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Apresentação 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DOS 

ESTUDANTES DE FRMÁCIA - Os desafios do 

farmacêutico frente à medicalização da vida na 

cultura de consumo 

Entende-se por medicalização o processo que transforma, 

artificialmente, questões não médicas em problemas médicos. Problemas de 

diferentes ordens são apresentados como “doenças”, “transtornos”, “distúrbios” 

que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais, culturais, afetivas que 

afligem a vida das pessoas. Questões coletivas são tomadas como individuais; 

problemas sociais e políticos são tornados biológicos. Nesse processo, que 

gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas pelos 

problemas, enquanto governos, autoridades e profissionais são eximidos de 

suas responsabilidades. 

Uma vez classificadas como “doentes”, as pessoas tornam-se 

“pacientes” e consequentemente “consumidoras” de tratamentos, terapias e 

medicamentos, que transformam o seu próprio corpo no alvo dos problemas 

que, na lógica medicalizante, deverão ser sanados individualmente. Muitas 

vezes, famílias, profissionais, autoridades, governantes e formuladores de 

políticas eximem-se de sua responsabilidade quanto às questões sociais: as 

pessoas é que têm “problemas”, são “disfuncionais”, “não se adaptam”, são 

“doentes” e são, até mesmo, judicializadas. 

A aprendizagem e os modos de ser e agir – campos de grande 

complexidade e diversidade – têm sido alvos preferenciais da medicalização. 

Cabe destacar que, historicamente, é a partir de insatisfações e 

questionamentos que se constituem possibilidades de mudança nas formas de 

ordenação social e de superação de preconceitos e desigualdades. 

O estigma da “doença” faz uma segunda exclusão dos já excluídos – 

social, afetiva, educacionalmente – protegida por discursos de inclusão. 
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A medicalização tem assim cumprido o papel de controlar e submeter 

pessoas, abafando questionamentos e desconfortos; cumpre, inclusive, o papel 

ainda mais perverso de ocultar violências físicas e psicológicas, transformando 

essas pessoas em “portadores de distúrbios de comportamento e de 

aprendizagem”. 

No Brasil, a crítica e o enfrentamento dos processos de medicalização 

ainda são muito incipientes. 

É neste contexto que se é preciso que o Movimento Estudantil de 

Farmácia (MEF) bem como a Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia 

(ENEFAR) debatam e construam o enfrentamento e superação do fenômeno 

da medicalização, bem como mobilizar os estudantes de farmácia, os 

profissionais, entidades da categoria e outros para a crítica à medicalização da 

aprendizagem, do comportamento e da vida. 

Diante desta necessidade a ENEFAR organiza o XXXVI Encontro 

Nacional dos Estudante de Farmácia (ENEF) em Curitiba no Paraná com o 

tema “Medicalização da Vida na Cultura de Consumo” nos dias 18 a 25 de 

agosto de 2013. Este ENEF trará temas pertinentes à este debate com o 

objetivo de acúmulo, esclarecimento, formação de opinião entre os estudantes 

de Farmácia por todo o Brasil. Estes estudantes vivenciam em seu cotidiano 

uma realidade que reafirma esta lógica de medicalização em nossos cursos, 

estágios, campos de trabalho e na sociedade como um todo. Diante disso se 

faz mais que necessário a formação e o posicionamento destes estudantes 

frente a este problema que vivenciamos para que possamos contribuir com a 

desconstrução desta cultura medicalizante valorizando a participação popular 

neste processo.  

. 
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Sobre o método Josué de Castro 

Para a formação de um facilitador é importante iniciarmos deixando claro 

qual o método pedagógico a ser adotado em nosso encontro, tornando claro a 

todos os participantes desse encontro e principalmente àqueles envolvidos na 

construção a opção pela utilização do termo facilitador e não apenas a simples 

utilização de um termo genérico como educador. Já no início é importante 

deixar claro a todos que a utilização do termo facilitador é uma opção política 

desses que vem construindo o encontro em conjunto com os estudantes. O 

termo educador ou outro termo qualquer que visasse designar o elemento 

responsável pela organização dos espaços de discussão do encontro não seria 

capaz de explicitar a vontade política de que os espaços a serem facilitados 

sejam conduzidos de maneira coletiva e conjunta. Por isso, sempre utilizamos 

o termo FACILITADOR, uma vez que esse designa o sujeito responsável 

apenas pela organização do espaço, e responsável por ser um catalisador das 

discussões, em momento nenhum tendo uma postura de detentor de um 

conhecimento a ser passado, como pode transmitir outros termos como 

educador. Entendemos que o termo educador por si só não possui essa 

característica, mas é importante a avaliação de que, como muitos pensadores 

da própria pedagogia já nos ensinaram (exemplo mais explicito Vigotski), os 

caminhos de conhecimento já estabelecidos por nós e condicionados por uma 

educação transmissora nos colocam o termo educador como sendo aquele que 

nos tem algo a transmitir (como se fossemos verdadeiros potes onde se 

colocam cubinhos de conhecimento, como diria Freire). Sendo assim, a opção 

de utilização de termo novo para designar o mediador de espaço de construção 

coletiva de conhecimento fez-se necessária. 

 Quanto ao método a ser utilizado durante todo o encontro, optou-se por 

utilizar o método pedagógico Josué de Castro. Assim, esse texto tem por 

objetivo central explicitar pontos importantes a serem considerados para a 

aplicação do método. Cabe ainda ressaltar que o método pedagógico adotado 

não é, e nem visa ser, fechado, dogmatizado por ser, em si, absolutamente 

correto ou pronto. O método tem como uma das características a constante 

construção e evolução em si, através do questionamento, da contribuição e da 
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participação de todos os envolvidos no processo de aprendizagem (no nosso 

caso, facilitadores e diversos participantes). O que o determina são os sujeitos 

envolvidos e o objetivo de nosso encontro: “a formação política do estudante 

para a construção de uma sociedade igualitária, livre de todo o tipo de 

opressão, que vise à emancipação humana”. Apostamos na “construção de 

uma sociedade nesses moldes através de uma ciência dialética chamada 

pedagogia”. 

PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS 

 Os princípios filosóficos são os que representam nossa visão de mundo 

e nossas concepções por aquilo que nos cerca como as pessoas, o ambiente e 

a sociedade. Nesses princípios se enquadra nosso entendimento de educação. 

 Como princípios filosóficos de nosso método, optamos por entender a 

educação como força motriz para a transformação de nossa realidade, para o 

trabalho e a cooperação, levando em consideração as várias dimensões da 

pessoa humana, com valores humanistas, igualitários, democráticos e 

libertários e como um processo de permanente formação e transformação de 

tod@s. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 Uma vez que os princípios filosóficos são estabelecidos, os princípios 

pedagógicos visam concretizar os filosóficos através da organização do jeito de 

fazer e de pensar a educação. É sempre importante frisar que os princípios 

pedagógicos não dizem respeito a prática pedagógica, uma vez que essa é e 

deve ser diferenciada em diferentes situações, enquanto os princípios 

pedagógicos são e devem ser os mesmos. 

1. Relação entre teoria e prática; 

2. Combinação metodológica entre processos de ensino e capacitação; 

3. Análise da realidade como base para o desenvolvimento do 

conhecimento; 

4. Utilidade social dos conteúdos; 

5. Educação para o trabalho e pelo trabalho; 
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6. Vínculo orgânico entre: processo educativo – processo político – 

processo econômico; 

7. Vínculo orgânico entre educação e cultura; 

8. Gestão democrática e libertária; 

9. Auto-organização; 

10. Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais. 

 

MATRIZES PEDAGÓGICAS DO MÉTODO 

 O método pedagógico Josué de Castro é baseado na articulação 

dialética de uma série de outros métodos, que podem ser considerados 

“matrizes” pedagógicas para o desenvolvimento desse método. Vale destacar o 

caráter libertador de todas as matrizes. 

a) Educação Popular (Freire) – Baseada na teoria da Pedagogia do Oprimido, 

assume um compromisso claro de classe e se compromete com a possibilidade 

de tornar os membros das classes populares sujeitos plenos de transformação 

da realidade, buscando a construção de um projeto popular para a sociedade. 

b) Formação Político-Ideológica (Makarenko/ Plekhanov/ Marx) – Representa a 

formação política do indivíduo, estabelecendo-se a identidade de classe, a 

partir de uma concepção histórica e no seu papel transformador da realidade. 

c) Trabalho/ Economia (Pistrak/ Makarenko/ Marx) – Compreende o trabalho 

como atividade específica do ser humano, orientada para a transformação da 

natureza, auxiliado por instrumentos, para que assim possa satisfazer suas 

necessidades, mas, que ao transformar a natureza, transforma a si mesmo. 

Pelo trabalho nos produzimos como sujeitos sociais e culturais. A forma como 

produzimos nos produz: o trabalho nos forma ou deforma. Faz parte desta 

matriz a compreensão de que a economia é mais um pedagogo neste processo 

educativo. 

d) Coletividade (Makarenko) – Devido às possibilidades de interação e de inter-

relações, se transforma em um espaço educativo privilegiado para um ser 

humano que hoje vive marcado pela característica individualista e 

individualizante do sistema social. Sozinhos não nos humanizamos. 
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e) Capacitação (Santos de Morais) – Baseia-se na necessidade do exercício 

prático como alavanca para a construção das competências que precisamos 

para intervir na realidade (saber-fazer). 

f) Pedagogia do Movimento (Caldart) – Implica na compreensão do potencial 

formador das lutas sociais e da organização política. Entende o Movimento 

Social como lugar de formação de sujeitos sociais e como principio educativo. 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 Um dos princípios pedagógicos apresentados para o método foi a gestão 

democrática. Em tempos de diversas distorções do conceito de democracia e 

sem exercermos com plenitude seus preceitos e a liberdade humana, é 

importante introduzirmos idéias concretas de como se dá essa gestão 

democrática. 

 A verdadeira gestão democrática exige que todos os atores envolvidos 

no processo, devidamente organizados, participem da gestão de todo o 

processo educativo, inclusive da convivência cotidiana. É necessária a vivência 

de espaços de participação democrática, educando-se para uma democracia 

real e radical. Isso demanda que superemos práticas hoje adotadas em nossa 

sociedade como a concentração do poder de decisão em poucas mãos, por um 

lado, e o assembleísmo de outro (todas as decisões são jogadas para 

assembléias burocráticas sem a devida organização necessária).  

 Para se atingir tal patamar torna-se essencial um alto nível de 

informação (quantidade) e um claro processo de comunicação (qualidade) 

envolvendo todos os participantes. O maior desafio, então, torna-se a 

radicalização da gestão, com participação plena de todos os envolvidos em 

todas as fases do processo de gestão e em todas as suas instâncias. 

ORGANICIDADE E COLETIVIDADE 

 Entendemos por organicidade a relação entre cada uma das partes de 

um todo entre si e com o todo. Ninguém pode perder a noção do conjunto e 

isso só é possível se sabe como funciona e a finalidade de cada uma das 

partes do todo e qual o seu papel em vista da realização dos objetivos 
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estratégicos da organização. Embora as diversas tarefas sejam diferentes, não 

podem ser hierarquizadas, possuem a mesma importância. Se uma parte não 

cumpre seu papel e as tarefas devidas, o conjunto todo sofre as 

conseqüências. 

 Se por um lado não defendemos a educação focada no indivíduo, que 

tende a alimentar e perpetuar o individualismo que combatemos em nossa 

sociedade, por outro, não podemos cair em um “coletivismo” que suprima a 

subjetividade de todo e cada participante. Todo indivíduo com sua 

subjetividade deve ser respeitado e levado em consideração. Por isso, a 

educação proposta visa a inserção do indivíduo em uma coletividade, 

utilizando-se essa coletividade como instrumento de contato com a 

personalidade. 

 Como representado pela diferença entre coletivismo e coletividade, a 

coletividade não representa uma soma de indivíduos. Essa coletividade deve 

levar em conta a liberdade dos indivíduos, representada em sua opção por 

participação nesse processo educativo, os objetivos comuns desses indivíduos 

participantes, a direção a ser tomada para esses objetivos, bem como uma 

disciplina consciente e responsabilidade e que coletividade é um estado 

complexo único, que visa à solidariedade entre aqueles e aquelas que sofrem 

juntos a exploração da classe trabalhadora. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE NA 

ATUALIDADE: REFLEXÃO SOBRE OS LIMITES E 

DESAFIOS 

Juliana Souza Bravo de Menezes 

O Controle Social e os Conselhos de Saúde: algumas questões 

O controle social na saúde é um direito conquistado, que advém do 

capítulo da saúde da Constituição Federal de 1988, mais precisamente do 
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princípio “participação popular”. Esta participação ocorre através de duas 

instâncias colegiadas: as Conferências e os Conselhos. 

Os atuais Conselhos de Saúde foram regulamentados em 1990, com a 

promulgação da Lei 8.142, que junto com a Lei 8.080 conforma Lei Orgânica da 

Saúde. Os conselhos são espaços decisórios (deliberativos), de caráter 

permanente e paritário. São compostos por representantes dos trabalhadores 

de saúde, de gestores, dos prestadores públicos e privados e dos usuários1. E 

tem como objetivo discutir, elaborar e fiscalizar a política de saúde em cada 

esfera de governo (Bravo, 2001). Cabe destacar que os Conselhos de Saúde 

“não governam, mas estabelecem os parâmetros do interesse público para o 

governo. Definem o que deve ser feito e verificam/avaliam o que foi feito” 

(Carvalho, 1997:105). 

Os conselhos foram concebidos como um dos mecanismos de 

democratização do poder na perspectiva de estabelecer novas bases de 

relação Estado–sociedade por meio da introdução de novos sujeitos políticos. 

Nesse contexto, podem ser visualizados como inovações na gestão das 

políticas sociais, procurando assegurar que o Estado atue em função da 

sociedade, no fortalecimento da esfera pública (Bravo, 2001). 

A experiência dos conselhos na sociedade brasileira não é nova, 

conforme ressaltam diversos autores (Raichelis, 1998; Gohn, 1990). Destacam-

se as práticas operárias do início do século XX e as comissões de fábrica, 

estimuladas pelas oposições sindicais nos anos 1970 e 1980, como também a 

ampliação dos movimentos sociais nesse período e sua luta contra o 

autoritarismo, implantado no país após 1964. 

Os conselhos têm sido tematizados por diversos autores, com 

concepções diferenciadas. Gohn (2003) afirma que o debate sobre os 

conselhos como instrumento de exercício da democracia esteve presente entre 

setores liberais e da esquerda em seus diferentes matizes. A diferença é que 

                                                           
1
 A resolução 333 do Conselho Nacional de Saúde, de 2003, define que a composição do mesmo deve 

ser de 50% de usuários, 25% gestores e prestadores de serviço públicos ou privados e 25% pelos 

trabalhadores de saúde. 
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eles são pensados como mecanismos de colaboração, pelos liberais e como 

vias ou possibilidades de mudanças sociais no sentido de democratização das 

relações de poder, pela esquerda. 

Na atualidade, segundo Bravo e Souza (2002), identificam-se quatro 

concepções teóricas com relação aos conselhos. A concepção que visualiza os 

conselhos enquanto arena de conflitos em que diferentes projetos estão em 

disputa, pautada em Gramsci e nos neogramscianos2. É com base na 

concepção pautada em Gramsci que este trabalho propõe analisar o Conselho 

Nacional de Saúde. 

Entretanto, a concepção pautada em Gramsci não é hegemônica nas 

pesquisas existentes na área da saúde, na atualidade. Os conselhos têm sido 

percebidos, em um número significativo de estudos, como espaço consensual, 

onde os diferentes interesses sociais convergem para o interesse de todos. 

Essa concepção pautada em Habermas e nos neohabermesianos, não leva em 

consideração a correlação de forças e tem adeptos inseridos nas diversas 

instâncias do poder político para viabilizar os conselhos a partir de seus 

interesses. 

Existe também a concepção dos conselhos apenas como espaços de 

cooptação da sociedade civil por parte do poder público. Essa perspectiva não 

percebe as contradições que podem emergir nesse espaço a partir dos 

interesses divergentes. É influenciada pela visão estruturalista do marxismo, 

cujo principal referencial é Althusser. 

Há uma quarta posição que não aceita esse espaço, ou seja, questiona 

a democracia participativa, e defende apenas a democracia representativa. 

Essa concepção política neoconservadora é assumida por alguns 

representantes governamentais, mas também tem respaldo na produção 

                                                           
2 Gramsci percebe que a partir de 1870 há uma crescente "socialização da política", ou seja, o ingresso 

na esfera pública de um número cada vez maior de novos sujeitos políticos individuais e coletivos. Os 

conselhos podem ser considerados como um dos novos institutos democráticos, resultado da auto-

organização e que compõe a sociedade civil além dos partidos de massa, sindicatos, associações 

profissionais, comitês de empresa e de bairro. São espaços em que as massas podem se organizar de 

baixo para cima, a partir das classes, constituindo os sujeitos políticos coletivos (Coutinho, 2000). 
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intelectual de cientistas políticos dedicados à análise da democracia e dos 

sistemas de representação nas sociedades capitalistas. 

Parte-se do pressuposto que, muitos dos obstáculos enfrentados pelos 

conselhos, decorre da cultura política presente ao longo da história brasileira 

que não permitiu a criação de espaços de participação no processo de gestão 

das políticas sociais públicas, havendo o predomínio da burocracia, com ênfase 

nos aspectos administrativos, como também nas práticas políticas do favor, 

patrimonialistas (uso privado da coisa pública), de cooptação da população, 

populistas e clientelistas. Estas características são decorrentes do 

autoritarismo do Estado brasileiro, da distância da sociedade civil organizada 

dos partidos e da desarticulação da sociedade civil na atual conjuntura 

provocada pelas alterações na forma de produção e gestão do trabalho frente 

às novas exigências do mercado oligopolizado (Bravo, 2006). 

Apesar de todas as reflexões que explicitam os limites desses espaços 

para uma participação efetiva, considera-se que esses mecanismos são 

importantes para a democratização do espaço público e para a mudança da 

cultura política brasileira. 

Nesta perspectiva, os conselhos não podem ser nem supervalorizados, 

nem subvalorizados. Os conselhos são fundamentais para a socialização da 

informação e formulação de políticas sociais, entretanto, têm que ser 

visualizados como uma das múltiplas arenas em que se trava a disputa 

hegemônica no país. Conforme afirma Dagnino (2002), é um equívoco atribuir 

aos espaços de participação da sociedade o papel de agentes fundamentais na 

transformação do Estado e da Sociedade. 

Breve Histórico do Conselho Nacional de Saúde 

No período anterior a 1990, o Conselho Nacional de Saúde era um 

órgão consultivo do Ministério da Saúde, cujos membros eram indicados pelo 

Ministro de Estado. O CNS foi instituído pela Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, 

que tinha como objetivo - junto com o Conselho Nacional de Educação - 

auxiliar o Ministério da Educação e Saúde. O Conselho Nacional de Saúde 

somente seria regulamentado, quanto a sua composição, funcionamento e 
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competência, dezessete anos mais tarde, por meio do Decreto nº 34.347, de 

08/04/1954. Desde então, vários decretos foram promulgados com a finalidade 

de reestruturar o Conselho. As principais alterações, no entanto, ocorreram em 

sua composição (Schevisbiski, 2007 ; Silva & Abreu, 2002). 

Durante trinta anos, o Conselho teve um funcionamento irregular e 

inexpressivo. Em 1970, o Conselho Nacional de Saúde, através do Decreto 

67300/70, passa a ter atribuições mais detalhadas: “examinar e emitir parecer 

sobre questões ou problemas relativos à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, que sejam submetidos à sua apreciação pelo ministro de Estado, bem 

como opinar sobre matéria que, por força de lei, tenha que se submetida à sua 

apreciação” (Carvalho, 1995: 32). 

No período de 1970 a 1990, o Conselho Nacional de Saúde teve pouco 

impacto no setor na formulação e acompanhamento da política de saúde. 

Nesse momento, outras instâncias de articulação ministerial foram criadas, 

como a Comissão Interministerial de Planejamento (Ciplan). 

Na década de 1990, com a nova Constituição Federal Brasileira e a 

criação do SUS, o decreto 99.438/90 configurou o novo Conselho Nacional de 

Saúde com ampla representação social e com caráter permanente e 

deliberativo3, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, cujas 

decisões, quando consubstanciadas em resoluções, são homologadas pelo 

Ministro de Estado da Saúde. Este decreto regulamentou as novas atribuições 

e competências do CNS e definiu as entidades e órgãos que comporiam o novo 

plenário, com 30 membros. Dessa forma, a legislação fixou quatro segmentos 

na composição do Conselho Nacional de Saúde: usuários, trabalhadores da 

saúde, gestores (governo) e prestadores de serviço de saúde (público e 

privado). Esta composição foi fruto de longa negociação do movimento social 

                                                           
3 De acordo com o Regimento Interno do CNS, as deliberações, observado o quórum estabelecido, são 

consubstanciadas em: Resolução; Recomendação e Moção. A Resolução é ato geral, de caráter 

normativo. A Recomendação é uma sugestão, advertência ou aviso a respeito do conteúdo ou forma de 

execução de políticas e estratégias setoriais ou sobre a conveniência ou oportunidade de se adotar 

determinada providência. A Moção é uma forma de manifestar aprovação, reconhecimento ou repúdio a 

respeito de determinado assunto ou fato. 
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com o Ministério da Saúde. É importante destacar que o CNS tinha o ministro 

da Saúde como presidente nato do Conselho. 

No ano de 2002, o Conselho tinha o ministro da Saúde como presidente 

nato e era composto por 32 conselheiros titulares. 

Em 2006, com o decreto 5.839, ocorreu uma nova reforma na 

composição do Conselho, que passou a contar com 48 conselheiros titulares: 

24 entidades e movimentos sociais de usuários do SUS; 12 entidades de 

profissionais de saúde, incluída a comunidade científica; 2 entidades 

prestadoras de serviço; 2 entidades empresariais; 6 gestores federais; 1 

estadual e 1 municipal. E neste mesmo ano, pela primeira vez, foi eleito o 

presidente do Conselho, que representa o segmento dos trabalhadores da 

saúde (Escorel & Moreira, 2008: 998-1000 ; www.conselho.saude.gov.br ). 

O Conselho Nacional de Saúde no Governo Lula 

Na atual conjuntura, constata-se uma fragilização das lutas sociais e as 

entidades e movimentos sociais não têm conseguido uma defesa da 

Seguridade Social e da saúde em particular. Desde os anos 1990, opera-se 

uma profunda despolitização da “questão social”, ao desqualificá-la como 

questão pública, política e nacional. A desregulamentação das políticas 

públicas e dos direitos sociais desloca a atenção à pobreza para a iniciativa 

privada e individual, impulsionada por motivações solidárias e benemerentes 

(Yazbek, 2001). 

A postura defensiva assumida pelos movimentos sociais tem como 

determinantes as mudanças no mundo do trabalho, por meio da reestruturação 

produtiva e de concepções teóricas que enfatizam apenas o local, 

desvalorizando categorias mais gerais, como a totalidade social e a articulação 

do local com o regional e o nacional. As agendas dos movimentos são 

elaboradas a partir da agenda governamental, diferenciando da ação dos 

mesmos na década de 1980, que formulavam proposições para intervenção 

nas políticas públicas (Bravo, 2006). 
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Neste contexto de refluxo dos movimentos sociais, os conselhos de 

saúde4 têm tido um protagonismo, contando como principal articulador o 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Ao realizar um balanço da atuação do CNS no governo Lula, ressalta-se 

o importante papel desempenhado na defesa da Política de Saúde. Como 

marcos desse contexto destaca-se: a aprovação da Resolução nº 333 de 2003 

que define a paridade e a dinâmica de funcionamento dos conselhos de saúde; 

a realização da 12ª e 13ª Conferências Nacionais de Saúde; a realização de 

conferências temáticas e algumas pela primeira vez (1ª Conferência Nacional 

de Medicamentos e Assistência Farmacêutica e 1ª Conferência Nacional de 

Saúde Ambiental); a aprovação do Pacto pela Saúde; o processo eleitoral e a 

eleição do presidente do CNS, em 2006; a luta pela regulamentação da EC nº 

29. 

Com relação a composição do Conselho Nacional de Saúde observa-se 

algumas mudanças. No período de 2003 a 2006 eram 40 conselheiros, 

ampliando a partir de 2006 para 48 conselheiros. Dessa forma, cresce o 

número de conselheiros oriundos de organizações da sociedade civil, 

principalmente das organizações de profissionais e trabalhadores de saúde; de 

entidades de portadores de patologia ou deficiência; de entidades étnicas e de 

gênero; entidades religiosas; entidade estudantil; e de associações 

comunitárias e movimentos sociais. E, por outro lado, diminuiu a participação 

dos representantes de mercado e de entidades médicas. A Confederação 

Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo que antes ocupavam o segmento dos usuários passam, a 

partir de 2006, a compor o segmento dos gestores e prestadores de serviços. 

E, com relação as entidades médicas, identifica-se a não presença dessas 

entidades na composição dos conselheiros eleitos para o triênio 2009/2012. 

                                                           
4 Cabe destacar, entretanto, a partir de diversos estudos realizados por Bravo (2006), que a maioria dos 

conselhos não tem tido um potencial político significativo, em decorrência de diversas questões: 

fragilidade da representação da sociedade civil, falta de relação entre representante–representado, 

legitimidade das representações e os obstáculos enfrentados pelos conselhos. Não se pode esquecer, 

contudo, que muitos desses entraves decorrem da cultura política presente ao longo da história brasileira, 

que não permitiu a criação de espaços de participação no processo de gestão das políticas públicas. 
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Alguns foram os temas que geraram tensões nesse período. A relação 

público-privado, principalmente com a indústria farmacêutica, propiciou um 

debate na questão dos medicamentos anti-retrovirais. A discussão sobre os 

modelos de gestão (a proposta de Fundação Estatal de Direito Privado; 

Organizações Sociais; Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

Fundações de Apoio; Consórcios) foi responsável pela realização de dois 

seminários sobre o tema em 2007 e 2008. 

O papel do conselho e a sua função deliberativa, em alguns momentos, 

foi questionado quando suas posições entravam em choque com o gestor. Para 

reforçar a natureza deliberativa e as decisões do Conselho Nacional de Saúde, 

este elaborou a nota técnica 001/2009, em setembro de 2009. Esta nota aponta 

que o Conselho pode fazer valer suas resoluções, a despeito de negativa de 

homologação do Ministro de Estado da Saúde, com base nos princípios 

constitucionais da participação popular e da legalidade, perfazendo o controle 

social e a participação direta da sociedade na gestão de ações relacionadas à 

saúde. É o exercício da cidadania com efetiva participação democrática. 

Quanto ao financiamento, existem pontos de convergência e 

divergência. Os pontos de convergência com o Ministério da Saúde são: a 

Regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 e a Contribuição Social da 

Saúde. E os pontos de divergência com o governo são: a Reforma Tributária, a 

manutenção da Desvinculação de Receitas da União e a não vinculação da 

despesa mínima federal de 10% da Receita Corrente Bruta, como constava no 

projeto da EC nº 29. 

A análise realizada evidenciou que a direção do CNS, nesses últimos 

anos e no período pesquisado, tem sido de fortalecimento do setor público e do 

SUS. 

Algumas Reflexões 

Esta investigação teve por objetivo identificar o protagonismo do 

Conselho Nacional de Saúde na atual conjuntura. Percebe-se que o mesmo 

tem se constituído em um espaço de luta política em defesa do SUS, de seus 

princípios e de resistência às contra-reformas neoliberais, sendo um sujeito 
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coletivo importante no questionamento à privatização e à mercantilização da 

saúde. 

O Conselho Nacional de Saúde tem sido dentre os conselhos de política 

e de direitos o que mais tem apresentado proposições e lutas em defesa dos 

direitos sociais. Os limites identificados para a ampliação da participação 

democrática referem-se às estratégias de articulação com os conselhos 

estaduais e municipais – que não têm tido um potencial político significativo -, 

como também com relação ao debate das questões mais gerais da Reforma 

Sanitária e da Seguridade Social. 

Enfim, os Conselhos de Saúde como estratégia de publicização5, são 

espaços potenciais de democracia participativa, mas a organização e 

mobilização da luta contra-hegemônica só poderá ocorrer para além destes 

espaços. Dessa forma, destacamos a importância da articulação dos conselhos 

com os movimentos sociais na defesa da Reforma Sanitária e da participação 

democrática enquanto um grande desafio e compromisso a ser assumido na 

atualidade. É nessa direção que os Conselhos de Saúde, enquanto “criaturas 

da Reforma Sanitária”, podem ser seus potenciais (re)criadores (Carvalho, 

1995). 

É preciso, na atual conjuntura de despolitização da política, resgatar o 

papel político dos conselhos e da participação. A despolitização da política cria 

obstáculos concretos aos projetos societais contestadores das relações 

                                                           
5  “As concepções de publicização e de público comportam variadas e divergentes leituras, com 

conseqüências teóricas e políticas ponderáveis que incidem no debate e nos projetos de reforma do 

Estado. Por exemplo, a noção de público não estatal que informa o projeto de reforma do Estado 

brasileiro elaborado por Bresser Pereira, reduz consideravelmente seu alcance e conteúdo quando deriva 

daí a necessidade de implantar no Brasil um Estado-gerencial. Para ele, a esfera pública não estatal não 

se situa no campo da representação de interesses da sociedade, mas é composta pelas organizações 

sem fins lucrativos, definas pelo autor como uma terceira forma de propriedade estratégica no capitalismo 

contemporâneo, ao lado da propriedade privada e da estatal. Esta concepção caminha na direção oposta 

da posição que estamos adotando acerca da esfera pública como espaço de explicitação de interesses 

em conflito, de confronto entre projetos sociais e de luta pela hegemonia. Para nós, um elemento 

constitutivo e inerente à esfera pública é a sua ocupação por sujeitos sociais investidos de representação, 

que será tanto mais legítima quanto forem capazes de exercê-la com autonomia e a partir dos interesses 

sociais que se propõem a representar” (Raichelis, 2000: 62). 
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capitalistas de produção e limita as possibilidades de mudanças aos marcos de 

um reformismo político (Neves, 2008). A repolitização da sociedade civil tem se 

dado por meio de ações que contribuem para o apassivamento dos 

movimentos sociais populares (Fontes, 2006) e da valorização da participação 

popular colaboracionista (Neves, 2008). 

Diante da contemporânea hegemonia neoliberal, coloca-se como 

questão central a defesa da manutenção e ampliação dos direitos e a 

necessidade de refundar a política e a democracia como seu espaço de 

criação, universalização e de formação de um novo projeto societário que se 

contraponha ao capital (Duriguetto, 2007). 

Reafirma-se que os conselhos de saúde não são os espaços únicos ou 

exclusivos, mas importantes para serem ocupados pela sociedade civil 

organizada e comprometida com as transformações políticas, econômicas e 

sociais. Esses mecanismos de participação democrática são limitados para 

operar essas transformações, mas são estratégicos e podem provocar 

mudanças substantivas na relação Estado-sociedade. Os conselhos podem 

contribuir com a construção de uma cultura política contra-hegemônica ao 

impor a socialização da política e a democratização social como agendas 

permanentes e prioritárias de luta. 
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14ª Conferência Nacional de Saúde: o que a Carta de 

Brasília esconde 

Bruna Ballarotti*.  

 Após o término da 14ª Conferência Nacional de Saúde, quem não 

esteve lá tenta agora entender o que se passou, principalmente através da 

internet. Temos visto diferentes relatos da história, que são, claro, 

condicionados pelo lugar em que ocupamos nesse processo. Nesse sentido, 

trago aqui minha contribuição. 

 Minha expectativa em relação a 14ª CNS não era das melhores, por 

diversos motivos. O espaço institucionalizado do Controle Social do SUS 

apresenta inúmeras limitações. Os conselhos de saúde, que deveriam ser 

espaços para construção de uma democracia participativa, acabam muitas 

vezes se tornando mais um espaço viciado de democracia representativa, onde 

os conselheiros muitas vezes não falam por suas bases (quando essas bases 

existem), e onde a agenda é majoritariamente pautada pelos governos. Temos 

ali um espaço importante de lutadores e lutadoras do SUS, que acaba sendo 

usado como instrumento para legitimar as políticas do governo, não 
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conseguindo assim, cumprir o seu papel de fiscalizador e formulador de 

políticas de saúde. Quem não discute os problemas estruturais do SUS (e da 

sociedade no qual ele está inserido) não consegue formular respostas a 

contento para os desafios da realidade. 

 O que está bastante relacionado com esse cenário é a conjuntura 

política brasileira. O Partido dos Trabalhadores (PT), que durante a década de 

80 foi a grande referência para a esquerda brasileira (inclusive para os 

militantes da saúde), ao chegar ao poder, trazia a esperança em seus 

estandartes. Apesar da Carta aos Brasileiros e das novas alianças do PT, o 

sentimento geral era de que, após o SUS ter conseguido sobreviver à uma 

avalanche neoliberal na década de 90, finalmente se conseguiria avançar na 

implantação do SUS pra valer. Ledo engano. Em nome da governabilidade, 

Lula fez o que quis com a saúde, usou o Ministério da Saúde como moeda de 

troca durante o escândalo do Mensalão (quando cedeu o MS do PT para o 

PMDB), abandonou bandeiras históricas como a regulamentação da Emenda 

Constitucional 29. Esse processo gerou inclusive situações constrangedoras, 

como ver partidos que nunca defenderam uma saúde pública, como o DEM e o 

PSDB, defendendo a regulamentação da EC 29. 

 Esse novo cenário, do PT enquanto partido da ordem, acabou 

resultando na cooptação de diversos movimentos sociais. Isso se manifestava 

de forma bastante importante dentro do Conselho Nacional de Saúde, por 

exemplo, mesmo antes do presidente do CNS voltar a ser o Ministro. Apesar de 

ter se posicionado contra a Fundação Estatal de Direito Privado (FEDP) 

(rejeitada em massa também pela 13ª Conferência Nacional de Saúde em 

2007), o Conselho já atuava como “chapa branca” na maior parte do tempo e 

das pautas, defendendo quase sempre as políticas do governo Lula. 

 Com a eleição de Dilma Rousseff para a presidência do país, o 

Ministério da Saúde, na figura do ministro Alexandre Padilha, retorna para o 

comando do PT. Padilha foi militante da saúde, e sua ascensão ao comando do 

MS foi recebida por alguns segmentos (notadamente o setorial de saúde do 

PT) com euforia. Sua eleição para a presidência do CNS chegou a ser descrita 
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por alguns como o maior avanço do controle social no país (!!), ainda que fosse 

justamente o contrário. 

 Mas não podemos nos enganar, o Governo Dilma já mostrou a que veio 

- a linha desse governo é aprofundar o desmonte do Estado, e novas contra-

reformas estão a caminho. O Governo do PT, que já defendeu a Fundação 

Estatal de Direito Privado como alternativa “pública” à privatização 

escancarada representada pelas Organizações Sociais (OSs), chega em 2011, 

na 14ª CNS, com outro discurso, no qual todos os tipos de parcerias público-

privadas são bem vindas. O ministro declara que é “contra a privatização”, mas 

não considera administração via OSs uma forma de privatização. Foi nesse 

contexto em que chegamos à 14ª CNS. 

 A Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, que reúne dezenas 

de fóruns estaduais, movimentos sociais, sindicatos, entidades, projetos 

acadêmicos, etc, tem sido um instrumento aglutinador de diversos lutadores e 

lutadoras em defesa de um SUS 100% público, estatal e de qualidade, contra 

todas as formas de privatização, incluindo OSs, OSCIPS, FEDP, parcerias 

público-privadas, que estão espalhados por todo o Brasil. Chegamos à 

Conferência dispostos a fazer essa disputa, a politizar o debate, defender as 

vitórias contra a privatização que saíram das Conferências Estaduais, a 

agregar mais lutadores no processo de participação da 14ª CNS. 

 O início da Conferência foi marcado por alguns problemas 

organizacionais (tais como atraso e prorrogação da solenidade de abertura, a 

suspensão da Plenária inicial, que definiria o regulamento, a não retomada da 

Plenária inicial para privilegiar turno de programação cultural, etc) que 

implicaram na perda de um turno da programação. Se já era difícil acreditar 

que a 14ª Conferência terminaria (lembrando que a 13ª CNS, por exemplo, não 

terminou, mesmo com grupos que foram até muito tarde da noite), agora com 

um turno a menos a coisa ficava mais complicada. 

 O segundo dia de Conferência começou com o retorno da plenária 

inicial. Os convidados ficaram restritos a uma sala isolada, onde se 

comunicariam com as pessoas através de um telão, quando fossem chamados 

para tal, como numa videoconferência. Esses convidados, que tinham previsto 
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no regulamento seu direito de pedir questão de ordem, tentaram fazê-lo, mas 

não foram possibilitados pela mesa, o que gerou bastante tensão, apesar da 

liberação da entrada dos convidados no plenário, que se sucedeu em seguida. 

Foi nesse contexto de tensão entre o plenário e a mesa (que apresentou 

dificuldade em conduzir de forma mais democrática os trabalhos) que houve 

agressões durante a plenária.  

 Era apenas o início dos trabalhos na Conferência. Nesse segundo dia, 

os grupos de trabalho (GTs) aconteceram à tarde e foram até a Diretriz 2, de 

um total de 15. Ou seja, teríamos apenas o terceiro dia para dar conta de todas 

as outras 13 diretrizes do Consolidado Final. O quarto dia seria a plenária final. 

Apesar dos militantes da Frente terem atuado de forma a contribuir com os 

trabalhos, nessa noite já se começou a ventilar, por parte de pessoas ligadas 

ao governo, que a Frente tinha o objetivo de implodir a 14ª CNS (apesar de 

estar bastante claro para nós que, se alguém tinha implodido alguma coisa, até 

então, havia sido a própria organização da CNS). Segundo boatos, tínhamos 

implodido a Conferência, que não acabaria por nossa culpa. Dessa forma, o 

Governo seria obrigado a criar pelo menos uma “carta”, garantindo assim um 

documento final da 14ª CNS. Muito conveniente, não? 

 O terceiro dia começou com o desafio de dar conta de todas as 

discussões nos GTs, justamente para valorizar o processo que havia 

começado nas Conferências Municipais, passando pela etapas estaduais, e 

que estava em debate na etapa nacional. Na nossa análise, era importante 

também terminar essas discussões para não dar margem a “manobras” na 

plenária final. 

 Ao final do período da manhã, as propostas que defendíamos, contidas 

na Diretriz 5 (que versava sobre modalidades de gestão, sobre relação público-

privado), já haviam sido aprovadas com mais de 70% dos votos de mais de 

metade do total de GTs, garantindo assim aprovação direto para o Relatório 

Final, sem nem necessidade de ir à plenária. A proposta que o governo e seus 

defensores mais priorizaram, aquela pela qual mais se organizaram para a 

disputa nos GTs, era a defesa da Fundação Estatal de Direito Privado. Apesar 
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disso, conseguiram ganhar em apenas 1 grupo, de um total de 17, de modo 

que a resolução contra as FEDP foi também direto pro Relatório Final. 

 No intervalo do almoço já era possível notar o quanto os boatos haviam 

aumentado, na proporção em que agregávamos mais e mais delegados sob 

nossas bandeiras. Algumas pessoas ligadas a governos do PT abordaram 

militantes da Frente falando sobre como estávamos implodindo a Conferência, 

sobre como estávamos criando um clima agressivo usando adesivos e palavras 

de ordem, sobre como estávamos aparelhando a 14ª CNS, etc. Fica até 

constrangedor ter que explicar que, se hoje eles não usam adesivos, não 

puxam palavras de ordem, mas principalmente, não fazem o debate político e 

abandonaram as bandeiras em defesa de um SUS 100% público, foi porque 

eles mudaram de lado. 

 É importante fazer a ressalva de que tiveram também pessoas da 

comissão organizadora da CNS e pessoas ligadas a governos petistas que nos 

abordaram respeitosamente, reconhecendo o trabalho que estávamos fazendo 

de viabilizar a Conferência e reconhecendo como legítima a disputa que 

estávamos travando. 

 Por fim, no terceiro dia à tarde, conseguimos finalizar os trabalhos em 

mais da metade dos grupos, o que supostamente já garantiria um Relatório 

Final. Até a noite, todos os grupos finalizaram os trabalhos, o que 

consideramos uma vitória. Nossa avaliação era de que, se fosse depender da 

coordenação dos 17 GTs, que a Comissão Organizadora não preparou para 

coordenar os grupos (gerando muita heterogeneidade na sua condução e 

grande atrito entre os delegados em diversos grupos), a conferência não 

terminaria. 

 Ao final do dia, com os grupos todos concluídos, com o Relatório Final 

da Conferência garantido, nos perguntávamos se ainda assim haveria carta. 

Confesso que pensei que o Governo não correria o risco desse desgaste. Num 

cenário onde os GTs não terminassem, não houvesse relatório final, a proposta 

da Carta seria, provavelmente, mais bem aceita pelos delegados. Mas com o 

relatório final garantido, imaginei que, como o governo anterior, que também 

perdeu na 13ª Conferência Nacional de Saúde em relação às FEDPs, esse 
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governo iria simplesmente ignorar o que foi aprovado, e seguir a vida. Mas não. 

Insistiram na construção da “Carta de Brasília”. Com um conteúdo 

“abrangente”, negociaram trechos com líderes de algumas entidades mais 

próximas do governo (ainda assim, algumas bastante fiéis da base governista 

não assinaram a carta), estabeleceram diálogo com alguns líderes de 

delegações estaduais (que apesar do diálogo não tiveram acesso ao conteúdo 

do texto). Isso tudo aos 45 minutos do segundo tempo. 

 A Carta em si, somente foi apresentada ao público da Conferência na 

hora da leitura em plenária, não sendo apresentada em nenhum espaço oficial 

da Conferência antes disso, e sem estar também na pauta da plenária final. 

 Ignorando pedidos de questão de ordem, sob manifestações contrárias 

dos delegados, a mesa encaminhou uma votação confusa, que incluía a leitura 

e aprovação da carta. Nessa votação, a proposta da mesa perdeu com 

contraste, mas a mesa acatou como aprovação da carta, incendiando o 

plenário. Nesse momento o Ministro assume a condução da mesa dizendo que 

ninguém ganhará nada no grito, que ali ganha a democracia do crachá, e 

encaminhou novamente a votação, agora declarando que o que estava em 

votação era ter ou não uma carta, que seu conteúdo seria debatido em 

seguida. Na votação não foi possível diferenciar quem havia ganhado por 

contraste, mas a mesa entende como vencedora a proposta de existir uma 

carta e inicia sua leitura. Sem abrir para o debate, a carta é colocada em 

votação na íntegra e, novamente, sem que haja de fato contraste na votação, a 

mesa considera que seu conteúdo foi aprovado. Por fim, quem precisou ganhar 

no grito, porque obteve uma derrota política dentro da Conferência, foi o 

governo. A carta foi esse grito. E democracia do crachá, sem conhecer as 

propostas, sem fazer debate, fazendo uma carta com migalhas para cada um 

dos grupos que compuseram a Conferência, usando a autoridade do Ministro 

para manobrar a plenária é qualquer coisa, menos democracia. Concordo com 

o professor Paulo Capel Narvai quando diz que essa “vitória” do governo 

provavelmente foi como a de Pirro. 

 A Conferência acabou, e, apesar da manobra na plenária final, que deve 

ser denunciada, a análise é de que foi uma 14ª CNS vitoriosa! A luta contra a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_P%C3%ADrrica
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privatização do SUS e por um SUS 100% público e estatal vieram das bases. 

Chegamos relativamente poucos, enquanto Frente Nacional Contra a 

Privatização da Saúde, e a cada dia o movimento crescia. A cada dia 

conhecíamos lutadores e lutadoras de diversos rincões do país que estão 

tocando a luta à duras penas, resistindo. Não tenho dúvida que o Governo 

ignorará o que saiu da 14ª CNS (como já aconteceu com a votação da Emenda 

Constitucional 29 essa semana) e que nossas lutas se dão principalmente fora 

do espaço institucionalizado do Controle Social. Nosso grande saldo político 

não foi ganhar as deliberações da 14ª CNS, mas o que isso significa. A 

resistência por um SUS 100% público e estatal para que se faça garantir seus 

preciosos princípios de universalidade, integralidade e equidade, é uma 

histórica luta do povo brasileiro e que foi reafirmada nessa 14ª CNS.  

 

*Por Bruna Ballarotti, delegada da 14ª Conferência Nacional de Saúde, 

militante do Fórum Popular de Saúde de São Paulo, que compõe a Frente 

Nacional Contra a Privatização da Saúde. É médica na Estratégia de Saúde da 

Família de Diadema-SP. Militou no movimento estudantil na Direção Executiva 

Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM), pela qual ocupou a vaga da 

UNE no Conselho Nacional de Saúde no ano de 2008. 

 

20 ANOS DO SUS - CELEBRAR O CONQUISTADO. 

REPUDIAR O INACEITÁVEL. 

Nos 20 anos da Constituição Brasileira e do Sistema Único de Saúde - 

SUS, o Cebes celebra a grande conquista da sociedade brasileira, que mudou 

a história da política social no país ao instituir a saúde como direito de todos os 

cidadãos, sem distinção de qualquer natureza, e como dever do Estado. 

Nessas duas décadas, profissionais, gestores, movimentos sociais, 

serviços e a população vêm travando uma dura batalha para fazer com que 

esse direito seja concreto, contínuo e seguro. 
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O SUS mudou de forma radical a configuração da atenção à saúde no 

Brasil. É, sem dúvida, uma das políticas sociais mais abrangentes e 

distributivas da história nacional, ao tornar o acesso universal e incluir milhões 

de brasileiros na condição de usuários de saúde. 

Com o SUS criou-se um sistema nacional e único, abrangendo todas as 

áreas relativas ao cuidado em saúde. O SUS reordenou a prestação de 

serviços, criando uma complexa e ousada estrutura onde união, estados e 

municípios trabalham em conjunto. Criou e expandiu instâncias de pactuação e 

participação social inéditas na história do país. 

O SUS aumentou a rede de serviços públicos; criou e implementou 

inúmeros programas de atenção e promoção avançados e abrangentes. A 

população conhece e usa o SUS todos os dias, seja direta ou indiretamente. 

Os números do SUS impressionam, demonstram a potência desse jovem 

sistema e confirmam a importância da instituição do direito à saúde na 

Constituição. 

O SUS é mais que um sistema de saúde. Ele faz parte do pacto social 

presente na Constituição de 1988, que visa a construir uma sociedade 

democrática e solidária. Por isso foi inscrito na seguridade social; para, junto 

com assistência social e previdência, garantir proteção social em condições de 

igualdade a todos os cidadãos, através de políticas equitativas e sistemas 

universais, públicos e financiados por toda a sociedade. 

Esses são preceitos que valorizam a vida, a dignidade e o direito ao 

futuro como bens inalienáveis de todos. Não há paz e desenvolvimento onde a 

vida é um valor menor, onde a saúde é considerada uma mercadoria, que mais 

terá quem mais puder pagar. Não há justiça social onde a atenção à saúde 

dependa da capacidade e do esforço individual de cada um. Não há futuro para 

uma sociedade sem bens coletivos sólidos e perenes. 

Os governos têm continuamente adiado sua integral responsabilidade 

com a seguridade social e o SUS, restringindo financiamento, recursos 

humanos, permitindo a expansão do setor privado em áreas estritamente 

públicas e sendo permissivo com práticas clientelistas e patrimonialistas. 
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Em 20 anos de SUS, a saúde tem sido negligenciada em prol de uma 

política econômica restritiva e de acordos políticos particularistas. Esse não é o 

projeto dos brasileiros. O projeto dos brasileiros é que se cumpra a 

Constituição. E aos governos cabe não somente „respeitá-la‟; eles têm a 

obrigação de implementá-la. 

E é exatamente o reconhecimento a todos os avanços do SUS que faz 

com que o Cebes, neste momento de justa celebração, venha registrar sua 

indignação com a permanência de um conjunto de problemas que atinge de 

forma cruel a população e ameaça os princípios conquistados. 

Nossa indignação faz com que venhamos registrar o que consideramos 

inaceitável no SUS hoje. 

Inaceitável porque ultrapassa os limites do respeito à dignidade humana. 

Inaceitável porque fere os direitos da cidadania e da democracia. Inaceitável 

porque corrompe os princípios do que é público, bem de todos, e não pode ser 

usado em favor de alguns. Inaceitável porque conhecemos as soluções e 

porque dominamos as condições necessárias para implementá-las. 

A sociedade brasileira investiu trabalho e esperanças na construção de 

um SUS para todos. É inaceitável que governos e gestores, representantes do 

Estado responsáveis pelo SUS, deixem de cumprir suas diretrizes elementares. 

Não podemos mais esconder ou justificar as tragédias cotidianas que afligem a 

população e que podem ser resolvidas já. 

O SUS é um projeto nacional, solidário, justo e, acima de tudo, possível. 

Por isso consideramos INACEITÁVEL, passados 20 anos: 

1 Que ainda não exista uma fonte estável para o financiamento do SUS. 

2 Que o gasto público em saúde ainda seja de menos de 1 real por 

habitante/dia, muito aquém de países menos ricos na América Latina. 

3 Que permaneçam as condições precárias de atendimento nos serviços do 

SUS. O SUS pode e deve prestar serviços dignos aos cidadãos. A população 

tem direito, a saber, em que condições será atendida, quanto tempo tardará o 

atendimento e como proceder em caso de expectativas não cumpridas. 
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4 Que serviços do SUS ainda não funcionem como uma rede integrada, com 

porta de entrada única, deixando ao usuário a responsabilidade de buscar por 

conta própria os serviços de que necessita. 

5 Que ainda não tenham sido implementados, em todo o território nacional, 

mecanismos elementares de gestão de filas que eliminem o sofrimento diário 

dos usuários. 

6 Que na reorganização da atenção seja dada prioridade às UPAs e AMAs, 

modelo ultrapassado e imediatista de instalação focada de unidades, e que a 

atenção básica não seja até hoje o eixo estruturante de todo o sistema. 

7 Que ainda não tenha sido implantado o cartão SUS, com informações 

seguras sobre o histórico de cuidados dos usuários, fonte de planejamento, 

transparência e combate à corrupção. 

8 Que a população não tenha ainda acesso seguro e regular aos 

medicamentos e exames vinculados ao ato terapêutico. 

9 Que serviços do SUS ainda hoje não garantam às mulheres grávidas a 

referência segura de onde vão parir. 

10 Que se mantenham discriminações de classe social, gênero, orientação 

sexual e raça em serviços do SUS. 

11 Que serviços e profissionais de saúde continuem maltratando as mulheres 

que fazem aborto, com negligência no atendimento, ajuizamento moral, 

denúncias e outras formas de violação de direitos. 

12 Que serviços desautorizados pela vigilância sanitária continuem 

funcionando. 

13 Que hospitais lucrativos continuem sendo considerados como filantrópicos e 

recebendo subsídios públicos. 

14 Que se mantenha a dupla porta de entrada nos hospitais públicos e 

contratados. 
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15 Que os profissionais de saúde sejam desvalorizados, tenham suas 

condições de trabalho e salariais aviltadas. 

16 Que o SUS permaneça sem uma política nacional de formação e 

capacitação de recursos humanos. 

17 Que, a título de redução do gasto público, se mantenha a farsa dos vínculos 

precários de trabalho, dependendo de convênios e contratos temporários. 

18 Que profissionais usem a precariedade das condições de trabalho como 

justificativa para ausências e não cumprimento de horários. 

19 Que o SUS continue sendo usado como moeda política. É preciso 

criminalizar o uso político de cargos de direção e dos setores de compras de 

hospitais do SUS, que estimulam a corrupção, drenam recursos e 

comprometem a qualidade dos serviços. 

20 Que se mantenham transferências e subsídios do setor público para o setor 

privado de planos e seguros, através da compra de planos para funcionários 

públicos e da dedução do pagamento de planos no imposto de renda. É injusto 

que o conjunto da população financie o acesso diferenciado das camadas 

médias e a sobrevivência e crescimento do setor privado. 

21 Que o SUS ainda não estabeleça metas e responsabilidades sanitárias 

claras a serem cumpridas pelos gestores e governos. 

22 Que ainda não haja mecanismos legais de responsabilização de governos e 

gestores pelos serviços não cumpridos. Essa ausência estimula e encobre a 

alarmante corrupção no setor. 

23 Que as transferências financeiras intergovernamentais ainda sejam feitas de 

forma verticalizada, em “caixinhas”, engessando o planejamento e a lógica 

sanitária. 

24 Que as políticas sociais sejam ainda hoje, e cada vez mais, fragmentadas e 

setorializadas. É urgente o estabelecimento de políticas que integrem as 

distintas áreas sociais, para garantir os direitos instituídos no título VIII da 

Constituição. 
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25 Que o país ainda careça de uma política saudável para o meio ambiente, 

que afaste os riscos do cultivo de transgênicos, do abuso de agrotóxicos, da 

poluição dos mananciais, do desflorestamento, e também de uma política que 

assegure condições saudáveis de trabalho no campo e nas indústrias. 

26 Que governo e sociedade se recusem a discutir o aborto que praticamos, o 

consumo de álcool que nos vitima, os acidentes de trabalho que nos aleijam. 

27 Que se ignore a importância do complexo produtivo da saúde como forma 

de afirmação da soberania nacional, como combate á subordinação da 

produção industrial à lógica de preservação de patentes e domínios de 

conhecimento, como possibilidade de associar o desenvolvimento industrial à 

política de proteção social, gerando um exemplar modelo de desenvolvimento 

nacional. 

28 Que não se efetive a concepção de Seguridade Social prevista na 

Constituição de 88, como condição imprescindível para a coesão social. Essa 

efetivação passa hoje pela convocação da Conferência Nacional de 

Seguridade Social. 

Transformar o direito à saúde em direito em exercício é dever do Estado 

e não pode mais ser retardado, sob alegações de qualquer ordem. 

Não existe valor superior à vida, muito menos aqueles propugnados 

pelos defensores de políticas voltadas para o pagamento de juros e produção 

de superávits fiscais que restringem o investimento social inadiável. 

O Cebes conclama a todos a celebrar nossas conquistas, refletir sobre 

os impasses e desafios e não transigir com o que é inaceitável. 

Depois de 20 anos, já temos condições de exigir a sua superação 

imediata! 

IR PARA AS RUAS E SE MANIFESTAR FAZ BEM À SAÚDE! 

A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, através dos militantes 

dos Fóruns estaduais e municipais, estudantes, trabalhadores/as e usuários/as 

do SUS, sempre esteve nas ruas. E, nas últimas semanas, vem somando-se às 
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mobilizações do povo por mudanças estruturais, alavancadas pelas 

manifestações que se originaram contra o aumento das passagens.  

Estamos nas ruas para defender o caráter público e universal da Saúde 

e para reafirmar que saúde não é mercadoria, e sim direito de todas e todos 

brasileiros, direito esse que precisa ser efetivado pelo Estado. 

Estamos nas ruas porque não concordamos com os rumos da política de 

Saúde brasileira, que está na contramão dos princípios da Reforma Sanitária, 

do SUS e da Constituição Brasileira, pois tem favorecido os interesses dos 

grupos poderosos que usam a Saúde como fonte de lucro.  

O Movimento Sanitário dos anos 1980 defendeu intensamente o uso dos 

recursos públicos para ampliação dos serviços públicos, com a expansão do 

setor estatal em níveis federal, estadual e municipal, tendo como meta uma 

progressiva estatização da Saúde. Porém, agora quando o SUS faz 25 anos, 

fazemos o balanço que os governos que se sucederam nesse período 

favoreceram a mercantilização da saúde e a ampliação do setor privado 

na oferta de serviços de Saúde, tanto no livre mercado quanto por dentro do 

SUS.  

O apoio do Estado à ampliação do livre mercado da Saúde tem se 

dado através da renúncia fiscal relacionada a planos e seguros privados de 

saúde, tornando o Brasil o 2º mercado mundial de seguros privados, perdendo 

apenas para os Estados Unidos; pela isenção de impostos aos grandes 

hospitais privados como o Sírio Libanês, Albert Einstein, entre outros; isenções 

fiscais para importação de equipamentos biomédicos e, recentemente, para 

produção interna, subsidiando a expansão desordenada de oferta para planos 

privados de saúde enquanto a população usuária do SUS compõe uma grande 

fila de espera para procedimentos complexos, por insuficiência de oferta 

pública. Tal questão tende a ser aprofundada se confirmada a edição de um 

“pacote” do governo federal de redução de impostos e subsídios públicos a 

planos privados de saúde, conforme amplamente anunciado pela mídia. Esta 

proposta pode ser a formalização final para a instituição de um seguro saúde e 

criação de um Sistema Nacional de Saúde integrado com o setor privado, 

tendo como consequência acabar com o SUS ou torná-lo um 
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sistema focalizado, consagrando o processo de universalização 

excludente que vem ocorrendo desde os anos 1990, com a saída do uso do 

SUS por parte dos trabalhadores melhor remunerados, que foram 

impulsionados à compra de serviços no mercado privado devido ao 

sucateamento do SUS. Esse movimento faz parte do mesmo processo de 

aprofundamento da subordinação do país ao grande capital financeiro, atrelado 

aos interesses do imperialismo. 

Recursos públicos do SUS têm sido alocados progressivamente no 

setor privado através de convênios e contratos: do total de internações 

realizadas no setor privado, na primeira década dos anos 2000, 74,5% foi 

custeada pelo SUS; do total dos recursos públicos do SUS destinados aos 

procedimentos hospitalares e à produção ambulatorial, 57,33% foi destinado à 

rede privada contratada e apenas 43,52% à rede pública, caracterizando a 

privatização progressiva do fundo público, uma afronta ao artigo 199 da 

Constituição Federal que assegura que o setor filantrópico ou privado é 

complementar ao público.  

Propostas de flexibilização da gestão pública e de implementação 

de modelos organizacionais que seguem a lógica de mercado para gerir os 

serviços públicos constituem grave ataque ao caráter público da Saúde. 

Seguem uma racionalidade que fere mortalmente os princípios da 

administração pública direta. Tal empreitada tem sido concretizada nas três 

esferas governamentais, através da proposição ou edição de Leis e Emendas 

Constitucionais que alteram o arcabouço jurídico e até mesmo os princípios 

que orientam a boa gestão da coisa pública, tendo como exemplos maiores as 

Emendas aprovadas no período do Governo FHC, o anteprojeto de nova lei 

orgânica da Administração Pública, e a criação dos denominados “novos 

modelos de gestão”, que têm em comum a personalidade jurídica de direito 

privado. São os principais: as Organizações Sociais (OSs) e Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), entidades privadas ditas “sem 

fins lucrativos”, criadas pelo governo de FHC; as Fundações Estatais de Direito 

Privado (FEDPs), proposta apresentada pelo governo Lula, revivida 

recentemente pelo Governo Dilma, e já implantada através de leis próprias em 

diversos Estados e Municípios; e a Empresa Brasileira de Serviços 
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Hospitalares (EBSERH), criada em 2011, pelo governo Dilma, voltada para os 

Hospitais Universitários e demais hospitais sob responsabilidade federal, e que 

já começa a ser replicada em outras esferas, como é o caso do Rio de Janeiro 

com a “Rio Saúde S/A”. Estas modalidades de gestão aprofundam a 

precarização do trabalho, desrespeitam o controle social e são formas 

mascaradas de privatização que ameaçam os direitos sociais, especialmente o 

direito à saúde, pois entregam a gestão das unidades de Saúde, patrimônio, 

equipamentos, serviços, trabalhadores e recursos públicos para entidades de 

direito privado.  

Essas três modalidades de mercantilização da saúde constituem o mais 

grave e intenso ataque contra o SUS em toda a sua história, ameaçando o seu 

presente e inviabilizando o seu futuro. 

A Frente Nacional considera que as propostas apresentadas para a 

Saúde pela presidente diante dos reclamos das ruas são insuficientes e não 

apresentam nenhuma mudança de fundo ou reforma estrutural para o 

atendimento das necessidades sociais que estão fazendo o país explodir. Não 

enfrenta nenhum aspecto relacionado à determinação social da saúde, rebaixa 

a pauta da saúde à lógica incrementalista e assistencial, e reitera o modelo 

médico-centrado e a privatização. Os problemas do SUS não serão 

estruturalmente resolvidos, e em algumas dimensões até poderão ser 

aprofundados, com a implantação das propostas do chamado “pacto para a 

saúde pública”: 1) a contratação de médicos estrangeiros não resolverá o 

problema de pessoal no interior e na periferia; 2) a abertura de vagas para a 

graduação em Medicina e para a Residência também não são soluções para a 

crise da saúde, se não acompanhadas de discussão sobre o modelo de 

formação para o SUS e se priorizar vagas para o setor privado; 3) a construção 

de novas unidades de Saúde Pública sem especificar se serão 100% estatal, 

sob as normas do direito público, com contratação de pessoal pelo Regime 

Jurídico Único (RJU) e financiamento efetivo, também não trará melhorias para 

a Saúde; 4) o fortalecimento da rede filantrópica é uma medida que aprofunda 

a privatização do sistema público de Saúde.  
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Face às questões apontadas, a Frente Nacional contra a Privatização 

da Saúde continuará nas ruas com as seguintes bandeiras:  

- Defesa incondicional do SUS público, estatal, universal, de qualidade e 

sob a gestão direta do Estado e contra todas as formas de privatização e 

Parcerias Público Privadas; 

- Alcançar um mínimo de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a 

Saúde, garantindo o investimento público e o financiamento exclusivo da rede 

pública estatal de serviços de Saúde, cumprindo o aprovado pela 14ª 

Conferência Nacional de Saúde, espaço de efetiva manifestação e vocalização 

popular sobre suas reivindicações para a saúde;  

- Pelo fim da Desvinculação das Receitas da União (DRU); 

- Pela Auditoria da Dívida Pública; 

- Contra os subsídios públicos aos Planos Privados de Saúde; 

- Contra a entrada de capital estrangeiro nos serviços de assistência à 

Saúde e pelo arquivamento do Projeto de Lei do Senado (PLS) 259/2009 que 

altera a artigo 23 da Lei 8080/90 para viabilizar o rentismo; 

- Pela revogação da Lei 12.550/2011 que cria a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH) e pela procedência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.895/2013 que tramita no STF. Não podemos entregar 

os Hospitais Universitários a uma Empresa de direito privado, quebrando a 

autonomia universitária no que diz respeito ao ensino e à pesquisa. Também 

não podemos permitir a criação de subsidiárias que entreguem os Hospitais 

Federais e Institutos à EBSERH, como a denominada Saúde Brasil.  

- Pela revogação da Lei 9.637/1998, que cria as Organizações Sociais 

(OSs) e pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.923/1998 

que tramita no STF. As OSs desrespeitam o controle social, promovem a 

cessão de servidores públicos para entidades privadas, contratam 

trabalhadores sem concurso público, garantem a aquisição de bens e serviços 

sem processo licitatório, facilitando o desvio de recursos públicos.  
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- Pela anulação imediata da Proposta de Lei Complementar nº 92/2007, 

em tramitação no Congresso Nacional, que propõe as Fundações Estatais de 

Direito Privado (FEDPs) para gerir todas as áreas sociais: Saúde, Assistência 

Social, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, previdência 

complementar do servidor público, Comunicação Social e promoção do turismo 

nacional; 

- Defesa de concursos públicos pelo RJU e da carreira pública de Estado 

para pessoal do SUS e contra todas as formas de precarização do trabalho. 

Por reajustes salariais dignos e política de valorização do servidor, isonomia 

salarial, estabilidade no trabalho e implantação de Planos de Cargos, Carreiras 

e Salários (PCCS); 

- Pela eliminação do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para 

despesa com pessoal na Saúde;  

- Defesa da implementação da Reforma Psiquiátrica com ampliação e 

fortalecimento da rede de atenção psicossocial, contra as internações e 

recolhimentos forçados e a privatização dos recursos destinados à Saúde 

Mental via ampliação das comunidades terapêuticas; 

- Pelo cancelamento do Projeto de Lei do Deputado Federal Osmar 

Terra, que propõe alterações na Lei 11.343/2006 e inverte a prioridade de 

intervenção na área da Saúde Mental que tem na internação compulsória o 

último recurso clínico para pessoas que apresentam problemas no uso das 

drogas, conforme a Lei 10.216/2001, colocando-a como primeira e principal 

estratégia de cuidado; 

- Contra o modelo “médico assistencial privatista” centrado no 

atendimento individual e curativo subordinado aos interesses lucrativos da 

indústria de medicamentos e equipamentos biomédicos, e pelo fortalecimento 

da atenção básica com retaguarda na média e alta complexidade; 

- Pela efetivação do Controle Social Democrático e das deliberações da 

14ª Conferência Nacional de Saúde; 
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Enfim, a determinação social do processo saúde e doença vinculada 

às relações sociais capitalistas, reprodutoras de desigualdades sociais e da 

barbárie, nos mobiliza a articular as lutas pela saúde com as demais lutas 

sociais pela superação desta sociedade. Desta forma, estamos nas ruas por 

uma sociedade justa, plena de vida, sem discriminação de gênero, etnia, raça, 

orientação sexual, sem divisão de classes sociais!  

O SUS é fruto de lutas sociais e patrimônio do povo brasileiro, não 

abrimos mão dele. 

Saúde não se vende, se defende! Estatização já! 

Povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte!  

Avante companheiros, que essa luta é minha e sua. Unidos venceremos. E a 

luta continua! 

Continuemos nas ruas empunhando nossas bandeiras! 

FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

No calor das ruas, Julho de 2013 

www.contraprivatização.com.br 

 

O estatuto da medicalização e as interpretações 

de Ivan Illich e Michel Foucault como ferramentas 

conceituais para o estudo da desmedicalização 

Paula Gaudenzi e Francisco Ortega 

Introdução 

O termo medicalização, que surgiu no final da década de 1960 para se 

referir à crescente apropriação dos modos de vida do homem pela medicina, é 

de grande relevância nos estudos críticos do campo da sociologia da saúde. 

Apesar de se tratar de um termo descritivo para indicar algo que “se tornou 
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médico”, a maioria dos autores o utilizou no contexto de crítica negativa ao 

excesso de medicalização (Conrad, 2007), através da denúncia da crescente 

influência da medicina em campos que até então não lhe pertenciam, criando 

conflitos acerca do estatuto médico, social, epistêmico ou ontológico de 

determinadas doenças e, portanto, da necessidade de controle e terapêutica 

das mesmas. 

De uma forma geral, os estudos da medicalização se direcionam para a 

análise e insinuação da intervenção política da medicina no corpo social, por 

meio do estabelecimento de normas morais de conduta e prescrição e 

proscrição de comportamentos, o que tornaria os indivíduos dependentes dos 

saberes produzidos pelos agentes educativo-terapêuticos. Data do século 

XVIII, com o nascimento da medicina moderna e da Higiene, o início da 

intervenção médica na intimidade das pessoas, fazendo com que os 

profissionais da saúde e educadores, 

sobretudo, se tornassem especialistas a quem todos deveriam recorrer em 

busca de soluções para seus males domésticos. 

Ivan Illich (1975) descreve a produção da cultura medicalizada em uma 

dimensão social e política, voltando seus estudos especialmente para a 

sociedade, em um enfoque que se poderia chamar de macrossociológico. O 

autor demonstra ser um crítico radical da sociedade industrial e concentra sua 

crítica nas tecnologias médicas ao afirmar a ameaça à saúde provocada pela 

medicina moderna. Uma das principais preocupações do autor é em relação à 

perda da autonomia das pessoas que se tornaram dependentes do saber de 

especialistas para o cuidado de sua saúde. Illich compreende que, para 

obterem uma verdadeira satisfação, as pessoas devem superar a necessidade 

da intervenção profissional para os cuidados em saúde e agir contra o 

consumo intensivo da medicina moderna. 

Michel Foucault (2008a), por sua vez, apesar de não fazer uso 

sistemático do termo medicalização, faz referência ao processo quando aponta 

para a constituição de uma sociedade na qual o indivíduo e a população são 

entendidos e manejados por meio da medicina. Refere-se ao processo de 

medicalização social ao argumentar que, ao contrário do que se poderia 
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imaginar, a medicina moderna – que nasceu no final do século XVIII, momento 

de desenvolvimento da economia capitalista e de esforços e expansão das 

relações de mercado – não se tornou individual, mas sim, se apresentou como 

uma prática social que transformou o corpo individual em força de trabalho com 

vistas a controlar a sociedade. Primeiramente, o investimento era feito sobre o 

indivíduo por intermédio da ação sobre o biológico e, posteriormente, 

controlavam-se as consciências e ideologias. Neste sentido, Foucault fala do 

desenvolvimento de um poder sobre a vida – um biopoder – que é exercido 

sobre os corpos por meio da tecnologia disciplinar (Foucault, 2006a, 2002, 

1995b). 

Em seus estudos do final da década de 1970, o autor aprofunda a noção 

de biopolítica6 para se referir às regulações exercidas sobre a população 

(Foucault, 2005). Uma vez que a industrialização e a força de trabalho passam 

a ser elementos fundamentais para a força do Estado, a análise minuciosa de 

cada momento da vida, das doenças endêmicas, da proporção de 

nascimentos, da velhice e da morte torna-se fundamental. A medicina, então, 

estabelece diversas medidas de controle sobre o corpo individual e coletivo, 

possibilitando o exercício cada vez mais refinado do poder sobre a vida. 

Historicamente, os estudiosos da medicalização preocuparam-se em 

denunciar o crescente uso da racionalidade médica para abordar problemas de 

ordem socioeconômica-cultural, prática esta que ocasionaria a chamada 

culpabilização da vítima (victim blaming) (Crawford, 1977), onde o foco do 

problema deslocar-se-ia do problema objetivo em si – suas causas e 

implicações – para se concentrar no aspecto subjetivo do indivíduo. Trata-se de 

uma ideologia que culpabiliza o indivíduo pela sua doença e propõe que, ao 

invés de confiar a responsabilidade das doenças aos serviços médicos caros e 

ineficientes ou à falta de condições dignas de vida, o indivíduo deve assumir 

uma maior responsabilidade por si e por sua saúde. 

Apesar da importância crucial da crítica social trabalhada nestes 

estudos, os mesmos permanecem com o foco que, tradicionalmente, a maioria 

                                                           
6 Para maiores detalhes, ver “Em defesa da sociedade” (Foucault, 2005), “A vontade de saber” 

(Foucault, 2006b), e “Nascimento da biopolítica” (Foucault, 2008b). 
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dos estudos da medicalização desenvolve: o efeito do poder sobre o indivíduo, 

abordando pouco – ou não abordando – o papel dos indivíduos, dos 

movimentos sociais e das organizações dos pacientes como atores ativos no 

próprio processo da medicalização. 

Implicados neste contexto de crescente desenvolvimento de saberes 

médicos sobre o homem e sobre o social, grupos de doentes e familiares 

reivindicam o estatuto de doença para determinadas condições como forma de 

luta para a garantia de seus direitos ao tratamento, pesquisa e compensações 

diversas. Segundo Ortega (2009a), tal reivindicação é reflexo de uma nova 

forma de sociabilidade – a biossociabilidade –, em que indivíduos partilham a 

mesma identidade segundo critérios de saúde, se reúnem com o intuito de 

trocarem experiências sobre a doença que compartilham, mas também para se 

envolverem em um ativismo em face do desenvolvimento da biomedicina. 

Pode-se dizer que esta reivindicação é possível porque as entidades 

nosológicas estão frequentemente sujeitas à negociação em sua existência 

como fato social que outorga ou retira uma determinada soma de poder aos 

que orbitam ao seu redor. Indivíduos que sofrem de síndrome de fadiga 

crônica, por exemplo, vêm se organizando para legitimar este quadro como 

uma categoria nosológica indisputável (Clarke, Ameron, 2007). Constituem o 

que Dumit (2006) tem denominado “doenças que temos que lutar para ter” 

(Illnesses you have to fight to get), onde o objetivo da luta é a possibilidade de 

compensações que dependem da aceitação, pela 

comunidade, dos especialistas e de outras instâncias implicadas no processo 

da noção de fadiga crônica como uma síndrome física ou mental que justifique 

a reparação pleiteada. Esse reconhecimento geralmente envolve a procura de 

uma causa somática ou material da doença, pois como o historiador Charles 

Rosenberg (2006, p.414) observou: “a legitimidade social pressupõe a 

identidade somática”. 

Entretanto, na contramão da reivindicação da legitimidade do estatuto 

nosológico, presencia-se um movimento no campo da saúde em que a noção 

de estilo de vida e escolha comportamental se sobrepõe à ideia de doença ou 

condição patológica (Ortega, 2009a). Trata-se de um outro gênero de 
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negociação, como, por exemplo, a do movimento da neurodiversidade, em que 

pessoas autistas que consideram que seu estado não é uma doença a ser 

tratada, mas, sim, uma especificidade humana que deve ser respeitada como 

qualquer 

outra, posicionam-se contra a busca pela cura nestes casos (Ortega, 2009b). 

Tal reivindicação exige a discussão dos limites entre o normal e o patológico e 

entre o que seria uma doença a ser tratada, por um lado, e uma diferença a ser 

respeitada – e até estimulada – por outro. 

Outro exemplo de movimento social com vistas à desmedicalização é o 

caso de mulheres no Brasil que lutam por ter partos normais em casa, livres da 

medicalização desnecessária do processo de parturição. Trata-se de uma luta 

contra o excesso de intervenção médica sobre um processo que consideram 

“próprio da vida”. Essas mulheres se comunicam pela internet7 e propõem uma 

reforma do cuidado ao parto que produz um impacto sanitário, cultural e 

acadêmico significativo. 

Apesar de estes movimentos, por parte dos sujeitos medicalizados, não 

serem expressivos quantitativamente no Brasil, pode-se dizer que o incentivo 

do Ministério da Saúde a políticas que se baseiam em uma visão ampliada de 

saúde, que valorizam a autonomia e formas de corresponsabilidade solidária – 

como é o caso da Estratégia de Saúde da Família (ESF) – cria a possibilidade 

da realização de uma atenção à saúde desmedicalizante, que permite uma 

maior expressão de pequenos movimentos em prol do resgate da autonomia8. 

A partir do entendimento de que o processo de desmedicalização é de 

extrema relevância, pois se relaciona com a busca tanto da autonomia como do 
                                                           
7 Alguns sites de referência: www.maternidadeativa.com.br, www.partodoprincipio.com.br e 

www.amigasdoparto.com.br. 

8 A Promoção da Saúde (PS) como conceito norteador fundamental da ESF pode, de fato, 

possibilitar a valorização das microculturas locais, mas é importante ressaltar que isso depende 

da forma como ela é entendida e praticada. As propostas da Educação Popular, por exemplo, 

constituem uma perspectiva libertária que busca mudanças sociais profundas através da 

ênfase em mudanças na relação entre o cidadão e o Estado, mas, por outro lado, a PS pode 

ser utilizada de forma perversa como estratégia para conduzir indivíduos a assumirem 

individualmente a responsabilidade por sua saúde e reduzir o peso financeiro na assistência à 

saúde (Castiel, 2004). 
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respeito às diferenças – condições estas fragilizadas pelo processo de 

medicalização –, este estudo se posiciona eticamente e se limita a apresentar 

uma aproximação inicial com o tema da medicalização e propor os estudos de 

Illich e Foucault como possíveis ferramentas para uma primeira análise dos 

movimentos contestatórios da medicalização, pois ambos parecem ser 

referências importantes para se pensar em formas possíveis de vida livre. 

Apesar de o impulso de escrever este artigo ter sido o interesse pelos 

novos movimentos de luta contra rotulações vinculadas a entidades 

nosológicas, não se pretende aqui cartografar estes movimentos nem 

tampouco responder quais seriam as razões para a reivindicação da diferença 

no lugar da doença, pois isso exigiria um estudo empírico com um recorte bem 

definido que detalhasse as transformações nos valores e práticas sociais de 

grupos específicos, o que, por sua vez, exigiria conceitos e ideias muito além 

das desenvolvidas no fim do século XX sobre medicalização. 

Medicalização e as perspectivas de Ivan Illich e Michel Foucault 

O termo medicalização surge no início na década de 1960 no campo da 

sociologia da saúde e, doravante, se consolida como um importante campo de 

interesse e desenvolvimento de pesquisas. Uma vez que se observava o 

enorme crescimento do número de problemas da vida que eram definidos em 

termos médicos, os autores denunciavam a ampliação do raio de ação da 

medicina, que extrapolava o campo tradicional de ação direta sobre as 

moléstias. De fato, o crescimento da jurisdição médica foi, para alguns autores, 

uma das mais potentes 

transformações da segunda metade do século XX (Clarke et al., 2003). 

Segundo Conrad (1992), o ponto-chave da medicalização é a definição – 

quando um problema passa a ser definido em termos médicos, descrito a partir 

da linguagem médica, entendido através da racionalidade médica, e tratado por 

intervenções médicas. A partir daí formam-se categorias médicas que, de certa 

forma, não existiam anteriormente, tipos humanos são criados pela ciência 

(Hacking, 2002), mas também se modulam categorias médicas já existentes, 
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categorias que são elásticas, no sentido de poderem ser expandidas ou 

retraídas. 

Pode-se falar, assim, de uma medicalização por expansão diagnóstica, 

como é o caso da doença de Alzheimer, que, por não ser mais diferenciada da 

demência senil – condição “natural” do processo do envelhecimento –, se 

tornou uma das principais causas de morte nos Estados Unidos (Bond, 1992 

apud Conrad, 2007). Com efeito, a medicalização transforma aspectos próprios 

da vida em patologias, diminuindo, assim, o espectro do que é considerado 

normal ou aceitável9. 

Inicialmente, o foco dado à questão pelos sociológicos foi o da 

medicalização do desvio (Conrad, 1975), que incluía: o alcoolismo, as 

desordens mentais e alimentares, a homossexualidade, a delinquência, a 

disfunção sexual, as dificuldades de aprendizagem, os abusos sexuais e 

infantis, entre outras categorias. A questão fundamental dos principais 

trabalhos sobre a medicalização era mostrar como determinados 

comportamentos que, até então, eram considerados imorais, passaram a ser 

definidos como médicos (Conrad, Schneider, 1980) – processo este trabalhado 

por Foucault em suas primeiras análises da noção de biopoder, em que aborda 

o desenvolvimento da prática política da higiene social como promessa de 

eliminação da delinquência e das doenças físicas e morais. 

Porém, segundo autores10 da época, não apenas comportamentos 

desviantes, mas também processos comuns da vida, como menstruação, 

menopausa, envelhecimento e morte, estavam sendo cada vez mais 

apropriados pela medicina, tornando-se campo de saber – e poder – da 

mesma. Tal apropriação se traduzia na produção científica de conceitos, regras 

de higiene e normas de conduta pela medicina. As propostas de intervenção 

eram o próximo passo, e, assim, alguns autores como Freidson (1970) e Zola 

                                                           
9 Entendemos o termo normal no sentido dado por Canguilhem (1995) que é essencialmente 

valorativo, uma vez que o normal como fato a ser descrito está sempre imbuído de valor por 

aquele que fala, em virtude de um julgamento de apreciação que o falante adota. 

10 Foucault (1995), Freidson (1970), Zola (1972), Illich (1975), Scheneider (1978), Conrad e 

Schneider (1980) e outros. 
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(1972) apresentaram as primeiras análises da medicalização e controle social 

ao analisarem as proposições políticas implícitas no saber produzido pela 

medicina e a intervenção política da mesma no corpo social. As grandes 

inspirações para o desenvolvimento das análises sobre medicalização e 

controle social foram: a teoria do rótulo (labeling theory) e o trabalho de Talcott 

Parsons, com sua conceitualização da medicina como uma instituição de 

controle social (Conrad, 1992). 

Parsons (1951) – um dos pais do funcionalismo estrutural – pesquisou 

os significados sociais da saúde e investigou o papel da medicina não apenas 

como um conjunto de técnicas, mas também como um meio de controle e 

regulação social. O autor, de pensamento marcadamente conservador, 

percebia a sociedade como em equilíbrio mantido por normas e valores que 

estavam em constante luta contra os processos que ameaçavam seu bom 

funcionamento, como o crime e a doença. O objetivo de qualquer sociedade, 

para Parsons, era 

alcançar a homeostase, a manutenção do equilíbrio permanente. A doença, 

então, era uma forma de desvio, e a medicina, que tinha o objetivo de lutar 

contra as doenças, era uma instituição de manutenção do equilíbrio social. 

Em sua formulação clássica do controle social, Parsons (1951) indica 

que o controle social exercido pela medicina se dá, sobretudo, por meio da 

administração e reintegração dos doentes na sociedade. Através dos conceitos 

de “papel social” e “papel de doente” o autor desenvolveu a ideia de que o 

papel social de doente evoca um conjunto de expectativas padronizadas que 

definem as normas e os valores apropriados ao doente e aos indivíduos que 

interagem com ele. Nesse esquema, a norma é sempre reforçada e o desvio é 

sempre punido (Parsons, 1951). A ideia que está por trás desse esquema é a 

de curar os doentes, sendo, a cura, sinônimo de normalidade. O desvio deve 

ser reprimido, os indivíduos devem ser medicalizados e normalizados. 

A “teoria do rótulo”, proposta por Becker (1963), considera o fenômeno 

do desvio de acordo com o papel da ação coletiva, cujas regras são impostas 

por um processo social que define coletivamente certas formas de 

comportamento como problemáticos. Neste sentido, Becker considera o desvio 
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como uma transgressão àquilo que foi estabelecido como norma por um grupo 

e, preocupa-se, em suas análises, pelo processo através do qual os desviantes 

são considerados como tais pelo grupo, e suas reações a este julgamento. O 

interessante em seu trabalho, assim como no de Goffman (1986), é a 

consideração de que não há nada que defina claramente o que é uma norma 

nas sociedades modernas, e, neste sentido, torna-se fundamental abordar as 

condições nas quais as normas são instituídas. Para Becker (1963), o que é 

legítimo e correto para um grupo pode não ser necessariamente para outro e, 

assim, as normas só são válidas para os grupos sociais que as sustentam. 

As perspectivas de Parsons – em que o desvio é entendido como um 

fato objetivo de não se conformar com as normas – e de Becker – em que o 

desviante seria caracterizado como tal como consequência de um rótulo 

construído socialmente e atribuído a ele por aqueles que o constroem e o 

tratam –, são bastante díspares, mas ambas influenciaram o desenvolvimento 

das análises sobre medicalização e controle social porque foram utilizadas para 

a reflexão sobre como a definição de normas médicas é, em si mesma, uma 

forma cultural 

de controle social que cria expectativas sobre o corpo, os comportamentos e a 

saúde, onde o controle se manifesta na forma em que as expectativas médicas 

estabelecem os limites do comportamento e do bem-estar (Conrad, 2007). 

Ivan Illich 

Ivan Illich (1975), no livro “Nêmesis da Medicina”, lança uma forte crítica 

à medicina moderna e aborda o processo de medicalização a partir da noção 

do “imperialismo médico”, termo usado pelo autor para se referir ao processo 

de supervisão médica de todos os aspectos – ordinários – da vida. O autor 

considera que a medicalização da vida foi resultado da industrialização, que 

trouxe consigo a profissionalização e burocratização da instituição médica. 

Para Illich, que conservava o discurso ácido sobre o poder médico, a medicina 

institucionalizada representava, na realidade, uma ameaça à saúde. Neste 

sentido, o autor faz 
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uso da noção de iatrogênese – iatros (médico) e genesis (origem) – para falar 

da nova epidemia de doenças provocadas pela medicina. A partir da noção de 

contraprodutividade, descreve este processo em que o sistema médico, criado 

para proteger a saúde, estava, paradoxalmente, acabando com a mesma e 

produzindo doença. 

Illich aborda a iatrogênese em três níveis que, em conjunto, contribuem 

para aquilo que considera o grande mal da medicina: o comprometimento da 

capacidade autônoma dos homens. O primeiro deles é a iatrogênese clínica, 

que se refere às doenças causadas pelos próprios cuidados de saúde, como: 

os efeitos secundários não desejados dos medicamentos, intervenções 

cirúrgicas inúteis, produção de traumatismos psicológicos, negligência, 

incompetência e outros. Neste sentido, apesar de o autor reconhecer o bem 

que a medicina pode produzir, faz uma dura crítica à ingestão excessiva de 

medicamentos, que causaria 

mais mal do que bem, provocando novas espécies de doenças que não podem 

ser curadas pela técnica moderna, pela imunidade natural, nem pela cultura 

tradicional11. 

O segundo nível, de grande relevância para os fins deste artigo, é o da 

iatrogênese social, que pode ser entendido como sinônimo de medicalização 

social. Trata-se do efeito social não desejado e danoso do impacto social da 

medicina, mais do que o de sua ação técnica, como é o caso da iatrogênese 

clínica. Neste sentido, a iatrogênese social corresponde à crescente 

dependência da população para com as prescrições da medicina. O sentido de 

saúde enquanto responsabilidade de cada indivíduo dá lugar à ideia de “papel 

do doente” (Parsons, 1951), que é aquele de sujeito passivo e dependente da 

autoridade médica. É sobretudo a produção de dependência, mais do que de 

lesões orgânicas ou distúrbios funcionais, que, segundo Illich, caracteriza o 

maior dano provocado pela proliferação dos profissionais de saúde e da 

ideologia médica. 

                                                           
11 Nota-se o acerto de Illich expresso na pesquisa de Starfield (2000) que apresenta o total de 

225.000 óbitos por ano devido a causas iatrogênicas nos Estados Unidos da América, tornando 

a iatrogenia uma das principais causas de óbito nesse país. 
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Illich (1975) indica diversas formas de iatrogênese social. A primeira 

delas é a medicalização do orçamento, em que se observa que o nível de 

saúde não melhora apesar dos aumentos das despesas médicas. Tal 

percepção de que a empresa médica era ineficaz para dar conta da saúde da 

população foi um dos motores do desenvolvimento da Promoção da Saúde. 

Apesar do termo “promoção da saúde” ter surgido no início do século XX, com 

Sigerist (1946), o campo se desenvolveu na década de 1970, a partir do 

Relatório Lalonde de 1974 (Lalonde, 1981), cujo objetivo central era a redução 

dos custos da assistência medica. Para Illich (1975), a medicalização do 

orçamento reflete a ilusão de que o grau de cuidados no campo da saúde é 

representado pelas curvas de distribuição dos produtos da instituição médico-

farmacêutica. 

A segunda forma de iatrogênese social seria a invasão farmacêutica, 

termo descrito por Dupuy e Karsenty (1974) em referência às despesas 

farmacêuticas que aumentariam a uma taxa vertiginosa, ainda maior que a taxa 

referente às despesas médicas. Ao abordar esta forma de iatrogênese, Illich 

deixa transparecer seu tom amargo, radical e pessimista em relação aos 

profissionais médicos, colocando-os na condição de atores ativos de um 

processo de subsunção dos doentes ao superconsumo de medicamentos. 

Segundo Illich (1975, p.52), “O médico pesquisa a eficácia do ato técnico ainda 

que à custa da saúde do doente e este submete seu organismo à regulagem 

heterônima, o que quer dizer que ele se transforma em paciente”. 

Outra forma de iatrogênese social seria o controle social pelo 

diagnóstico, resultante da medicalização das categorias sociais. Neste sentido, 

o autor se refere à etiquetagem iatrogênica das diferentes idades da vida 

humana, onde as pessoas passam a aceitar como “natural” a necessidade de 

cuidados médicos de rotina pelo fato ordinário de serem gestantes, recém-

nascidas, crianças ou velhas. Para o autor, neste momento, a vida deixa de ser 

uma sucessão de diferentes formas de saúde e de ser e estar no mundo, e se 

torna “uma sequência de períodos cada qual exigindo uma forma particular de 

consumo terapêutico” (Illich, 1975, p.56). 
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Por fim, Illich (1975) aborda o nível da iatrogênese estrutural ou cultural, 

em que a medicina moderna retira do sofrimento seu significado íntimo e 

pessoal e transforma a dor em problema técnico. Desta forma, a perda advém 

da destruição do potencial cultural das pessoas para lidarem de forma 

autônoma com a enfermidade, com a dor e com a morte, causando o que Illich 

chama de regressão estrutural do nível de saúde. O autor está chamando 

atenção para as regras criadas pela Higiene, que estariam substituindo a ação 

autônoma individual para lidar com a precariedade da vida pela obediência às 

instruções que emanam de profissionais terapeutas que ditam formas corretas 

de comer, dormir, amar, divertir-se, sofrer e morrer (Illich, 1975). 

De fato, Illich (1975) faz uma abordagem radical e inovadora sobre a 

medicina moderna, afirmando que o estabelecimento médico no ocidente 

representa uma ameaça à saúde, pois retira dos indivíduos a capacidade de 

lidarem com os processos de vida, incluindo o sofrimento. O processo da 

medicalização retira-lhes sua condição autônoma e os coloca como sujeitos 

passivos de cuidados heterônomos. Neste processo, a medicina moderna se 

apresenta propositalmente complicada com o intuito de esconder a 

simplicidade dos atos e se tornar a grande detentora do saber sobre os 

processos da vida e sobre o sofrimento, criando, assim, uma dependência 

progressiva do paciente em relação ao médico. Desta forma, diferentemente da 

compreensão de Canguilhem (1995) sobre a saúde – a capacidade de lidar 

com os obstáculos da vida recriando novas formas de estar no mundo –, a 

medicina, segundo Illich, agiria em um movimento contrário, pois retiraria dos 

indivíduos a capacidade de pensarem e atuarem sobre si; cuidarem de si. 

Neste nível de análise, assim como no da iatrogenia social, Illich indica a 

produção de uma cultura medicalizada e, apesar de seu linguajar fortemente 

crítico e amargo, deixa transparecer a proposta de resgate ou reinvenção da 

autonomia das pessoas no processo de cuidado da própria saúde, o que 

poderia se dar através da luta política pelo direito à intensidade do ato 

produtivo pessoal. Ivan Illich, a quem Nogueira (2003) atribui o cognome de 

profeta da autonomia, concebe a possibilidade de uma via de resgate para o 

instrumentalismo industrial moderno, reequilibrando a sinergia das ações 

heterônomas e autônomas no cuidado da saúde. 
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Apesar de Illich enfatizar o lado opressivo da cultura medicalizada 

ocidental, seu estudo – uma vez que se destina a oferecer instrumentos para 

se pensar no restabelecimento de um equilíbrio éticopolítico entre ações de 

saúde autônomas e heterônomas – permite analisar a crescente aparição de 

movimentos contestatórios à medicalização, aquilo que Foucault, de forma 

mais explícita e detalhada, apresentou através de sua visão de poder e 

governamentalidade, em que a possibilidade de invenção de formas de 

resistência a partir das lutas em torno da subjetividade era uma realidade 

sempre presente. 

Segundo Illich, apenas com uma desmedicalização que limitasse a 

intensidade das terapias heterônomas, o indivíduo poderia resgatar sua 

autonomia. Para ele, a desmedicalização passa pelas dimensões do direito e 

da liberdade de ordenamento público da saúde. Assim, admite que o direito à 

saúde como liberdade tem um horizonte mais amplo e precede ao direito ao 

acesso aos serviços heterônomos, afirmando que é exatamente o 

reconhecimento dessa precedência o fundamental para que a produção de 

serviços de saúde seja mantida em níveis que não gerem iatrogênese 

(Nogueira, 2003). 

Illich não restringiu seus estudos à análise das formas de danos à saúde 

provocados pela perda da capacidade de ação autônoma dos indivíduos e às 

formas possíveis de liberdade em uma sociedade marcada pela 

institucionalização da medicina. Nos anos 1980, o autor refere-se à iatrogênese 

do corpo, onde o maior agente patogênico seria a busca do corpo sadio (Illich, 

1992) devido à busca patogênica da saúde. Para Illich, na contemporaneidade, 

a saúde 

materializada no corpo transformou-se num objeto de busca obsessiva para 

realização pessoal e, também neste ponto, Illich se aproxima de Foucault 

(2008b, 2006b) no estudo da história do corpo e das práticas relacionadas a 

ele. Neste momento percebe-se uma mudança de abordagem de Illich, que 

desloca o foco dos médicos para as grandes indústrias, os meios de 

comunicação e outros agentes terapêuticos. 
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Antes de iniciar a apresentação do que seria a perspectiva foucaultiana 

da medicalização, é importante deixar claro que Foucault não se opõe ao 

estudo de Illich. Ambos os autores foram importantes críticos do “modelo 

biomédico”, o qual afirmava que as patologias individuais e coletivas poderiam 

ser diagnosticadas e curadas de acordo com uma concepção orgânica de 

saúde e doença. Para Illich, assim como para Foucault, os desviantes não 

eram vilões, mas, sim, vítimas de rotulagem e discriminação, invertendo 

completamente a posição ortodoxa da época. Eram os médicos, psiquiatras e 

cientistas que, através de seus conhecimentos e autoridade (saber-poder), 

fortaleciam a ordem dominante, segregando e patologizando o desobediente 

(Nye, 2003). 

O que parece mais claramente diferenciá-los é a ênfase que cada um 

oferece ao papel do indivíduo diante do exercício deste poder. Enquanto Illich 

parece ter priorizado a análise do significado cultural e social mais 

macrossocial12 das transformações operadas pela medicalização na cultura, 

deixando transparecer menos a produção de subjetividades como aspecto 

positivo do poder da medicalização, Foucault aborda as formas de resistência – 

sempre presentes – dos indivíduos ao exercício do poder como tema seminal 

de sua análise do poder. São, sobretudo, a positividade, a eficácia produtiva do 

poder, a criação de novas formas de vida livres, que interessam a Foucault em 

seu estudo sobre o poder. Neste sentido, Foucault aborda o processo de 

medicalização em uma perspectiva distinta mas não intencionalmente diferente 

daquela de Illich, e o analisa como característica central da sociedade 

moderna, no seio de sua elaboração da noção de biopoder. 

Michel Foucault 

Ao falar de biopoder, inicialmente, Foucault está falando de um poder 

que historicamente sucedeu ao modelo da soberania, a qual estava inoperante 

para reger o corpo econômico e político de uma sociedade em via de explosão 

                                                           
12 Nogueira chama atenção para o fato de Illich também desenvolver uma microeconomia do 

poder ao defender a tese de que “as forças produtivas, mesmo que continuem a se 

desenvolver na dimensão técnico-científica, impulsionadas pela sociedade, deixam de 

funcionar a contento localmente e tornamse destrutivas, se esse reequilíbrio sinérgico entre 

heteronomia e autonomia não vier a acontecer” (Nogueira, 2003, p.29). 
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demográfica e de industrialização. Este descarte culmina com a rejeição da 

noção negativa e repressora do poder e, então, Foucault (2005) fala de uma 

mecânica de poder que, a partir dos séculos XVII e XVIII, se direciona para a 

gestão e maximização da vida. Neste momento de tematização do biopoder – 

estudos realizados na primeira metade da década de 1970 – a noção jurídica e 

repressora de poder é rejeitada, a forma central do exercício do poder é a 

disciplina, e os principais temas trabalhados são: a medicalização e a 

normalização da sociedade moderna, a constituição e afirmação da família 

burguesa sexualizada, e a consolidação do Estado-Nação. 

Foucault estuda o poder rompendo com as noções clássicas do termo. 

Para o autor, o poder não pode ser entendido como algo que o indivíduo 

simplesmente cede ao soberano, mas deve ser compreendido como relação de 

forças em uma determinada sociedade, em um vínculo prático que une o poder 

e o objeto do poder. Não haveria, assim, os detentores do poder de um lado e 

os que se encontram alijados dele do outro, pois o poder entendido desta 

forma, a rigor, não existe; o que existe são práticas ou relações de poder. O 

poder, para 

Foucault, não pode ser localizado em uma única instituição, ou no Estado, pois 

é determinado por um jogo de saberes que respaldam o fazer da dominação de 

uns indivíduos sobre outros e, sendo uma relação, está necessariamente em 

todas as partes (Machado, 2009). 

Em relação às lutas contra o exercício do poder, considerando o caráter 

relacional do poder, o fato de estar em todos os lugares, abarcando tudo e 

todos, e o fato de haver sempre resistência onde há poder, Foucault afirma que 

não existe propriamente o lugar da resistência, mas pontos móveis e 

transitórios que se distribuem por toda a estrutura social. A tese de Foucault é 

a de que o poder possui uma eficácia produtiva, e “é justamente este aspecto 

[a positividade do poder] que explica o fato de ele ter como alvo o corpo 

humano, não para 

supliciá-lo, mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, adestrá-lo” (Machado, 2009, p.172). 

Foucault refere-se a uma mecânica de poder plural e inventiva, poder este que 

é criado e expandido pela medicina moderna. 
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Para Foucault (2008a, 2002), a medicina passa, no século XVIII, a 

exercer um papel fundamental no controle e gestão do corpo, interferindo nos 

modos de vida e nas condutas individuais e coletivas através da definição de 

regras que deveriam orientar a vida moderna, não apenas no que diz respeito à 

doença, mas também às formas gerais do comportamento humano, como a 

sexualidade, a fecundidade, a fertilidade e outros. Doravante, o vocabulário e a 

racionalidade médicos passam a ser utilizados como forma de poder do 

governo sobre a população, o qual passa a analisar, em termos médicos, 

comportamentos desviantes como: a delinquência, a criminalidade e o 

alcoolismo. 

Porém, nos primeiros estudos de Foucault sobre o biopoder, a ênfase é 

dada sobre a constituição da medicina clínica e sua função fundamental na 

sujeição e direção dos indivíduos, deixando de abordar as formas de 

resistência possíveis dos indivíduos. Pode-se dizer que Foucault (2006a, 2002, 

1998, 1995b), no início dos anos 1970, dirigiu seus estudos para o papel do 

médico na modernidade de ensinar as normas de boa higiene, interferindo nos 

modos de vida ao criar regras que deveriam orientar a vida moderna. Dessa 

forma, Foucault já identificara o movimento da medicalização no século XVIII, 

mas tal movimento estava intimamente relacionado com a noção de biopoder 

que desenvolvera, não abordando profundamente a questão a partir do termo 

medicalização13. 

Em meados da década de 1970, Foucault (2008b) desenvolve a noção 

de biopolítica para afirmar que, desde o século XVIII, a medicina exerce um 

papel de controle e gestão do corpo que não é apenas individual. O controle se 

faz também sobre o “corpo social”. A sociedade passa então a ser pensada e 

organizada em termos estritamente médicos. Neste sentido, poder-se-ia falar 

de uma medicalização do social, em que a gestão da saúde da população 

ganhava uma importância cada vez maior e o exercício do poder sobre a vida 

passava a englobar, também, a regulação das cidades, através da higiene 

pública, exemplificada na constituição da medicina urbana francesa. Para 

                                                           
13 Segundo Lupton (1997), Foucault não fez um uso típico do termo medicalização, ao 

contrário, apresentou o impacto do discurso médico na vida das pessoas. 
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Foucault, a medicina passa a oferecer a matéria-prima das regras que devem 

orientar a vida moderna nas formas gerais de existência e do comportamento 

humano, sendo a instância criadora de normas de saúde e de vida, orientando 

comportamentos e definindo o que está dentro e o que está fora da norma. 

Nos estudos do final da década de 1970, o autor traz a noção de 

governo para pensar no tipo de poder que recai sobre um cidadão autônomo 

que abraça seus deveres sociais. Como afirma Nye (2003), a noção de 

governamentalidade de Foucault permite reconhecer a ação do sujeito sem 

recorrer à noção de plena autonomia ou a explicações de comportamentos 

voluntários. Neste momento, Foucault busca analisar a introdução das noções 

de governo e governamentalidade, de poder pastoral e da temática do 

liberalismo, em suas relações com o biopoder. 

Neste sentido, o poder deixa de ser considerado apenas como uma ação 

exercida sobre um corpo para adestrá-lo e torná-lo dócil, e a liberdade passa a 

ser vista como condição essencial para o exercício do poder, abrindo espaço 

para a criação de novas ações resistentes, isto é, para a luta contra as formas 

de dominação étnica, social ou religiosa; contra as formas de exploração que 

separam os indivíduos do que eles produzem; e contra as formas de sujeição 

que vinculam o sujeito consigo mesmo (Castro, 2009). De fato, é apenas com o 

conceito de “governamentalidade” que Foucault “salva” a medicalização, ao 

centrar seus estudos na noção de governo de si, em que analisa as formas 

pelas quais os indivíduos se constituem como sujeitos morais. 

Em um texto de 1982, intitulado “O sujeito e o poder”, Foucault (1995a) 

deixa claro que seu interesse pelo poder advém do entendimento de que o 

sujeito moderno, em sua constituição, encontra-se intrincado em complexas 

lutas de poder em torno da subjetividade. O autor está preocupado com a 

liberdade de invenção da ação humana, que seria condição para o exercício do 

poder. As lutas em torno da subjetividade são pensadas pelo autor como 

momentos de criação de novas subjetividades, de novas ações, havendo 

sempre a possibilidade de criação e invenção de resistências necessariamente 

ativas no mundo, que criam outras possibilidades de exercício políticoético da 

liberdade. 
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Foucault rejeita a noção de que os indivíduos seriam passivos ou 

acríticos diante da expansão da medicina; e, ao contrário, acreditando na 

possibilidade de diferentes formas de ser e estar no mundo e na criação 

constante de novas formas de vida, Foucault pretendeu analisar as formas 

pelas quais os indivíduos se constituem como sujeitos morais, preocupando-se 

com os modos de subjetivação em que o sujeito se constitui a partir de práticas 

que permitem, ao indivíduo, estabelecer uma determinada relação consigo 

mesmo e com os outros (Ortega, 1999). Interessou-se, assim, pelo que 

chamou de “artes da existência”, isto é, as práticas racionais e voluntárias 

pelas quais os homens não apenas determinam para si mesmos regras de 

conduta – sendo, portanto, práticas de liberdade – como, também, buscam 

transformar-se, modificar-se em seu singular, e fazer de sua vida uma obra que 

seja portadora de certos valores estéticos, uma obra de arte (Foucault, 2006c). 

A recusa do diagnóstico médico – considerações finais 

As motivações que levam à desmedicalização ou recusa do diagnóstico 

por parte de seus portadores são muitas e complexas. Uma questão crucial 

implicada nesta reflexão é a de que a “saúde” – e, portanto, também a “doença” 

– é culturalmente configurada e socialmente sustentada, isto é, possui diversos 

significados culturais, e diferentes ideologias estão envolvidas em sua 

definição. Se por um lado a saúde é um estado desejado, por outro, é também 

um estado prescrito e uma posição ideológica (Metzl, Kirkland, 2010). Desta 

forma, há sempre uma abertura para a discussão do diagnóstico imputado 

através de argumentos de base científica, cultural e/ou ideológica, cujo 

predomínio da base argumentativa depende do tipo de doença que está em 

questão. 

Neste panorama vê-se a expansão do campo dos disabilty studies, que 

coloca em questão a legitimidade do modelo médico de compreensão da 

deficiência que a entende como uma experiência privada, caracterizada como 

uma catástrofe pessoal, levando à estigmatização e vergonha por parte de 

seus portadores. Trata-se de um campo que – como qualquer outro – é 

composto de posições diversas e, às vezes, opostas, sendo marcado, 

sobretudo, pelo modelo da Tragédia Pessoal e pelo Modelo Social da 
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Deficiência. Se o primeiro estabelece uma relação causal entre lesão e 

deficiência, e faz desta última objeto de controle biomédico, o segundo 

compreende a deficiência como uma experiência de opressão social, sendo 

definida não pela lesão, mas sim pelo ordenamento tipicamente capitalista que 

pressupõe um tipo ideal de sujeito produtivo (Oliver, 1990). 

Neste contexto vê-se, por um lado, a resistência ao diagnóstico como é 

dado pela medicina e, por outro, a valorização de singularidades 

anatomofisiológicas, consideradas tradicionalmente como desvios de regras de 

normalidade, tratando-se de um movimento que pode representar uma 

recuperação da dignidade ética para estes indivíduos a partir da revalorização 

das singularidades físicas (Ortega, 2008). 

Estas questões, amiúde, escapam aos principais debates acerca da 

medicalização, cuja perspectiva tende a ofuscar as experiências subjetivas do 

“ser medicalizado”, que podem adquirir diversos significados psicológicos, 

existenciais, morais, políticos e sociais. A reivindicação ou o repúdio do 

diagnóstico, na contemporaneidade, não tem um sentido único. A depender 

das circunstâncias históricas, configuram formas de pensar sobre si e sobre a 

relação com os outros, irredutíveis a uma única forma de vida. 

Neste artigo, importou-nos uma primeira aproximação com a ideia de 

que a recusa do diagnóstico da deficiência representa um processo de 

desmedicalização, no sentido foucaultiano do termo: um ato de resistência, 

inerente ao indivíduo e a qualquer relação de poder, resistência esta que é a 

mola propulsora da subjetividade. A partir dessa noção, mostramos que as 

abordagens de Illich e Foucault, em sua primeira análise do biopoder, dão 

ênfase à dimensão social e política mais geral da medicalização, enquanto 

Foucault, em sua análise posterior, enfatiza a dimensão mais intimista e 

microssocial das possibilidades de resistência contra a medicalização. 

Nosso interesse neste artigo não foi compreender os motivos e as 

consequências do surgimento das novas formas de vida a partir das práticas 

médicas, mas sim apresentar uma introdução ao tema da medicalização e dos 

movimentos desmedicalizantes visando afirmar os trabalhos de Ivan Illich e 
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Michel Foucault como referências importantes para se pensar nas 

possibilidades de liberdade e autoprodução mais autônoma da vida. 
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Algumas reflexões sobre a indústria 

farmacêutica, o sistema de saúde e o acesso a 

medicamentos no Brasil. 

Gonzalo Vecina Neto* 

 

A assistência à saúde no Brasil hoje 

Muito rapidamente pode-se dizer que o sistema de saúde público do 

país caracterizou-se nestes últimos 17 anos por buscar sair de um modelo 

hospitalocêntrico, baseado no atendimento à doença e muito centralizado, para 

um modelo descentralizado (com base nos municípios), com um projeto de 

atenção integral (vertical – complexidade e horizontal – durante todo o ciclo do 

processo saúde doença), universal e guiado pela necessidade de construir 

inclusão social. 

Naturalmente, podem-se festejar muitos sucessos como as coberturas 

do Programa Ampliado de Imunizações, o Programa da Aids, dos Transplantes, 

dos Genéricos, do Programa da Saúde da Família, etc. Porém, também 

existem muitos desafios a enfrentar – as filas (todos os países com sistemas de 

saúde modernos têm filas, a diferença é a equidade, ou seja, as filas são para 

todos), o financiamento, o acesso a medicamentos, a eficiência gerencial, etc. 

O sus é responsável pelo atendimento de cerca de 80% da população e, em 

relação às ações de alta complexidade, embora este não seja adequadamente 

medido, é responsável por mais de 95% do cuidado (veja-se a área de 

hemodiálise, transplantes, dispensação de medicamentos de alto custo, 

atendimento a portadores do vírus da aids, etc.). 

Paralelamente, no setor privado, o principal problema é a falta de visão 

no tocante à integralidade da ação, tanto em relação à construção de escalas 

econômicas quanto em relação a gerenciar a sinistralidade. Em outras 

palavras, o setor privado não tem conseguido construir sinergias através da 

montagem de redes hierarquizadas e compartilhadas, seja entre diferentes 

operadoras, seja com o próprio setor público (a bem da verdade, este também 

tem escassa compreensão desta possibilidade). O gerenciamento da 

sinistralidade poderia ser enfrentado com um conjunto de ações no campo da 
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promoção e proteção da saúde e, sobretudo, da utilização de instrumentos 

como o da gestão de casos e gestão de doenças. Muito mal enfrentado, um 

dos desafios na gestão da sinistralidade é a garantia de acesso a 

medicamentos. Na maior parte das vezes, o máximo que o setor tem oferecido 

para seus beneficiários são programas de desconto travestidos de política de 

acesso.  

Na verdade, o setor privado também tem importante problema de ges-

tão. Até 1994, ele vivia não de assistência e sim do imposto inflacionário. Hoje 

os tempos são outros, mas os hospitais vivem de vender medicamentos e 

próteses e as operadoras de propiciar o atendimento a doenças.  

A economia brasileira ainda não chegou a estruturar de fato o sistema 

de saúde. No setor público impera um clima de que tudo deve ser entregue. 

Mas sem financiamento adequado, o processo é uma peneira. No setor 

privado, que existe em função da peneira, impera o laissez-faire. Por enquanto, 

tudo é pago e pouca coisa é questionada. Daí se poder dizer que pelo menos 

uma semelhança existe entre os dois setores: o projeto de ambos não tem a 

ver com saúde e sim com doença. Nenhum dos dois sistemas tem um projeto 

de porta de entrada do sistema, algo que pudesse regular a utilização da 

tecnologia disponível. Nem, tampouco, tem-se um projeto de assistência 

farmacêutica que, se existisse, juntamente com um projeto de promoção e 

proteção da saúde, poderia significar mais qualidade de vida, menos doença e 

até mais lucro. 

Financiamento da saúde 

Os gastos públicos do país em saúde estão ganhando mais 

transparência graças aos lançamentos obrigatórios dos gastos realizados pela 

esfera de governo no siofs (Sistema de Informação Orçamentária e Financeira 

em Saúde), que vem permitindo acompanhar o cumprimento da ec-29, uma 

vez que sem o preenchimento dos dados as transferências deixam de ser 

realizadas. Assim mesmo, ainda existem problemas de consolidação e de 

classificação, o que vem, entre outras questões, pedindo uma lei que re-

gulamente definitivamente a ec-29 (dadas estas interpretações, somente 7 

estados cumpriram a cota de 12% de suas receitas em saúde em 2005). Com 

todos esses problemas, os gastos públicos em saúde têm, estimativamente, a 

seguinte composição em 2006: 
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Federal - 40,8 bilhões de reais 

Estados - 18,8 bilhões de reais 

Municípios - 19,4 bilhões de reais 

O total do gasto público, portanto, é de 78,9 bilhões de reais. 

Considerando-se uma população de 185 milhões de habitantes, e 

descontando-se a população informada pela ans (com planos de saúde), de 45 

milhões de habitantes, tem-se um per capita/ano de gasto público da ordem de 

R$544,14. 

Os gastos privados com assistência à saúde (a pnad de 2003 estima o 

total do gasto, mas a extrapolação para 2006 tem inferências que não cabem 

nesta proposta de análise), levando-se em conta apenas aqueles apontados 

pela ans (Agência Nacional de Saúde Supletiva), foi de 44,9 bilhões de reais. 

Levando-se em conta a população acima mencionada, tem-se um gasto per 

capita/ano de R$997,80. Agregue-se a questão do desconhecido financiamento 

do sus ao setor privado, via a alta complexidade e o atendimento de 

beneficiários da supletiva na rede pública. Na verdade, o gasto público é 

insuficiente e não se necessita de comparações com outros países para 

demonstrá-lo. Mais uma informação relevante sobre a cobertura privada é que 

85% de seus beneficiários têm como patrocinador o empregador. Ou seja, é 

mais uma agregação que indica a necessidade de se repensar o modelo de 

financiamento da assistência à saúde. É urgente rediscutir o modelo. 

A assistência farmacêutica  

Não existem dados para analisar políticas de assistência farmacêutica 

no setor privado, exceto as inferências a partir da pnad. Mas em relação à 

assistência médica supletiva, não é possível analisar tendências, embora o 

mercado esteja começando a se mover. 

Com relação à assistência pública, existem propostas muito elaboradas, 

como a da portaria 3916/98, particularmente na esfera federal, e que serão 

apresentadas abaixo. No entanto, não se poderão agregar dados das 

propostas estaduais e municipais, visto que não existem dados confiáveis. 

Descrição das diferentes modalidades 

Conforme análise de documentos e do orçamento de 2006, tem-se os 

seguintes programas: 
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Sangue e hemoderivados: compra federal e distribuição de fator viii, 

fator ix, gamaglobulinas, e outros hemoderivados distribuídos aos portadores 

de hemofilia. Esta área é uma das mais atrasadas no país, pois produz uma 

grande quantidade de plasma de boa qualidade e não tem uma planta de 

processamento, em grande medida por conta de uma visão xenofóbica em 

relação ao setor privado e de uma crassa incompetência do Estado. Em 2006 o 

país importou R$78,1 milhões destes produtos. Faz parte do grupo de 

medicamentos estratégicos. 

Vacinas: a maioria destes gastos se deu com compras das plantas de 

produção públicas – Instituto Butantã, Biomanguinhos, Funed, Instituto Ataulfo 

de Paiva (privado filantrópico e fornecedor de bcg) e Tecpar. Na realidade, o 

programa de auto-suficiência em vacinas é um dos grandes êxitos do estado 

brasileiro. Contudo, tem tido sucesso, em grande medida, graças aos órgãos 

privados de apoio aos dois maiores produtores. Sem a Fundação Butantã e a 

fiotec, o sistema não teria agilidade para estar nesse patamar. A questão é que 

este fato tem sido solenemente ignorado, o que coloca um excelente projeto 

em risco permanente. Outra questão é a necessidade de rever o papel de cada 

agente e, no lugar de competição (que existe hoje), colocar colaboração e 

construção de sinergias. Os gastos em 2006 foram de R$764,4 milhões. Faz 

parte do grupo de medicamentos chamados estratégicos. 

Medicamentos Excepcionais: estes são os medicamentos comprados 

em parte pelo governo federal, em parte pelos estados (com recursos próprios 

e transferências). São voltados para patologias complexas e de alto custo de 

tratamento. Aqui estão os medicamentos presentes na tabela de 

procedimentos ambulatoriais do sia/sus - grupo 36. Em 2006, essa lista 

compreendia 104 medicamentos em 242 apresentações. Este é um dos grupos 

de medicamentos mais complexos e que, continuamente, sofre pressões da 

indústria para introduzir novos produtos. Este jogo em parte pode ser realizado 

utilizando-se associações de pacientes, advogados especializados, financiados 

de diversas maneiras, e o judiciário. Em algumas áreas da medicina, onde são 

mais tranqüilas as construções de consensos, a racionalidade da introdução e 

discussão do uso é mais evidente. Tome-se o caso da aids. São raras as ações 

judiciais nessa área, pois os consensos chegam primeiro e o Estado tem, 

então, fortes argumentos para apresentar ao judiciário. Mais a frente voltar-se-á 
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a discutir a judicializacão da assistência farmacêutica. Na esfera federal, os 

gastos em 2006 foram de R$1308,3 milhões. 

Farmácia Básica: esta modalidade visa financiar os medicamentos des-

tinados à atenção primaria à saúde, sendo formado por dois tipos de repasses 

federais, condicionados a investimentos estaduais e municipais como 

contrapartida:  

parte fixa – federal: R$1,65/hab/ano 

estadual: R$1,00/hab/ano 

municipal: R$1,00/hab/ano 

parte variável – federal: R$1,15/hab/ano para hipertensão e diabetes 

federal: R$0,95/hab/ano para asma e rinites 

A parte variável deverá receber o incremento de outras patologias no 

futuro. Os gastos federais em 2006 foram de R$296,5 milhões. É muito difícil 

dizer o quanto estados e municípios colocaram, mas se pode deduzir que 

colocaram cerca de R$360,0 milhões neste item. A grande questão da farmácia 

básica é realmente quem se beneficia dela. A reclamação sobre a falta de 

medicamentos é uma constante na rede básica. Alguns municípios declaram 

que chegam a gastar até R$8,00 reais per capita/ano na farmácia básica e 

mesmo assim têm problemas com reclamações. Aqui também são freqüentes 

os problemas logísticos, perda de prazos de validade de produtos, etc. 

Assistência farmacêutica da atenção básica através dos esquemas públicos 

exige uma eficiência inexistente, além de recursos financeiros. 

Medicamentos Estratégicos: Juntamente com os hemoderivados e as 

vacinas, estes medicamentos são os voltados para enfrentar as endemias: 

tuberculose, hanseníase, leishmaniose, malária, chagas, dst/aids. Uma parte 

dos problemas deste grupo é semelhante aos dos excepcionais. Os gastos 

com este grupo, sem incluir os já citados, foram de R$1801,3 milhões 

(especificamente a aids levou R$959,9 milhões). Uma parte destes gastos foi 

realizada comprando medicamentos produzidos por laboratórios estatais, que 

mais adiante serão comentados. 

Farmácia Popular: este item será contemplado apenas porque existe, 

uma vez que muito pouco tem contribuído para a solução da assistência 

farmacêutica. Na verdade, trouxe uma turbulência a mais e demonstrou a 

erraticidade das ações na área (distribuição de medicamentos pelo correio, 
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rede de farmácias estatais, fracionamento compulsório, etc). Em 2006, estavam 

implantadas 146 farmácias populares. Se elas derem certo, tudo o mais estará 

errado. Recentemente, o governo federal criou um novo programa de subsídio 

à compra de medicamentos na rede privada de farmácias, que no momento 

engloba diabetes e hipertensão – aqui é um acerto que ainda precisa ser 

demonstrado, mas certamente é um acerto. Em 2006, o governo federal gastou 

com a farmobrás R$76,2 milhões.  

Conseqüências 

O gasto federal com medicamentos foi, em 2006, da ordem de 

R$4.324,8 milhões ou 10,6% do gasto federal. Dados da ocde, em seu Health 

Report 2000, indicam gastos com medicamentos na Comunidade Européia em 

torno de 15 a 25% do gasto público total em diferentes países. A comparação 

tem que ser em termos relativos, pois em termos de recursos alocados as 

diferenças são muito aberrantes. A indicação é buscar um gasto público com 

medicamentos pelo menos da ordem de 20% do gasto público total, para ter 

uma regra básica. Tomando-se essa regra, o gasto federal é a metade do que 

deveria ser, e os gastos das outras esferas de governo, quando conhecidos, 

devem ser equivalentes. 

Na verdade, o Brasil tem criado muitos narizes de cera quando a dis-

cussão é acesso a medicamentos, sem, no entanto, objetivar.  

Fracionamento existe junto com acesso. Sem acesso é um retrocesso, 

pois estimula o consumo inadequado.  

Controle de preços é medida angular para mercados imperfeitos, mas 

não muda o acesso, pois quem não tem dinheiro não compra remédio barato 

também.  

Genéricos são ótimos e conseguiram começar a ordenar o mercado 

brasileiro de produtos-cópias, exclusivamente voltado para lucrar e sem ter 

sequer garantia de ação sanitária; de novo – é mais barato, mas não garante 

acesso. 

Farmácia popular somente seria solução se universalizada, ou seja, se 

substituísse a rede privada. Indústria pública tem demonstrado ser mais 

ineficiente (somente consegue colocar no mercado algumas commodities mais 

baratas, porque escapa da escorchante carga tributária de 28% sobre os 

medicamentos) e, além disso, não consegue sequer produzir genéricos. Deve 
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existir uma indústria pública estratégica, mas teria que ser no seio de uma polí-

tica que analisasse a ociosidade, discutisse escalas e gerasse sinergias. 

 

Alternativas ao modelo de produção de 

medicamentos. Qual o lugar dos Laboratórios 

Farmacêuticos Oficiais? 

Odilon Barbosa de Brito 

 O componente produtivo na atual realidade da assistência farmacêutica 

do Brasil possui grande concentração na iniciativa privada, com o capital 

privado internacional sendo o principal responsável pelo abastecimento do 

sistema de saúde pública brasileira. Essa realidade nos impõe grande 

dependência internacional em uma área extremamente espinhosa para um 

país. 

 A área de produção de insumos de saúde é uma área de grande 

complexidade por possuir diversas peculiaridades. Em um país como o Brasil, 

possuidor de um sistema universal e integral de saúde, a cadeia de produção 

de insumos de saúde representa uma área de grande importância devido a sua 

regulação tanto por políticas industriais quanto por políticas de saúde. 

Representa assim, uma área prioritária tanto nas questões econômicas quanto 

nas de direitos sociais (sendo considerado em nossa constituição como base 

para a garantia da cidadania). Somado ao fato de ser área de garantia da 

soberania nacional, cria-se o ambiente complexo onde devemos pensar 

políticas que consigam garantir desenvolvimento em todas as áreas citadas, 

devendo ser vista como um alicerce da garantia de desenvolvimento e da 

garantia de direitos de nossa população. 

 Dentro de todo esse contexto, encontramos inserido nessa área, com 

todas suas peculiaridades, a produção de medicamentos. Sendo o insumo de 

maior gasto do ministério da saúde, devemos levantar grandes questões sobre 
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a sustentabilidade de um sistema de produção extremamente dependente da 

indústria internacional. 

Indústria Farmoquímica 

 O primeiro grande “gargalo” da política nacional de produção de 

medicamentos é a estrita dependência do insumo farmacêutico externo. Com o 

baixo investimento em ciência e tecnologia, principalmente na área de saúde, a 

indústria farmoquímica nacional possui muito baixa capacidade produtiva, 

deixando os laboratórios produtores de medicamentos praticamente 

exclusivamente dependentes da importação de insumos, o que causa um 

grande déficit na balança comercial do setor. Considerando o já exposto acima, 

essa dependência torna o Brasil altamente vulnerável às variações de preço 

externa sem a possibilidade de intervenção estatal para garantia da produção. 

Em um caso de desabastecimento, não existe a garantia da continuidade de 

produção, mesmo nacional. 

 Um grande questionamento existente que deve ser “colocado na mesa” 

é o fato de hoje os maiores centros de pesquisa e inovação, principalmente no 

Brasil, serem as universidades públicas. Como então a grande massa de 

desenvolvimento tecnológico na área de saúde estar concentrado nas mãos da 

iniciativa privada, principalmente internacional? 

A produção de medicamentos 

 Durante alguns anos, entendendo a função estratégica de garantia da 

soberania nacional da produção de medicamentos, houve grande proteção à 

entrada de indústrias produtoras internacionais. Por diversas pressões políticas 

externas e internas ao nosso país, não se conseguiu garantir a manutenção 

dessa política nacional protecionista, e, com a abertura do mercado de 

medicamentos, houve grande entrada de multinacionais da área, causando 

grande impacto na produção nacional, reduzindo em número e tamanho a 

maioria das indústrias nacionais. 

 Como grande consequência desse fenômeno, somado à grande crise 

financeira dos países centrais nas últimas décadas, observou-se a implantação 

em terras brasileiras de diversos parques fabris de produção de medicamentos. 
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O grande atrativo de países em desenvolvimento como o Brasil, é o baixo custo 

de mão de obra, o consumo do mercado interno (principalmente em um país de 

sistema de saúde universal e integral, onde o maior comprador do produto é o 

Estado, o que garante ao produtor um mercado estável) e a conivência com as 

leis de patentes internacionais que garantem a saída de grande montante de 

dinheiro do país para o país-sede das empresas produtoras. 

 As grandes questões que surgem no ramo de produção de 

medicamentos são relacionadas principalmente com a política industrial-

econômica da área, onde se deve levar em consideração até onde o Estado 

deve garantir às empresas nacionais o incentivo e o investimento para o 

crescimento, correndo grande risco de quando essa empresa estiver 

completamente instalada e em crescimento ser comprada por uma grande 

indústria multinacional, fazendo com que o lucro obtido através do incentivo 

estatal não retorne para o próprio país, mas seja enviado para o país sede da 

multinacional; e nas questões relacionadas à saúde pública, como garantir que 

a política nacional de produção de medicamentos seja voltada para as 

necessidades regionais específicas do país e não caiam apenas nas 

necessidades de mercado, onde a maioria dos medicamentos necessários para 

a sustentação de um sistema público gratuito, universal e integral focado na 

atenção básica, não são de interesse econômico. 

Os Laboratórios Farmacêuticos Oficiais como alternativa 

 Hoje no nosso sistema nacional de produção de medicamentos, o 

Estado dispõe de um instrumento ainda muito questionado: os Laboratórios 

Farmacêuticos Oficiais (LFO). 

 Muito se discute a função e a utilidade dos laboratórios públicos dentro 

do sistema de produção de medicamentos. Se olharmos a fundo a participação 

desses na realidade nacional, veremos que ainda é discreta sua real 

intervenção, muitas vezes comprometendo sua funcionalidade. 

 A maior parte das apresentações que se colocam hoje para os LFO os 

situa dentro de uma função de regulação do mercado nacional de produção de 

medicamentos. Devido à baixa capacidade produtiva ainda apresentada por 
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esse ramo de laboratórios, sua rede vem sendo utilizada para se garantir o 

abastecimento mínimo necessário de medicamentos essenciais, alguns 

laboratórios específicos são responsáveis pela garantia da política de 

medicamentos excepcionais, abastecendo essa parcela da assistência 

farmacêutica e muitos são utilizados para garantir políticas governamentais de 

aumento do acesso a medicamentos. Por suas utilidades questionáveis surgem 

as grandes críticas ao modelo estatal de produção de medicamentos. 

 Assim, é importante nos questionar qual a forma de gestão desses LFO? 

Qual a função que eles deveriam cumprir? Representam verdadeiramente uma 

alternativa ao modelo de produção atual? Quais são as grandes barreiras à 

prosperidade desse modelo de produção? 

 

Educando com o exemplo 

Eduardo Galeano 

A escola do mundo ao avesso é a mais democrática das instituições 

educativas. Não requer exame de admissão, não cobra matrícula e dita seus 

cursos, gratuitamente, a todos e em todas as partes, assim na terra como no 

céu: não é por nada que é filha do sistema que, pela primeira vez na história da 

humanidade, conquistou o poder universal. 

Na escola do mundo ao avesso o chumbo aprende a flutuar e a cortiça a 

afundar. As cobras aprendem a voar e as nuvens a se arrastar pelos caminhos. 

Os modelos do êxito 

O mundo ao avesso gratifica o avesso: despreza a honestidade, castiga o 

trabalho, recompensa a falta de escrúpulos e alimenta o canibalismo. Seus 

mestres caluniam a natureza: a injustiça, dizem, é lei natural. Milton Friedman, 

um dos membros mais conceituados do corpo docente, fala da “taxa natural de 

desemprego”. Por lei natural, garantem Richard Herrnstein e Charles Murray, 

os negros estão nos mais baixos degraus da escala so cial. Para explicar o 

êxito de seus negócios, John Rockefeller costumava dizer que a natureza 
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recompensa os mais aptos e castiga os inúteis. Mais de um século depois, 

muitos donos do mundo continuam acreditando que Charles Darwin escreveu 

seus livros para lhes prenunciar a glória. 

A Sociedade, o Indivíduo e a Educação que Temos e Queremos 

O sistema educacional brasileiro está inserido no contexto do sistema 

global capitalista que atualmente se encontra em crise. 

Para melhor entender tal crise, a formação de um projeto político-

pedagógico é necessária, ou melhor, a formação de um projeto de uma 

educação para a emancipação humana. 

Para pensarmos em um projeto emancipatório, temos que analisar 

algumas questões: a sociedade, o indivíduo e a educação que temos e que 

queremos. De início faremos um breve histórico da sociedade que temos, em 

seguida a perspectiva que temos; posteriormente uma reflexão do indivíduo 

que temos e que queremos e finalmente um apanhado histórico da educação 

que temos e sua perspectiva. 

Analisamos a sociedade que temos a partir de um breve histórico. Na 

Comunidade Primitiva, onde o modo de produção era comunal, tudo era feito 

em comum, não havia classes sociais. Em seguida, os povos da Antiguidade e, 

posteriormente, a sociedade na Idade Média possuíam ainda algumas 

características da sociedade antiga. O meio dominante de produção era a terra 

e a forma econômica dominante era a agricultura. 

As sociedades pré-modernas não possuíam consciência histórica. Elas 

eram capazes de reproduzir-se por períodos extremamente longos; o trabalho 

não constituía uma esfera separada, existia inferioridade social e dependência. 

Por fim, a sociedade moderna que contou com uma força destrutiva para 

seu progresso foi a invenção das armas de fogo, ou seja, estavam sendo 

destruídas as formas pré-modernas, elementos fundamentais do capitalismo 

passaram a existir porque contaram com a economia militar e de armamento. 

Para ganhar dinheiro as pessoas passaram a vender sua força de 

trabalho. Rompidas as relações naturais com base em laços de sangue em que 
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a nobreza e a servidão eram passadas de pai para filho, na modernidade 

capitalista as relações passam a ser sociais. Inaugura a existência da crítica 

social: uma imanente ao sistema, e outra categorial. O capitalismo sem limites 

tinha como objetivo a transformação do dinheiro em dinheiro; o dinheiro é a 

encarnação do trabalho, ou melhor, o fundamento do sistema capitalista reside 

na produção do valor, a valorização do dinheiro. 

Logo, o capitalismo com limites reduzia o tempo de trabalho ou 

continuava com o tempo de trabalho como medida de produção; desviava a 

aplicação do capital; surgia um novo caminho, mercado financeiro; uma grande 

parte não conseguia mais existir dentro das formas sociais capitalistas. 

Podemos lembrar que a crise se manifesta nos próprios países núcleo-

capitalistas. 

A necessidade de fazer um apanhado histórico da sociedade em que 

vivemos veio demonstrar claramente que chegamos a uma sociedade 

capitalista em crise, global-terminal-estrutural; tendo como objetivo enfocar 

elementos teóricos básicos e decisivos para entendermos melhor como 

podemos elaborar um projeto emancipatório, norteado pelos aspectos 

apresentados. 

Nossa perspectiva em relação à sociedade é estarmos inseridos em 

uma sociedade mundial que não necessita mais de fronteiras, na qual todas as 

pessoas possam se deslocar livremente e existir em qualquer lugar o direito de 

permanência universal. 

O homem moderno simplesmente não consegue imaginar uma vida 

além do trabalho. O homem adaptado ao trabalho, ou seja, a um padrão; está 

fazendo com que a qualidade específica do trabalho perca-se e torne-se 

indiferente. 

O homem moderno não passa de mercadoria produzindo mercadoria e 

vendendo sua própria mercadoria. As mulheres tornam-se responsáveis pela 

sobrevivência em todos os níveis. Os homens tornam-se dependente de uma 

relação abstrata do sistema. 
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Como já mencionamos antes, a perspectiva que temos é a constituição 

de um sujeito como objetivo, capaz de construir uma sociedade igualitária, 

criativa, diversa, livre e prazerosa no ócio. 

Na Comunidade Primitiva, relacionando-se com a terra, com a natureza 

entre si as pessoas se educavam e educavam as novas gerações; não havia 

escola. Na Antiguidade, com o aparecimento de uma classe social ociosa, 

surge uma educação diferenciada, surge a escola. Só tinham acesso à escola 

as classes sociais ociosas, a maioria que produzia continuava se educando no 

próprio processo de produção e da vida. 

Na Idade Média, a maioria continuava se educando no próprio processo 

de produzir a sua existência e de seus senhores através das atividades 

consideradas indignas, a forma escolar da educação é ainda uma forma 

secundária. 

É na sociedade moderna que se forma a ideia de educação para formar 

cidadãos, escolarização universal, gratuita e leiga, que deve ser estendida a 

todos; a escola passa a ser a forma predominante da educação. 

De acordo com Enguita (1989), era preciso inventar algo melhor e 

inventou-se e reinventou-se a escola; criaram escolas onde não havia, 

reformaram-se as existentes e nelas introduziu-se a força toda a população 

infantil. A instituição e o processo escolar foram reorganizados de forma tal que 

as salas de aula se converteram no lugar apropriado para se acostumar às 

relações sociais do processo de produção capitalista, no espaço institucional 

adequado para preparar as crianças e os jovens para o trabalho. 

O que queremos é a emancipação da educação como princípio 

educativo e a formação de um sujeito da emancipação como objetivo. 

Este trabalho foi realizado tendo por base uma fundamentação histórica 

da sociedade em que vivemos, para então, em particular analisarmos a 

situação atual de nossa educação que hoje está inserida em uma sociedade 

em crise. 
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A superação dessa sociedade visa a formulação de um projeto 

emancipatório que pretende construir uma nova sociedade que vá além do 

valor, do dinheiro, da mercadoria, do trabalho, do Estado e da política. 

 

Por Rodiney Marcelo Braga dos Santos 
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Especialista em Gestão Escolar (UECE).  
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O DIÁLOGO DE ILLICH E FREIRE EM TORNO DA 

EDUCAÇÃO PARA UMA NOVA SOCIEDADE 

Peri Mesquida 

Introdução 

Esse texto, relatório parcial de uma pesquisa sobre “As epistemologias 

que fundamentam a teoria da educação de Paulo Freire”, procura refletir sobre 

o pensamento de Ivan Illich e Paulo Freire, dois autores que viveram na mesma 

época, dialogaram, aproximaram-se e se distanciaram, mas deram uma 

importante contribuição para a reflexão sobre a escola e sobre a educação na 

América Latina. Procuramos, aqui, sustentar a tese de que da mesma maneira 
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que Ivan Illich defendeu a desescolarização da sociedade, Paulo Freire, por 

sua vez, bateu-se pela desescolarização da educação, tendo como objetivo a 

libertação do homem e da mulher oprimidos, excluídos do sistema capitalista 

de produção. 

Se Paulo Freire acreditava que os círculos de cultura poderiam substituir 

a escola e virem a ser loci de construção da autonomia e da liberdade, em um 

ambiente de intercâmbio de saberes e de saber-fazer, Ivan Illich pensava que 

seria necessário criar redes pedagógicas de comunicação capazes de 

aproximar os homens e estimular a troca de conhecimento em um ambiente 

“convivial” e produtivo. Isso porque, para ele, a escola atual está a serviço do 

mercado, produzindo consumidores destituídos de crítica e de autonomia, 

portanto, carentes de liberdade. 

Uma tese: A desescolarização da educação 

Paulo Freire percebe a educação como comunicação, diálogo, encontro 

de pessoas que procuram a razão de ser dos acontecimentos (FREIRE, 1977, 

p. 77), pois, para ele, a educação é diálogo ou não é educação. Mas, Freire 

une o conceito de educação ao de cultura, sendo esta o resultado da ação 

criativa do homem, da práxis humana (FREIRE, 1971, p. 109). Para Freire, a 

educação e a cultura andam juntas em uma relação dialética e prática. Assim, 

Paulo Freire acredita no homem (livre), enquanto criador de cultura, quando ele 

constrói novos saberes na práxis pedagógica fundada no diálogo. E a única 

práxis pedagógica válida para ajudar as pessoas excluídas a não mais se 

subjugarem à opressão é a ação educativa fundada no diálogo, no qual as 

figuras de professor e aluno são substituídas pela de educandos, pois, ninguém 

ensina ninguém, os homens se educam uns com os outros: “O educador não é 

aquele que somente ensina, mas aquele que, durante a ação educativa, é 

também educado pelo diálogo com o educando” (FREIRE, 1977, p. 68). E isso 

não acontece na escola. 

Assim, essa educação criadora de cultura, de uma nova cultura, não se 

identifica com a prática pedagógica “bancária”, desenvolvida na escola, onde o 

saber é depositado na cabeça do aluno como se o educando fosse um 

recipiente passivo de conteúdos, mas ela se constrói em um processo de ação 
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coletiva dos agentes educativos. Não se trata mais de uma “pedagogia da 

resposta”, mas de uma pedagogia alicerçada em perguntas provocadoras de 

novas questões (a maiêutica de Sócrates), tendo como objetivo a tomada de 

consciência da opressão, na qual se encontram os educandos, tendo em vista 

a libertação. Trata-se, pois, de uma práxis pedagógica claramente teleológica 

E, se esta prática pedagógica é teleológica, ela tem como motor que a anima a 

esperança de chegar ao fim sonhado: a libertação. E, a libertação começa pela 

libertação da escola. Dessa maneira, a libertação é a utopia a estimular a ação 

educativa capaz de transformar a vida dos homens e das mulheres mudando 

sua visão de mundo e de si mesmos. Esta ação educativa libertadora se realiza 

pelo diálogo fundado na palavra, pois os oprimidos devem aprender a “dizer, ler 

e escrever o mundo” (FREIRE, 1977, p. 68: “educação libertadora, fundada em 

problemas, é a ação de conhecer – de nascer com”). A aprendizagem da 

palavra possibilita ao homem e à mulher excluídos do sistema capitalista de 

produção, pensar o mundo decifrando os códigos que os opressores 

estabelecem para dominar; torna possível, também, a vontade de se 

comunicarem uns com os outros e de anunciarem a libertação enquanto utopia 

a se realizar: “a palavra tem duas dimensões: a reflexão e a ação. Assim, a 

verdadeira palavra é práxis da liberdade” (FREIRE, 1971, p. 72). Portanto, 

podemos constatar com Paulo Freire, que “a pedagogia do oprimido é uma 

pedagogia humanista e libertadora” (FREIRE, 1977, p. 41), fundada na reflexão 

sobre o contexto de exclusão e da situação de opressão na qual os homens e 

as mulheres se encontram e sobre a ação que os incita a sair desse estado de 

“escravidão”. Uma obra que não pode ser realizada pela escola atual. 

Paulo Freire acredita que a educação, na medida em que ela chega à 

consciência dos homens e das mulheres, permitindo-lhes conhecer o mundo 

(saber), pode realizar uma “metanoia”, uma conversão, uma transformação 

radical. Essa “metanoia” não é somente uma mudança interior, mas uma 

transformação de concepção de mundo que se exterioriza na forma de práxis 

libertadora a se materializar fundada na esperança de conquistar uma vida 

melhor e mais humana. É assim que Paulo Freire pode anunciar a utopia como 

ação revolucionária: “A utopia é revolucionária porque ela é o anúncio de um 

mundo que se humaniza” (FREIRE, 1971, p. 43). Portanto, quando pensa 



 

74 
 

sobre a libertação do oprimido, Paulo Freire tem os olhos fixos no futuro. Ele 

volta seu olhar para o futuro fazendo uma crítica radical do presente, isso 

porque o “princípio da esperança que anima a utopia faz da crítica do presente 

[...] o momento decisivo da construção de uma utopia militante e concreta” 

(FURTER, 1974, p. 152). E, o presente, para Paulo Freire, tem a ver com o 

modo de produção capitalista e sua teoria legitimadora, o neoliberalismo, que 

se tornou uma visão social de mundo difundida, em particular, pela escola. O 

capitalismo é, pois, o inimigo a combater pela ação pedagógica - o capitalismo 

e os aparelhos que ele utiliza para se manter como modo de produção 

dominante. E, é claro, entre esses aparelhos, se encontra a escola capitalista 

que se tornou um aparelho de opressão (LAVAL, 2003, p. 79). 

Portanto, Paulo Freire toma o pensamento utópico como pensamento 

que se realiza enquanto ação revolucionária e, assim, ele acredita que a prática 

pedagógica pode também tornar-se revolucionária na medida em que ela se 

fundamente na esperança militante da conquista da liberdade. E, para 

conquistar a liberdade, faz-se necessário reconstruir o espaço da ação 

educativa onde a escola tal como ela existe não teria mais lugar. 

Essa maneira de perceber a prática pedagógica aproxima o conceito de 

educação freireano da paidéia da Grécia Clássica, em especial da Paidéia 

socrática, conforme nos mostra Platão, na República e no Gorgias. Isso porque 

o homem se encontra no centro do pensamento educativo da Grécia Clássica, 

pois o princípio “espiritual dos gregos não é o individualismo, mas o 

„humanismo‟ [...] no sentido de humanitas [...] que se traduz pela educação do 

homem segundo a verdadeira forma humana [...] uma forma que se revela nas 

obras dos poetas, dos filósofos e dos homens da política” (JAEGER, 1989, p. 

12). Trata-se do homem livre, dotado de aretê (virtude= negação dos 

determinismos). O mesmo autor afirma que o método da paidéia grega é o 

diálogo que tem como ideal a techne, subordinando o saber a um fim prático: a 

liberdade (PLATÃO, 1970, p. 332). No tempo de Sócrates a palavra “livre” 

(eleluteros) se opunha a “escravo” (doulos). Portanto, a verdadeira finalidade 

da educação é oferecer ao homem as condições para alcançar o objetivo de 

sua vida: a humanitas. Assim, a “paidéia torna-se um poderoso elemento de 

resistência na luta do homem em favor da liberdade” (JAEGER, 1989, p. 395). 
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Da mesma maneira que Sócrates, Paulo Freire concebe o ser humano 

envolto pela paidéia como aquele que tem consciência do telos, da finalidade a 

alcançar e coloca mãos à obra para alcançar o objetivo. Seu instrumento por 

excelência é o logos, a palavra, a serviço do diálogo e da libertação: o homem 

e a mulher educados por meio da palavra dotada de sentido e que tem a ver 

diretamente com as coisas da comunidade, Platão chamava de logos dialetiké, 

isto é, a palavra que se expressa pela dialética, a única capaz de levar o 

homem e a mulher (o homem oprimido, diria Paulo Freire) na direção da 

liberdade (JAEGER, 1989, p. 831). Por isso, a liberdade enquanto utopia, é o 

sonho sonhado que se atualiza pela ação revolucionária da paidéia 

metamorfoseada em palavra (logos) anunciadora da libertação. Uma palavra 

que é também sinal de liberdade. Assim, ela pode ser chamada de palavra 

utópica, como queria Paulo Freire (FREIRE, 1977, p. 122). Uma palavra que se 

faz vida nos círculos de cultura, espaços da educação que não têm nada a ver 

com a escola capitalista. 

Isso significa que a utopia concreta chama a atenção para uma realidade 

que pode ser transformada pela ação daquele e daquela que passaram pelo 

processo de “conscientização” e que aprendem a ler o mundo e colocar em 

ação a palavra transformadora: o logos materializado nos círculos de cultura. 

Mais ainda: para anunciar é necessário conhecer. Assim, o logos torna-

se método (de conhecimento), instrumento que ajuda o oprimido, na 

terminologia de Paulo Freire, a ler o mundo para perceber as bases históricas 

da opressão. 

O engajamento de Paulo Freire na luta pela libertação dos oprimidos se 

realiza, portanto, pela “paidéia”, isto é, pela pedagogia que se traduz em ensino 

que vem do oprimido (que tem sua origem no oprimido), ele próprio engajado 

na luta em favor da liberdade e da justiça estimulada pela utopia fundada na 

esperança de uma vida melhor em uma sociedade 

dominada pelo “império” da liberdade. Assim, na medida em que a escola, tal 

como a conhecemos, está nas mãos dos dominantes no sistema capitalista de 

produção, ela deve ser substituída por um outro espaço educativo: os círculos 

de cultura. 
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Paulo Freire e a educação popular 

Paulo Freire optou por se engajar na luta em favor dos humildes, dos 

excluídos da sociedade, os analfabetos, enfim, em favor do povo. Portanto, é 

fundamental que a educação torne possível aos oprimidos (excluídos, 

analfabetos etc.) “pronunciar” o mundo e “anunciar” um mundo melhor para 

eles e para os outros homens e mulheres (FREIRE, 2002). Assim, Paulo Freire 

dá grande importância à palavra. Na medida em que a prática pedagógica é 

uma ação fundada na palavra, a educação e a vida não podem estar 

separadas. Freire acreditava, pois, que aprendendo as palavras, com seu peso 

cultural e histórico, o “educando constrói uma consciência política capaz de 

ajudá-lo a vencer a opressão”. Para Freire, a conquista da história por aqueles 

que não têm o direito de se fazerem atores na sua história, passa pela 

conquista da palavra: “é necessário dar a palavra aos miseráveis para que eles 

possam pronunciar o mundo” (FREIRE, 1979, p. 62), no sentido não somente 

de dizer as coisas com convicção e de ser capaz de anunciar o que pensam 

enquanto uma “boa nova”, mas também “pronunciar o mundo”, no sentido de 

transformar e o transformando, torná-lo mais humano pela humanização de 

todos” (FREIRE, 1979, p. 62). Trata-se, portanto, de uma palavra anunciadora 

da boa nova, mas, também, transformadora. A consciência de si e da realidade 

dá ao oprimido essa coragem da qual ele precisa para se mostrar ao mundo e 

para transformá-lo. 

A rigor, a consciência do oprimido foi modelada pela concepção de 

mundo do opressor. Dessa forma, o oprimido adere aos valores, à ideologia 

(falsa consciência – Marx na Ideologia Alemã), aos interesses do opressor, fato 

que não lhe dá condições de ser livre. A consciência do oprimido abriga a 

consciência do opressor. A educação pode ser a força libertadora 

do oprimido – dos oprimidos – pois o “homem não se liberta sozinho” (FREIRE, 

1977, p.85), e a educação é, por natureza, comunitária. 

Na medida em que a libertação, para Paulo Freire, é também 

comunitária, os homens e as mulheres se libertam na medida em que se unem 

uns aos outros (nos círculos de cultura, por exemplo). Assim, os círculos de 
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cultura tornam-se locais de convivialidade onde cada um é responsável por 

comunicar ao outro aquilo que ele sabe a partir das “palavras geradoras”, 

do diálogo solidário e produtor de cultura – de uma nova cultura (FREIRE, 

2005, p. 17). 

Mas a educação que pode promover a libertação, não é uma educação 

qualquer. Como vimos, Paulo Freire chama de “bancária” a educação pela qual 

o educador “deposita” o saber na cabeça dos “educandos”. Estes devem 

escutar, obedecer e mostrar ao “mestre” que aprenderam os conteúdos 

ensinados, sendo o exame a retomada do conhecimento 

pretensamente apreendido. A relação professor/aluno é vertical. Para superar a 

educação bancária, Freire propõe o diálogo fundado no logos (a palavra) 

enquanto prática educativa. Com o diálogo, a relação não é mais entre um 

mestre e um aluno, mas entre pessoas que aprendem juntas, precisamente 

porque o “educando” não é uma “tabola rasa” sobre a qual o mestre “imprime” 

o conhecimento. O “educando” tem toda uma história de vida, de experiências, 

de prática que é fundamental levar em consideração no processo educativo. 

Abre-se, assim, o caminho para a co-laboração (ação produtiva conjunta), para 

a convivialidade e para a síntese cultural, portanto, para a libertação. De 

“sujeito” (pessoa submetida), o educando passa a ser cidadão, apto a governar 

e a indicar a direção, o caminho a seguir. Assim, a educação torna-se 

libertadora (realiza a práxis: a reflexão e ação), pois desperta no indivíduo a 

criticidade, a capacidade de realizar a crítica – o juízo - do “sistema” e a 

denunciar a opressão (“da consciência ingênua à consciência crítica” 

transformadora). Dessa forma, o oprimido toma consciência de que a utopia 

pode se realizar e a esperança pode deixar de ser um princípio para se 

concretizar e, ele, excluído, passa a acreditar que tem condições de tomar o 

futuro nas próprias mãos e começar a lutar para transformar a realidade 

presente: 

trata-se de uma ação transformadora tornada possível pelo fato de que ele 

construiu o caminho que o levou da consciência mágica para a consciência 

crítica (FREIRE, 1974a). De certa maneira, o excluído passa a ser uma pessoa 

que não se “con-forma” com a sociedade tal como ela se apresenta, mas 
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alguém que quer edificar um mundo novo e melhor. Trata-se, portanto, de uma 

educação que ajuda a transformar o mundo e a torná-lo mais humano 

(FREIRE, 1979). 

Quando Paulo Freire fala sobre a “transformação do mundo” ele se 

refere aquele mundo absorvido pelo sistema capitalista de produção com a 

teoria que lhe dá legitimidade: o neoliberalismo (FREIRE, 2000), pois “ao lado 

do poder material, há sempre uma outra força, a ideologia, ela também 

material, que reforça o poder material do modo capitalista de produção” 

(FREIRE, 1995, p. 23). 

No entanto, é fundamental que a educação não tenha qualquer 

obstáculo no seu caminho e a escola é um obstáculo, pois a escola é um 

aparelho ideológico do Estado (ALTHUSSER, 1985) que não permite que a 

educação seja livre e libertadora. Por isso, Paulo Freire pensa nos círculos de 

cultura que, da mesma maneira que os “conselhos de fábrica”, de 

Gramsci, reúnem os iletrados em um ambiente de liberdade e de igualdade. 

Assim, a educação não se origina dos manuais didáticos oferecidos pelo 

Estado – intermediários entre a educação e o educando – pois, para Freire, 

“ninguém ensina nada a ninguém; os homens aprendem uns com os outros” 

(FREIRE, 1974). Nos círculos de cultura, espaços conviviais de ação 

pedagógica, o diálogo horizontal é o método, o meio, o instrumento da 

comunicação entre os educandos e o “educador” é também um aprendiz. 

Trata-se, portanto, de desescolarizar a educação para construir uma 

sociedade igualitária, mais humana e mais solidária. 

A outra tese: desescolarizar a sociedade 

Ivan Illich nasceu em Viena (Áustria), em 1926 e morreu em Bremen 

(Alemanha), em 2002. Autor de uma obra polêmica e lúcida, Illich critica o 

progresso e aquilo que lhe dá legitimidade: a satisfação de necessidades 

artificiais, no modo de produção capitalista. Nesta sociedade, a escola vem a 

ser uma “igreja educativa”. Urge, portanto, construir uma sociedade diferente – 

uma sociedade capaz de promover atitudes também diferentes nas pessoas, 

mudando de forma radical os instrumentos que são usados para educar os 
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homens e as mulheres (ILLICH, 1990). Faz-se necessário “abrir o caminho 

para um futuro cenário do qual terão desaparecido as escolas organizadas 

segundo os modelos atuais” (ILLICH, 1975, p. 86-87). Isso porque as “escolas 

existem para graduar e, portanto, para degradar” (ILLICH, 1975, p. 92). Assim, 

“não há qualquer razão para manter uma tradição medieval que obriga o 

homem a se formar para o „mundo secular‟, encarcerando-o em uma redoma 

sagrada, seja ela um convento, uma sinagoga ou uma escola” (ILLICH, 1975, 

p. 95). Portanto, a escola se opõe à liberdade, pois onde houver a escola não 

haverá lugar para a liberdade já que ela é a fábrica onde a dominação é 

produzida: “a escola, esta vaca sagrada, aumenta e torna racional a 

coexistência de duas sociedades, sendo uma colonizada pela outra” (ILLICH, 

1975, p. 98). “Oprimida pela outra”, diria Paulo Freire. 

Illich acredita que a escola moderna tornou-se a igreja “oficial dos 

tempos da secularização (que se opõe ao sagrado)...a qual tem por objetivo 

incorporar os indivíduos ao Estado industrial. Assim, nas Metrópoles, a escola 

tem sido a instituição integradora; nas colônias, ela inculca nas classes 

dominantes os valores do poder imperial e confirma nas massas o sentimento 

de inferioridade diante da elite escolarizada” (ILLICH, 1975, p. 103). 

Assim, Illich acredita que “é urgente desescolarizar não somente a 

educação, mas também, a sociedade” (ILLICH, 1985, p. 23). Dessa maneira, 

constata que a desescolarização radical da sociedade deve começar pela ação 

de desvelar o mito da escolarização criado pelos revolucionários culturais, deve 

continuar trilhando o caminho da libertação dos espíritos dos outros da homens 

da falsa ideologia da escolarização – ideologia que permite à escola domesticar 

as pessoas. Finalmente, chegará o estágio final e positivo da luta em favor da 

libertação da educação (ILLICH, 1975, p. 105). 

A escola enquanto aparelho da sociedade civil a serviço da sociedade 

política (Estado), prepara o homem para se sujeitar à ordem estabelecida, pois 

é na escola que o estudante se submete aos “ritos de iniciação à ordem” os 

quais o conduzem ao batismo com a água da obediência dócil” (ILLICH, 1975, 

p. 101). Na medida em que a escola está a serviço da ordem estabelecida, ela 

é, para Illich, um “símbolo do status quo” (ILLICH, 1985, p. 105). Em uma 
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palavra: a escola capitalista é um instrumento de cegueira e de opressão do 

ser humano, portanto, de desumanização. 

Para Illich, a nova igreja do mundo é a indústria do saber, ao mesmo 

tempo “fornecedora do ópio e lugar do trabalho durante um tempo cada vez 

maior da vida da pessoa. A desescolarização está, assim, na raiz de qualquer 

movimento que tenha por objetivo a libertação do homem” (ILLICH, 1985, p. 

87). 

A sociedade de consumo tem necessidade da escola para formar 

consumidores, pois é uma instituição que “manipula os seres humanos” 

(ILLICH, 1985, p. 96). Assim, “sob o impacto da urbanização acelerada, as 

crianças vêm a ser uma fonte natural moldadas pelas escolas a fim de servirem 

de alimento para a máquina industrial” (ILLICH, 1985, p. 114). A escola introduz 

as crianças “no mito do consumo interminável” (ILLICH, 1985, p. 75) e o mito 

do consumo interminável “tomou na nossa sociedade o lugar preenchido pela 

fé no caminho para a vida eterna, na maneira cristã de pensar” (ILLICH, 1985, 

p. 82). 

Dessa maneira, o homem comum moderno é um consumidor de 

produtos desnecessários cuja necessidade puramente artificial é estimulada na 

e pela escola. Isso porque a escola é parte do modo de produção capitalista e 

se “a participação em um sistema de produção foi sempre uma ameaça para a 

função profética da igreja, da mesma maneira ela representa uma ameaça para 

a função educativa da instituição escolar” (ILLICH, 1985, p. 104). Portanto, 

desescolarizar a sociedade significa combater a escola atual enquanto 

aparelho a serviço do modo de produção capitalista. A escola capitalista não 

tem nada a ver com a “scholé” grega, lugar de ócio dignificante na qual os 

educandos se encontravam com a sabedoria e aprendiam, pelo diálogo, uns 

com os outros e todos com o filósofo (ILLICH, 1975). É urgente, assim, 

rechaçar a idéia difundida por toda a parte que “o homem social cresce 

somente dentro do útero escolar” (ILLICH, 1985, p. 115). Portanto, “acreditar 

que a educação somente ocorre na escola é a mesma coisa que confundir a 

salvação com a igreja” (ILLICH, 1985, p. 35). 
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Diante dessa crítica radical à escola, o que Illich propõe? Afinal, a sua 

reflexão não se limita a denunciar criticamente o papel da escola. Illich tem 

propostas concretas. Para ele, um sistema educacional precisa ter três 

objetivos: 1) dar a todos aqueles que querem aprender, a possibilidade de ter 

acesso aos recursos educacionais disponíveis, durante toda a vida; 2) 

capacitar a todos aqueles que querem partilhar seu saber, de maneira que eles 

encontrem pessoas que querem aprender com eles; 3) dar oportunidade a 

todos os que querem difundir seus conhecimentos, a possibilidade de torná-los 

conhecidos. Dessa maneira, os educandos “não serão obrigados a seguir um 

currículo obrigatório ou a serem discriminados porque não têm um diploma” 

(ILLICH, 1985, p. 28). Por isso, Illich propõe a criação de uma “rede de 

oportunidades” constituída de quatro ramos: 1) um serviço de consulta aos 

meios educacionais (bibliotecas, laboratórios, teatros etc.; 2) intercâmbio de 

habilidades que dêem oportunidade às pessoas de compartilhar suas aptidões; 

3) teia de colegas – isto é, uma rede de comunicação que permita às pessoas 

apresentarem as atividades de aprendizagem nas quais elas querem se 

engajar para ensinar e aprender; 4) um serviço de consulta aos educadores em 

geral que podem e querem participar de um diretório, possibilitando o acesso 

ao seu endereço, ao seu currículum vitae etc., permitindo, assim, compartilhar 

os serviços (ILLICH, 1985). 

Finalmente, Illich propõe que os latino - americanos dediquem seu 

tempo, sua inteligência e sua imaginação na construção de „cenários‟ que 

permitam uma corajosa redistribuição das funções educativas pela indústria, 

pela política e por uma intensa preparação dos pais para que eles se ocupem 

desde o início da educação dos filhos (ILLICH, 1985, p. 98). 

Uma síntese 

A última assembléia dos educadores latino-americanos, realizada em 

Buenos Aires, em 2005, propôs-se a refletir, estudar e discutir a situação da 

educação nos países do Sul do Continente latino-americano, mas em nenhum 

momento colocou em questão a escola atual. Este Congresso reuniu a Central 

dos Trabalhadores da Educação da República Argentina (CTERA), a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE – Brasil), o 
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Colégio de Professores (Chile), a Associação dos Funcionários da UTU – 

AFTU e da Federação dos Nacional dos Professores do Ensino Secudário 

(Uruguai) e uma associação dos sindicatos dos professores do Canadá – 

Central dos Sindicatos do Quebec (CSQ), a British Columbia Teacher‟s 

Federation (FEECEB) e a Ontário Secondary School Teacher‟s Federation 

(FEESO). Os Anais do Congresso mostram que os temas mobilizadores dos 

educadores latino-americanos e canadenses foram: a situação das escolas, a 

forte influência do pensamento neoliberal sobre as políticas públicas da 

educação, o salário. Diante disso, não se pode deixar de formular a seguinte 

questão: será que o pensamento e as propostas de Paulo Freire e Ivan Illich 

pertencem a uma outra época? 

Para Paulo Freire, em uma situação de colonialismo, o “outro” não é 

jamais reconhecido na sua alteridade. Ele tem somente uma existência 

funcional e vive na dependência, como nos mostra Friederich Engels no seu 

Anti-Dühring (referindo-se às relações de Robinson Crusoé e Sexta-Feira, do 

romance de D. Defoe). Assim, o homem freireano, reeducado, irá se descobrir 

plenamente responsável de seu destino e ao longo da vida procurará, com 

seus contemporâneos, o significado do processo de ser mestre do seu destino. 

Portanto, para Freire, não se ensina ao homem a dizer as palavras, mas ele 

mesmo aprende a “pronunciar” sua própria palavra cuja densidade de 

significado faz dele criador e portador da sua história. A palavra torna-se logos! 

Isto é, concretização. Por isso, a paidéia, pelo logos, pode realizar a utopia 

freireana (FREIRE, 1974b): a construção de uma sociedade na qual a liberdade 

não é simplesmente um vocábulo, mas uma realidade concreta. Podemos, 

ainda, afirmar que a educação como prática da liberdade, tem como elemento 

mediador a pedagogia do oprimido – a pedagogia libertadora. Dessa maneira, 

Paulo Freire propõe uma educação e uma prática educativa diferentes 

daquelas em vigor na América Latina fundadas na autoridade do “mestre” e na 

memorização destituída da reflexão crítica, que a escola na sociedade 

capitalista tem a função de difundir. Para começar, ele desescolariza a prática 

educativa criando os círculos de cultura nos quais as relações são horizontais e 

onde os educandos são colaboradores no processo da ação educativa. Um 

círculo de cultura pode funcionar em qualquer parte: em uma igreja, no galpão 
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de uma granja...sob uma árvore (“ À sombra dessa mangueira”, 1995). A 

desescolarização da educação para Paulo Freire é fundamental, pois, 

na sua proposta de prática pedagógica, trata-se de mudar a sociedade e 

construir uma sociedade nova. E, a escola pertence a uma sociedade 

opressora na medida em que é expressão de um sistema econômico produtor 

de opressão e de marginalização. Por isso, os círculos de cultura são o 

“símbolo” de uma nova sociedade, livre, igualitária, solidária. Portanto, Paulo 

Freire pode defender uma educação como prática da liberdade e uma 

pedagogia que não se origina do opressor – uma pedagogia do oprimido, que 

é, na realidade, uma pedagogia da esperança, da utopia como ação 

revolucionária. 

Nos círculos de cultura não é a cultura escolar, sistematizada, que conta, 

mas a cultura dos educandos, pois o processo de formação educativa começa 

pela escolha de palavras utilizadas por eles – palavras que têm sentido para 

eles. Assim, em lugar do livro, o que aparece é a palavra dos educandos. 

Da mesma maneira, Ivan Illich defende uma nova educação para uma 

nova sociedade: uma sociedade sem escolas, que exige, conseqüentemente, 

uma educação desescolarizada, pois a existência da instituição escolar tem a 

ver com o sistema capitalista de produção, responsável pela degradação da 

consciência de homens e mulheres e pela degradação do planeta. Na obra A 

celebração da consciência, Illich lembra os “debates” que teve com Paulo 

Freire e da proximidade de seus pontos de vista. Na página quarenta e sete ele 

dá um testemunho sobre a importância da prática educativa freireana nos 

círculos de cultura: “Parecia-me que os participantes (os educandos) pegavam 

a realidade nas suas próprias mãos por meio de uma aprendizagem criativa na 

qual o diálogo era o instrumento de pesquisa e de produção de um novo 

conhecimento” (ILLICH, 1975, p. 47). 

Illich e Freire se aproximam não somente pela crítica que fazem da 

sociedade na qual vivemos, mas, ainda pela posição que assumem com 

relação à função da escola e da educação, colocadas a serviço do sistema 

capitalista de produção e legitimadas pelo neoliberalismo. Aproximam-se, 

ainda, porque anunciadores de uma nova sociedade e de uma nova educação, 
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capaz de formar homens e mulheres que “sejam ao mesmo tempo autônomos 

e anárquicos, motivados, mas não-planejados, mas estimulados pelo 

entusiasmo revolucionário” (ILLICH, 1975, p. 71). Aproximam-se, também, pela 

crítica que tecem à escola e por suas propostas de novas práticas pedagógicas 

que são, ao mesmo tempo, libertadoras e formadoras do homem e da mulher, 

novos construtores da nova sociedade – uma sociedade de convivialidade, de 

diálogo, de solidariedade. 

Vimos que o ponto de partida das reflexões e da prática de Paulo Freire 

e Ivan Illich são o homem e a mulher oprimidos pelo sistema capitalista de 

produção e seus aparelhos de difusão de concepções de mundo dos quais o 

mais importante é a escola. A solução? A libertação do ser humano começando 

pela libertação da educação. Para eles, é fundamental que denunciemos, hoje, 

a situação na qual homens e mulheres se encontram para que se possa ter um 

futuro de liberdade. Assim é possível libertar o futuro” (ILLICH, 1971), por meio 

de uma “educação como prática da liberdade” (FREIRE, 1971). 

Ainda mais: tanto Illich quanto Freire denunciam a utilização da técnica e 

da tecnologia na medida em que a ciência está a serviço dos interesses de 

pequenos grupos de homens e de certos países (ILLICH, 1975; FREIRE, 

1995). Para Freire, a técnica e a tecnologia devem ser colocadas a serviço das 

relações entre os seres humanos, das relações humanas (Diálogo com Peter 

Mc Laren, 1987); para Illich, é necessário que a técnica e a tecnologia sejam 

revisitadas pelo espírito do homem autônomo. Isso porque o homem na 

sociedade capitalista é heterônomo – perdeu a autonomia: depende de uma 

tecnologia que ele não domina: a energia nuclear, a auto-estrada, a genética, o 

genoma, os produtos químicos e biológicos. Ele depende de coisas que ele não 

construiu. Ele depende de um saber que ele não edificou. 

Freire e Illich eram humanistas, isto é, homens preocupados com a 

situação dos seres humanos condenados a consumir cada vez mais, pois, para 

eles, vivemos em uma sociedade de consumo na qual os meios de formação 

de opinião e, entre eles, a escola, fazem-nos imaginar que temos 

“necessidades” e que essas “necessidades” são fundamentais para a vida 

individual e coletiva. A solução de Freire: a conscientização, a tomada de 
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consciência, obra da educação nos círculos de cultura (FREIRE, 1979); a 

solução de Illich: a tomada de consciência da situação pela comunicação entre 

as pessoas, pela construção de redes de convivialidade (ILLICH, 1985). 
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Nada é impossível de mudar 

 Desconfiai do mais trivial,  

na aparência singelo.  

E examinai, sobretudo, 

 o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente: 

 não aceiteis o que é de hábito 

como coisa natural, 

 pois em tempo de desordem sangrenta, 

 de confusão organizada, 

 de arbitrariedade consciente, 

 de humanidade desumanizada, 

 nada deve parecer natural  

nada deve parecer impossível de mudar 

 

Bertold Brecht 
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