao modelo neoliberal que estava 

se implantando. A Carta da IX CNS à sociedade brasileira e seu sub-título Fora Collor é a 

expressão emblemática do debate da época. 

A realização desta Conferência foi presidida pelo ministro Adib Jatene. Na abertura da 

10ª. Conferência, em 1996, que também foi presidida pelo mesmo ministro, ele assim resumiu 

os acontecimentos da 9ª: 
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ela já estava com dois anos de atraso e em ambiente politicamente 
conturbado que resultou no impedimento do presidente. Fizemos realizar a 
Conferência com grande participação de todos os setores envolvidos e com 
excessos, perfeitamente, compreensíveis, pelo clima político da época, mas 
que não frustraram os objetivos esperados no estabelecimento dos rumos a 
serem seguidos na defesa e na consolidação do SUS. O impacto político da 9ª 
Conferência propiciou que, no ano seguinte, o Conselho Nacional de Saúde, 
o Ministério da Saúde, o CONASS e o CONASEMS gerassem a histórica 
Norma Operacional Básica – NOB/93, que se constituiu no grande passo 
para organizar, dar credibilidade e impulsionar a descentralização e 
municipalização, marcada à época como ousadia de cumprir a lei (História 
das Conferências Nacionais de Saúde, 2002). 

 
Sobre as resistências em convocar esta Conferência, o relato de Luz (1994:144) é 

bastante explícito: 

A 9ª Conferência Nacional de Saúde, sonhada para realizar-se, se possível, 
antes de 90, e reivindicada intensamente para 1990 por todas as forças 
políticas ligadas à Reforma Sanitária, foi sendo postergada pelo governo 
Collor. Este, sabedor dos avanços que essa Conferência poderia representar 
no sentido da universalização do direito à saúde, e da inevitável cobrança 
por mais verbas para o setor, pela recuperação da rede pública de serviços de 
atenção médica, pelo efetivo controle do Estado sobre os convênios com a 
rede privada e pela transparência de decisões quanto às políticas de saúde, 
evitou o quanto pôde a realização desta Conferência. 

 
Com uma perspectiva bastante diferente na Apresentação do Relatório, a Comissão 

Organizadora avaliou que: 

A forma democrática e transparente de condução do processo de organização 
da 9ª CNS foi responsável também pelo clima de confiança mútua que 
viabilizou negociações em torno de questões polêmicas, bem como a solução 
de problemas operacionais inevitáveis em eventos desse porte (Brasil, 
1992:13). 

 
Este clima de tranqüilidade percebido pelos organizadores pode ter escondido alguns 

problemas apontados por Luz (1994). A autora considerou que a linguagem, utilizada, muitas 

vezes, foi excessivamente técnica nos painéis, conferências, mesas-redondas e nas próprias 

comunicações escritas, o que não contribuiu para diminuir o fosso cultural existente entre 

tecnocratas (organizadores do evento, profissionais relatores, convidados ou delegados) e a 

grande massa dos delegados eleitos. Estes representavam em sua maioria, os usuários dos 

municípios brasileiros, com um nível de desenvolvimento sócio-cultural profundamente 
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heterogêneo, expressão mesma da heterogeneidade do país. Este fosso cultural materializou-

se nas discussões dos grupos, havendo no conjunto da Conferência pouca discussão. 

Contrariamente ao sucedido na 8ª, nesta Conferência, as divergências não foram enfrentadas 

através da reflexão, buscou-se o voto como forma de garantir as proposições. 

E continua a autora, foi na 8ª Conferência que nasceram as proposições de realizar 

formalmente discussões prévias nas esferas subnacionais (estados, regiões e municípios). Esta 

discussão prévia dos temas traduziu-se na 9ª Conferência em uma maior massa de delegados 

eleitos nos municípios. Esta dinâmica, com maior participação dos envolvidos na ponta dos 

serviços e de representantes do interior do país, representou um avanço efetivo em termos de 

democratização da Conferência. Por outro lado, ensejou um acontecimento político 

inesperado, que foi um verdadeiro diálogo de surdos acontecido nos grupos de trabalho. 

O Relatório Final desta Conferência apresenta considerações sobre o contexto e a 

conjuntura no mesmo item em que elenca as proposições. Elas não foram numeradas, mas 

numa tentativa de quantificá-las, identifiquei 269 proposições. Em seguida, procuro sintetizar 

os questionamentos e proposições a partir dos temas que mais se destacaram no Relatório, o 

que necessariamente não coincidem com os subtemas oficiais. 

Perspectiva de Estado - o documento relaciona vários indicadores de saúde, demonstrando 

que há um agravamento do quadro sanitário em função da adoção do projeto neoliberal. 

Destaca-se que: 

 o Estado brasileiro nunca esteve comprometido com os interesses 
populares [...]. As políticas econômicas estão subordinadas ao interesse 
do capital [...]. Esse modelo de Estado anti-popular, privatizado, 
centralizador e arcaico, encontra no atual governo as condições 
propícias para sua realização mais radical [...]. Collor, a título de 
modernização administrativa, empreendeu um brutal desmonte do 
aparelho público estatal [...] que chega a configurar um verdadeiro 
sistema articulado de apropriação particular do recurso público (Brasil, 
1992:18-9).  
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Levando-se em conta este contexto, os participantes propuseram como essencial a 

implementação do SUS: a desprivatização e democratização do Estado, a rejeição do projeto 

neoliberal, a afirmação das atuais diretrizes constitucionais e do SUS, implementação da 

reforma agrária, não pagamento da dívida externa e a implementação de uma reforma 

tributária que resulte na redistribuição da renda.  

O sistema de Seguridade Social, gerido democraticamente e fundado em princípios de 

universalidade, vem se tornando discriminatório e regressivo a partir das políticas neoliberais, 

por isso a plenária propôs respeito ao tripé da Seguridade Social, à responsabilidade do poder 

público para a efetivação destes direitos, destinar os recursos da Seguridade para suas três 

políticas e implementar o Conselho de Seguridade Social. 

Fundamentos e Gestão do SUS - considerando a grande distância entre as normas formais e 

a realidade da implantação do SUS, os delegados decidiram que seja assegurada a aplicação 

da lei, que se promova a efetiva implantação do SUS, que se viabilize a expansão do setor 

público em saúde; que se normatize a relação público-privado, no sentido da 

complementaridade. Outras proposições foram enfáticas em sugerir não à privatização; a 

extinção o INANPS; a integração entre as políticas de saúde, saneamento, educação e 

tecnologia; a aprovação para os funcionários públicos Regime Jurídico Único em cada esfera 

de governo e Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS - para os trabalhadores do SUS; a 

garantia de descentralização e municipalização com a autonomia em cada esfera e a 

participação da universidade pública em projetos interinstitucionais e multidisciplinares. 

Financiamento – permanecendo as indefinições de fontes estáveis para o financiamento do 

SUS o plenário propôs: assegurar que se repasse 30% do Orçamento da Seguridade Social 

para a saúde, destinar de 10 a 15% dos recursos fiscais de cada esfera de governo 

exclusivamente para a saúde [gênese da PEC 169 e EC 29]; fazer cobrança aos devedores ao 

sistema de Seguridade e proibir descontos com saúde privada no Imposto de Renda. 
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Controle social - a prática do controle social foi entendida como um componente intrínseco 

da democratização da sociedade e do exercício da cidadania.  

A participação, independente de sua forma, deve se dar como uma prática 
que busque a transformação da estrutura social. Nesse sentido, é inegável a 
importância da participação dos sindicatos, partidos políticos e demais 
organizações populares na luta por estas transformações (Brasil, 1992:33). 

 
 Para garantir estes pressupostos e o cumprimento da Lei Orgânica da Saúde, a 

plenária final da Conferência aprovou o fortalecimento dos Conselhos de Saúde, garantia de 

implantação em todos os municípios, de forma paritária e com representatividade local, 

assegurar a autonomia dos Conselhos, garantir que o presidente dos Conselhos seja eleito 

entre seus membros, que as reuniões sejam abertas ao público, de que seus resultados tenham 

ampla divulgação, que seja facultado ao Conselho as informações sobre a gestão 

administrativa e financeira e que a realização de Conferências é fundamental para a 

democratização do poder decisório. Para o controle social, além dos instrumentos formais, 

outras instâncias podem exercer este papel: conselhos populares de saúde, fóruns, sindicatos, 

conselhos profissionais, Ministério Público, entre outros. 

Programas específicos e áreas fins - implementar programas de atenção à saúde da mulher, 

da criança e do adolescente, dos idosos, dos indígenas, dos portadores de deficiência e para os 

usuários de drogas. Criar ou fortalecer os programas de vigilância sanitária, epidemiológica, 

de medicamentos, de saúde do trabalhador, de educação e saúde; encaminhar a reforma 

psiquiátrica, garantir a aquisição e órtese e prótese. Regulamentar a Lei Orgânica da 

Assistência Social; garantir espaço na mídia para comunicação social do SUS e impedir ações 

indiscriminadas do controle da natalidade e impedir a privatização do seguro por acidente de 

trabalho . 

Recomendações – que sejam realizadas Conferências de Saúde da Mulher, do Trabalhador, 

Saúde Mental, Saúde Indígena, Recursos Humanos, Comunicação Social e Saúde, Vigilância 
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Sanitária, Saúde Bucal, Ciência e Tecnologia, Política de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica e Política de Alimentação e Nutrição. 

Além dos pontos enumerados, foram temas marcantes nesta Conferência: a 

necessidade de implementar a municipalização e a descentralização, garantir a legislação do 

SUS, extinguir INAMPS e especialmente defendia-se a moralização do Estado, via a punição 

dos envolvidos no processo de corrupção do governo Collor. A Conferência recomenda, de 

maneira vigorosa, a transferência de responsabilidades para a esfera estadual e municipal com 

garantia dos recursos correspondentes e possibilidades de gestão única e autônoma em cada 

nível. Este processo, conforme as proposições, deveria ser acompanhado pelos colegiados de 

controle social e ser um instrumento de democratização. No entanto, estas propostas, estão 

dispersas, se repetem e se completam inúmeras vezes no corpo do documento. 

Também se repetem as reivindicações de serviços específicos para segmentos 

populacionais e para determinadas patologias. Sobre a garantia do financiamento para a 

saúde, seja com recursos da Seguridade, criação de outras taxas e mesmo a indicação de que 

10 a 15% dos recursos próprios de cada esfera de governo devam ser destinados à saúde, se 

desdobram em propostas que além de se repetirem entre os temas se repetem nos subtemas. 

Sobre a democracia, o conceito que na 8ª se mostrou mais amplo no sentido de ser o 

parâmetro para a relação Estado e sociedade, na 9ª se mostrou mais restrito ao âmbito da 

saúde. As incursões mais amplas não alcançam mais aquele patamar, como por exemplo: 

A consolidação da democracia e a instauração da justiça social exigem que 
cada brasileiro se una ao sentimento nacional de dar um basta à impunidade, 
à corrupção, à miséria (Brasil, 1992:15). 
 
A 9ª Conferência propôs estabelecer estratégias para que este processo de 
democratização da saúde não se perca após a realização da etapa nacional 
(Brasil, 1992:08). 
 
a recomendação de que se reproduza em outros setores de ação 
governamental [...] a mesma prática de democratização do processo decisório 
que se observa em curso na saúde (Brasil, 1992:09). 
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O acesso à informação é fundamental para garantia da democratização e 
viabilização do SUS (Brasil, 1992:38). 

 
... a 9ª CNS aponta o caminho de modernidade e de democracia que a 
sociedade brasileira deseja para todos os setores da vida social (Brasil, 
1992:42). 

 
Os participantes desta Conferência consideraram que a contribuição da democratização 

do setor saúde ultrapassa suas fronteiras, ao declararem imprescindíveis a democratização do 

Estado, o acesso à informação, o fortalecimento dos mecanismos de controle social e o 

comprometimento das diversas instituições sociais.  

Avalio que, em 1992, o horizonte que se almejava na Conferência era garantir e 

aperfeiçoar a democracia formal recém conquistada, bem como implantar os direitos 

reconhecidos. No entanto, já não se vislumbram no texto a perspectiva de radicalização da 

democracia ou questionamentos profundos das determinações sócio-econômicas deste modelo 

de sociedade. Parece que seria suficiente moralizar a administração pública, promovendo o 

impeachment do presidente e garantir a implementação dos dispositivos constitucionais para 

viabilizar o SUS e a democratização social. Tendência que continuará se afirmando nas 

Conferências seguintes. 

Na literatura, encontram-se avaliações sobre esta Conferência com perspectivas muito 

diferenciadas. Para Gerschman (1995), ela conseguiu garantir o avanço do processo de 

municipalização, não havendo avanços significativos na operacionalização da Reforma, 

considerando seus princípios. Seus resultados teriam ficado aquém dos alcançados pela 8ª, 

resume a autora. Também, de maneira sintética, Nascimento (2002) afirmou que, apesar das 

polêmicas (mas sem fazer referências a elas ou ao momento político), o processo de 

organização da 9ª Conferência procurou garantir ampla e democrática participação, primando 

pela busca do consenso. Goulart (2001:295), por sua vez, avaliou que “a 9ª Conferência 

defendida e conduzida com ardor por Jatene, mesmo com notável participação municipal, foi 

mais um evento para demonstrar a insatisfação do país. Não havia grandes propostas de 
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avanço, a não ser de cumprir a lei”. Outros autores (Carvalho: 2001 e Levcovitz, et al 2001) 

consideram esta Conferência marcada por um forte conteúdo municipalista.  

Após a posse do presidente Itamar Franco, o Ministério da Saúde passou a ser 

comandado por Jamil Haddad. Esta gestão, inicialmente, se constituiu com uma aparência e 

retórica de reafirmação e ampliação do Estado de Direito. Os participantes do Movimento 

Sanitário e precursores do Movimento Municipalista que emergiu, a partir da 3ª Conferência, 

foram convidados para assumir funções diretivas no Ministério da Saúde.  

Este grupo novo no Ministério, com a perspectiva de realizar a municipalização, 

constituiu um Grupo Especial de Descentralização que orientou seu trabalho a partir da 

temática e proposições da 9ª. Conferência Nacional de Saúde, lançando, em seguida, o 

documento: Municipalização das ações e serviços de saúde: a ousadia de cumprir e fazer 

cumprir a lei, do qual resultou a NOB/93. Na época este documento teve papel importante de 

gerar um ambiente de negociação tripartite no Ministério da Saúde. 

A NOB/93 orientou a criação da Comissão de Intergestores Tripartite - CIT (gestores 

das três esferas), e a Comissão de Intergestores Bipartite – CIB (gestores municipais e do 

estado), como espaços para operacionalizar a pactuação, negociação e articulação entre as 

esferas. Para uma mudança de gestão da saúde nos municípios e estados, esta NOB previu três 

formas de gestão progressivas: gestão incipiente, parcial e semi-plena85. 

Os anos posteriores à realização desta Conferência foram significativos no avanço da 

municipalização da saúde, fato que foi facilitado, em 1993, quando Sérgio Arouca extinguiu 

INAMPS com a Lei 8.689 e a obrigatoriedade de outras normatizações impuseram a 

constituição de espaços colegiados como condição para acessar recursos federais. Apesar de 

não haver uma ênfase significativa em termos de direção política como verificado nos 

                                                 
85 Em 1997, tinham habilitação para a gerência incipiente 47,6% dos municípios (2.463 de uma total de 4.966); 
na gerência parcial 12,4% (616 municípios) e na gerência semiplena, 114 municípios ou 2,97% (Brasil, 
2002:10). 
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discursos do Movimento Sanitário, a operacionalização do SUS que se reivindicava ainda se 

pautava claramente pelos princípios defendidos na 8ª. 

 

 

4.2 - A combinação de velhas e novas receitas para a modernização: a 10ª Conferência 

Nacional de Saúde 

 

A 10ª Conferência Nacional de Saúde aconteceu sob o impacto dos seguintes 

acontecimentos: após um grande processo de municipalização desencadeado em 1993 e 1994, 

o efeito do desfinanciamento (crise Brito) e das perdas na conversão URV-Real, o debate 

acalorado de posições favoráveis e contrárias à criação da CPMF, o debate da PEC 169 que 

pretendia garantir 10% dos recursos de cada esfera de governo para a saúde, no clima de 

reforma do Estado e no segundo ano do governo FHC. 

No primeiro semestre de 1996, época dos grandes debates a favor ou contra a CPMF, 

estavam se realizando as Conferências Municipais e Estaduais de Saúde, prévias da 10ª etapa 

Nacional. Em algumas destas etapas, ocorrem proposições contrárias à criação da CPMF. A 

nacional, realizada após a aprovação da CPMF no Congresso, não apresentou apoio formal, 

pois entendia que a política de financiamento para saúde não poderia ser provisória. 

A 10ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em setembro de 1996 na capital 

federal, tendo pela segunda vez Adib Jatene como ministro da saúde, teve como tema central: 

SUS – construindo um modelo de atenção a saúde para a qualidade de vida. Esta contou com 

a presença de 1.260 delegados, 351 convidados e cerca 1.340 observadores. Quase 3.000 

Conferências estaduais e municipais precederam a sua realização. A mobilização que elas 

provocaram pode ser atestada pelo processo de escolha de delegados, cercado, muitas vezes, 

de disputas acirradas entre diferentes entidades, buscando garantir a presença de seus 

representantes no evento (Cortês, 2002). 
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No discurso de abertura, o ministro defendeu a implementação do SUS, apontando os 

desafios e avanços do sistema. Reconheceu o SUS como um projeto de Reforma do Estado 

feito dentro dos princípios democráticos. Afirmou que a discussão democrática realizada na 

Conferência é o espaço para legitimar as propostas apresentadas. Segundo ele, o processo de 

democratização do setor saúde exige esforço de aperfeiçoamento, por isso busca-se harmonia 

e participação solidária de todos. Por fim, apoiando-se em Madre Teresa de Calcutá, ressaltou 

que o trabalho no setor saúde está respaldado na confiança, na fé e no amor aceso. 

A Carta da 10a Conferência Nacional de Saúde destinada à sociedade afirma que “o 

SUS representa o exemplo mais importante de democratização do Estado, em nosso país”. E 

reafirmou a Conferência como instância máxima de avaliação da situação de saúde e de 

formulação de diretrizes para a política nacional de saúde (Brasil, 1996:11). 

Os debates desta Conferência foram marcados por um contexto de avaliação do SUS, 

pela necessidade de cumprimento, manutenção e reafirmação dos textos legais, especialmente 

o cumprimento do princípio da integralidade na organização dos serviços, pela necessidade de 

garantir fontes definitivas e estáveis para o seu financiamento. Receberam destaque as 

experiências onde o SUS dá certo e houve muitas manifestações de contraposição à Reforma 

do Estado que estava se encaminhando, e à privatização da saúde. 

Nascimento (2002) procurou resumir a avaliação dos participantes desta Conferência 

sobre o contexto de implementação do SUS e as suas principais reivindicações: 

Na avaliação dos delegados da Conferência, as políticas neoliberais e anti-
sociais do governo federal e da maioria dos governos estaduais e municipais 
levaram a saúde pública a uma grave crise. O SUS é apontado como a mais 
importante proposta de democratização do Estado. Para se caminhar na 
direção da promoção da saúde e da melhoria da qualidade de vida, são 
indicados como pressupostos a redistribuição de renda, as políticas urbanas 
adequadas, a geração de emprego e a reforma agrária. Entre as principais 
reivindicações apresentadas ao final da Conferência, destaca-se a defesa do 
Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 169, de autoria dos Deputados 
Federais Eduardo Jorge e Waldir Pires, que garante 30% dos recursos da 
Seguridade Social e, no mínimo, 10% dos orçamentos da União, estados e 
municípios para a saúde. 
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Ao seu final, esta Conferência apresentou 365 proposições com inúmeros subitens no 

seu Relatório. Cabe destacar, logo de início, que muitas proposições se repetem e se 

complementam inúmeras vezes no corpo do texto e, por vezes, perdem a objetividade e 

tornam a leitura pouco estimulante. A seguir, procuro resumir os principais temas e suas 

proposições que constam neste documento. 

A perspectiva e o papel do Estado: os participantes decidiram combater o projeto neoliberal 

e a implantação do Estado mínimo, rejeitar as políticas de privatização e terceirização; rejeitar 

o ajuste econômico e social imposto pelas agências internacionais; defender o não pagamento 

da dívida externa; defender o Estado público e solidário e uma Reforma Tributária baseada 

nos princípios da distribuição da renda e da progressividade. 

Os fundamentos do SUS: que o Estado seja o agente executor das políticas para a 

implantação do SUS e que o Ministério Público seja o tutor da legislação da saúde; a saúde 

não pode ser tratada como um bem mercantil; recuperar a dimensão ética das políticas 

públicas; resgatar os compromissos da Reforma Sanitária; os gestores devem estimular e 

implantar formas inovadoras e alternativas de gestão democrática e garantir a prevalência do 

interesse público; realizar esforço para modificar o modelo de saúde baseado na atenção 

hospitalar e na medicalização da saúde em detrimento da atenção integral; os gestores devem 

romper com o modelo de assistência individual, fragmentada, curativa hospitalocêntrica e 

implantar a atenção integral à saúde; proibir a privatização do SUS via terceirização, 

cooperativas, fundações e organizações sociais. Para humanizar e melhorar a qualidade do 

atendimento, os gestores devem desenvolver estratégias de compromissos ético e solidário 

com os trabalhadores em saúde. 

Gestão do SUS: realizar avaliações sistemáticas dos serviços e dos resultados do atendimento 

ao cidadão; ampliar o processo de descentralização e municipalização com acompanhamento 

dos Conselhos; incorporar ao SUS as unidades de saúde da Rede Sarah, das Forças Armadas, 
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da Polícia Militar, universidades86 e FUNASA; implementar sistema de auditoria; garantir 

atividades de Informação, Educação e Comunicação em Saúde; implantar o Sistema Nacional 

de Informação em Saúde com permeabilidade ao controle social; cadastrar estabelecimentos 

de saúde; implantar o Cartão SUS; realizar a prestação de serviços por equipes 

multiprofissionais; exigir que todos os trabalhadores cumpram sua carga horária; exigir que os 

profissionais tenham uma escrita legível, prescrevam o nome genérico dos medicamentos e 

dediquem no mínimo 15 minutos para cada consulta; promover capacitação permanente para 

os trabalhadores; incorporar aos serviços do SUS práticas de fitoterapia, homeopatia e 

acupuntura; os gestores e os conselheiros devem repudiar a adoção de qualquer sistema de 

seleção de procedimento em saúde como a cesta básica proposta pelo Banco Mundial. Todos 

os Gestores do SUS devem apresentar, mensalmente, afixando em local visível nas Unidades 

de Saúde públicas ou contratadas pelo SUS, o quanto recebem de verba e discriminar os 

gastos e formas de aplicação dos recursos da saúde. O Programa de Saúde da Família e 

Agentes Comunitários não deve ser vertical, mas ser vinculado à atenção integral à saúde; 

criar e regulamentar o cargo de ACS e contratar via concurso público. Garantir órtese e 

prótese pelas três esferas de governo e importar, quando necessário, e fornecer órtese e 

prótese para o acidentado do trabalho. 

Financiamento do SUS: organizar mobilizações pela aprovação da PEC 169 [foi aprovada 

em 2000 como EC 29] para que não sejam necessárias soluções provisórias como a CPMF; 

que a receita da CPMF seja exclusiva para a saúde; realizar uma ofensiva permanente contra a 

cobrança por fora dos usuários do SUS; centralizar os recursos no Fundo de Saúde; garantir a 

autonomia dos gestores do SUS sem subordinação aos órgãos fazendários; estabelecer 

planejamento e orçamento ascendente e participativo; os gestores do SUS nas suas atribuições 

devem ter como principio o caráter público da gestão fazendo prestação de contas pública 

                                                 
86 Importante destacar que estes outros serviços de saúde não se subordinam às diretrizes do Ministério da Saúde 
e do SUS e, portanto são vinculados a outras rubricas orçamentárias. 
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trimestralmente; criar legislação para que o SUS seja ressarcido do atendimento prestado a 

usuários de planos privados de saúde; as verbas em atraso repassadas aos municípios devem 

ser corrigidas e os gestores devem garantir o pagamento em dia dos serviços conveniados. 

Recursos humanos: criar o Índice de Valorização de Recursos Humanos com percentual de 

2% dos recursos dos fundos de saúde; valorizar os trabalhadores em saúde através de piso 

salarial digno; avaliar o desempenho das equipes pelo cumprimento de metas, com estímulo 

pecuniários de 14o e outros; proibir remuneração por produção e garantir salários dignos; 

garantiar isonomia salarial; operacionalização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - 

PCCS - em cada esfera de governo; discutir a aprovação da NOB/RH e, por último, 

manifestaram-se contra a contratação de recursos humanos via cooperativas e a favor de 

concurso público.  

Controle social no SUS: fornecer aos conselheiros cópia do PPA, LDO e demais documentos 

do gestor; aprofundar o controle social, divulgando as atividades do Conselho de Saúde e 

implantar novos mecanismos de participação. A CIB e CIT não devem avançar sobre as 

funções deliberativas do Conselho; garantir a infra-estrutura para os Conselhos; os 

trabalhadores ficam proibidos de representar os usuários. Além disso, os Conselhos devem 

eleger o presidente entre seus membros e a atividade de conselheiro não pode ser remunerada. 

Programas específicos: intensificar as ações em relação à saúde da mulher87; saúde do 

trabalhador; reforço ao atendimento a grupos vulneráveis; saúde da criança e do adolescente; 

saúde do idoso; saúde dos povos indígenas; saúde mental; saúde bucal; saúde dos portadores 

de deficiência; dos portadores de doenças crônicas; política de sangue e hemoderivados e 

política de medicamentos. 

                                                 
87 A proposição 320 do relatório no item que trata da saúde da mulher se manifesta contra a legalização do 
aborto. Esta é uma proposição que tem aparecido em todas as Conferências, mas, em meio a grandes polêmicas e 
insultos dirigidos os defensores da posição contra ou a favor, as votações em contrário vencem por uma pequena 
margem de votos. Inclusive na 12ª Conferência esta polêmica envolveu insultos e agressões a Clair Castilhos, 
uma das defensoras da proposta. Na votação, a posição contrária ganhou por uma pequena margem de votos. 
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Temas afins: criar Conselhos de Segurança e Paz nos municípios; criar o Estatuto do Idoso; 

recompor os valores das aposentadorias; agilizar os processos de aposentadoria urbana e rural; 

regulamentar o Código Brasileiro de Comunicações que trata das rádios comunitárias; incluir 

a linguagem de sinais nos três níveis de ensino; implementar reforma agrária e fortalecer a 

agricultura familiar; desenvolver planos de proteção e educação ambiental; repúdio ao projeto 

de autonomia universitária; revisar os critérios para emissão dos certificados de filantropia; 

articular ações intersetoriais para o enfrentamento da violência no país e seu impacto sobre os 

serviços de saúde. 

Recomendações: que sejam realizadas as conferências setoriais de Recursos Humanos, 

Conferência de Saúde do Trabalhador; Conferência de Saúde Mental, Conferência de 

Assistência Farmacêutica e Política de Medicamentos, Conferência de Vigilância Sanitária; e, 

que a NOB-RH- SUS seja aprovada88. Divulgar o Relatório desta Conferência. 

Na apreciação do Relatório, a reivindicação do atendimento integral pode ser 

considerada uma marca desta plenária. Mas as proposições de atendimento integral e 

universal foram tão enfatizadas quanto às de políticas ou serviços específicos para atender 

grupos populacionais vulneráveis, ciclos de vida, patologias e deficiências. Na mesma 

perspectiva, a ênfase no atendimento integral se confunde com as reivindicações de ampliação 

dos serviços básicos via o trabalho do PACS e do PSF.  

A defesa do atendimento integral estava acompanhada de recomendações para que 

houvesse cuidado em não transformar estes serviços em ações de cesta básica. Mas pela 

quantidade de vezes e de forma dispersa que o atendimento integral foi referenciado no 

Relatório, avalio que qualquer ação pode levar o gestor a argumentar que está cumprindo as 

proposições desta Conferência e realizando atendimento integral. 

                                                 
88 Na 11ª Conferência uma versão da NOB-RH foi apresentada para discussão. Em abril de 2005, outra versão da 
NOB-RH-SUS começou a circular pelas instituições e organizações para consulta pública. 
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Ao mesmo tempo apareceram no Relatório críticas de que a atenção integral não se 

realiza somente com PSF e PAB e de que eles representam estratégias de redução do papel do 

Estado conforme orientações do Plano Diretor de Reforma do Estado.  

Os princípios do SUS sintetizam toda a luta da Reforma Sanitária e representam a 

construção de um modelo de atenção à saúde que pretende romper com as formas privatistas, 

curativas e fragmentadas dominantes no período anterior a 1988. No entanto, enquanto parte 

dos delegados desta Conferência se preocupava em preservar as diretrizes do SUS, como 

modelo para a política pública de saúde, outra parte do plenário reivindicava a construção de 

um novo modelo.  

Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que a Conferência reafirmou o SUS, falou 

em novo modelo. Nos seus termos: “A construção do novo modelo de atenção à saúde passa 

pela maior autonomia dos municípios e pela reafirmação da participação popular...” (Brasil, 

1996:11). Em outro momento, o Relatório deixa dúvida se o novo modelo assistencial se 

refere ao SUS ou a algum outro modelo. Vejamos: “os gestores da saúde devem realizar 

campanhas educativas no interior das instituições de saúde, visando à reorientação das 

práticas dos trabalhadores ao novo modelo assistencial e capacitando-os a realizar ações 

educativas com os usuários” (Brasil, 1996:129). Esta discussão do modelo assistencial ficou 

inconclusa e sem objetividade, mas na 11ª e 12ª Conferência Nacional de Saúde voltou ao 

debate da mesma forma. 

Em geral nos textos de subsídios e Relatórios das Conferências visualizei a recorrência 

da idéia de estruturação de um novo modelo de atenção a saúde, sendo apresentada como um 

desafio89. A expressão da proposta da construção de um novo modelo não aparece 

devidamente sustentada em termos de fundamentos e diretrizes. Por vezes, como no Manual 

                                                 
89 Relatório da 10ª Conferência a referência ao novo modelo de atenção a saúde consta na Carta e na proposição 
108. Os textos que subsidiaram as discussões temáticas também apresentam várias vezes esta frase. Na 11ª 
Conferência consta na proposição 87 integrante do item que trata do fortalecimento dos princípios do SUS. No 
Manual da 12ª Conferência a referência ao novo modelo de atenção a saúde está nas páginas 13 e 16 e no corpo 
do Relatório esta expressão não foi encontrada. 
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da 12ª Conferência, este desafio está ligado ao SUS e em contraposição ao velho modelo. No 

entanto, acredito que deve estar havendo uma confusão, pois se os textos são enfáticos em 

relação a implementação dos princípios do SUS, contra o núcleo tradicional, medicalizado e 

privatista, qual seria então o novo modelo? Na era FHC, quando da expansão do Programa de 

Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde havia ênfase nestes 

programas como novo modelo de atenção. Além de se sustentar em idéias de redução dos 

direitos sociais a proposta era focalizar o atendimento em nível básico aos segmentos mais 

vulnerabilizados. Alguns segmentos críticos da política de FHC e defensores da perspectiva 

da Reforma Sanitária chegaram a defender estes programas, mas com o entendimento de que 

eles não representavam novo modelo e sim uma estratégia do SUS para ampliar o 

atendimento e racionalizar os encaminhamentos de maior complexidade. 

Também se evidenciam proposições divergentes e redundantes. Por exemplo, com 

quatro proposições espalhadas pelo corpo do Relatório e mais quatro desdobramentos houve a 

aprovação da proposta para universalização do preenchimento da Comunicação de Acidente 

de Trabalho – CAT – e, em outro ponto, a exigência de emissão da CAT também para os 

casos de acidente de trabalho no setor público. Outro exemplo, uma proposta solicitava a 

extinção da dedução das despesas com saúde no Imposto de Renda e, outra, a possibilidade do 

contribuinte no ato da declaração do Imposto direcionar parte ao Fundo Municipal de Saúde. 

Talvez o item em que as contradições das propostas sejam mais evidentes é o que trata de 

recursos humanos, pois ao mesmo tempo em que os servidores solicitam Plano de Carreira, 

Cargo e Salário único para os trabalhadores do SUS, também reivindicam índice de 

valorização, produtividade e 14º salário. 

Diante destes desdobramentos, avalio que os princípios da universalidade, 

integralidade, igualdade, hierarquização, direito de todos e obrigação do Estado, não se 

mostram suficientes. Há uma necessidade de tradução e desmembramentos de estratégia 
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executivo-operacionais. A repetição de proposições chega ser exaustiva. Percebo que há uma 

ênfase na legislação e nas suas diretrizes, mas também um esmiuçamento que acaba tirando a 

clareza do texto e deixando-o confuso. Neste caso, a objetividade e a intencionalidade das 

proposições se perdem, fazendo com que os gestores e os próprios Conselhos de Saúde 

tenham dificuldade de se pautar por este documento. 

A primeira versão da NOB/96 perpassou o debate desta Conferência, sendo lançada 

dois meses após. Nela, há reafirmação dos mecanismos de gestão: conselhos, tripartite e 

bipartite. A ênfase é dada ao planejamento ascendente nos três níveis de atenção (básica, 

média e alta complexidade) e nas três esferas de governo. Do mesmo modo o financiamento. 

Também houve ênfase na necessidade de aumento de recursos para atenção básica, não 

apenas no pagamento por produção, mas per capita - especialmente para o PACS e PSF. 

O período desta Conferência também foi marcado pelo desencadeamento de inúmeras 

normatizações, programas e campanhas específicas (mutirão de cirurgia de catarata, vascular, 

hérnia e ortopédicas, exame de câncer de pele), como forma de neutralizar a efetivação dos 

princípios da universalidade e da integralidade, mas também para desafogar a lista de espera. 

Dessa forma, acaba-se buscando receita antiga como as campanhas para atender parte da 

demanda reprimida.  

Com as normatizações específicas e os programas, segmenta-se e focaliza-se o 

atendimento. A partir daí, começa a acontecer o processo de recentralização do Ministério da 

Saúde. Ironicamente, a integralidade dilui-se em serviços e programas dirigidos a segmentos 

populacionais mais vulnerabilizados. Esta foi uma tendência crescente por todo o governo 

FHC/Serra e continua com outras especificidades no governo Lula. 

Desse modo, as forças do Movimento Sanitário acabaram perdendo sua visão de 

direção em termos de perspectiva de Estado, de democracia e de política social de natureza 

universal ao se envolverem na disputa e mesmo na forma de operacionalização das 
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campanhas e dos programas. Talvez esta postura traduza o esforço no aperfeiçoamento do 

sistema com solidariedade, harmonia, fé e amor aceso que o Ministro Jatene se referiu no 

discurso de abertura. 

A dispersão e falta de objetividade das propostas contidas no Relatório desta 

Conferência, não fez dele um documento estratégico que pudesse ser utilizado pelos 

defensores dos princípios do SUS para conter sua reorientação, no sentido inviabilizador da 

universalidade. Existem defesas importantes no corpo do documento sobre a responsabilidade 

do Estado e de que se garantam relações democráticas na gestão e no controle social, mas elas 

não figuram como direcionadoras do conjunto das aprovações pelo plenário. A preocupação 

com a operacionalização do SUS parece que encobriu seu horizonte de política pública e a 

premissa maior: saúde direito de todos e dever do Estado. 

De uma maneira geral, os Relatórios das Conferências Nacionais possuem poucas 

informações sobre as etapas precedentes nos municípios, nos estados e sobre o processo de 

organização da etapa nacional. Sobre o perfil dos participantes e o orçamento das 

Conferências, inexistem informações nos Relatórios. Durante as pesquisas da tese, encontrei 

dois estudos sobre o perfil dos delegados, elaborados a partir de metodologias diferentes. O 

primeiro da 10ª Conferência foi realizado por Soraya Côrtes (1996) e o segundo da 12ª 

elaborado pela equipe da Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, 

coordenado por Ana Maria Costa (2004:a). Ainda que sendo fonte secundária de pesquisa, 

entendo como oportuno apresentar alguns elementos que caracterizam os participantes da 10ª 

Conferência, pois eles podem ajudar a deixar mais claro os elementos de análise desta tese. A 

intenção aqui é apresentar os sujeitos autores das proposições que constam no Relatório. 

No estudo de Cortês sobre o perfil dos delegados, o objetivo era comparar as 

características sócio-demográficas dos participantes com a da população brasileira. A cada um 
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dos 1.400 delegados, foi entregue um formulário, dos quais 888 (63,4%) devolveram 

preenchido.  

Tabela 4- Distribuição dos Delegados da 10ª Conferência, por segmento e sexo 90

 

Segmento social Sexo 
Usuários Trabalhadores Prestadores e gestores % Geral 

Feminino 43,1 44,9 43,0 43,5 
Masculino 56,9 55,1 57,0 56,5 
Total 100 100 100 100 
Fonte: (Côrtes,1996) - Banco de Dados UFGRS/IFCH/NIPESC. Porto Alegre, 1996. 
 

É considerável que o número de participantes do sexo masculino seja maior em todos 

os segmentos, variando de 13 a 17% a mais que as mulheres. É de reconhecimento público 

que a participação feminina nos espaços de proposição política está se ampliando, mas estes 

indicadores revelam uma predominância conservadora e/ou machista nos momentos/espaços 

de decisão. Se as mulheres ainda não são a maioria dentro da categoria médica, são a maioria 

no conjunto dos profissionais de saúde. As mulheres constituem a maior parte da equipe de 

enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e agentes 

comunitários de saúde. Além de constituírem o grupo mais representativo dos profissionais de 

saúde na atualidade, as mulheres são, historicamente, as cuidadoras da saúde da família e da 

comunidade. Portanto, este indicador de que as mulheres representam a menor parte dos 

delegados das Conferências pode evidenciar que elas cumprem um papel ainda de relativa 

subserviência nas atividades de saúde. 

Ao se comparar à média de anos de estudos da população brasileira (16,37% possuem 

acima de 9 anos de escolaridade – IBGE/1996) com o perfil educacional dos participantes das 

Conferências, pode-se considerar que as plenárias são compostas por uma elite educacional e 

intelectual para os padrões do país. 

 

                                                 
90 A soma 459 usuários, 198 profissionais e trabalhadores de saúde e 221 prestadores e gestores perfaz 878, e não 
888, porque estavam vazios ou rasurados os campos referentes ao sexo, em um dos formulários devolvidos, e 
referentes ao segmento social, em nove formulários devolvidos (Côrtes, 1996). 
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Tabela 5 - Distribuição dos delegados da 10ª Conferência, por escolaridade 
 

Nível de escolaridade 10ª CNS 
Ensino médio completo 21,8 
Superior incompleto 7,4 
Superior completo 22,4 
Pós-graduação (E. M. e D.) 30,3 
Outros (ensino fundamental completo e incompleto, 
ensino médio incompleto) 

18,1 

Total 100 
Fonte: (Côrtes,1996) - Banco de Dados UFGRS/IFCH/NIPESC. Porto Alegre, 1996.  
 

Tabela 6 - Distribuição dos delegados da 10ª Conferência, por nível de escolaridade e por 

segmento social 

 
Segmento Social Nível de Escolaridade 

Usuários Trabalhadores Prestadores e gestores 
1º grau incompleto 14,4 - 0,5 
1º grau completo 9,2 1,0 0,5 
2º grau incompleto 8,1 3,0 0,5 
2º grau completo 29,0 15,7 12,6 
Superior incompleto 9,2 8,6 3,2 
Superior completo 19,4 23,7 27,9 
Pós-graduação 10,9 48,0 55,0 
Total 100 100 100 
Fonte: (Côrtes,1996) - Banco de Dados UFGRS/IFCH/NIPESC. Porto Alegre, 1996.  
 
 

O Brasil apresenta um déficit educacional grande, isto é, 63% da população não têm 

oito anos completos de escolaridade. Mesmo quem tem, apresenta deficiências. Apenas 26% 

dos brasileiros se encaixam no nível pleno de alfabetização. Ou seja, conseguem ler textos 

longos, comparar textos, identificar fontes, localizar e relacionar mais de uma informação. O 

Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (Inaf) classifica a população brasileira em 

outros três níveis: os analfabetos (7% do total), os alfabetizados rudimentares (30%), e os 

alfabetizados básicos (38%) (Ojeda, 2005).  

Apesar dos indicadores educacionais dos delegados usuários serem inferiores aos 

demais segmentos, ainda, assim, se revela muito acima da média nacional. Se como 

mencionei, anteriormente, os segmentos sociais tradicionalmente excluídos da participação 

nas decisões públicas estão podendo colocar suas demandas reprimidas no espaço das 
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Conferências, este perfil educacional pode deixar dúvidas quanto ao nível desta exclusão. Esta 

dúvida também se torna pertinente ao se relacionar o padrão de escolaridade com o percentual 

de delegados que são empregados no serviço público. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos delegados da 10ª Conferência de Saúde por tipo de ocupação e por 
segmento social 
 

Segmento Social 
Tipo de Ocupação Usuários % Trabalhadores % Prestadores e 

gestores% 
Empregado urbano setor privado 10 9,9 7,2 
Empregado urbano setor público 42,6 75,9 80,3 
Conta própria 17 9,9 8 
Empregador 1,8 2,6 1,2 
Aposentado ou pensionista 12 1,3 0,4 
Sem remuneração 4 - 0,8 
Pequeno proprietário rural, 
trabalhador rural, sem terra 

6 - - 

Outros 2 - - 
Não respondeu 4 0,4 2 
Total 100 100 100 
Fonte: (Côrtes,1996) - Banco de Dados UFGRS/IFCH/NIPESC. Porto Alegre, 1996. 
 

Considerando os segmentos sociais, observa-se variação importante quanto às 

ocupações dos delegados, com destaque para os representantes de usuários em comparação 

aos demais. Na 10ª Conferência, 42,6% dos delegados usuários eram empregados no setor 

público, 75,9% dos trabalhadores de saúde e 80,3% de prestadores e gestores eram 

assalariados nesse setor. Além disso, observou-se que a distribuição dos delegados que 

representavam usuários pelos tipos de ocupação era mais homogênea que a observada entre os 

outros segmentos sociais. Esta distribuição relativamente homogênea entre os usuários 

também se evidenciou na 12ª Conferência. 

Ainda que sejam poucos estes dados sobre o perfil dos participantes, eles colocam 

elementos importantes a serem relacionados com as proposições da Conferência. O indicador 

de gênero, com predominância de participantes do sexo masculino em todos os segmentos, o 



 213

indicador educacional expressando um perfil muito acima dos níveis de estudo da população, 

em geral, e a grande maioria dos delegados vinculados profissionalmente ao setor público. 

Como a maioria dos participantes homens, isso pode deixar algumas interrogações de 

que estes novos espaços democráticos, como as Conferências, se movimentam com traços do 

conservadorismo e do machismo de nossa cultura. Historicamente os homens tem assumido o 

comando da administração pública e sempre foram maioria no Legislativo e no comando do 

Judiciário. Na direção dos movimentos sociais, das comunidades e famílias o homem, ainda 

representa a maioria, apesar de as mulheres também estarem ocupando significativamente o 

comando destes espaços.  

No entanto, os dados educacionais e a forma de ocupação expressam que a 

permeabilidade destes colegiados institucionalizados a segmentos sociais com baixa 

escolaridade e a pessoas vinculados ao trabalho do setor privado e informal é bastante restrita. 

Portanto, apesar da abertura que estes espaços representam para muitos segmentos sociais se 

colocarem no debate da agenda pública da saúde ainda revelam pouca organicidade social. 

Ainda que ter um nível educacional superior e ser funcionário público não significa ser 

detentor de um padrão sócio-econômico médio ou alto, mas pode indicar que os participantes 

da Conferências fazem parte de uma elite pensante e que conseguem acessar informações e 

opinar sobre decisões da saúde pública. Ao mesmo tempo, tenho o entendimento, de que esta 

condição dos delegados, não significa diminuição das contradições e divergências nos debates 

e propostas. 

Ao tratar os servidores públicos como integrantes de uma elite pensante não estou 

desconsiderando todo o processo de desvalorização e descaracterização de que os 

funcionários públicos foram vítimas na década de 1990, durante a Reforma do Estado. O 

processo de satanização do Estado qualificado por Bóron, também se estendeu sobre o 
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funcionalismo público. A participação de servidores públicos também reflete um pequeno 

alargamento das informações dentro do âmbito do próprio Estado. 

Além disso, esta elite pensante, no âmbito da saúde que forma o plenário das 

Conferências, não está conseguindo preservar a radicalidade das premissas do SUS que se 

consagraram na 8ª. Vejo que, de forma ampliada, os limites que perpassaram o Movimento de 

Reforma Sanitária, especialmente o não ter conseguido estabelecer uma relação orgânica com 

a base dos movimentos sociais e do conjunto da classe trabalhadora, estão se reproduzindo. 

Também é possível inferir que estas contradições e fragmentações das propostas 

colocam a maioria dos participantes da Conferência integrados ao movimento teórico-político 

que perdeu a capacidade de reflexão na década passada. O projeto civilizatório de democracia 

liberal reduziu as reflexões ao pensamento único. Os intelectuais, a academia, os partidos e 

lideranças de movimentos sociais não conseguiram fomentar discussões para dar conta das 

alterações estruturais e conjunturais que vem acontecendo. A reintrodução de temas como a 

relações de produção, hegemonia, o imperialismo, a financeirização, a luta de classe, os 

direitos e o fundo público podem fazer com que estas discussões setoriais, como a da saúde, 

consigam ser reanimadas no sentido de recuperar os fundamentos do SUS. 

 

4.3 – A tarefa construtiva e não mais de resistência: a 11ª Conferência Nacional de 

Saúde 

 
Em dezembro de 2000, realizou-se a 11ª Conferência Nacional de Saúde na gestão de 

José Serra, ministro da saúde. Dando início à organização desta Conferência, a 89ª reunião do 

Conselho Nacional de Saúde (agosto de 1999) avaliou a conjuntura dos Conselhos91 e 

                                                 
91 Estima-se que existam mais de 4.000 Conselhos Municipais de Saúde dos quais 1.000 ainda com composição 
e funcionamento reconhecidamente precários, o que resulta uma estimativa geral de 45.000 (quarenta e cinco 
mil) Conselheiros de Saúde nas três esferas de Governo. Com isto as bases do controle social nos estados e 
municípios, alargaram-se e aprofundaram-se. Seguramente, os anteriores vazios entre a sociedade organizada e a 
Conferência Nacional de Saúde, encontram-se agora plenamente preenchidos (Brasil. “Avaliação da conjuntura 
dos conselhos e conferências de saúde”. In. Diretrizes para organização da 11  Conferência. a Conselho Nacional 
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Conferências de Saúde e lançou as diretrizes para sua organização. Diante da conjuntura o 

Conselho apontou duas características que deveriam marcar a organização desta Conferência: 

a) seu temário deveria ser suficientemente amplo, oportuno e simples, para que as 

acumulações (experiências, demandas) de municípios e estados sejam estimuladas a aflorar e 

canalizadas na direção de superar os grandes entraves à construção da cidadania e do SUS; b) 

o grande crescimento dos Conselhos e Conferências de Saúde ao nível descentralizado, 

confere significativa qualidade na representatividade dos delegados da Conferência Nacional. 

Desfaz-se uma das características das Conferências Nacionais anteriores, que era a de 

estender seu papel e seu conteúdo aos vazios estaduais e municipais. Nestes termos, a 

elevação da participação nas Conferências Municipais e Estaduais, e o crescimento da 

representatividade das delegações para a Conferência Nacional, podem e devem ser levados 

em conta na adoção de critérios para estabelecimento do número de delegados ao nível 

nacional. Esta reunião lançou a proposta de tema geral e de três temas centrais: a) Temário 

Geral: Efetivando o Controle Social; b) três temas centrais: I – O que queremos? II – Como 

fazer? III – Tendências Internacionais. 

Sendo coerente com o clima de recentralização que vinha se consolidando e de 

alheamento às decisões do Conselho Nacional de Saúde no mês de julho do ano 2000, o 

Ministro da Saúde lançou um Decreto, convocando a realização da 11ª Conferência para o 

segundo semestre, sendo que uma Portaria, em 10/08/00, detalhou sua organização e orientou 

a realização das três etapas. Com este documento que, posteriormente, norteou a elaboração 

do Regulamento e do Regimento Interno, a composição e o temário da Conferência foram 

alterados. Passando o tema geral a ser: Efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização 

                                                                                                                                                         
de Saúde.  89ª Reunião Ordinária 04 e 05/08/99. Brasília. http://conselho.saude.gov.br/11conferencia Acesso em  
02/11/2002). 
Em 2004 a estimativa era de que existiam no país 5.561 Conselhos de Saúde (Brasil. Política de formação de 
atores para a gestão social das políticas públicas de saúde. Brasília, Ministério da Saúde/SGTES, 2004). 

http://conselho.saude.gov.br/11conferencia/diretrizes.htm
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na atenção a saúde com controle social92. Sendo que este tema seria tratado em 3 eixos 

temáticos: a) Avaliação do controle social nos 10 anos do SUS: a construção do acesso, 

qualidade e humanização na atenção à saúde; b) Financiamento e responsabilidades das três 

esferas político-administrativas para garantir o acesso, qualidade e humanização na atenção à 

saúde, com controle social; c) Modelo assistencial e gestão para garantir acesso, qualidade e 

humanização na atenção à saúde, com controle social. 

Segundo o Informe Saúde, que circulou durante a 11ª Conferência (Brasil, 2000b), o 

Ministério da Saúde explicou que o tema escolhido para esta plenária contém os principais 

anseios da população em relação à saúde pública e apresentou uma qualificação para cada 

termo do tema. Vale a pena citar a definição de acesso: “um princípio universal. Toda pessoa 

sem qualquer distinção deve ter acesso à saúde. É um direito de todo cidadão como determina 

a Constituição” (Brasil, 12/2000b). No entanto, propositadamente o Informe esqueceu que 

este direito é acompanhado da obrigação do Estado. 

No processo de organização da Conferência, alguns segmentos integrantes do 

Conselho Nacional de Saúde avaliaram que esta temática foi uma imposição ministerial e, 

com sua extensão, corria-se o risco de diluir o debate em questões periféricas e acontecer uma 

Conferência sem marca93. As atitudes recentralizadoras do Ministério da Saúde que vinham 

sendo evidenciadas desde meados da década também se explicitaram nas determinações sobre 

a composição dos delegados participantes, reduzindo para 2.500 pessoas, sendo que 25% 

                                                 
92 “Dentro do tema escolhido para 11ª Conferência Nacional de Saúde, estão contidos os principais anseios da 
população com relação à saúde pública: Acesso – um princípio universal. Toda pessoa sem qualquer distinção 
deve ter acesso à saúde. É um direito de todo cidadão como determina a Constituição; Qualidade – mais do que 
acesso, toda pessoa tem direito a um sistema de saúde público, gratuito e eficiente que atenda às necessidades da 
população; Humanização – mais do que acesso a um sistema de qualidade, toda pessoa sem distinção deve ser 
atendida com respeito e atenção. O lado humano deve ser a base da relação entre os usuários do SUS e os 
profissionais de saúde; Controle social – quem precisa sabe o quanto é importante um sistema de saúde público 
que funcione. Para isso, é fundamental a participação de todos, por meio dos Conselhos e Conferências de 
Saúde. Essas organizações têm a tarefa de deliberar, acompanhar e fiscalizar as políticas e ações de saúde” 
(Brasil, Informe Saúde. 11ª. Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 12/2000b). 
93 Esta avaliação foi feita por Maria Inês Bravo na reunião de assistentes sociais envolvidos nas Conferências de 
Saúde, que estavam participando do II Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade, em Porto Alegre, 
entre 29/10 a 01/11/2000. 
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destes seriam indicados94. Desde a 8ª. Conferência, a participação de observadores tem sido 

significativa, mas, nesta última, o Ministério também vetou, sob a alegação de ter aumentado 

bastante o número de Conselhos e Conferências nos municípios. As orientações ministeriais 

parecem que recuperam, em parte, os princípios que organizaram as Conferências de 1941 a 

1980, reconhecidas na maioria como não democráticas. 

Tabela 8 - Composição dos delegados para a 11ª Conferência Nacional de Saúde95 

Fonte: Regulamento da 11ª Conferência Nacional de Saúde, 2000a. 

Segmentos Eleitos (75%) Indicados(25%)  Total  
Gestores 280  76  356  
Prestadores 224  58 96 282  
Trabalhadores da saúde 438  144  582  
Formadores de RH ...  30  30  
Usuários 942  308 97 1.250  

Total 1.884 616 2.500 

 
No discurso de abertura desta Conferência, o Ministro José Serra, com um aparente 

compromisso com o SUS e um leve reconhecimento deste espaço participativo, do papel 

avaliativo e de propositor das diretrizes da saúde que possui a plenária, acabou fazendo uma 

detalhada exposição de suas ações a frente do Ministério. A seguir destaco alguns trechos.  

Desde o meu discurso de posse, nós reafirmamos, não só a importância e a 
constitucionalidade do Sistema Único de Saúde, como nosso propósito de 
consolidar o sistema, de reformar naquilo que tivesse que ser reformado e de 
afirmá-lo [...]. Esta Conferência de maneira muito oportuna vai fazer a 
avaliação de dez anos do SUS, avaliar os esquemas de financiamento e as 
responsabilidades dos municípios, dos estados e da União e analisar os 

                                                 
94 “Que nas Conferências Nacionais, os delegados eleitos na etapa estadual representem a maioria, não devendo a 
delegação de instituições federais e entidades de âmbito nacional exceder a 20% do total dos delegados” (Brasil, 
1992: 37). 
95 São delegados da 11ª Conferência: eleitos nas Conferências Estaduais de Saúde, proporcionalmente ao 
tamanho da população de cada estado, com um mínimo de 6 delegados de tal forma que todos os segmentos 
sejam representados; indicados pelos gestores estaduais e federais; indicados pelas entidades nacionais de 
trabalhadores de saúde; indicados pelas entidades formadoras de recursos humanos para a área de saúde; 
indicados por entidades nacionais de prestadores de serviços de saúde; indicados pelas entidades nacionais de 
defesa dos consumidores e de representação de movimentos sociais usuários do sistema incluindo aquelas 
representadas no Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2000a). 
96 As vagas dos prestadores privados para o SUS foram assim distribuídas: Federação Brasileira dos Hospitais 
14, Confederação Nacional de Saúde 14, Confederação das Misericórdias do Brasil 15, Federação de Seguros de 
Saúde, Associação Brasileira de Medicina de Grupo e UNIMED juntas 20 vagas (Memória da reunião da 
comissão organizadora da 11ª Conferência em 29/08 e 12/09/2000). 
97 As vagas de usuários indicados ficaram assim distribuídas: comunidade cientifica 19, organizações religiosas 
27, portadores de patologias e deficiências 66, centrais sindicais 65, confederações patronais 43 e movimentos 
sociais 88 (Memória da reunião da comissão organizadora da 11ª CNS em 29/08 e 12/09/2000). 
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modelos de gestão adequados a esta afirmação do Sistema Único de Saúde 
que significa nada mais, nada menos, de que a justiça social na área da saúde. 
A nossa linha de atuação à frente do Ministério tem sido a de enfrentar todas 
as lutas que se apresentem, desde a luta pela implantação de programas que 
visam fortalecer a atenção básica até o enfrentamento da indústria de 
medicamentos e dos preços abusivos [...]. A nossa perspectiva é a de que 
temos que lutar por uma saúde justa, para acrescentar anos à vida das 
pessoas, mas não se deter aí. [...]. Qualidade de vida significa, viver, não 
apenas viver mais, como viver melhor [...] Eu quero dizer que a nossa 
expectativa com relação a essa Conferência é muito alta. O Ministério da 
Saúde e o Governo deram todo o apoio material, de promoção, de 
organização, mas de fato o conteúdo dela é o que nos importa. O conteúdo no 
que tange avaliação do SUS, o financiamento e os modelos de gestão são 
fundamentais como contribuição para que nós continuemos avançando para 
diante (Serra, 2000)98. 

 
O discurso do ministro é simpático à defesa do SUS, a organização de serviços para 

melhorar a vida e a saúde e disse que os resultados da Conferência é o que importa, mas não 

mostrou compromisso de governo com eles. José Serra, não fez referência a obrigação do 

Estado e aos princípios do SUS. Mencionou apenas em fortalecer a atenção básica, do que se 

depreende o entendimento do fortalecimento da cesta básica em saúde. Esta visão é 

complementar de sua perspectiva privatista para a saúde apresentada no item 3.2.2. No espaço 

da Conferência, o ministro sabiamente não fez qualquer menção à integração com o setor 

privado, como fez no decorrer de sua gestão, pois, apesar das contradições deste espaço, há 

uma defesa predominante do sistema público99. 

O ministro, em seu discurso, continuou apresentando os números de seu trabalho à 

frente do Ministério desde 1998, destacando dados sobre a descentralização; a ampliação das 
                                                 
98 Trechos da transcrição da fita realizada pela relatoria da Conferência. 
99 Desde 2004, à frente da prefeitura da cidade de São Paulo, a face privatista do ex-ministro ficou mais explícita. 
O prefeito enviou para Câmara de Vereadores em regime de urgência o Projeto de Lei 318/05, que autoriza a 
Prefeitura a repassar o controle dos hospitais municipais e dos postos de saúde para entidades privadas. “Serra 
argumenta que o sistema de saúde não possui agilidade. Propõe, como solução, esse projeto pelo qual a entidade 
responsável pelo gerenciamento do hospital poderá fazer compras ou contratações sem realizar licitações ou 
concursos públicos. Para viabilizar isso, a Prefeitura assinaria um contrato de gestão (um convênio) com os 
administradores privados que passariam, então, a receber a verba do SUS. O governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, e o de Minas Gerais, Aécio Neves, usaram essa mesma fórmula para transferir a gestão de hospitais 
estaduais para associações privadas. Na avaliação de procuradores do MP, essa  solução tucana nada mais é do 
que uma forma de burlar os procedimentos obrigatórios legais que regulam o uso do dinheiro público. "Serra está 
optando por uma iniciativa semelhante à do governo Alckmin, carregada de problemas, denúncias de 
superfaturamento, falta de controle nos gastos e alto volume de endividamento", afirma José de Oliveira, 
presidente do Sindicato dos Médicos (Simesp)” (Disponível em 
http://www.brasildefato.com.br/nacional/132pouca%20coisa.php, Edição Nº 132 - De 8 a 14 de set. de 2005). 

http://www.brasildefato.com.br/nacional/132pouca coisa.php
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equipes do Programa de Saúde da Família, a relação das normatizações aprovadas em sua 

gestão e as perspectivas até o final da gestão em 2002. 

Mas eu queria dizer aqui que esse conjunto de leis, oito em dois anos e meio, 
talvez nunca na história do sistema de saúde a legislação tenha sido tão 
modificada para o melhor, em áreas tão difíceis [...] Nós temos todos os 
motivos para nos orgulharmos do trabalho [...] O sistema está ganhando auto-
estima, está ganhando amor próprio, está ganhando confiança, isto se reflete, 
inclusive, no trabalho legislativo (Serra, 2000). 

 
Rita Barradas foi a coordenadora geral desta Conferência e Maria Elizabeth Diniz 

Barros a relatora geral. Segundo a relatora, esta Conferência representou o “esforço de 

explicitação das demandas sociais, necessário à construção do SUS em consonância com as 

diretrizes constitucionais de universalidade, integralidade e equidade” (Brasil, 2000c:10). 

O Relatório Final desta Conferência, com 188 páginas, refere que ela envolveu cerca 

de 2.500 delegados e não faz referência à participação dos observadores. Não mencionou o 

número de Conferências Municipais e Estaduais que a precederam100. Por fim, não fez 

qualquer indicação em relação ao perfil dos participantes e dos gastos do Ministério e dos 

estados com a realização desta plenária. O documento apresenta três pontos principais: a) 

Carta da 11ª CNS intitulada: agenda para a efetivação do SUS com controle social; b) uma 

descrição e análise do cenário, subdividida em 11 itens101; c) as proposições são descritas em 

296 tópicos, subdivididas em 54 subtemas102. 

                                                 
100 Conforme um levantamento do CONASEMS, “aproximadamente 50% dos 5.507 município brasileiros – isto 
é cerca de 2.500 – realizaram suas Conferências neste ano. Outra fatia, em torno de 15%, já as realizaram em 
1999” (Brasil, /2000b). 
101 Subtemas contemplados no item do cenário: O SUS como política social; A gestão do SUS; O acesso aos 
serviços do SUS; O modelo assistencial no SUS; Financiamento do SUS; Recursos humanos; Formação e 
capacitação de RH para a saúde; Controle social sobre o SUS; Políticas de Informação, Educação e 
Comunicação – IEC; Responsabilidades dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público na garantia 
de acesso qualidade e humanização (Brasil, 2000c). 
102 Subtemas contemplados no item proposições: Controle social; Financiamento da atenção à saúde no Brasil; 
Fontes complementares; Critérios para repasse de recursos federais e o papel redistributivo dos Governos 
Federal e Estadual no financiamento da saúde; Alocação de recursos para assegurar a integralidade, a atenção, a 
qualidade e a humanização do atendimento; Mecanismos e formas de remuneração de prestadores para garantir 
acesso, qualidade e humanização do atendimento; Gestão de recursos – atendendo às necessidades sociais e 
avaliando resultados; Relações de responsabilidade entre os gestores do SUS para a garantia do acesso, 
qualidade e humanização; Modelo assistencial e de gestão para garantir acesso, qualidade e humanização na 
atenção à saúde, com controle social; Determinantes das condições de saúde e problemas prioritários no país; 
Diretrizes para modelos de atenção e gestão do SUS; Fortalecimento dos princípios do SUS: o caráter público, a 
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Na Carta da 11ª. Conferência Nacional de Saúde, consta que, “com a garantia legal, o 

desafio passou a ser a transição de um sistema desintegrado e centralizado para um outro, com 

comando único em cada esfera de governo. Aqui não mais uma tarefa de resistência, mas 

uma tarefa construtiva” (Brasil, 2000c:13) (meus destaques). Penso que esta frase é 

reveladora da conjuntura de ações na área da saúde e também da direção que os espaços 

colegiados – Conselhos e Conferências - vem assumindo. A 9ª e a 10ª Conferências já haviam 

diminuído significativamente sua posição de resistência e crítica em relação à condução das 

políticas de saúde no Brasil quando comparamos com a 8ª. Esta Conferência assume uma 

postura construtiva e de aperfeiçoamento do sistema e timidamente infere o papel do Estado 

na garantia do SUS.  

Foi consenso entre os participantes da Conferência, conforme evidencia o Relatório 

Final, que o SUS representa um avanço nas políticas públicas, sendo o único setor com 

propostas claras de controle social, transparência administrativa, gestão participativa e 

democrática. Considerando o tema do evento, foi reconhecido que o SUS tem princípios que, 

se aplicados, são capazes de garantir o acesso, a qualidade e a humanização dos serviços. Mas 

reconhecem também o grande espaço possível de aperfeiçoamento do sistema de saúde em 

relação a esta dimensão. É uma tarefa construtiva e não mais de resistência como se observa 

abaixo. 

                                                                                                                                                         
integralidade, a eqüidade e a humanização; Fortalecimento dos princípios organizacionais do SUS e seus 
mecanismos de gestão: descentralização, regionalização e hierarquização; Planejamento, acompanhamento, 
avaliação, controle e auditoria; Mecanismos de gestão: planejamento e Cartão SUS; Normas operacionais 
básicas; Organização da atenção à saúde; Atenção básica: Rede, PSF e PACS; Média e alta complexidade; 
Hospitais universitários; Políticas específicas; Saúde da Mulher; Saúde na Infância e Adolescência; Saúde do 
Trabalhador; Saúde Mental; Saúde Bucal; Medicamentos e assistência farmacêutica; Sangue, hemoderivados e 
transplantes; Vigilância sanitária e epidemiológica; Outras políticas e programas; Recursos humanos; Política 
nacional de recursos; Perfil e atuação das equipes; Relações de trabalho; Condições de trabalho e 
disponibilidade; Formas de seleção e relação contratual; PCCS e remuneração dos trabalhadores em saúde; 
Desenvolvimento de trabalhadores em saúde; Capacitação; Formação de pessoal para a saúde; Formação de 
profissionais, regulação e papel da universidade; Educação continuada; Processos de educação para o SUS; 
Formação de pessoal das áreas de fortalecimento do SUS; Políticas de Informação, Educação Comunicação 
(IEC) no SUS; Democratização das informações; Produção, organização e uso das informações; Transparência 
da gestão; Controle social; Ministério Público e Legislativo; Acesso e qualidade dos serviços; Programas 
específicos; Estratégias de divulgação (Brasil, 2000c). 
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Na seqüência, apresento uma síntese dos principais temas que constam neste 

Relatório. 

Estado e sociedade - os participantes desta Conferência reconhecem, no Brasil, a existência 

de um Estado de mal-estar social, que determina a convivência das doenças da vida moderna 

às doenças típicas da pobreza. Diante deste quadro, indicam que a luta por uma ordem social e 

econômica mais justa deve-se somar às lutas setoriais e compensatórias. Os problemas para a 

implementação do SUS com base nos princípios da solidariedade social são tributados à 

incompatibilidade ao modelo econômico que prima pela ótica economicista que transforma a 

saúde e a vida em mercadorias, bem como a cultura política marcada pelo autoritarismo e a 

frágil organização da sociedade. É denunciado o desprezo que o governo federal tem dado às 

recomendações das últimas Conferências, preferindo acatar as recomendações do Banco 

Mundial, priorizando a Reforma do Estado, a transferência dos serviços públicos ao setor 

privado e a concentração em programas de baixo custo e destinado a populações pobres. Em 

relação à saúde, os delegados apontaram para a necessidade de se preservar o sistema público, 

nos seguintes termos: 

a racionalidade do sistema está voltada para o lucro e não para as 
necessidades, constituindo uma lógica perversa. Os hospitais privados só 
querem atender as patologias que dão lucro. As patologias crônicas e os 
traumas que são de alto custo, deixam de ser interessantes financeiramente 
para a rede privada (Brasil, 2000c:30-1). 

 
Apontou-se como um desafio para a efetivação do SUS a necessidade de: 

reconhecer a dificuldade que tem o ethos privado em obedecer às diretrizes 
do SUS, de interesse coletivo [...] é preciso desenvolver mecanismos que 
garantam a formulação/execução de políticas e projetos pelos gestores 
públicos na área da saúde que excluam a possibilidade de influências e 
favorecimento do setor privado (Brasil, 2000c:58). 

 
 A plenário propôs que se promovesse: 

esforços para que deixem de existir lobbies junto ao Ministério da Saúde para 
a liberação e repasse de recursos, como também o atrelamento de grupos das 
entidades privadas que realizam lobby na execução dos programas 
municipais (Brasil, 2000c:100). 
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Gestão do SUS - dentre os muitos problemas do SUS denunciados e apontados destacam-se: 

recursos materiais e financeiros insuficientes; precárias condições de acolhimento dos 

usuários e baixa capacidade resolutiva; sobrecarga das regiões metropolitanas com 

concentração de serviços e recursos, criando a dependência dos pequenos municípios; 

privilégio de recursos para o setor de alta complexidade em detrimento da atenção primária, a 

universalidade e a integralidade não são obedecidas. Além disso, falta de clareza sobre a 

política de saúde e o modelo de gestão por não existir um Plano Nacional de Saúde; as gestões 

de saúde estão pouco profissionalizadas para fazer o diagnóstico e o Plano de Saúde. Para 

garantir a gestão efetiva do SUS, o plenário enfatizou a necessidade de reafirmar, garantir e 

implementar os dispositivos legais. Como as anteriores, esta Conferência continuou 

denunciando os atendimentos fragmentados e curativos, o privilégio da atenção de alta 

complexidade em detrimento da atenção primária, o atendimento diferenciado que algumas 

pessoas conseguem para acessar os serviços do SUS, as cobranças indevidas em hospitais 

públicos e conveniados e o cartel dos anestesistas. 

Financiamento – o plenário questionou: as transferências fragmentadas de recursos por 

programas verticalizados, com verbas carimbadas, impedindo a democratização. Os 

mecanismos de prestação de contas e da realização de convênios com o setor privado não 

possibilitam o acompanhamento e não dão transparência para o controle da aplicação dos 

recursos públicos; os tetos financeiros não respondem ao desafio da equidade, qualidade e 

humanização; os recursos são destinados ao setor privado sem controle social; e a existência 

de serviços públicos não-universalizados. Além dos programas centralizados e focais que 

estão sendo gestionados pelo Ministério, “a forma fragmentada de transferência de recursos 

federais – tabela de produção, programas verticalizados [...] impede a democratização da 

discussão sobre o uso de recursos alocados ao fundo de saúde” (Brasil, 2000c:42). Por fim os 

delegados enfatizaram que ainda que se insista que o financiamento da saúde seja a partir do 
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número de habitantes, perfil epidemiológico e capacidade instalada, abolindo as práticas que 

engessam a gestão autônoma das esferas subnacionais. 

Controle social - O papel dos Conselhos previsto na lei 8.142 e, posteriormente, as 

atribuições que as NOBs foram lhe dando no desempenho das gestões, foram reiteradas várias 

vezes nas proposições aprovadas na plenária final: 

O caráter deliberativo e o poder fiscalizador dos Conselhos de Saúde sobre as 
Ações e Serviços de Saúde devem ser garantidos pelos Gestores do SUS 
através de clara separação entre as funções deliberativas dos Conselhos de 
Saúde e as funções executivas dos Gestores do SUS (Brasil, 2000c:31). 
 
A 11ª CNS aprovou propostas que visam à inclusão dos Conselhos no 
processo de planejamento e execução orçamentária da esfera de governo ao 
qual está vinculado, reafirmando o caráter deliberativo de suas funções. Para 
concretizar tal objetivo deve-se exigir que os Plano Municipais de Saúde, os 
orçamentos, a política de recursos humanos, as prestações de contas e os 
contratos assumidos pelo gestor sejam submetidos à apreciação do Conselho 
(Brasil, 2000c:70). 

 
O plenário mesmo reconhecendo os problemas e as fragilidades que Conselhos 

possuem para gerar agendas sociais e acessar a contabilidade pública os participantes: 

 entendem que houve avanço significativo no controle social do SUS nos 
últimos anos, como fruto de intensas mobilizações e lutas, o que contribuiu 
para a melhoria do acesso, da qualidade e da humanização na atenção à 
saúde. Os conselhos municipais de saúde são os mecanismos de controle 
social que mais avançaram na aproximação com as necessidades e demandas 
dos cidadãos (Brasil, 2000c:48). 

 
Inúmeras sugestões são apresentadas no Relatório para o fortalecimento e/ou criação 

de outros espaços para debater sobre as questões que dizem respeito à saúde, as demais 

políticas sociais e fortalecer o controle social. Os espaços sugeridos foram: câmaras técnicas, 

comissões temáticas, plenárias municipais, estaduais e nacional de conselheiros, conselhos 

regionais, distritais de saúde, conselhos gestores nas unidades, salas de situação, fóruns de 

representação por segmento e comissões intersetoriais de saúde da mulher. Para debater sobre 

as políticas sociais, sugeriram-se os espaços do Orçamento Participativo, a criação de 

conselhos municipais e estaduais de cidadania, criação de um conselho nacional intersetorial e 
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a instituição de ouvidorias. Conforme o documento, estes espaços servem “para que cada 

cidadão possa exercer seu papel de fiscalização dentro das políticas públicas na sociedade” 

(Brasil, 2000c:58).  

Temas afins - com vistas à garantia das políticas públicas como condicionantes à redução dos 

riscos e agravos à saúde se propôs: combate ao desemprego, combate à violência urbana, 

programas de geração de renda e formação profissional, ensino público, política agrícola e 

agrária, de segurança alimentar, de saneamento, controle das indústrias poluentes e da 

comercialização de produtos tóxicos. Ainda realizar gestão adequada dos recursos hídricos, 

políticas de integração para a população idosa, negra, indígena, portadores de deficiência 

física e mental. 

Conferências setoriais - a 11ª Conferência recomendou a realização no ano de 2001 de sete 

Conferências setoriais em saúde: a de Assistência a Farmacêutica e Medicamentos, de Saúde 

do Trabalhador, de Vigilância Sanitária, de Recursos Humanos, de Saúde Mental, de Saúde 

Bucal e da População Negra. 

Com estas indicações mais gerais sobre as temas tratados e as proposições, é 

importante ressaltar que os termos que compõem o temário geral - Efetivando o SUS: acesso, 

qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social - se repetiram, 

demasiadamente, ao longo do texto, nas frases que levantam problemas e também nas que 

apresentam sugestões. Em alguns momentos no documento a direção para as políticas de 

saúde são os princípios do SUS, em outros parece ser o acesso, a qualidade e a humanização. 

Ainda que se reconheça o esforço da equipe de relatoria em construir um documento-síntese 

que preservasse o conteúdo das proposições dos participantes, tenho a impressão que o 

Relatório Final não conseguiu ficar isento das determinações ministeriais que marcaram a 

organização inicial da Conferência. 



 225

Vale notar que o documento por várias vezes defende a implementação dos princípios 

do SUS, reafirma a necessidade de cumprimento da lei e, como novidade em relação às 

Conferências anteriores, enfatiza a necessidade da parceria estratégica com o Ministério 

Público. Mas, em muitos momentos, o plenário também fez uma defesa contraditória e parcial 

dos princípios do SUS, como ilustrado a seguir: 

Entendem os participantes da 11ª Conferência que a garantia do 
funcionamento de um serviço de emergência de 24 h em cada município, é 
fundamental para garantir a eqüidade e a universalidade da atenção e para 
que a população que ganha pouco ou está desempregada possa confiar no 
SUS (Brasil, 2000c:30). 

 
Ao defenderem os serviços de emergência de 24 h, parece que estão reduzindo o 

princípio da integralidade e ao referirem-se à população que ganha pouco ou está 

desempregada, o serviço deixa de ser universal. Diante do fosso de desigualdade social que se 

espelha na realidade brasileira, as proposições da Conferência não ficaram alheias a este 

contexto e é evidente a preocupação em incluir nos serviços públicos essa massa de população 

excluída. Mas esta insistência em priorizar os segmentos fragilizados socialmente ou com 

patologias específicas traz algumas interrogações. Isso pode estar contribuindo para que, no 

conjunto das negociações sobre as ações e investimentos em saúde, se fragilize o princípio da 

integralidade e universalidade e seja reforçado o da eqüidade? Isto, de alguma forma, legitima 

as políticas compensatórias, focalistas e centralizadoras do Ministério da Saúde em 

detrimento da universalidade? 

Os diferentes entendimentos sobre a concretização de uma política de saúde refletem a 

heterogeneidade da composição da plenária, pois a proposição abaixo parece que tenta 

corrigir a recomendação acima: 

Os programas tradicionais de saúde pública ou as ações orientadas para 
segmentos específicos da população devem ser direcionados para o conceito 
de integralidade, defendendo-se o fortalecimento dos municípios na gestão 
de toda a política de saúde, com cooperação técnica, financeira e operacional 
dos estados e da União, efetivando as diretrizes do SUS (Brasil, 2000c:102). 
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No documento, a defesa da integralidade, que já não se explicita com tanta ênfase 

como foi na 10ª, vem acompanhada de maneira insistente do que tem sido chamado de 

discriminação positiva, ou seja, recomendações de ações dirigidas para segmentos específicos 

da população. 

 Assegurar que a integralidade seja colocada como questão central e fio 
condutor para a construção do modelo de atenção e para a atuação dos 
profissionais que o compõem, com respeito à diversidade, sem distinção de 
etnias, sem restrição de minorias, gênero, opção sexual, portadores de todas 
as deficiências, patologias, faixas etárias, população indígena, rural, urbana e 
ribeirinha (Brasil, 2000c:109). 

 
O Programa de Saúde da Família foi concebido como uma estratégia de 

implementação do SUS na atenção básica e como um aliado importante para atenção 

secundária e terciária. No entanto, a sua concretização tem sido polêmica e de 

intencionalidade duvidosa para além do compromisso dos profissionais e de alguns gestores 

municipais. A experiência tem mostrado que o PSF parece que tenta se transformar em 

modelo assistencial do SUS. Dada as determinações da conjuntura capitalista da década de 

1990, as cláusulas contratuais dos empréstimos que o Brasil tem contraído junto a agências 

financeiras internacionais e às próprias opções sócio-econômicas de nossas elites 

governamentais, parece que, no caso da saúde, o PSF tem sido a face mais ampla para ação e 

responsabilidade pública estatal. Esta polêmica ficou, assim, sintetizada no debate da 

Conferência: 

considerado como o modelo de atenção prioritário, com potencial para 
reorientar o modelo vigente, desde que tenha equipe multiprofissional 
competente, o PSF é percebido como medida meramente paliativa, que não 
assegura a integralidade da atenção à saúde. Está sendo desvirtuado, na 
medida em que se mantém assistencialista, esquecendo a promoção e a 
prevenção, embora tenha a potencialidade de se transformar num modelo 
ideal (Brasil, 2000c:38). 
 
o PACS e o PSF correm o risco de se tornarem sobreposições de exercício do 
serviço de atenção básica. São programas que trouxeram para o SUS 
demandas epidemiológicas, sanitárias e ambientais sem encontrar a 
contrapartida da integralidade e da resolutividade (Brasil, 2000c:36). 
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projetos e programas verticais prevendo a focalização da clientela e 
fornecimento de cardápios fixos de procedimentos básicos têm sido 
utilizados para equalizar os gastos, em detrimento dos princípios e diretrizes 
do SUS (Brasil, 2000c:40). 

 
A postura construtiva e de não resistência da comissão organizadora, a reafirmação das 

normatizações e as reivindicações setoriais por parte do plenário parecem contraditórias, mas, 

no essencial, se fundem. Tais propostas procuram dar uma direção para a realidade atual, sem 

mexer nas determinações da nossa extrema desigualdade e sem fazer referências ao modo de 

organização e distribuição da produção. Humanizar o atendimento à saúde, acolher o usuário, 

com certeza são atitudes ainda muito necessárias nos serviços de saúde, no entanto, 

humanização, acolhida ou qualidade não acontecerão, se não se alterar a estrutura de 

financiamento, a subordinação dos gestores da saúde aos órgãos econômicos, melhorar a 

infra-estrutura física, formação e remuneração digna dos trabalhadores da saúde. Entendo que 

é importante enfrentar o caráter mercadológico que vem se intensificando na saúde nos 

últimos anos, e orientar o atendimento integral, considerando o conceito ampliado de saúde. 

Portanto a alteração de direção de serviços de saúde, mesmo para que se efetive o que já 

existe em termos de conquistas legais, necessita destas alterações mencionadas, mas elas não 

se reduzem às instituições de saúde, pois implica um modelo de relação social, que não 

acontecerá apenas com posturas construtivas. 

Ainda, o Relatório apontou como desafio para acelerar a efetivação do SUS no 

cotidiano da população: 

instituir um sistema público de saúde democrático, em que as prioridades 
sejam definidas de forma participativa, com instrumentos de controle social, 
como o Ministério Público e os Conselhos de Saúde, no contexto das 
políticas do Estado-mínimo do atual governo [...] recuperar a imagem do 
serviço público como prestador qualificado de serviços de saúde, hoje 
comprometida pelo desmonte do Estado e pela destruição da auto-estima do 
serviço público (Brasil, 2000c:57). 

 
As inúmeras vezes que o Relatório reafirma o conjunto de leis do SUS, que pede para 

que seja respeitado ou para regulamentar o que já está regulamentado, dá indicativos sérios de 
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que o arcabouço legal não está sendo implementado. Ao mesmo tempo, os participantes 

parecem ter dificuldades de considerar que, nesta estrutura, de sociedade os parâmetros legais 

cumprem uma função meramente formal e não determinam novas relações no âmbito da 

distribuição dos bens sociais. 

A perspectiva democrática que marcou o Movimento de Reforma Sanitária e a 8ª. 

como fundamento de uma relação Estado e sociedade para que o SUS se efetivasse, agora 

parece se reduzir a estratégias setoriais ou atitudes individuais comprometidas dentro do 

sistema. Por exemplo, a denúncia da “falta de compromisso político e perfis inadequados de 

determinados gestores, com falta de responsabilidade e de compromisso com a gestão 

democrática e respeito às instâncias de controle social do SUS” (Brasil, 2000c:49). 

Ou ainda, uma política de comunicação e divulgação dos Conselhos com a sociedade 

tem como desafio: “instituir um sistema público de saúde democrático, em que as prioridades 

sejam definidas de forma participativa, com instrumentos de controle social”. Outra estratégia 

“que o Plano de Saúde seja utilizado como instrumento orientador das ações e investimentos 

de cada esfera de governo [garantindo] o acompanhamento da sua execução e avaliação dos 

resultados de forma democrática” (Brasil, 2000c:53 e 71). 

Se antes a democracia era condição e fundamento social para a implementação do SUS 

agora seu papel potencial fundante quase desapareceu e a melhoria da qualidade de vida 

assumiu seu lugar. Assim, a plenário da 11ª Conferência defendeu: 

a melhoria das condições de saúde e da existência efetiva de políticas sociais 
intersetoriais e de um compromisso irrestrito com a vida e a dignidade 
humana, capaz de reverter os atuais indicadores de saúde, contribuindo, 
assim, para a melhoria da qualidade de vida da população (Brasil, 2000c:16). 

 
Chega a parecer ingenuidade do plenário a afirmação, que, em nossas condições 

histórico-estruturais, os indicadores de saúde serão revertidos apenas com o discurso do 

compromisso com a vida e dignidade humana. Este discurso se resume à uma retórica 

ideológica e encobre o conteúdo moral e político que o formou. Está isento de historicidade e 
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de elementos que expressam a fase do desenvolvimento das relações sociais e de produção, 

bem como as relações de classe. Mas este tipo de discurso está de tal forma difundido e 

enraizado, que o fenômeno em si não constitui uma prova ou demonstração para extrair dele 

conclusões realistas (Gramsci, 2001). 

Na medida em que na década de 1990 os fundamentos ideo-políticos do SUS foram 

perdendo sua sustentação, outros conceitos foram ocupando seu espaço. Entre eles, a 

solidariedade, qualidade de vida, acolhimento e humanização. Talvez possa se associar o uso 

deste termo ao de harmonia, fé e amor usados pelo ministro Jatene na abertura da 10ª 

Conferência e à auto-estima, amor próprio e confiança usado pelo ministro Serra em 2000103.  

A qualidade, como os demais termos são simples, comuns e possuem um tom de 

positividade que acaba sendo assimilado de maneira acrítica. Pela facilidade de assimilação e 

imagem positiva que estes termos possuem aparentemente se auto-explicam, dispensam 

qualificação e acabam gerando um comportamento de adesão adaptativa e involuntária. A 

aplicação prática destes conceitos se torna pouco específica, naturalizada e escorregadia, pois 

a eles muito pode ser atribuído. Com estes termos, os participantes das Conferências, 

especialmente trabalhadores e usuários, são convidados ao engajamento. Por via de efeitos 

ideológicos eles são estimulados a aderir sem conseguir estabelecer interlocução crítica de um 

projeto de saúde para o Brasil. 

Diante de uma realidade tão precarizada como a brasileira o uso destes termos se torna 

tão impactante, que sua imprecisão se perde em repetições estéril e esconde as causas 

objetivas. No caso da saúde, o caráter mercadológico, as dificuldades de financiamento, a 

precariedade da estrutura e dos serviços, e os conflitos de interesse acabam se reduzindo a 

                                                 
103 O uso destes termos em discursos de gestores não figura como uma particularidade da década de 1990, pois 
na 4ª em 1967, o ministro considerou que o trabalho em saúde é uma missão para o bem estar dos povos e uma 
atitude de amor ao próximo e a profissão. Na 6ª, em 1972, solicitou que os participantes penhorassem sua 
colaboração fraterna no sentido de harmonizar os pensamento e integrar esforços. 
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problemas que poderão ser sanados com qualidade, amor, confiança, acolhimento, 

humanização. 

Ao serem infinitamente repetidos estes termos (qualidade, solidariedade, acolhimento 

e humanização...), por frações de diferentes segmentos sociais, ignora-se que nos espaços das 

Conferências comparecem interesses de classes contraditórios. Tratam-se estes espaços como 

se não houvesse sujeitos e sim mecanismos naturais que por si mesmos fossem melhorando a 

qualidade de vida. A compreensão deste fenômeno não brota de uma análise isolada, mas no 

conjunto do embate entre o paradigma sanitarista e o privatista, bem como o conjunto de 

interesses de classes em disputa. Portanto, a máxima da tradição marxista é solicitada: o 

fenômeno impulsiona a análise, mas a realidade concreta está no conhecimento da essência e 

da totalidade.  

 
 

4.4 – Mudança e continuidade: a 12ª Conferência Nacional de Saúde 

 

A 12ª Conferência Nacional de Saúde realizou-se por convocação extraordinária, com 

antecipação de um ano em relação ao prazo regulamentar (Lei 8.142/90) que orienta para um 

intervalo de quatro anos entre as plenárias. Devido à posse do governo Luis Inácio Lula da 

Silva, esta Conferência se situou, pelo menos no âmbito da intencionalidade, num contexto de 

ampliação das regras formais da democracia. 

Esta Conferência aconteceu em Brasília, em dezembro de 2003, e contou com a 

participação de 3.000 delegados nacionais, 300 observadores e mais de uma centena de 

membros da comissão organizadora e de relatoria. A 12ª Conferência, também chamada de 

Conferência Sérgio Arouca104, teve como tema central: Saúde: um direito de todos e dever do 

Estado – a saúde que temos, o SUS que queremos. Os debates desta plenária foram divididos 

                                                 
104 Sérgio Arouca além de ser um dos precursores da Reforma Sanitária, foi o coordenador da 8ª e havia sido 
indicado para ser o coordenador da 12ª, mas em seguida adoeceu vindo a falecer em agosto de 2003. 
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em dez eixos temáticos escolhidos pelo Conselho Nacional de Saúde: Direito à Saúde, à 

Seguridade Social e à Saúde; à Intersetorialidade das Ações de Saúde; às três Esferas de 

Governo e à Construção do SUS; a Organização da Atenção à Saúde; Gestão Participativa; o 

Trabalho na Saúde; Ciência e Tecnologia e a Saúde; o Financiamento da Saúde e Informação 

e Comunicação em Saúde.  

Os membros da etapa nacional da 12ª foram distribuídos em três categorias: a) 

delegados com direito à voz e voto. Respeitando a paridade por segmentos, os delegados 

foram eleitos (2.408 – 80%) e indicados (592 – 20%). Aqui, a proporcionalidade de delegados 

indicados respeita a proporção de 20% recomendada na 9ª Conferência, o que não aconteceu 

na 11ª. A eleição e indicação deveriam seguir escalas ascendentes desde a esfera municipal, 

passando pela estadual e federal, seguindo a base populacional de cada estado. Os convidados 

(personalidades e autoridades nacionais e internacionais) teriam direito a voz. Os 

observadores representariam 10% do quantitativo de delegados de cada estado. Segundo 

consta do Relatório Final, participaram das discussões desta Conferência mais de quatro mil 

pessoas. 

 Esta foi a Conferência que mais mobilizou desde núcleos infra-municipais, passando 

pela realização de 3.640 Conferências Municipais e Estaduais, envolvendo cerca de 100 mil 

pessoas (Brasil, 2004). Este processo que pode ser tributado à municipalização e também 

pode ser indicativo de como o debate da saúde está extrapolando os centros decisórios e 

executivos e refletindo alguma socialização da política no interior do país. Tudo isso porque é 

nestes espaços colegiados que determinados grupos sociais historicamente subalternos, como 

os portadores de deficiência ou de patologia, grupos de mulheres, indígenas ou de agricultores 

estão podendo se expressar. No contexto das políticas sociais democráticas, as Conferências 

de Saúde descentralizadas e amplamente participativas também se colocam como resultado 

histórico da luta das classes populares. 
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Com a posse do governo Lula, as esperanças se elevaram e o Conselho Nacional de 

Saúde (2003a) assim se expressou: 

O ano de 2003 será muito importante para o controle social no Brasil. Dentro 
da perspectiva de valorização da participação popular na definição das 
políticas públicas, duas grandes conferências deverão ser realizadas até 
dezembro, a 12ª Conferência Nacional de Saúde e a 1ª Conferência Nacional 
de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. Ambas têm como principal 
proposta catalizar os debates e as discussões que ajudarão no 
aperfeiçoamento do atual modelo de atenção brasileiro. 

 
Como a 8ª. Conferência foi um evento de ruptura com a lógica, a forma e o conteúdo 

das anteriores se tornou o principal evento vocalizador da Reforma Sanitária. Ela foi 

perpassada, segundo Sérgio Arouca (2002, apud Machado, 2003:8), por um projeto 

civilizatório. Com a intenção de recuperar o espírito da época, em 2003 a expectativa dos 

organizadores da 12ª Conferência era de que ela se tornasse um marco para as políticas de 

saúde como foi a 8ª. Conforme Noronha (2003:10), os esforços foram para que a 12ª  

revivesse, “em alguma medida, o espírito verdadeiramente democrático da inesquecível 

Oitava, momento consagrador da Reforma Sanitária brasileira e fundador do SUS”.  

No documento que a comissão organizadora preparou para os participantes consta que: 

pela primeira vez na história da saúde pública brasileira, o Governo Federal 
antecipa o período de quatro anos entre uma Conferência e outra, convoca a 
12ª Conferência Nacional de Saúde, submetendo seu Programa de Governo à 
apreciação direta da sociedade, pela convicção de que a gestão democrática 
do Estado contribui para a sua qualidade e eficiência e para a melhoria do 
nível de cidadania da população (Brasil, 2003b:07). 

 
O Ministério da Saúde acolheu os 10 subtemas escolhidos pelo Conselho Nacional de 

Saúde para a 12ª. No entender da Comissão organizadora (Brasil, 2003b:08) esta: 

é uma posição corajosa de expressar suas idéias e escutar, de baixo para 
cima, que as Conferências municipais e estaduais digam o que pensam sobre 
estas propostas. Concordam? Discordam? Emendam? Produzem novas 
sínteses? Essa é a beleza de um momento de democracia participativa que 
poderá gerar um Relatório Final com uma sistematização poderosa, 
representativa, cujas diretrizes deliberadas serão cobradas nos próximos anos 
como tarefa para os que constroem o SUS no Brasil. 
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Esta intenção do governo em submeter seu plano à aprovação da sociedade foi 

reconhecida por Noronha (2003:10) nos seguintes termos: 

pela primeira vez no país, uma Conferência foi antecipada para que o 
governo pudesse submeter a sua política de Saúde à apreciação direta da 
sociedade. Pela primeira vez, o Ministro da Saúde assumiu publicamente o 
compromisso de utilizar as resoluções finais da Conferência como base para 
as políticas de Saúde. 

 
Do mesmo modo o Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 12/2003) explicitou: 

 agora, na Conferência, temos a oportunidade de fazer o balanço dos 15 anos 
do Sistema Único de Saúde e definir, de forma objetiva e clara, o SUS que 
queremos. O resultado não deve ficar restrito aos Conselhos, Ministério e 
Secretarias de Saúde, mas a todo cidadão brasileiro, representado por 
milhares de delegados e observadores na 12ª CNS. 

 
Rogério Rocha (2003), comunga e reforça estas perspectivas, nos seguintes termos: 

com a eleição do atual governo, os sonhos e a determinação de Sérgio 
Arouca voltaram a apontar o caminho inspirado nos ideais da Reforma 
Sanitária. A determinação do Ministro Humberto Costa de acatar suas 
resoluções como políticas de governo deu novo sentido à 12ª Conferência 
Nacional de Saúde. 

 
Esta intenção de tornar a 12ª Conferência um marco das proposições das políticas de 

saúde fez o Ministério da Saúde indicar Sérgio Arouca como seu coordenador, o qual já havia 

coordenado a 8ª. Arouca não conseguiu completar esta empreitada, vindo a falecer quatro 

meses antes. Apesar de nunca ter se distanciado das lutas em favor da saúde pública, este 

sanitarista, nos últimos anos, vinha, enfaticamente, reforçando a necessidade do SUS retomar 

os conceitos da Reforma Sanitária. Em suas palavras, “a luta do setor saúde deveria ser de 

retomar os princípios básicos da Reforma Sanitária” (Arouca, 2002, apud Machado, 2003:8). 

No Manual da 12ª, há uma intenção evidente de reafirmar os princípios do SUS, 

reconhecendo que esta é uma agenda inconclusa, pois este na sua implementação ainda se 

defronta com os interesses do modelo de atenção à saúde e com as políticas neoliberais de 

reforma do Estado. Assim, o documento apresenta os principais desafios e estratégias para a 
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realização do SUS105. Entre os onze desafios apontados a eqüidade está em primeiro lugar e a 

referência ao Estado na décima primeira posição, nos seguintes termos: “O Sistema Único de 

Saúde deve ser entendido como expressão da saúde pública e responsabilidade maior do 

Estado e, por isso, a saúde da população é o critério central para a organização/gestão do 

sistema” (Brasil, 2003b:24). 

Se a intencionalidade da comissão organizadora da 12ª Conferência era resgatar os 

fundamentos da Reforma Sanitária e tornar esta plenária uma referência para o SUS tão 

marcante quanto a 8ª, parece que esta intenção começou a ser desvirtuada no processo de 

organização. Como demonstrado no item que tratou da 8ª Conferência os fundamentos 

maiores para o direito à saúde e à construção de um sistema único era o estabelecimento de 

um Estado democrático. Ainda que se reconhecesse o caráter de classe do Estado, exigia-se 

compromisso na garantia dos direitos. Agora, na 12ª, ao se apresentar onze desafios para a 

efetivação do SUS, a referência à responsabilidade do Estado está no último item. Será 

aleatória a referência nesta posição? Ou será aleatória a indicação da eqüidade em primeiro? 

No momento em que os defensores do SUS nos termos em que foi concebido, criticam 

veementemente a quase transformação do sistema em programas dirigidos à população 

vulnerável e a precarização de toda rede de serviços, colocam a eqüidade como desafio 

prioritário do SUS parece ter o sentido mesmo de dar prosseguimento às ações de redução do 

direito universal e integral. O tamanho da desigualdade social e mesmo a desigualdade no 

                                                 
105 Os onze desafios para implementação do SUS: a) a construção da eqüidade como o desafio prioritário, pois há 
necessidade de se investir na oferta de serviço para grupos populacionais com acesso e utilização insuficiente, 
sem reprimir a demanda dos demais segmentos, desencadeando uma discriminação positiva; b) a adequação da 
oferta de serviços de saúde ao perfil das necessidades e prioridades da população; c) responsabilidades e 
atribuições na definição das necessidades da população por serviços do SUS; d) efetivação do caráter de porta de 
entrada dos serviços de atenção básica à saúde; e) reordenamento organizacional e programático dos serviços de 
média e alta complexidade, superando o perfil de porta de entrada de demanda eletiva para perfil de referência e 
suporte; f) investimento estratégico e utilização da capacidade instalada existente; g) reestruturação dos 
programas e projetos federais especiais, eliminando o caráter vertical e organizá-los conforme os indicadores 
epidemiológicos, social e regional. A prioridade é para programas contínuos nas unidades de saúde; h) 
planejamento da oferta e remuneração dos serviços; i) financiamento e orçamentação; j) reorientação da política 
de recursos humanos com concursos públicos e PCCS; l) construção do SUS como expressão de 
responsabilidade regulatória do Estado (Brasil, 2003b). 
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acesso aos serviços de saúde, que é chocante, na realidade brasileira, torna imperativo para os 

gestores promover ações estratégicas no sentido minimizá-las ou superá-las. No entanto, o 

conjunto das medidas sócio-econômicas tomadas por este governo não nos está dando 

qualquer garantia de que a priorização da eqüidade será um passo em direção à igualdade. As 

políticas sociais são compensatórias por natureza, diferenciando-se em intensidade, 

dependendo do contexto histórico, mas, neste momento de crise e de recomposição das 

margens de lucro do capital, o que está se cedendo para as políticas sociais se situa no 

patamar mínimo. 

O Relatório Final da 12ª Conferência Nacional não traz a Carta dos participantes, 

como as anteriores, mas inicia com um texto assinado pelo ministro Humberto Costa 

intitulado Aqui é permitido sonhar. Nele o ministro destaca o momento do novo governo, 

reconhece os paradoxos do SUS, mas ressalta que a saúde tem sido a maior política de 

inclusão social do país e informa que os resultados desta plenária será a base para a Política 

Nacional de Saúde a ser implantada. 

Um dos méritos do Ministério da Saúde está na ação de convocar, 

extraordinariamente, a 12ª Conferência para submeter seu plano de governo para à saúde, no 

entanto a demora para a conclusão do Relatório Final, 11 meses depois, comprometeu parte 

da intenção de realizar uma gestão participativa e democratizadora. 

Uma outra expectativa do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão Organizadora e 

por várias vezes explicitada por seu coordenador adjunto Eduardo Jorge foi a preocupação de 

que a 12ª produzisse um Relatório Final tão sintético e objetivo quanto foi o da 8ª Esta 

preocupação no Conselho Nacional se revela com a orientação de que a plenária final 

discutisse conceitos e políticas de saúde com objetividade, sem se perder em detalhes 

insignificantes e que não tenham consistência prática. Na mesma direção, ressalta-se que “o 
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relatório final da 12ª Conferência deve ser tão conhecido e estudado quanto as Leis 8.080, 

8.142/90 e a EC-29/00” (Conselho Nacional de Saúde, 2003:8).  

A comissão organizadora tinha a intenção de construir um Relatório Final objetivo que 

primasse pelas referências conceituais e diretrizes claras para a política de saúde. O modelo 

para elaboração deste Relatório era o da 8ª com 53 proposições. Mas o Caderno que 

consolidou o Relatório das etapas Estaduais da 12ª Conferência apresentou 712 proposições 

distribuídas entre os 10 eixos temáticos. Os 100 grupos de trabalho da Conferência 

apresentaram cerca de 4 mil emendas que foram trabalhadas pela equipe de relatoria e após 

apreciação do plenário resultou um Relatório Final com 723 proposições106. Nos dois dias de 

plenária final, com debate e votação das propostas, ainda se estendendo até a madrugada, não 

foi possível encerrar os trabalhos. Desse modo a comissão de relatoria agrupou as pendências 

em 81 proposições e encaminhou aos delegados para votação domiciliar e obteve retorno de 

58,3%. 

Acredito que seja um desafio para a comissão de relatoria das próximas Conferências 

construir um documento sintético, que, realmente, apresente a direção da política de saúde e 

que, ao mesmo tempo, contemple as reivindicações de todos os sujeitos presentes neste 

processo que mobiliza nas três esferas de governo pelo menos seis meses de discussões antes 

da etapa nacional. O mesmo desafio está presente na intenção de construir um documento que 

seja de conhecimento público e que oriente as decisões dos gestores e dos Conselhos de 

Saúde. 

O plenário do Conselho Nacional de Saúde, no texto de abertura do Relatório, afirma 

que este documento: 

                                                 
106 Número de proposições da 12ª Conferência por eixo temático: 1 – Direito à saúde 44, 2 – A Seguridade 
Social e a saúde 54, 3 – A intersetorialidade das ações de saúde 80, 4 – As três esferas de governo e a construção 
do SUS 38, 5 – A organização da atenção à saúde 107, 6 – Controle social e gestão participativa 54, 7 – O 
trabalho na saúde 104, 8 – Ciência e tecnologia e a saúde 70, 9 – O financiamento da saúde 81, 10 - 
Comunicação e Informação 91. O processamento das propostas foi todo informatizado. O sistema permitiu a 
alimentação, indexação e agrupamento das propostas. Por exemplo, no consolidado das plenárias estaduais 
poderia se acessar a redação original das proposições que foram agrupadas na perspectiva de síntese. 
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é a expressão contundente do direito de cidadania; é a reafirmação das diretrizes 
constitucionais da universalidade, integralidade, descentralização e participação social 
em saúde, é o fortalecimento dos valores de solidariedade e justiça social, propagados 
a partir da 8ª Conferência (Brasil, 2004:16). 
 
Sendo este, um documento, construído de maneira participativa, ascendente e 

cumulativa tem um significado importante para a afirmação dos princípios do SUS e garantia 

de sua efetivação. No entanto, desconfio que esta afirmação do Conselho Nacional 

sobrevaloriza este documento, quando se percebe que o Relatório das anteriores foi pouco 

utilizado como orientador da gestão do sistema. 

A seguir, procuro fazer uma síntese das proposições que constam no Relatório Final, 

agrupando por subtemas que necessariamente não coincidem com os eixos da Conferência. 

Estado e sociedade – houve a reafirmação do direito à saúde como direito de todos e dever 

do Estado, exigindo esforço de todos os setores da sociedade num processo de construção 

solidária. O plenário defendeu a saúde como um bem público e o SUS como propriedade 

coletiva, a democratização das relações entre Estado e sociedade, mediante a criação de mais 

espaços públicos de participação política. Propôs garantir da Seguridade Social como forma 

de construção de um Estado democrático, promover a cooperação entre as três esferas de 

governo para potencializar o planejamento, as políticas e os recursos. Incentivar o diálogo 

entre a comunidade científica e a sociedade; promover e defender um desenvolvimento sócio-

econômico ambientalmente sustentável e socialmente justo; renegociar a dívida externa e 

interna; realizar Reforma Tributária e Previdenciária. 

Fundamentos do SUS – os participantes votaram pela reafirmação dos princípios e diretrizes 

do SUS e que o conceito ampliado de saúde definido na 8ª Conferência fosse assegurado. 

Sugeriram promover gestão democrática com autonomia dos municípios, com controle social 

e “considerando a diversidade de gênero, etnia, raça, orientação sexual, idade, presença de 

necessidades especiais ou deficiências, orientação religiosa e o impacto produzido pelos 

novos processos de trabalho” (Brasil, 2004:45). Proibir o atendimento diferenciado dos 
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beneficiários dos planos de saúde nas unidades do SUS; exercer controle público na oferta e 

consumo de equipamento médico-hospitalares, medicamentos e insumos; incentivar a 

pesquisa em saúde com patente nacional e elaborar uma agenda nacional de prioridades de 

pesquisa em saúde. 

Gestão do SUS – reafirmar o papel central do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional na 

direção do SUS, efetivar o SUS conforme as leis 8.080 e 8.142, aprovar o Código Nacional de 

Saúde e o Código de Defesa do Usuário do SUS; ampliar o sistema de informação e 

geoprocessamento em saúde; viabilizar junto ao poder judiciário a criação de varas 

especializadas em Direito à Saúde; informar a população sobre os seus direitos. Na prestação 

da assistência, respeitar os direitos reprodutivos e sexuais; reconhecer a existência de grupos 

sociais mais vulneráveis; promover o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis; aprimorar o 

uso de indicadores sociais para priorização das ações; desenvolver a cultura da 

intersetorialidade, construindo conhecimentos compartilhados e avaliar os impactos 

intersetoriais das ações específicas; fazer intercâmbio entre os serviços de saúde e 

universidades com ensino, pesquisa e extensão; instituir e/ou ampliar o programa de 

vigilância ambiental, alimentar e de saúde do trabalhador, ao lado da sanitária e 

epidemiológica no programa maior de vigilância a saúde; formar um fórum de vigilância à 

saúde; formular o Plano Nacional de Saúde e repactuar (o papel da CIB e CIT) os serviços de 

saúde, dinamizar a cooperação técnica e reafirmar a autonomia e o comando único em cada 

esfera, submetendo à apreciação dos respectivos Conselhos; garantir o funcionamento dos 

consórcios intermunicipais, do sistema de avaliação e de auditoria da saúde; ampliar a 

cobertura em todos os níveis, priorizando a estratégia do Programa de Saúde da Família como 

porta de entrada; garantir a implementação das práticas alternativas de saúde, da política de 

humanização, de acolhimento e a valorização dos trabalhadores; integrar de forma harmônica 

a Rede Sarah ao SUS; garantir a regularidade dos insumos básicos e medicamentos; implantar 
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a designação: rede SUS de atendimento hospitalar; incentivar o desenvolvimento de pesquisas 

no âmbito dos serviços de saúde e incrementar seus recursos através de parcerias e 

cooperação técnica; implementar políticas articuladas de informação, comunicação e 

educação permanente e popular em saúde; democratizar a informação e a comunicação de 

dados epidemiológicos e científicos, respeitando as características étnicas e regionais e coibir 

a veiculação de propagandas enganosas de medicamentos, serviços e insumos de saúde. 

Financiamento da saúde – Os princípios e as diretrizes do SUS, segundo o Relatório, só 

podem ser viabilizados com um modelo de financiamento forte, com fontes estáveis e num 

processo de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das três esferas. Apesar 

dos esforços, a ortodoxia fiscal e o ajuste estrutural representados pela necessidade de 

produção de superávit primário e a redução dos recursos disponíveis para gastos específicos 

do setor Saúde contribuem para a exclusão de segmentos expressivos da população. Na 

década de 1990 se favoreceu uma visão mercantilista da saúde e da previdência, por isso é 

necessário garantir a reforma tributária e articular o orçamento dos três Ministérios para 

recuperar o conceito de Seguridade Soical. Assegurar a transparência das ações e o controle 

sobre o uso e distribuição de recursos; cobrar judicialmente dos devedores da Previdência 

Social; zelar pelo cumprimento da EC 29; incrementar a participação do orçamento público 

para financiar a saúde; rejeitar as iniciativas de desvinculação das verbas da saúde e zelar pela 

aplicação em serviços específicos da saúde e não em seus condicionantes; impedir que os 

governos utilizem recursos públicos para financiar planos privados de saúde para os 

servidores; garantir que os planos privados devolvam ao SUS os valores da assistência 

prestada a seus usuários; garantir que os recursos da CPMF sejam exclusivos para a saúde; 

alocar para o Fundo Nacional de Saúde recursos provenientes de impostos com cigarros, 

bebidas alcoólicas, loterias, multas de trânsito, percentual do Seguro Obrigatório dos Veículos 

e suspender a dedução do Imposto de Renda dos gastos com saúde; garantir que a informação 
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sobre os custos da atenção à saúde e dos valores repassados aos gestores do SUS esteja 

disponível aos usuários; garantir eqüidade na distribuição de recursos e recursos adicionais 

para os municípios de fronteira, os que possuem população flutuante, áreas rurais, áreas 

indígenas, população afro-descendente, ribeirinhas, para a internação domiciliar, para os 

serviços de odontologia, oftalmologia, saúde mental, urgência e emergência e re-inserção 

social dos dependentes químicos. 

Controle social –  

“controle social e a gestão participativa no SUS contribuem para a ampliação 
da cidadania, identificando o usuário como membro de uma comunidade 
organizada com direitos e deveres, diferente de uma mera visão de 
consumidor. [...] Os Conselhos de Saúde têm avançado significativamente no 
processo de formulação e controle da Política Pública de Saúde, mas 
enfrentam ainda obstáculos importantes, dentre os quais: o não exercício do 
seu caráter deliberativo na maior parte dos municípios e estados; as precárias 
condições operacionais e de infra-estrutura; a ausência de outras formas de 
participação; a falta de uma cultura de transparência e de difusão de 
informações na gestão pública; e a baixa representatividade e legitimidade de 
alguns conselheiros nas relações com seus representados (Brasil, 2004:101). 

 
De acordo com esta avaliação, a plenária aprovou estratégias para a mobilização 

social, o fortalecimento dos Conselhos de Saúde e a ampliação dos canais de debate sobre o 

SUS. Entre elas, o orçamento participativo e a formação dos Conselhos Locais de Saúde, 

articulação dos Conselhos de Saúde nas três esferas de governo e estes com os demais 

Conselhos de políticas sociais, garantir que a composição dos Conselhos de Saúde seja de 

acordo com a resolução 333/03 do Conselho Nacional de Saúde, democratizar o 

funcionamento dos Conselhos permitindo que o presidente seja eleito entre seus membros, 

garantindo estrutura física e técnica para seu funcionamento, divulgar o calendário de 

reuniões dos Conselhos; estabelecer que a CIB e a CIT não assumam as competências 

deliberativas dos Conselhos de Saúde; implementar uma política de ouvidoria do SUS com 

vários canais para os cidadãos poderem acessar para reclamar, apresentar sugestões, receber 

informações e assegurar a realização trimestral de audiências públicas para o gestor realizar 

prestação de contas. 
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Programas específicos de saúde – otimizar o sistema de transplantes, de hemoderivados, o 

programa de saúde da mulher. Garantir assistência às pessoas com HIV/AIDS, deficientes, a 

mulher negra, bem como a assistência à população idosa, indígena, rural ribeirinha, 

quilombolas, afro-descendente; combater o tabagismo, a dependência química, a violência, o 

racismo. Garantir direitos sexuais e reprodutivos de homens e mulheres com o fornecimento 

de métodos contraceptivos; regionalizar o programa de anemia falciforme; penalizar as 

empresas que não possuem programa de saúde do trabalhador; criar fórum para a saúde da 

criança e do adolescente; ampliar ações de saúde bucal e mental; criar um centro de referência 

para os portadores de doença celíaca; garantir que os gestores cumpram as proposições das 

Conferências; Modificar o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 8.142/1990, alterando o caráter 

da Conferência de Saúde de propositivo para deliberativo. 

Recursos Humanos - o trabalho em saúde – 

Saúde se faz com gente. Gente que cuida de gente, respeitando-se as 
diferenças de gênero, étnico-raciais e de orientação sexual. Por isso, os 
trabalhadores não podem ser vistos como mais um recurso na área de Saúde. 
As mudanças no modelo de atenção dependem da adesão dos profissionais 
de saúde e da qualidade do seu trabalho. Por sua vez, adesão e qualidade 
dependem das condições de trabalho e da capacitação para o seu exercício, 
com remuneração justa (Brasil, 2004:115). 

 
Assim, os delegados aprovaram que seja priorizado a gestão do trabalho para o SUS 

em condições adequadas para a efetivação da NOB-RH/SUS, com a implantação do PCCS e 

acesso por meio de concurso público; observar o dispositivo da lei 8.142 sobre a implantação 

do PCCS como pré-requisito para a celebração de convênios; implementar uma política de 

desprecarização no âmbito do SUS; definir uma política de financiamento para o trabalho em 

saúde; implantar comissões intersetoriais de gestão do trabalho, avaliação e de educação na 

saúde; garantir a participação dos trabalhadores na gestão dos programas; garantir que as 

chefias das unidades de saúde sejam assumidas por profissionais de carreira da área da saúde 

e com curso superior; garantir os acordos trabalhistas nas três esferas de governo; estabelecer 
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jornada de trabalho de 30 horas semanais; diminuir o tempo de serviço para efeitos de 

aposentadoria, 30 anos para os homens e 25 para as mulheres; garantir contagem de tempo 

paralelo no serviço público e privado para fins de aposentadoria; definir piso salarial para os 

agentes comunitários de saúde, de saneamento, da dengue e indígena; incentivar o trabalho 

voluntário na saúde; implementar uma política de saúde para os trabalhadores da saúde; 

garantir proteção aos trabalhadores que estão expostos a riscos ocupacionais (protetor solar 

para os ACS por exemplo); reconhecer profissionalmente as parteiras da região amazônica; 

promover educação permanente para os trabalhadores da saúde, utilizando meios tradicionais 

e também de meios de comunicação com Internet, TV, com conteúdo de ações solidárias, 

saúde da população, humanização, biossegurança, assistência farmacêutica; apoiar os 

profissionais que freqüentam cursos de graduação e pós-graduação; modificar o modelo de 

formação dos trabalhadores da saúde e garantir que 50% dos estágios sejam feitos no âmbito 

da atenção básica. 

Temas afins - intersetorialidade - o direito á saúde está dentro de uma concepção de 

desenvolvimento sustentável que: 

engloba diretrizes de intersetorialidade e deve orientar as políticas de 
emprego, moradia, acesso á terra, saneamento, ambiente, educação, 
segurança pública, segurança alimentar e nutricional [...] no plano individual 
e coletivo estas políticas implicam ações de diversos setores, implementadas 
de forma integrada pelas três esferas do governo e pelo conjunto da 
sociedade (Brasil, 2004:43). 

 
Por isso, o plenário recomenda romper com as políticas setoriais e isoladas, garantindo 

o acesso universal ao trabalho e à renda digna; cumprir o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o Estatuto do Idoso; aprimorar as ações da justiça terapêutica entre Ministério 

da Justiça e da Saúde; garantir o transporte público a deficientes e doentes crônicos; promover 

a reforma agrária; vigiar o uso de agrotóxicos e a qualidade das águas; implementar políticas 

habitacionais e de geração de emprego e renda; garantir 5% do orçamento da União para 

Assistência Social; apoiar projeto de lei para garantir aposentadoria às donas de casa e à 
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população indígena; cumprir a lei das creches nos locais de trabalho; estender a licença 

maternidade para seis meses; constituir Lei de Responsabilidade Social, semelhante a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; formar uma rede para a cultura da paz; criar conselhos de 

desenvolvimento regional; proteger a região amazônica; regulamentar o Estatuto das Cidades 

e o Estatuto dos Povos Indígenas; instalar o Conselho das Cidades; criar a Secretaria Nacional 

do Índio; priorizar ações de saneamento básico; ampliar as bases comunitárias da Polícia 

Militar; combater a violência contra a mulher; criar critérios para a regulamentação e uso dos 

transgênicos; implementar cadastro único e multifacetário de usuários destinados às diversas 

políticas sociais. 

Conferências setoriais da saúde e afins – recomendações - convocar, por meio do Conselho 

Nacional de Saúde, conferências específicas: 3ª Conferência Nacional de Saúde do 

Trabalhador, no 1º semestre de 2004; 3ª Conferência Nacional de Saúde Bucal; 3ª 

Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; 1ª Conferência Nacional 

de DST/Aids/HCV-Hepatite C; Conferência Nacional de Atenção Básica em Saúde; 4ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena; 1ª Conferência Nacional de Educação Popular e 

Saúde; 1ª Conferência Nacional de Informação, Comunicação e Educação Popular e Saúde; 1ª 

Conferência Nacional de Gestão Participativa; 2ª Conferência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Conferência Nacional sobre o Sistema Prisional; da Criança e do Adolescente107 e 

da Seguridade Social. Realizar Conferência Nacional Intersetorial para integrar as políticas e 

as resoluções das Conferências setoriais. 

Neste documento extenso e disperso, existe uma defesa clara do conceito ampliado de 

saúde e da defesa do sistema público. Acredito que os dez eixos temáticos desta Conferência 

facilitaram a repetição de proposições. Alguns dos temas que se repetem em todos os eixos: 

realizar as ações articuladas nas três esferas de governos, a reafirmação dos dispositivos 

                                                 
107 Vale destacar que a 5ª Conferência Nacional da Criança e do Adolescente, com as etapas municipais e 
estaduais aconteceu uma semana antes da 12ª Conferência Nacional de Saúde. 
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legais, contra a lei de regulamentação do ato médico, a valorização técnica e financeira dos 

trabalhadores do SUS, priorização de serviços para segmentos populacionais e com patologias 

especificas e o financiamento setorial da saúde.  

Destaco algumas propostas contraditórias que, no mínimo, revelam o 

desconhecimento do que os delegados estavam reivindicando e aprovando. Por exemplo, a 

proposição para a realização da Conferência Nacional da Criança e do Adolescente quando 

esta havia acontecido apenas uma semana antes 12ª da Conferência de Saúde. Outras 

contradições se evidenciam no item de financiamento, ou seja, muitas proposições enfatizam 

a necessidade de regulamentação e efetivo cumprimento da EC 29 como uma fonte estável e 

relativamente suficiente de recursos para a saúde, mas outras tantas proposições reivindicam 

aumento per capta, o incremento puro e simples de recursos públicos para a saúde e a 

sugestão de várias outras fontes. Como já evidenciado na 11ª as reivindicações sobre recursos 

humanos em saúde continuam nas Conferências cheias de contradições e traços 

corporativistas. Vale destacar a reivindicação de contagem de tempo paralelo no serviço 

público e privado para efeitos de aposentadoria. Outra proposta que parece ser inviável se 

realizar enquanto tal é 1ª Conferência Nacional de Educação Popular e Saúde e a 1ª 

Conferência Nacional de Informação, Comunicação e Educação Popular e Saúde. 

A organização desta Conferência apresentou a intenção de retomar os termos que 

fundamentaram a Reforma Sanitária e o SUS. No conjunto do Relatório evidencia-se a defesa 

de relações democráticas entre Estado e sociedade, a defesa do sistema público com 

priorização de ações de caráter coletivo. No entanto, a defesa dos princípios do SUS e das 

relações democráticas entre Estado e sociedade se confundem e se diluem em meio às 

inúmeras proposições pontuais. Apesar da intencionalidade e do esforço da comissão de 

relatoria, o Relatório desta Conferência não se caracteriza como um documento síntese que dá 

a direção dos caminhos para a implementação integral do SUS. E, a meu ver, seus resultados 
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ficaram longe de se caracterizarem como um novo marco na história da saúde pública 

brasileira como queria o Conselho Nacional e a Comissão Organizadora. 

Os membros do Conselho Nacional assim se manifestaram na Apresentação do 

Relatório da 12ª (2004:16): “Fica a convicção de que o controle social foi exercido de forma 

consciente, madura e comprometida”. Esta conclusão me parece contraditória com as 

expectativas demonstradas, aqui já evidenciadas. Talvez o perfil dos delegados permita 

considerar que havia todas as possibilidades para que a Conferência acontecesse desta forma, 

mas o conjunto das proposições não possibilita reafirmar tal convicção. 

Do mesmo modo como apresentei o perfil dos participantes da 10ª Conferência, com 

base no estudo de Cortês (1996), agora apresento alguns aspectos do perfil dos delegados da 

12ª elaborado pela equipe da Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, 

coordenado por Costa (2004:a). O objetivo desta pesquisa foi conhecer as principais 

características sócio-demográficas e a atuação no controle social dos delegados desta etapa 

nacional. O perfil dos participantes da 12ª foi tomado por telefone uma semana antes da 

Conferência. Foram contemplados nesta pesquisa uma amostra de 481 delegados eleitos nas 

plenárias estaduais, ficando de fora os 20% indicados pelas entidades nacionais.  

Mesmo que realizadas com metodologias diferentes e os dados algumas vezes 

trabalhados e agrupados de maneira diversa, apresento a particularidade do perfil dos 

integrantes da 12ª, procurando também traçar um quadro comparativo com a 10ª e apontar 

algumas relações entre o conteúdo dos Relatórios e o perfil dos delegados. 

 
Tabela 9 - Distribuição dos Delegados da 12ª Conferência, por segmento, segundo o sexo 

 
Segmento social Sexo 

Usuários Trabalhadores Prestadores Gestores 
Feminino 37,2 53,2 52,3 63,1 
Masculino 62,8 46,8 47,7 36,9 

Total 100 100 100 100 
Fonte: Costa, et. al. Secretaria de Gestão Participativa/MS, 2003. 
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Tabela 10 - Distribuição dos delegados da 10ª e da 12ª Conferência, por sexo 

 
Sexo 10ª. CNS 12ª. CNS 
Feminino 43,5 46, 6 
Masculino 56,5 53,4 
Total 100 100 
Fonte: (Côrtes,1996) - Banco de Dados UFGRS/IFCH/NIPESC. Porto Alegre, 1996. 
            Costa, et. al  Secretaria de Gestão Participativa/MS, 2003. 

 
 Ainda que a diferença da participação por sexo não seja significativa nestas duas 

Conferências, é considerável que o número de participantes do sexo masculino seja maior, 

apesar da participação feminina mostrar discreto aumento. Vimos que a participação feminina 

nos espaços de proposição política está se ampliando, o que se comprova quando observamos 

que no segmento dos gestores as mulheres representavam 63,1% dos delegados na 12ª. A 

maior participação das mulheres gestoras nestes espaços colegiados e participativos pode 

também indicar que as mulheres são mais sensíveis ou mais permeáveis a eles108. Ainda 

assim, cabe perguntar qual tem sido o poder de decisão que estas representantes dos gestores 

possuem? Questão que os dados destas pesquisas não respondem109. No entanto, estamos 

assistindo a feminilização do trabalho em saúde, pois se as mulheres sempre ocuparam 

predominantemente as funções auxiliares, vimos atualmente crescer o número de mulheres 

médicas, em 1970 elas representavam 11%, em 1990 30%, e em 2010 devem representar 50% 

da categoria médica (Vitalino, 2005). 

Alguns estudos têm evidenciado que não existe um caráter orgânico na participação 

dos representantes governamentais, nem em termos de critérios para a sua indicação, nem 

quanto as orientações para a sua intervenção nas plenárias das Conferências e nas reuniões 

dos Conselhos das várias políticas sociais. Em alguns casos, essa representação aparece como 

                                                 
108 Para uma análise mais precisa seria saber o percentual de mulheres que são Secretárias de Saúde nos mais de 
cinco mil municípios. Procurei esta informação no CONASS, CONASEMS e CFEMEA, mas não encontrei. 
109 Com o objetivo de analisar melhor o significado desta maior partivpação feminina com representantes dos 
gestoress procurei saber nos órgãos correspondentes o percentual de mulherres que ocupam as pastas nas 
Secretarias de Saúde, mas não encontrei. No site do CFEMEA encontrei informações de que 2 mulheres são 
governadoras e 418 prefeitas. http://www.cfemea.org.br/mulheresnopoder/apresentacao.asp Acesso em 09/10/05. 

http://www.cfemea.org.br/mulheresnopoder/apresentacao.asp
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mais uma tarefa, nem sempre priorizada, a ser cumprida dentro de uma rotina de trabalho. Os 

técnicos designados, de modo geral, apresentam pouca familiaridade com as temáticas que 

lhes são afetas, possuem reduzido poder de decisão e não estão investidos da 

representatividade das posições governamentais de Raichelis (1998). 

Vale destacar, que no segmento usuário, o sexo feminino apresenta a menor 

representatividade. Isto pode indicar ainda que neste segmento acontece, com maior 

intensidade, a reprodução de relações tradicionais e conservadoras entre os sexos. Além disso 

conforme veremos abaixo, o segmento usuário é o que possui menor escolaridade e, portanto, 

pode responder por um nível maior de conservadorismo, o que se reflete também na divisão 

por sexo, já que na 12ª, os delegados homens representaram 62,8% dos participantes deste 

segmento. 

 
Tabela 11 - Distribuição dos delegados da 12ª Conferência, por nível escolaridade e por 
segmento social 
 

Segmento Social Nível de Escolaridade 
(máximo) Usuários Trabalhadores Prestadores Gestores 

1º grau incompleto 7,6 0,0 0,0 0,0 
1º grau completo 7,7 3,3 2,9 0,0 
2º grau incompleto 7,7 2,2 0,0 0,0 
2º grau completo 42,3 29,6 7,5 7,7 
Superior incompleto 9,8 11,6 5,4 3,6 
Superior completo 19,8 32,4 31,0 41,3 
Pós-graduação 5,2 20,8 53,24 47,4 
Total  100 100 100 100 
Fonte: Costa, et. al  Pesquisa sobre o Perfil dos Delegados da 12ª CNS,  Secretaria de Gestão Participativa/MS, 2003. 
 

Tabela 12 - Distribuição dos delegados da 10ª e da 12ª Conferência, por escolaridade 

 
Nível de escolaridade % 10ª CNS % 12ª CNS 

Ensino médio completo 21,8 30,4 
Superior incompleto 7,4 8,9 
Superior completo 22,4 27,3 
Pós-graduação (E. M. e D.) 30,3 20,3 
Outros (ensino fundamental completo e 
incompleto, ensino médio incompleto) 

18,1 13,1 

Total 100 100 
Fonte: (Côrtes,1996) - Banco de Dados UFGRS/IFCH/NIPESC. Porto Alegre, 1996.  
Costa, et. al. Pesquisa sobre o Perfil dos Delegados da 12ª CNS, Secretaria de Gestão Participativa/MS, 2003. 
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 Quanto ao perfil educacional dos participantes das Conferências, se pode considerar 

que as plenárias são compostas por uma elite educacional e intelectual para os padrões do 

país, como já reconhecido no perfil dos delegados da 10ª. Segundo Costa (2004a) estes 

resultados podem estar indicando a exclusão da população sem escolaridade ou com pouca 

escolaridade do processo de controle social da política de saúde. Estes dados indicam que a 

sua inclusão ainda parece reduzida. Talvez este processo de exclusão dos participantes com 

menor nível educacional fique mais evidente quando se considera que a escolha dos delegados 

nas plenárias estaduais tem acontecido num processo extremamente conflituoso, demorado e 

recheado de articulações. 

Ao mesmo tempo, esta elite educacional que se concentra nos plenários da 

Conferência se esperaria uma contribuição criadora, clarificadora e de formação de conceitos 

críticos para área da saúde. No entanto, consciência de classe não é apenas sinônimo de grau 

de escolaridade, mas se relaciona com a formação de uma concepção de mundo consciente e 

coerente com a própria historicidade. 

 
Tabela 13 - Distribuição dos Delegados da 12ª Conferência, por sexo segundo a escolaridade 

 
 

Fonte: Costa, et. al. Pesquisa sobre o Perfil dos Delegados da 12ª CNS, Secretaria de Gestão Participativa/MS, 2003. 

Sexo Nível de Escolaridade 
(máximo) % Masculino % Feminino 
1º grau incompleto 6,2 1,0 
1º grau completo 6,2 3,5 
2º grau incompleto 6,6 1,9 
2º grau completo 33,8 26,6 
Superior incompleto 9,3 8,4 
Superior completo 24,5 30,6 
Pós-graduação 13,4 28,0 
Total  100,0 100,0 

 
 Independente do segmento, a escolaridade das mulheres participantes da 12ª é maior 

do que a dos homens: 30,6% em contraposição a 24,5% dos homens com curso superior 

completo e pós-graduação 28,0%, enquanto os homens são apenas 13,4%. Se somarmos os 
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percentuais de delegados que possuem ensino médio incompleto ou menos e considerarmos 

como baixa escolaridade, veremos que há um percentual pouco significativo de mulheres com 

baixa escolaridade, 6,4% em contraposição a 19% de homens. Como mencionei as mulheres 

que estão ocupando mais espaços nos movimentos político-sociais, mas ainda estão 

subrepresentadas nas Conferências. Para conseguirem esta inserção, contraditoriamente, tem 

de apresentar um grau de qualificação maior que os homens. 

 
Tabela 14 - Distribuição dos delegados da 10ª e da 12ª Conferência, por faixa etária 

 
Faixa etária 10ª CNS 12ª CNS 

Menor de 30 7,8 8,4 
30 a 39 38,6 25,4 
40 a 49 38,0 39,0 
50 e mais 15,6 27,1 

Total 100 100 
Fonte: (Cortês, 1996) - Banco de Dados UFGRS/IFCH/NIPESC. Porto Alegre, 1996. 
Costa, et. al. Pesquisa sobre o Perfil dos Delegados da 12ª CNS, Secretaria de Gestão Participativa/MS, 2003. 

 
A maior parte dos delegados se concentram na faixa etária de 30 a 50 anos, revelando 

que a plenária é composta por pessoas que estão no auge de sua vida produtiva, intelectual e 

também com maior inserção nos espaços públicos. Na 12ª Conferência 66,1% dos 

participantes possuíam mais de 40 anos, contra 53,6% dos delegados da 10ª. Isso significa que 

a grande maioria dos delegados acompanhou a implantação e desenvolvimento do SUS 

durante sua vida adulta, o que pode dar indicativos de maior qualificação para a participação 

nestas plenárias. Este dado também corresponde ao alto nível educacional dos seus 

integrantes. 

Considerando os segmentos sociais, observa-se variação importante quanto às 

ocupações dos delegados, com destaque para os representantes de usuários em comparação 

aos demais (ver tabela 15 e 16). Na 10ª Conferência 42,6% dos delegados usuários eram 

empregados no setor público, 75,9% dos trabalhadores de saúde e 80,3% dos prestadores e 

gestores eram assalariados nesse setor. Além disso, observou-se que a distribuição dos 
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delegados que representavam usuários pelos tipos de ocupação era mais homogênea que a 

observada entre os outros segmentos sociais. Esta distribuição relativamente homogênea entre 

os usuários também se evidencia na 12ª Conferência e a vinculação dos demais segmentos ao 

setor público apresenta discreto aumento, com destaque para a esfera municipal (40,7% dos 

delegados). 

 
Tabela 15 - Distribuição dos delegados da 10ª e da 12ª Conferência, por setor de ocupação 
principal 
 

Tipo de Ocupação 10ª CNS 12ª CNS 
Outros 1,2 - 
Empregador 1,8 3,8 
Sem remuneração ou desempregado 2,2 5,7 
Pequeno proprietário rural, empregado rural, sem 
terra 3,3 - 

Aposentado ou pensionista 6,8 8,9 
Empregado urbano setor privado 9,1 - 
Conta própria 13,1 12,5 
Empregado urbano setor público 59,6 - 
Empregado - 68,8 
Não respondeu 3,0 0,2 

Total 100 100 
Fonte: (Cortês, 1996) - Banco de Dados UFGRS/IFCH/NIPESC. Porto Alegre, 1996. 
Costa, et. al. Pesquisa sobre o Perfil dos Delegados da 12ª CNS, Secretaria de Gestão Participativa/MS, 2003. 
  

Tabela 16 - Distribuição dos delegados da 12ª Conferência por tipo de ocupação e segmento 
social 
 

Segmento Social % Tipo de Ocupação 
Usuários Trabalhadores Prestadores Gestores 

Total 

Pública Federal 7,3 13,9 11,3 6,7 9,4 
Pública Estadual 17,1 23,9 23,8 26,1 21,2 
Pública Municipal 29,3 51,7 20,9 67,2 40,7 
Privado 31,2 9,5 32,2 0,0 20,3 
Terceiro Setor 14,0 1,0 8,8 0,0 7,6 
Não quis responder 1,1 0,0 2,9 0,0 0,8 

Total 100 100 100 100 100 
Fonte: Costa, et. al. Pesquisa sobre o Perfil dos Delegados da 12ª CNS, Secretaria de Gestão Participativa/MS, 
2003. Nota: Foram excluídos os delegados eleitos desempregados (Costa, 2003a). 

 

Esta centralidade de participação de servidores públicos merece um pouco de análise. 

Se estes 17 anos do SUS com Conselhos e Conferências de Saúde estão representando uma 
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socialização do debate político, abrindo canais à participação para segmentos antes excluídos 

e dando uma relativa transparência a ações e recursos da saúde, o fato de os funcionários 

públicos representarem 66,6% na 10ª e 71,3% na 12ª deixa a dúvida da extensão destes 

ganhos democráticos e da inclusão de outros segmentos populares.  

Por certo, a socialização da política que estes anos de Conselhos e Conferências 

proporcionaram está concentrada ao âmbito do funcionalismo público. Isso parece se 

comprovar quando se compara com os dados do Inaf (Ojeda, 2005): o perfil ocupacional dos 

analfabetos é o retrato da exclusão social, pois 41% não estão ocupados e, entre os ocupados, 

41% trabalham na agricultura. Além disso, 64% são homens, 77% têm mais de 35 anos e 82% 

completaram no máximo três anos de estudo. 

Ao considerar, em separado, o segmento usuário que nestes espaços responde por 50% 

dos participantes, a vinculação ao setor público é menor (42,6% em 1996 e 53,7% em 2003). 

Para Côrtes (1996), a menor proporção de usuários empregados no setor público pode ser uma 

indicação de relativa autonomia das bases na escolha desses delegados, evitando possíveis 

influências de gestores e trabalhadores. Mas entendo que esta autonomia deve ser qualificada, 

considerando um pouco as condições de vida e trabalho. É notório que, entre os segmentos 

que participam destes espaços colegiados, os membros que trabalham no setor público 

possuem facilidade de serem dispensados em seu horário de expediente para participarem das 

reuniões e outras atividades, situação que se inverte, consideravelmente, quando se trata de 

pessoas empregadas no setor privado. No caso dos usuários, além de serem em média 50% 

nestas duas Conferências funcionários públicos, é significativo o número de desempregados, 

de aposentados e de trabalhadores informais, condições que a princípio não limitam o acesso 

as atividades político-sociais. 

Se a Reforma Sanitária, em grande medida, foi um movimento da sociedade para 

ampliar os limites de atuação do Estado em relação aos direitos sociais, agora com a grande 
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maioria dos participantes das Conferências e Conselhos sendo funcionários públicos, parece 

que a continuidade da luta pela saúde pública está reafirmando a tendência de se restringir as 

fronteiras do Estado. A ênfase que vem sendo dada nas últimas Conferências à necessidade de 

fortalecer e ampliar a parceria com o Ministério Público para garantir o cumprimento dos 

dispositivos legais pode significar uma expressão desta tendência. A luta social enquanto 

socialização da política e formação de novos quadros nos movimentos sociais com 

conhecimento e condições de inserir-se no debate pela saúde pública sofreu um refluxo 

considerável com a conjuntura que se inaugurou na década de 1990. Neste sentido, há um 

incentivo à participação restrita a questões localizadas. 

Ao comparar tal perfil dos delegados com as características da população brasileira, 

constata-se que os delegados são mais velhos, possuem nível de escolaridade mais alto e são 

empregados em maior proporção no setor público. Outra característica estaria, provavelmente, 

relacionada à centralidade do setor público na área de saúde, tanto como prestador, 

financiador e regulador da provisão privada de serviços. 

Ainda a pesquisa sobre o perfil dos delegados da 12ª Conferência procurou saber se os 

participantes possuem planos de saúde, obtendo as seguintes respostas: 51 % sim e 49% não. 

 
Tabela 17 - Distribuição dos delegados da 12ª Conferência segundo a posse de Plano de 
Saúde por segmento social 
 

Segmento Social % de possuidores de Plano de Saúde 
Usuários 34,8 

Trabalhadores 60,6 
Prestadores 76,2 

Gestores 74,7 
Fonte: Costa, et. al. Pesquisa sobre o Perfil dos Delegados da 12ª CNS, Secretaria de Gestão Participativa/MS, 
2003. 
 

A média da população brasileira detentora de plano de saúde gira em torno de 18%, 

mas a proporção de delegados que acessam ao sistema privado está bem acima da média 

nacional. É interessante notar que a posse de plano de saúde pela grande maioria dos 
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delegados da Conferência revela uma das maiores contradições na defesa do sistema público 

de saúde. As proposições em defesa do serviço público terminam se contrapondo à realidade 

do cotidiano e às necessidades individuais para que haja resolução dos problemas de modo 

mais imediato. Assim, é possível inferir que a maioria dos delegados se vêem presa, de um 

lado pelo reconhecimento do SUS como um modelo político inovador de direito e atenção à 

saúde e de outro pela necessidade de garantir atendimento mais imediato e efetivo nas 

situações inesperadas, evitando a peregrinação que normalmente os usuários do SUS tem de 

fazer para acessar a integralidade ou a precariedade dos serviços públicos. 

 A pesquisa com os delegados da 12ª Conferência também procurou saber se os 

delegados participavam de algum Conselho de Saúde, sendo que 29% responderam não e 

71% sim. Segundo a participação em Conferência Nacionais anteriores, 4% dos delegados 

responderam terem participado da 8ª, 7% da 9ª, 10% da 10ª e 15% da 11ª. 

Destes dados se pode notar que há uma renovação significativa nos participantes das 

Conferências e que estes possuem uma trajetória de participação e envolvimento nas 

instânciais colegiadas do SUS. Ao mesmo tempo em que se evidenciou anteriormente que 

grande parte dos delegados possui mais de 40 anos se pode deduzir que são pessoas que não 

acompanharam com envolvimento direto a implementação dos SUS. 
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Considerações às proposições das Conferências no contexto do SUS 

 
 

Este trabalho não pretendeu e nem deu conta de apresentar elementos suficientes para 

a formulação de uma tipologia para a participação da sociedade nas questões que dizem 

respeito à saúde pública. No entanto, o tratamento dos dados empíricos e da dinâmica social, 

política e econômica, coloca pistas sobre as insuficiências e potencialidades destes espaços 

colegiados como as Conferências. 

Compreendo que os espaços das Conferências se constituíram a partir de 

reivindicações que foram caras aos integrantes do Movimento da Reforma Sanitária, porém a 

sua institucionalização em boa medida pode estar explicitando contraditoriamente um 

processo de acomodação das forças em disputa. As plenárias formalmente representam um 

avanço em direção a democracia burguesa, mas pelo evidenciado no conteúdo dos Relatórios 

significou avanço com continuidade, dos traços de nossa formação social. A realização 

periódica de Conferências e o funcionamento regular dos Conselhos, a partir de 1990, reflete 

um protagonismo da classe trabalhadora, mas também um processo de coordenação, 

assimilação e conquista de consenso por parte do Estado. 

Entendo as Conferências como espaço de conflitos e de disputa de projetos, de 

confronto entre a burocracia pública, profissionais de saúde, sindicatos, partidos, grupos de 

interesses e organizações públicas e privadas. Entretanto, a sua institucionalização e a forma 

como os gestores a elas se referem são percebidas e tratadas também como um espaço de 

harmonização de interesses. Da mesma forma, muitos intelectuais, vinculados à perspectiva 

progressista e pós-moderna, tratam estes espaços como lugares de geração de consensos. Esta 

forma de entendimento limita a explicitação de conflitos e deixa a dúvida sobre a 
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possibilidade de se implantar processos de decisão mais transparentes e democráticos que 

venham dar efetividade aos princípios do SUS. 

Há a desconfiança de que os espaços participativos como as Conferências e os 

Conselhos têm sido usados pelos gestores, em muitos momentos, como fóruns pró-forma e 

como vitrines de decisões democráticas como visto em alguns discursos. Desse modo, 

concordo com Carvalho (2005b) que nestes espaços colegiados profissionais de saúde e 

usuários são a maioria, mas a hegemonia de fato e de moral é dos dirigentes da saúde. Assim, 

este processo corresponde aos traços da democracia e da cidadania formal, pois muitos 

gestores possuem a facilidade de integrar e incorporar no ordenamento político-institucional 

manifestações diferenciadas. Talvez esta seja mais uma das conseqüências não previstas no 

Movimento de Reforma Sanitária. 

Os Relatórios das Conferências Nacionais de Saúde, sobretudo a partir da 9ª vêm 

aumentando de tamanho e se repetindo. Isso, talvez pela ampliação de sua base social. A 

repetição das proposições acontece entre os Relatórios e também entre os itens que compõem 

cada um. Além da repetição que contribui para deixar a leitura destes documentos cansativa, 

muitas proposições carecem de objetividade e de sustentação (além e aquém) na realidade das 

políticas de saúde. A extensão e a falta de objetividade destes Relatórios começaram a se 

externalizar como preocupação da comissão organizadora da 12ª Conferência. 

A marca da 8ª Conferência foi a reivindicação da constitucionalização do direito à 

saúde e sua operacionalização através de um Sistema Único, da 9ª a municipalização e a 

descentralização. A 10ª. deu ênfase na atenção integral e ao financiamento, via reivindicação 

da aprovação da então PEC 169, na 11ª. o seu próprio tema é bastante representativo: Acesso, 

qualidade e humanização da atenção a saúde com controle social, e na 12ª a idéia de resgatar 

a concepção do SUS presente na 8ª. No entanto, a análise dos documentos me permite afirmar 

que, a partir da 10ª, as Conferências foram perdendo a sua marca em torno do debate de uma 
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grande temática ou de uma bandeira reivindicada. A 11ª é emblemática neste exemplo, pois 

seu debate ficou diluído no conjunto dos termos que compuseram seu temário, ao mesmo 

tempo esses termos não foram tratados como princípios da política de saúde, mas como 

questões a serem aperfeiçoadas no sistema em vigência. Na 12ª apesar da intenção de resgatar 

os fundamentos do Movimento Sanitário, seu conteúdo ficou diluído entre os dez subtemas. 

Ou seja, contraditoriamente expressaram o SUS que temos e o SUS que queremos? 

As reivindicações da 8ª se sustentavam em um modelo de relação Estado e sociedade 

democrática. As demais Conferências por estarem acontecendo em um contexto em que os 

direitos reivindicados e as relações democráticas já haviam formalmente se estabelecido, 

restringiram suas proposições, a reafirmação da legislação e à apresentação de estratégias para 

que o sistema de saúde fosse sendo implementado e aperfeiçoado. Ou como expressou o 

Relatório da 11ª o momento não era da reivindicação ou da resistência, mas da construção. 

Os temários das Conferências refletiram a conjuntura política em que aconteceram, 

mas uma característica que se evidencia em todas, é a necessidade de se garantir a 

preservação dos instrumentos legais. A 9ª procurou com toda ênfase garantir que a legislação 

começasse a ser implementada via municipalização. A 10ª, além de reivindicar a garantia da 

legislação original do SUS, ressaltou que a implantação do sistema deveria primar pela 

integralidade e qualidade. A 11ª e a 12ª continuaram defendendo a legislação e o caráter 

público do atendimento, porém se dispersaram ainda mais em reivindicações de serviços 

específicos. Em grande medida, em 1996, o papel do Estado como sujeito garantidor do 

direito de todos foi esquecido nas proposições das Conferências. 

Em função da conjuntura econômico-político neoliberal da década de 1990 e dos anos 

2000, os direitos reconhecidos foram todo tempo ameaçados, seja pelas propostas de retirá-los 

da Constituição, pelo desfinanciamento ou pela disseminação do descrédito aos serviços 

públicos. Estas ameaças não passaram desapercebidas pelo debate das Conferências e suas 
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proposições foram no sentido de garantir e reafirmar o instrumental jurídico (Constituição, 

Lei 8.080 e 8.142). 

Muitas das proposições repetidas, como a necessidade de avaliações sistemáticas do 

sistema, de organização os Sistemas de Informação em Saúde, de implantação do Cartão-

SUS, da realização de Conferências setoriais e a política de recursos humanos estão se 

realizando no decorrer desta uma década e meia muito devagar, com alterações e mutilações. 

Apesar das Conferências serem o grande evento da política de saúde, suas proposições entram 

no bojo da correlação de forças da saúde.  

Através de observações da minha prática profissional de saúde e de pesquisadora, são 

raras as vezes em que as recomendações das Conferências são referenciadas nas atas dos 

Conselhos de Saúde, nos Planos de Saúde, nos Relatórios de Gestão, nos documentos ou 

textos da área. Este quadro parece que está mudando devagar a partir de 2000, pois as 

referências às proposições das Conferências têm timidamente começado a aparecer. Acredito 

que o esquecimento se deve, em parte, à dispersão do debate e a forma do documento.  

Pela abrangência dos temas tratados e a forma fragmentada da abordagem, acredito 

que estes documentos de proposições e diretrizes possam ser usados ou deixados de lado 

conforme a conveniência do gestor. A heterogeneidade e a pluralidade de interesses que 

compõem a Conferência deixam suas marcas no Relatório Final. Assim, o documento deixa 

de ser diretivo de uma política e pode servir para várias orientações político-ideológicas. 

Muitos gestores frente a um documento com estas características têm trabalhado à revelia ou 

se utilizam dele conforme a conveniência dos interesses em jogo. 

Para este processo, que resulta em Relatórios extensos, detalhistas, propostas 

fragmentadas e repetitivas, ao longo do texto, e que carecem de objetividade, pode-se 

apresentar duas hipóteses: a) grupos sociais subalternos que estão tendo oportunidade de 

apresentar suas reivindicações, b) uma dúzia de anos de experiência em participação em 
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Conselhos Municipais de Saúde possibilitou que profissionais e usuários começassem a se 

envolver no debate da política de saúde. Estes podem ser alguns indicativos do processo que 

referi como socialização da política. Mas, ao mesmo tempo, é um processo saturado por 

contradições, uma vez que muitas reivindicações estão aquém dos princípios constitucionais 

em relação aos direitos sociais e aos de saúde, outras são contraditórias em relação aos 

princípios de universalidade e integralidade por priorizarem necessidades de determinados 

grupos sociais ou interesses corporativos. 

Com o crescimento exponencial de proposições de questões que dizem respeito à 

necessidade de programas muito específicos, cabe a pergunta: até que ponto as Conferências 

estão se preocupando com o essencial ou realmente gastando horas de debates e de eventos 

com questões periféricas? No entanto, vários fatores contribuem para desviar a atenção do 

principal e essencial, aqui entendidos como os princípios e diretrizes do SUS. As políticas 

fragmentadas e os convênios contribuem para isso. Para se ter acesso a uma fatia de recursos, 

os gestores infranacionais precisam fazer um processo grande de justificativas e projetos e se 

faz isso para cada política setorial. Essas tarefas acabam facilitando a perda da noção de 

totalidade e até mesmo o comando único em cada esfera de governo. A tão questionada lógica 

da produtividade por procedimentos na época do INAMPS, agora se transforma em 

produtividade de programas por patologias ou serviços. E desta lógica fragmentada de 

organização dos serviços ou de partilhamento dos recursos, não escapam as reivindicações das 

Conferências. 

Nas últimas Conferências, a reflexão de Luz sobre 9ª se torna cada vez mais oportuna. 

Se naquela, as divergências não foram enfrentadas nas discussões sobre as diretrizes ideo-

políticas, nas demais, este processo se repetiu de maneira acentuada. E o voto acabou sendo o 

meio de garantir as propostas. Talvez isso explique o porquê de um Relatório com propostas 

tão soltas e divergentes. 
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Provavelmente isso também se deve ao pouco acúmulo que segmentos populares têm 

de luta política. O mesmo problema acontece com os usuários e profissionais da saúde, pois as 

Conferências e Conselhos, ainda que institucionalizados, são canais novos de participação que 

estes segmentos estão ocupando. A falta deste acúmulo e de direção de uma luta social em 

direção aos fundamentos ideo-políticos do Movimento Sanitário e de um projeto societário, 

por parte da classe trabalhadora tem feito com que estes segmentos, reproduzam as práticas 

clientelistas e patrimonialistas ou se limitem a reivindicações específicas e segmentadas.  

Se alguns destes problemas se explicam pela falta de acúmulo da grande maioria dos 

participantes da Conferência, ao mesmo tempo, se reconhece que este também tem sido o 

grande espaço de inserção e vocalização de inúmeros grupos sociais. Associações de 

portadores de deficiências ou patologias (hanseníase, oncologia, renais, celíacos, deficiência 

visual ou física...), grupos de mulheres, índios e negros historicamente não tinham espaço 

para apresentar e publicizar suas demandas. Ao adentrar em espaços que se sustentam em 

legislações com princípios de universalidade, integralidade e direito de todos ainda não 

conseguem sair do nível básico e imediato de suas necessidades para garantir reivindicações 

de caráter mais coletivo, pois a condição cotidiana destes grupos continua sendo de 

vulnerabilidade. 

Se estes aspectos acima (lógica fragmentada, divergências não enfrentadas, pouco 

acúmulo dos segmentos populares na luta política), são relevantes e não podem ser 

desconsiderados, a análise não pode se limitar a eles, pois se situam na esfera fenomênica e 

carecem de uma crítica da sua historicidade e da concepção de mundo que os move. Sem este 

exercício de crítica, as forças populares se vinculam mais ao imediatismo e aos interesses 

econômico corporativos, e as forças burguesas conseguem viabilizar com mais facilidade a 

inovação e a conservação. Estes são, sem dúvida, elementos que caracterizam um processo de 

reformismo durante estes anos de implementação do SUS. 
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De outro modo, em meio ao emaranhado de políticas e serviços fragmentados deixa-se 

de lado a visão de totalidade que se vincula a saúde, a vida e ao conjunto de práticas sociais. 

A totalidade aqui é entendida como um processo contraditório e complexo. Ela é 

compreendida no real e faz parte dele com múltiplas determinações. Ou seja, no caso as 

proposições fragmentadas resultantes das Conferências compõem, de maneira interligada e 

dinâmica, o momento da particularidade e da totalidade. É no esforço de análise que as 

reivindicações específicas e imediatas podem ser compreendidas como múltiplas 

determinações que constituem os fundamentos ideo-políticos das Conferências. Esta é uma 

totalidade parcial que se soma à totalidade das políticas de saúde, que por sua vez interage 

(reflete, reproduz e influencia) com a totalidade das políticas sociais e da vida social. 

As políticas de saúde, nos debates das Conferências, raramente são apresentadas em 

sua vinculação estrutural com as políticas econômicas e sociais, por isso as propostas de 

ampliação de cobertura vão cedendo espaço para reivindicações de acesso a ações setoriais e a 

serviços com qualidade e humanização. Como decorrência deste processo, muitas questões de 

avaliação, de reivindicação, conceitos e necessidades parecem ser tratados como a-históricos, 

tornando os elementos contidos no Relatório Final insuficientes para compreender a luta de 

classes que acontece naquele âmbito. Assim, facilita-se a compreensão do que vem 

acontecendo em tendência crescente, de que as plenárias harmonizam interesses e geram 

consensos. 

As inúmeras reivindicações específicas acabam obscurecendo a defesa que se faz dos 

princípios de sustentação do SUS. Talvez elas estejam dando base e legitimando as políticas 

governamentais focalistas que se apresentam acobertadas pelo véu da eqüidade. Este tipo de 

política surge como uma alternativa à universalização. Assim, emerge a opção de focalizar 

não só os recursos para os mais vulneráveis, como também selecionar os usuários dos 



 261

programas com base em critérios como etnia, sexo, geração, agravos de saúde, renda e forma 

de inserção no mercado de trabalho. 

Neste processo de dispersão, não há como garantir que as decisões da plenária final 

para as políticas nacionais de saúde se tornem de fato diretrizes das políticas de saúde. Mas o 

próprio exercício contínuo da participação, enquanto um processo de educação política das 

vanguardas vinculadas às massas, através do Conselho Nacional de Saúde, do monitoramento 

contínuo das políticas pelos movimentos sociais, da luta cotidiana nos corredores do 

executivo e do legislativo, sobretudo com mobilização em nível de sociedade, evocando 

recorrentemente as proposições da Conferência contidas em seu Relatório, pode oferecer 

alguma possibilidade de concretização. Este tipo de exercício pode permitir a orientação do 

debate das Conferências para suas finalidades precípuas. 

O autoritarismo e os raros momentos de democracia restrita em nossa história 

impediram e explicitamente excluíram os segmentos populares de vivenciar experiências de 

participação e embate nas decisões sobre a gestão pública estatal. Talvez a reivindicação de 

serviços específicos, contraditoriamente, também se revele como o primeiro contato de muitos 

grupos sociais com esta experiência e com a necessidade premente de satisfazer necessidades 

há muito negadas. Assim, nos anos de 1990, período de grande inflexão nas lutas dos 

trabalhadores as reivindicações de políticas específicas começam a aparecer na 9ª Conferência 

e vão ganhando densidade nas seguintes. A reivindicação de programas específicos pode ter 

um caráter de discriminação positiva ao procurar contemplar segmentos mais vulneráveis, no 

entanto está descaracterizando de maneira gradativa o imperativo de direito de todos, de 

universalidade e de obrigação do Estado. 

A fragmentação das proposições da Conferência também pode ser explicada porque no 

processo de luta política da Reforma Sanitária e de idealização do SUS, a inovação estava 

bem mais presente no que diz respeito à relação Estado-sociedade e ao aparato jurídico, do 
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que nas mudanças gerenciais e na operacionalização modelo de atenção à saúde. Os dilemas 

da implementação, da gestão e administração talvez expliquem ou justifiquem essa 

recorrência a inúmeros serviços e programas, como também a regressividade da direção ideo-

política que viabilizou o SUS. 

A sociedade contemporânea está vivenciando alterações profundas na produção e 

reprodução das classes sociais, no plano da materialidade e no plano ideo-subjetivo. Apesar 

das indicações teórico-metodológicas das perspectivas não-críticas que estão cancelando as 

determinações de classe, aqui o entendimento é de que elas continuam sendo fundamentais 

para referenciar a ordem burguesa e qualificar debates sociais como o das Conferências. No 

entanto, se reconhece, em função das reengenharias nas relações de produção, o processo de 

metamorfose e complexificação que estão caracterizando a classe trabalhadora na atualidade. 

Ela perdeu sua grandeza estatística e sua identidade classista e está ganhando em 

fragmentação: as minorias étnicas, sexuais, de gênero, os desempregados, os portadores de 

patologias e deficiências, os trabalhadores formais e informais. Estes processos se 

intensificaram com a reestruturação das formas de acumulação do capital e dos ajustes do 

neoliberalismo, mas têm sido apresentada como fatos isolados, naturais e auto-explicáveis. 

Um dos traços da particularidade histórica da formação social brasileira constitui a 

recorrente exclusão das forças populares dos processos de decisão política. Quando as forças 

populares conseguiam algum nível de organização e ganhavam minimamente alguma 

visibilidade, os setores dominantes conseguiam neutralizá-las. Acredito que este processo 

pode ser ilustrado na conjuntura da redemocratização, já que não foi possível deixar de 

reconhecer um conjunto de direitos sociais expressos na Constituição de 1988, a neutralização 

apareceu em seguida sob inúmeras formas que impedem e reduzem a sua implementação: 

atraso nas regulamentações, ameaças de desregulamentação, desfinanciamento e governar 

ignorando as diretrizes. 
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A recorrência à tese da fragilidade da sociedade brasileira, aqui também explicitada 

quando se identificam os limites da esquerda, dos movimentos sociais e dos segmentos que 

compõem o plenário da Conferência, não significa a simples adesão ao politicismo. A 

centralização no específico e nas necessidades imediatas vincula-se aos das determinações de 

classe e também à particularidade da nossa formação capitalista, uma vez que as mudanças 

quase sempre se dão de forma conservadora e pelo alto. 

Este comportamento dos participantes das Conferências possui relação direta com a 

análise que Gramsci (2000) fez dos momentos em que a consciência política coletiva tem se 

manifestado ao longo da história. O primeiro se refere à consciência econômico-corporativa 

do grupo restrito e das necessidades imediatas, o segundo, atinge a consciência de 

solidariedade entre grupos maiores e o patamar de reivindicação se estende até o campo do 

reconhecimento jurídico. O terceiro momento aponta para superação dos interesses imediatos 

e das necessidades corporativas. 

Estes três momentos de consciência política coletiva que não são automáticos e nem 

seguem uma linha progressiva podem ser evidenciados nos diferentes momentos da luta 

sanitária, da implementação do SUS e das reivindicações das Conferências. Assim se a 8ª. 

Conferência apontava para a superação do interesse corporativo, as plenárias seguintes 

permaneceram intercalando reivindicações econômico-corporativas e a necessidade de 

igualdade político-jurídica nos marcos societários dominantes. 

 Como visto no item 1.1, a emergência dos serviços públicos de saúde não esteve 

vinculada diretamente às necessidades do proletariado, mas as da produção e foram regulados 

pelo poder governamental, que esteve permeado, inicialmente, pelos interesses do 

empresariado agro-exportador, posteriormente pelo industrial e, atualmente, pelo setor 

financeiro. Este modelo se sustentou em esquemas securitários e meritocráticos, pois o direito 

era restrito aos grupos vinculados ao emprego formal urbano, assim como de resto, na 
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condução das decisões públicas, as decisões e os benefícios da saúde cabiam a membros da 

elite e comportavam um alto grau de exclusão das forças populares. Condicionadas 

historicamente a satisfazer suas necessidades via relações meritocráticas, clientelistas, 

acessando programas sociais restritos ou mesmo sem acesso algum, os setores populares, 

quando abrem canais de participação, encontram-se desorientados. Ocupando estes espaços, 

vão construindo seu caminho com as reivindicações corporativas e fragmentadas. Quando 

superam este momento imediatista, concentram-se no horizonte da garantia dos parâmetros 

legais. 

Com esta análise, não estou desconhecendo as manifestações dos trabalhadores e as 

lutas dos partidos de esquerda, pois ainda que dispersas e frágeis, foram decisivas no 

reconhecimento das políticas sociais que permitiram a reprodução, em melhores condições de 

vida, para alguns segmentos da classe trabalhadora. 

As reivindicações pontuais podem ser explicadas também porque nas últimas décadas, 

a cidadania dilatou-se de forma inédita e inusitada. O campo dos direitos civis, políticos e 

sociais, dilatou-se de tal forma que se estende do campo do meio ambiente a sexualidade. A 

contemporaneidade parece que ficou inseparável de um progressivo, tenso e irregular 

reconhecimento jurídico de novos direitos sociais com pouco caráter de universalidade. 

(Nogueira, 2005). 

Esta gama de novos direitos é difusa e multidimensional, ao mesmo tempo, em que se 

refere a questões vitais como os direitos vinculados ao gênero, etnia, as fases da vida (criança, 

adolescente e idosos) e aos portadores de patologias ou deficiência. Contraditoriamente, 

enquanto se reiteram direitos no campo formal, as situações de desrespeito, miserabilidade, 

desproteção e preconceito se multiplicam. 

Esta nova gama de direitos apresenta novas exigências em termos de gestão de 

políticas públicas, pois, a cada regulamentação, novos critérios e demandas se colocam. Os 
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serviços de saúde mais descentralizados e mais presentes nas comunidades apresentam novas 

demandas para os gestores, bem como a necessidade de novos recursos. Se a fragmentação da 

medicina e a tendência crescente de incorporação de novos recursos tecnológicos são fatores 

determinantes para o crescimento dos custos em saúde, o reconhecimento dos direitos 

específicos também elevam os custos técnicos, burocráticos e operacionais. 

Estas inúmeras regulamentações de direitos específicos significam uma desagregação 

e fragilização dos direitos que se situam no tradicional campo dos direitos sociais? E para área 

da saúde estes serviços específicos quebram ou reforçam a integralidade e a universalidade? 

Estas são perguntas que ainda permanecem polêmicas e sem resposta. Ou ainda, as políticas 

governamentais que estão privilegiando programas e serviços dirigidos a grupos sociais mais 

vulneráveis têm reduzido o próprio conceito direito de todos e obrigação do Estado e vem 

transformando-o em uma prerrogativa de subalternidade. Neste sentido, será que as 

reivindicações fragmentadas e aquém dos princípios constitucionais por parte de certos grupos 

de usuários se deve à incorporação desta prerrogativa de subalternidade? Ou significam a 

adesão a equidade? 

Ainda que a realização das Conferências tenha sofrido adiamento como estratégia do 

gestor para protelar o debate (o caso da 9ª) ou mesmo tenha recebido imposições temáticas e 

de composição (o caso da 11ª), é visível a preocupação que suas coordenações e relatorias 

tiveram em manter a fidedignidade com os Relatórios das etapas estaduais e, na própria 

Conferência Nacional, com o resultado dos trabalhos dos grupos. Tem sido rotina, nas últimas 

Conferências, a reserva de dois dias para a plenária final e os delegados com um texto longo 

em mãos acabam votando a favor de tudo que não é frontalmente contra o SUS. Mas com 

proposições que somam, reforçam, desdobram, se repetem ou são redundantes, suponho que a 

plenária acaba não tendo condições e tempo para avaliar, mesmo atravessando madrugadas. 
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As proposições das Conferências ao contemplarem uma infinidade de desdobramentos 

para os mais diferentes aspectos da vida social (trabalho, reforma agrária, meio ambiente, 

meios de comunicação), podem ser relacionadas com a dependência e interdependência que a 

saúde tem dos outros setores sociais, que, em última instância, são condicionantes da saúde ou 

da doença. 

Ainda que inúmeras proposições possam indicar que o conceito ampliado de saúde, 

que deu sustentação à institucionalização do SUS, não esteja esquecido, avalio que o 

entendimento da saúde como um bem social de natureza pública praticamente desapareceu do 

debate. Estas reivindicações setoriais também podem ser consideradas como medidas que 

aliviam parcialmente os pontos de tensão do desenvolvimento capitalista. E, com ações deste 

tipo, o discurso da melhoria da qualidade de vida e da humanização se legitimam entre as 

diferentes classes sociais. 

Em termos de fundamentos ideo-políticos se pode considerar sinteticamente que 

depois da 8ª. Conferência, os condicionantes da saúde e da doença deixaram de ser pensados 

num contexto de condições de reprodução social. O Estado que era percebido, a partir de sua 

natureza de classe, passou a ser compreendido como representante dos interesses sociais em 

prol da retomada do desenvolvimento do país. Na proposta original da Reforma Sanitária, 

identificam-se elementos de que a reformulação do setor saúde se vinculava diretamente a um 

projeto de sociedade nacional, o que também se perdeu nos últimos quinze anos. Atualmente 

se visualiza reivindicações em direção a distribuição das riquezas sociais, o que é necessário 

no imediato, mas desapareceram as que questionam a garantia dos direitos sociais mediante 

alterações no modo de produção. Antes a democracia das relações Estado e sociedade 

tangenciavam as propostas da construção do sistema de saúde, agora as reivindicações 

aparecem por si mesmas. 
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Diferentemente da 8ª, nas Conferências seguintes a concepção de Estado praticamente 

desapareceu. A sua presença como órgão público responsável pela garantia dos direitos à 

saúde continua sendo reconhecida, no entanto o embate contra as forças economicistas e 

privatizantes que o permeiam diminuiu significativamente. Longe de ser reconhecido como 

um Estado de classe que trabalha privilegiadamente para a reprodução dos interesses do 

capital como reconheceu a 8ª, ele vem sendo entendido como um ente não monolítico, 

permeado pela correlação de forças historicamente situadas.  

No meu entender, esta concepção mais recente não apreende que a desigualdade é 

condição inerente a este tipo de sociedade e, portanto a correlação de forças se dá a partir 

desta condição social, econômica e política muito desigual que caracteriza os sujeitos sociais. 

É certo que o Estado brasileiro não pode ser classificado como monolítico, mas os segmentos 

e interesses que conseguem penetrá-lo e dominá-lo não vem sendo os da classe trabalhadora. 

O segmento dominante acessa o Estado a partir dos seus recursos: clientelismo, lobby, mídia, 

financiamento de campanhas eleitorais, corrupção, indicações e/ou relação pessoal, entre 

outros, caminhos que nem sempre coincidem com os espaços colegiados e paritários 

institucionalizados para canalizar as diferentes reivindicações sociais no âmbito do Estado. Já 

os segmentos populares, geralmente penetram o Estado através dos momentos da democracia 

formal, do clientelismo e acessando programas sociais. Esta não tem significado uma inserção 

de direção por tarde dos trabalhadores.  

A partir de 1990, com os Conselhos e Conferências, reconhecidos também como 

espaços de democracia participativa, esta inserção tem formalmente papel propositivo, 

avaliativo e deliberativo, mas estão com muitas dificuldades de realizar minimamente as  suas 

funções. A Reforma Sanitária não ameaçou o Estado, mas questionou sua forma específica: 

autoritária e privatista. Defendia-se um Estado que assumisse a responsabilidade pública 
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garantisse direitos e a universalidade, mas agora o Estado parece um sujeito que deve ser 

solidário e parceiro. 

Talvez o que o processo de democratização e o da Reforma Sanitária tenham 

conseguido fazer é dar um empurrão nos limites deste Estado repressivo e impor um pouco a 

vontade coletiva. Passada esta fase, com a formalização das reivindicações, no rescaldo de 

uma conquista, o Estado retoma suas características de fazer reformas dentro da ordem e tratar 

os problemas da classe trabalhadora como refrações individualizadas. 

Se sabemos que a garantia das leis não tem se revertido em realização dos direitos 

sociais, como entender toda ênfase dos Relatórios, desde a 9ª Conferência que tem dado a sua 

garantia, manutenção e reafirmação? Na sociedade moderna permeada pelos princípios 

liberais, a razão tem sido um princípio orientador e a lei a sua expressão. Ou seja, a lei é uma 

convenção reconhecida das sociedades liberais e democráticas, e nos termos de Gramsci, uma 

etapa da aquisição da consciência política coletiva. É por ela que as sociedades têm 

estabelecido direitos e deveres que consideram justo e que formalmente se aplica a todas as 

classes. As leis refletem um momento civilizacional que decorreu de um processo de luta 

social. 

Talvez por esta convenção e imagem liberal criada de que a lei se faz a partir de 

parâmetros justos e se aplica a todos indistintamente, que uma sociedade como a brasileira tão 

desprotegida socialmente e tão desigual em termos de distribuição das riquezas, que os 

movimentos sociais e a esquerda acabam buscando como horizonte a garantia legal para suas 

demandas. Ao mesmo tempo, este é um caminho que tem garantido alguns ganhos 

civilizacionais, mas são estruturalmente insuficientes para enfrentar a desigualdade que é 

estrutural na ordem do capital. 

Nos Relatórios Finais as proposições aparecem como resultantes de um acúmulo 

ascendente desde as etapas municipais e estaduais do debate e das votações realizadas com os 
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segmentos que compõem a Conferência. No entanto, quero colocar uma ressalva que não 

aparece de maneira explícita nos documentos, mas que é bastante visível nas plenárias, que 

nos embates acalorados não se observa o envolvimento de representantes do executivo com 

poder de decisão e também representantes dos prestadores privados para o SUS. Estes dois 

segmentos percorrem caminhos diferentes para incluir seus interesses na agenda pública e nas 

Conferências se comportam como observadores ou simplesmente se ausentam. Dessa forma, o 

debate é polarizado por usuários e profissionais de saúde.  

Os gestores detêm o poder de decisão no momento de implementar os serviços e 

destinar os recursos. Neste caso, podem contemplar ou não as recomendações das 

Conferências. E a prática política tem demonstrado que esta contemplação acontece conforme 

a conveniência e acredito que é facilitada pela dispersão de direção que se visualiza nos 

Relatórios. O zelo dos Conselhos em relação às proposições da Conferência pode ou não 

direcionar a ação do gestor. Por sua vez, o setor privado prefere permanecer nos seus canais 

tradicionais de barganha (corredores do executivo e parlamento, convênios, licitações, lobies 

e meios de comunicação social) a ir para o embate público com segmentos que possuem o 

plenário das Conferências e as mobilizações sociais como os canais privilegiados de 

manifestação, excetuando-se aqui o clientelismo. Assim repetem, a lógica tradicional do 

capital e da burguesia brasileira que não é a do enfrentamento, mas da conciliação e de 

preferência pelo alto. 

Outros estudos que analisam a participação do setor privado nos espaços colegiados o 

identificam como representantes de interesses utilitários e particularistas. Aparentemente 

apresentam uma posição de cautela, mas quando os assuntos em pauta dizem respeito aos 

convênios com o SUS, suas ponderações se fixam em torno da relação custo-benefício. 

Normalmente os representantes deste setor se colocam como instituição pública quando 
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buscam verbas públicas, mas se tornam privada quando se exige prestação de contas dos 

recursos e serviços realizados (Krüger, 1998). 

Se dos segmentos dos usuários e profissionais, representantes da classe trabalhadora, e 

até dos gestores existem inúmeros estudos, as posições dos representantes do setor privado, 

ocupantes deste espaço colegiado, são pouco estudadas. Sua presença e participação parecem 

pouco expressivas. Os representantes do setor privado, enquanto integrantes das camadas que 

representam o capital, parecem impermeáveis à análise. Nas pesquisas, o interesse pelas 

mutações da classe trabalhadora é diretamente proporcional à invisibilidade dos 

representantes dos capitalistas. Estudar esta classe pressupõe dialogar com ela ou com seus 

discursos e mergulhar nos seus referenciais teórico-práticos. Por isso fica a pergunta: esta 

classe intimida os pesquisadores? 

Nas Conferências os participantes se detêm muito em proposições excessivas e 

minuciosas de questões que já estão regulamentadas. As proposições são marcadas por 

discussões detalhistas e intenções inócuas, que, antes de orientarem e determinarem as ações 

dos gestores, acaba por confundi-los, e principalmente se constrói um documento 

contraditório, que para além de ser revelador dos interesses presentes no evento, é passível de 

ser ignorado e burlado com facilidade. Por vezes, algumas proposições parecem ter um caráter 

que está acima da legislação do SUS, outras acabam por restringir os princípios das leis 

maiores e, na tentativa de inovar, detalham demasiadamente a necessidade de programas e 

serviços, que acabam por repetir o desnecessário e deixam o documento (Relatório) sem 

objetividade. 

As análises das expectativas em relação a 12ª não podem ser deslocadas do contexto 

em que as ações do atual governo estão se movendo e as opções que estão sendo feitas. Ao 

mesmo tempo em que, inicialmente, identificava-se ações que tendem a ampliar a 

socialização da política, como a realização de várias Conferências, assiste-se, segundo 
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Behring (2003), a continuidade do discurso e das práticas contra-reformistas que se afirmaram 

com a onda neoliberal. Desse modo, visualiza-se que as políticas sociais estão perpassadas por 

uma imensa massa de vontades díspares e contraditórias que ora assumem posturas 

progressistas, ora conservadoras. Na tensão entre os paradigmas e em nome da 

governabilidade, o executivo parece estar concedendo muito às forças privatistas e às ações de 

cesta básica em saúde pública, engessando as possibilidades de efetivar as ações que 

nasceram a partir da agenda ascendente construída pelos canais democráticos, entre eles as 

Conferências. 

Apesar do pensamento neoliberal ter permeado também o Movimento Sanitário, na 

década passada, essa disposição que existiu por parte de alguns membros do escalão decisório 

do Ministério da Saúde em recuperar suas idéias originais, se colocou como possibilidade de 

uma retomada da redemocratização e do reconhecimento mais efetivo da saúde como direito 

de todos e dever do Estado. No entanto, sem qualquer ingenuidade em relação ao processo 

árduo e nada mecânico que envolve as mudanças, as propostas agora, se fossem para de fato 

retomar os conceitos da Reforma Sanitária não poderiam partir das premissas, das teses e do 

diagnóstico neoliberal e dos organismos internacionais que se colocam como verdades fixas e 

os efeitos se confundem com as causas. 

A retomada do projeto Sanitário neste momento implica considerar o caráter histórico 

das mudanças e rejeitar quaisquer idéias do fim da história; rejeitar também as idéias pré-

modernas da comunidade assumir voluntária e solidariamente as funções de polícia, de 

educação e de saúde através de ONGs. Ainda, desmistificar as idéias antiestatais 

generalizadas pelas elites econômicas e colocar o Estado no seu papel de agente e servidor 

público, parametrado pela luta de classes. Essa retomada do projeto Sanitário implica ainda 

desmascarar as relações mercantis que são sutilmente naturalizadas em discursos ideológicos 
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simpáticos ao reconhecimento do direito de todos, mas que de fato estão facilitando uma 

passivização a ordem. 

Entendo que não é com menos Estado e mais mercado e ONGs que se fortalecerá o 

controle social e os espaços colegiados como as Conferências e os Conselhos. Não é com 

inclusão social, humanização abstrata, eficiência e qualidade; programas que concedem boa 

consciência aos setores burgueses, que se fortalecerá as idéias progressistas como as 

expectativas que se colocaram para a 12ª e estão nos princípios do SUS. 

Apesar de todas estas restrições e limites aqui apontados, estas plenárias podem estar 

representando momentos de socialização da política, mas efetivamente carecem da 

socialização do poder político. Com os espaços colegiados, com certeza houve um 

alargamento da esfera de proposições e uma relativa transparência dos projetos e recursos, 

mas a decisão efetiva ainda continua no âmbito restrito e privado. No entanto, é certo que a 

existência de Conferências e Conselhos tem incomodado e provocado constrangimentos aos 

gestores tradicionais. Por outro lado, quando se visualiza a adesão dos gestores a estes 

espaços participativos, fica claro que muitos deles abrem esta janela num sentido de 

cooptação e integração, muito mais do que atitudes de co-gestão. Com base nisso, concordo 

com Andreazzi (2002) de que apesar do SUS o sistema de saúde brasileiro dificilmente se 

tornou mais público. Ou seja, o grau de passagem das decisões privadas para públicas na 

produção e consumo de serviços, na direção das pesquisas, na produção de equipamentos e 

insumos não são passíveis de fácil reconhecimento. A expansão da mercantilização do setor 

pode evidenciar a veracidade desta afirmação.  

Apesar das inúmeras investidas de desmonte no campo do direito e na própria 

organização dos serviços, a saúde, mais do que qualquer outra política social permanece com 

status formal de política social universal, mas se reproduz de modo precário em função do 

embate entre o projeto sanitário com tendência à desfiguração e o projeto privatista. Situação 
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que reforça o entendimento de que a partir de 1990 o Brasil passou a viver um contexto de 

democracia formal restrita e regressiva. Na gênese da 12ª Conferência, se identificou alguma 

possibilidade de retomada com os fundamentos ideo-políticos do SUS, mas o seu 

desenvolvimento e o Relatório Final representaram muito mais um continuísmo do que uma 

recuperação. Assim, continua predominando as estratégias da democracia liberal, que se 

expressam na neutralização da participação ativa e diretiva, na restrição da participação ao 

nível local e por demanda individualizada. 

Quanto aos fundamentos ideo-políticos das Conferências, avalio que cada vez mais se 

colocam como liberais, num contexto de democracia restrita. Os debates das Conferências não 

chegam mais a se perguntar qual a natureza e em quais fundamentos se sustentam suas 

reivindicações. Por esta limitação, as análises avaliativas e as proposições do plenário se 

restringem à esfera fenomênica. Ainda que não se pode pensar os resultados dos debates em si 

mesmos ou apenas no âmbito do SUS, não se desconhece estas instâncias como potenciais 

mediadoras de projetos societários de manutenção ou alteração. Parece que o trato dos 

problemas sociais, a partir de sua historicidade, ficou como uma atitude antiquada e suas 

pretensões logo são classificadas como infundadas ou são desqualificadas a partir das 

necessidades imediatas e da micro-política. 

Penso que os saltos qualitativos e quantitativos que se evidenciam com a ampliação do 

debate em saúde pública, ainda precisam ser amadurecidos e fortalecidos para que seus 

sujeitos façam a interlocução com as expectativas oficiais da Conferência e não as deixem se 

transformar em mera retórica de democracia formal. Para além de apresentarem 

reivindicações pontuais e corporativas coloquem proposições que de fato dêem direção para a 

garantia do direito, da universalidade e da integralidade concreta. 

Ao final deste trabalho, apresento algumas preocupações sobre a realização das 

Conferências, questões que informalmente e de maneira assistemática, já estão sendo 
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debatidas por alguns conselheiros estaduais e nacionais, por representantes de movimentos 

sociais e da academia. Existe uma clareza de que o espaço participativo de avaliação e de 

proposição das Conferências precisa ser preservado, mas sua forma necessita ser alterada. A 

sensação geral é a de que as Conferências estão sendo repetitivas e dispersas. 

Esta dispersão é facilitada pelas inúmeras reivindicações específicas e também pelas 

Conferências setoriais. A Conferência geral e as setoriais têm deixado os Conselhos e os 

gestores da saúde mobilizados em torno da organização de Conferências, limitando o tempo 

de planejamento, execução e avaliação. Desse modo, com Relatórios tipo colcha de retalhos, 

os delegados das Conferências e os Conselhos nas três esferas não conseguem segurar suas 

proposições e deliberações, pois se perdem no emaranhado das propostas. 

Em relação à forma de organização das Conferências também tenho a preocupação 

com o modo que os delegados da etapa nacional estão sendo eleitos nas plenárias estaduais. 

Em todas as Conferências realizadas, desde o início de 1990 (eu pude participar de algumas) 

houve relatos de que a escolha dos delegados nos estados foram muito polêmicas e 

ultrapassaram demasiadamente o horário de encerramento. Com o plenário praticamente 

esvaziado o embate praticamente se restringiu aos interessados em participar da etapa 

nacional. 

Durante a 12ª Conferência Nacional, pude conversar com delegados de diferentes 

estados e questioná-los sobre a forma de realização da Conferência Estadual. Alguns relatos 

foram significativos: no Rio de Janeiro a Conferência teve de postergada um dia além do 

previsto para o seu término; em Pernambuco houve agressões físicas entre delegados e 

coordenação, envolvendo registro em delegacia; em Minas Gerais as regiões menos populosas 

conseguiram eleger mais delegados que a região metropolitana. Os delegados do estado do 

Pará chegaram à Conferência Nacional sub judice, pois a legitimidade da Conferência 

Estadual foi questionada pelo Conselho Municipal de Saúde de Belém. A Comissão 
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Organizadora da Conferência Estadual do Pará entendeu que a Belém cabia eleger 28 

delegados, mas a etapa municipal da capital paraense elegeu 140 e como estes não 

conseguiram se inscrever na etapa estadual houve agressões e recorrência a força policial. 

A prática das Conferências e dos Conselhos pode ser considerada como uma forma 

que a classe dominante encontrou para institucionalizar o conflito. A absorção dos direitos 

sociais e a diretriz de participação da comunidade que constam na Constituição representaram 

na época da redemocratização uma forma da burguesia institucionalizar o conflito social e, no 

momento, vem reatualizando. A dinâmica das Conferências e Conselhos mesmo se realizando 

com resistências, boicotes, apoio ou sendo pautadas pelo setor privado ou pelos gestores, 

estão representando sem dúvida uma forma de institucionalização do conflito. E dentro destes 

espaços a potencialização deste conflito é administrada e limitada pelos regulamentos e 

regimentos, pelo voto da maioria e, em última instância, pela força policial. 

Com isso, percebe-se que, nas Conferências, os conflitos e contradições são enormes, 

mas parece que estes não estão direcionados para disputa da direção política-ideológica das 

concepções, para o fortalecimento das grandes teses/bandeiras e para a forma de organização 

dos serviços de saúde. Esta polêmica parece que suplanta e se sobrepõem os projetos 

coletivos. As disputas são por projetos privados de indivíduos ou grupos e se perdeu a 

profundidade de projetos societários para a saúde e para o país inscritos nas ações coletivas e 

de bem público. 

Desde o início de elaboração da tese, tive a preocupação em saber o quanto custa a 

realização de uma Conferência Nacional. Acreditei que conseguiria saber, ao menos, quanto 

custou a 12ª, por ter sido extraordinária. Como não havia previsão orçamentária houve um 

pedido de recurso suplementar no Congresso Nacional. Procurei esta informação nos 

relatórios mensais e no site da Comissão de Finanças da Saúde de Conselho Nacional, fiz 



 276

contatos com técnicos e coordenadores da Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da 

Saúde, mas não obtive sucesso. 

Em síntese, avalio que, estes quinze anos do SUS e as Conferências em seu seio 

representaram a opção de seguir os caminhos de menor resistência ou uma inovação com 

conservação. O privilegiamento de políticas específicas está acontecendo em detrimento de 

uma diretriz ou de um projeto nacional para a saúde, como pretendia Sérgio Arouca. 

No desenvolvimento deste trabalho, muitas questões ficaram incompletas, no entanto, 

deixo alguns pontos que merecem ser investigados. Inicialmente, vejo que após os anos 2000, 

os estudos sobre a política de saúde não analisam o SUS por inteiro enquanto política 

nacional, predominando análises a partir de programas, serviços, financiamento, controle 

social e trabalho em saúde. Portanto, a retomada dos princípios, que sustentaram a 

institucionalização do SUS, dependerá entre outros fatores de estudos e críticas que 

consideram sua historicidade e desenvolvimento, em meio ao conjunto das forças privatistas e 

sanitaristas. 

Em relação ao conjunto de proposições das Conferências, existe a necessidade de 

verificar sua inclusão na agenda oficial, podendo ser um estudo comparativo entre os seus 

Relatórios Finais com os Planos de Saúde e os Relatórios de Gestão. Ou ainda uma pesquisa 

que verifique os impactos destas proposições nos serviços. 

O significado e a contribuição que as inúmeras Conferências setoriais estão trazendo 

para o SUS e para as políticas setoriais precisa ser analisado. Do mesmo, modo relacionar as 

proposições das Conferências setoriais com a geral e com as diretrizes e princípios do SUS. A 

minha desconfiança é de que estas Conferências setoriais estão contribuindo ainda mais para a 

fragmentação dos serviços e das reivindicações. Nesse caso o SUS acaba se perdendo como 

um projeto nacional para saúde. 



 277

Como visto, as proposições dos Relatórios ultrapassam, e muito, o espaço próprio da 

saúde e se referem às necessidades de articulações intersetoriais. Por isso, minha sugestão é a 

realização de um estudo envolvendo os Relatórios das várias Conferências Nacionais sobre 

direitos e políticas sociais, com objetivo de verificar até que ponto suas proposições se 

vinculam ou se repelem. 

Para a elaboração dos Relatórios Finais das Conferências, sugiro fazer uma 

historicização do debate da escolha do tema, da definição de seu regulamento e Regimento 

Interno. Também vale acrescentar informações sobre as etapas municipais e estaduais, o perfil 

dos delegados e seus custos. Acredito que estas informações poderiam dar mais elementos 

sobre o processo de organização e sobre quem são os sujeitos que estão à frente das decisões 

sobre as políticas de saúde. 
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