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Ana Cláudia Peres, Bruno Dominguez e Elisa Batalha

O 6º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde 
pretendia, já no tema, promover Circulação e diálogo entre saberes 
e práticas no campo da Saúde Coletiva. Da circulação e dos diálo-
gos travados em palestras, mesas redondas e grandes debates na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), entre 13 e 17 de novembro, o 
que emergiu foi a necessidade de recolocar os sujeitos no centro de políticas, 
pesquisas e ações de saúde.

Para além de metodologias, estatísticas, ferramentas teóricas, planos 
de governo e metas do milênio, os 1,6 mil participantes do congresso bus-
caram resgatar o aspecto humano da ciência e da saúde. Esse entendimento 
já começaria a se difundir na abertura do evento, quando a vice-presidente 
do congresso, Roseni Pinheiro, propôs pensar compartilhadamente a ciência 
como empreendimento humano e a saúde como um direito dos homens.

No mesmo tom, a presidenta do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
Maria do Socorro de Souza, falou da urgência de os sanitaristas se mobili-
zarem para alcançar a saúde que os brasileiros querem e precisam. “Somos 
militantes, mas cada um no seu lugar, e nem sempre vencedores da grande 
luta que é afirmar o SUS nos preceitos da Reforma Sanitária, como direito 
humano. Participamos de simpósios, congressos, mas outros atores, com 
outros interesses, é que têm o poder de definir a agenda da saúde”, observou.

O presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, indicou que as 
ciências sociais e humanas são, justamente, o espaço privilegiado para articular 
visões tão diversas da saúde: “São capazes de alargar campos e objetos de 
estudo, de modo a conseguir responder às demandas de cada conjuntura”.

(Des)encontros

O foco nos sujeitos seria reforçado na conferência de Madel Therezinha 
Luz, professora da Uerj e pesquisadora colaboradora da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
em que lembrou que “a saúde, como a felicidade das pessoas, é socialmente 
forjada no encontro ou no desencontro”, superando a visão epidemiológica e 
partindo da abordagem das ciências sociais e humanas. Em sua fala, intitulada 
Pequenas destruições, danos irreparáveis: comentários aos modos sociais de 
vida no capitalismo contemporâneo — implicações na saúde coletiva, ela 
discorreu sobre os efeitos na saúde da tendência individual e individualizadora 
do modo de vida atual.

Madel tratou especialmente da pletora de sons e imagens que nos invadem 
por olhos e ouvidos a partir do que denominou de “tecnoveículos” — celulares, 
leitores de mp3, rádios de automóveis, TVs. “Os tecnoveículos criam obstáculos 
à comunicação, atrapalham o interesse pelo que está a nossa volta, esgarçando 
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o tecido social e gerando uma insatisfação coletiva 
marcada por estresse, impaciência e agressividade”. 
Dessa dessocialização, disse, resulta uma multidão 
triste, de fisionomia fechada, desfilando pelas ruas.

Na avaliação dela, esses artefatos intervêm no 
nosso existir sem nos darmos conta, atingem nossas 
atitudes, nosso modo de agir como sujeitos e atuam 
na sociedade como um todo provocando danos à 
sociabilidade. “Os tecnoveículos não são neutros, 
criam sentidos e geram mensagens, em geral, para 
o consumo. Estão longe de construir sujeitos: refor-
çam os indivíduos como consumidores”.

A destruição do tecido social pode ser consta-
tada, mesmo que ainda não haja instrumentos para 
medir os prejuízos gerados pelas pequenas destrui-
ções diárias do vínculo primário entre as pessoas, 
disse Madel. “Os humanos somos animais sociais, 
tendemos a nos reunir em bandos, é a percepção 
de pertencimento a um todo que nos aglutina. O 
que pode acontecer a uma civilização quando esta 
se isola em átomos que se distinguem entre si por 
preço e exclusividade do objeto consumido, pela 
mercadoria transformada em fetiche?”, questionou.

Segundo Madel, a sobrevivência foi garantida 
até aqui porque a sociedade estabeleceu como 
princípio a solidariedade, o apoio mútuo, o socorro 
aos mais vulneráveis, a partir da percepção de que 
todos, em algum momento, poderiam precisar de 
ajuda, afirmou ela. “O fato de nos distanciarmos, 
de incentivarmos a desconfiança, o medo do outro, 
causa dano irreparável no tecido social”, reforçou, 
admitindo que organizações, instituições, firmas e 
agentes que controlam o capital ganham com isso.

“Estamos sendo levados à competição no 
trabalho e pelo trabalho, muitas vezes destituída 
de compromissos éticos. O jogo do ‘cada um por 
si’ a qualquer preço é causador de muitos prejuí-
zos”. Para Madel, toda essa mutação não seria tão 
preocupante se instituições pilares não tivessem 
se corrompido, como a justiça — em referência 
não ao poder judiciário, mas à dimensão social 
presente nos três princípios que originaram o Estado 

republicano: liberdade, igualdade e fraternidade. 
“Sem justiça não há esperança de vida saudável. Não 
creio que haja dano maior a uma sociedade do que 
a perda de esperança na justiça. Cidadãos perdem 
a condição de cidadãos, tornado-se uma multidão 
de indivíduos soltos”, comentou. 

Essa multidão tende a se aglutinar para con-
seguir o que precisa, torcer, comemorar, protestar, 
manifestar sua raiva destruindo, ressaltou Madel — 
que trata a multidão como sujeito, como novo ator 
social e político. “O sistema maltrata a multidão sem 
entender que sua revolta é fruto de necessidades 
profundas sem resposta. Estigmatiza. Precisamos 
nós, das ciências sociais, pensando a vida e a saú-
de atuais, nos ocupar desses fatos preocupantes. 
Necessitamos tentar vê-los como questão urgente 
da saúde coletiva, da nossa saúde como cidadãos 
também e construir uma sociedade mais justa e 
mais sadia”, conclamou.

O esgarçamento do tecido social traz riscos ao 
desenvolvimento do SUS. A professora do Instituto 
de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) Ligia Bahia alertou que “vivemos 
um embaralhamento moral preocupante”, em que 
predomina a visão de que é preciso haver ilhas de 
excelência em saúde em vez de acesso igualitário. 
“A perspectiva igualitária está fora de moda e é 
vista como nivelar por baixo. A perspectiva do SUS 
não é a perspectiva da excelência, mas da mudança 
social, da saúde como direito”, declarou a sanitaris-
ta, na mesa redonda “Produção do conhecimento 
e interesses conflitantes na relação entre público e 
privado na Saúde Coletiva”.

AlteriDADe versus estigmAtizAção

A dimensão humana também foi olhada mais 
de perto na mesa-redonda Direitos humanos, estig-
ma e enfrentamento de vulnerabilidades no contex-
to da saúde pública brasileira: dilemas atuais, que 
destacou o conceito de alteridade — concepção que 
parte do pressuposto de que todo homem interage 
e depende do outro. 

A psicóloga Vera Paiva, da Universidade de São 
Paulo (USP), trouxe para o debate a noção de estig-
matização, ou seja, a carga simbólica que determinada 
condição traz para o sujeito e o leva a ser discriminado. 
“Estigmatização é um processo social que sustenta a 
desigualdade”, definiu. Por conta do estigma que os 
envolvem, pessoas com o vírus HIV, usuários de drogas 
ilícitas, prostitutas, indígenas e mulheres grávidas, no 
momento do parto, sofrem risco de receber tratamen-
tos degradantes. “Violar direitos é aumentar a chance 
de as pessoas adoecerem”, resumiu.

Para ela, o fundamentalismo tem provocado 
retrocessos nas políticas; por exemplo, nas ligadas 
às experiências de sexualidade. “Existe uma atuação 
intencional contra as políticas de direitos humanos 
por parte das bancadas fundamentalistas. O Sistema 
Único de Assistência Social (Suas) e o SUS são regidos 
pelo Estado laico, mas 70% das câmaras municipais 
são ocupadas por fundamentalistas. A própria no-
ção de direitos humanos também foi estigmatizada 
como direitos para bandido. O fundamentalismo 
transforma pecador em bandido sem direito”.

Esses grupos se opõem à abordagem de 
direitos humanos na saúde, que apresenta sinais 
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de eficácia, como no combate à epidemia de HIV/
aids no país. “Na perspectiva de direitos humanos, 
começamos por considerar cada pessoa como sujei-
to de direitos. Levamos em conta a vulnerabilidade 
social implicada no processo saúde/doença”, expli-
cou Marcos Roberto Vieira Garcia, da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar).

O pesquisador tratou de um caso específico de 
estigmatização, o dos usuários de crack. Segundo 
ele, o estigma é a causa pela qual a política de 
redução de danos (Radis 136) não tem conseguido 
ser bem assimilada. “Redução de danos é um tema 
no qual existe um fosso entre a política e a opinião 
pública. O senso comum é a política baseada na 
internação”, declarou, apresentando dados que 
mostram que a maioria dos brasileiros aprova a 
internação compulsória de usuários da droga. “É 
preciso alertar para os cuidados com a alteridade”. 

criminAlizAção De sujeitos 

Na palestra As boas intenções da saúde 
pública: examinando a ética de direcionamento 
a subgrupos populacionais socialmente definidos 
para a promoção da saúde, os dilemas éticos e 
os direitos humanos também foram abordados, 
desta vez por Jeannie Shoveller, da Universidade 
de British Columbia, no Canadá. Jeannie indicou 
que cidadãos com HIV são criminalizados em seu 
país por transmitirem o vírus para outros: “Há 
pessoas na cadeia [por terem transmitido HIV] e 
isso é quebra de direitos humanos. É uma grande 
vergonha para o meu país”. 

Ela também provocou a reflexão sobre os 
sujeitos que são alvo de ações de promoção da 
saúde: como decidir, por exemplo, que grupos 
populacionais serão testados em uma pesquisa 
sobre HIV sem se criar um dilema ético? “Quantas 
e quais pessoas precisam ser testadas para termos 
informações epidemiológicas suficientes para po-
líticas de saúde eficazes? A quem se deve oferecer 
a testagem e como se deve abordar a pessoa?”, 
são algumas das questões que surgem. Mais uma 
vez, o congresso estava pensando nas pessoas por 
trás dos números.

Em pesquisas que buscam testar caminhonei-
ros, gays ou jovens, por exemplo, é comum que 
os sujeitos da pesquisa (se) perguntem: “Por que 
querem me testar?”, observou Jeannie. O convite 
para participar, por si, pode passar mensagem 
estigmatizante para o indivíduo que pesquisadores 
e profissionais de saúde encaixam em um grupo, 
mesmo quando há a opção de negar o exame — o 
opt out, considerou. “É preciso entender os subgru-
pos vulneráveis como altamente heterogênos e não 
como homogêneos”, frisou Jeannie.

Kenneth Rochel Camargo Jr., pesquisador do 
Instituto de Medicina Social da Uerj e presidente do 
congresso, criticou iniciativas brasileiras de testa-
gem para HIV em grandes eventos, como no Rock 
in Rio. “A testagem indiscriminada não se justifica”. 
Na avaliação de Jeannie, o modo com que a saúde e 
a ciência vêm lidando com as pessoas não é o mais 
adequado, mesmo em centros de excelência, como 
a universidade canadense a qual está vinculada. 
“Não necessariamente todas as questões éticas e 
de viabilidade são observadas”, admitiu.
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Como a saúde deve encarar a heterogeneidade 
humana? Como separar interações pessoais e 

processos subjetivos de transtornos e sintomas pas-
síveis de serem tratados com medicamentos? Essas 
preocupações sobre a condição humana também 
foram tema de debates no congresso.

A controvertida quinta edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-V) esteve na pauta de grupos de trabalho, 
comunicações orais e mesas redondas. Atualizado 
em maio de 2013, o documento — que lista dife-
rentes categorias de transtornos mentais e critérios 
para diagnosticá-los de acordo com a Associação 
Americana de Psiquiatria (APA) — tem recebido 
críticas da comunidade científica.

mAnuAl ‘normAtizADor’ e 
‘limitADo’

Para muitos estudiosos, o manual continua 
reproduzindo um modelo de atenção psiquiátrico 
de viés biológico e normatizador que traz como 
consequência a medicalização excessiva. Segundo 
o pesquisador canadense Laurence Kirmayer, da  
Universidade de McGill, no Canadá, havia a promessa 
de que, em sua nova versão, o manual levasse em 
conta as interações pessoais e os processos subjeti-
vos — e não apenas síndromes e sintomas clínicos. 
“Mas essa promessa não foi cumprida”, lamentou.

Ele avaliou que o novo documento é limitado 
e conservador e que não provocou quase nenhum 
impacto na prática psiquiátrica. “Apenas na retóri-
ca”, fez questão de acrescentar. “É preciso valorizar 
os contextos e os processos sociais e escutar a 
linguagem do paciente. É isso que pode introduzir 
ferramentas mais sofisticadas para os clínicos”. 

Intitulada O DSM-V e suas implicações, a 
mesa trouxe inúmeras provocações ao debate. 
A pesquisadora Sandra Caponi, da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), reforçou as crí-
ticas de Laurence e disse que o manual está longe 
de poder ser considerado a “bíblia da psiquiatria” 
ou de representar a natureza das patologias com 
uma linguagem comum e universal. “Por se tratar 
de uma lista de sintomas sem sustentação científica 
sólida, o DSM-V não poderá ser usado como marco 
de referência das pesquisas científicas”, argumen-
tou, temendo o uso meramente administrativo e 
burocrático do manual.

Publicado originalmente em 1952, o DSM 
apontava 106 categorias de desordens mentais. 
A cada nova edição, categorias são excluídas 
enquanto outras são renomeadas, reorganizadas, 
adicionadas. O DSM-III, de 1980, com 494 páginas 
e uma lista de 265 categorias, foi considerado uma 
revolução na prática psiquiátrica. Para Jane Russo, 
do Instituto de Medicina Social da Uerj, o DSM-III 
transformou-se em um marco por romper com a 
objetificação e a lógica classificatória.

Desde então, as revisões são sempre acompa-
nhadas de muita expectativa. Jane ponderou que, 
apesar de todas as críticas pertinentes ao DSM-V, 
a revisão do manual tem o mérito de lançar luzes 
sobre o tema com uma preocupação de desafiar o 
reducionismo biológico. A plateia atenta envolveu-
-se no debate, tentando relacionar o relatório às 
discussões atuais sobre direitos humanos.

A pAlAvrA é ‘fArmAcologizAção’

Já há uma palavra para representar o fenôme-
no contemporâneo que transforma uma condição 
ou capacidade humana em oportunidade para 
intervenção da indústria farmacêutica: farmaco-
logização — do inglês pharmaceuticalization. 
O termo, tema de palestra de Jonathan Gabe, da 
Universidade Royal Holloway, de Londres, inclui 
o uso de fármacos com objetivos não medicinais, 
como um “estilo de vida” entre pessoas saudáveis. 
E estende-se, segundo o pesquisador, além do 
alcance estritamente médico: “Pode haver farma-
cologização sem medicalização”.

“A obesidade, por exemplo, é tratada cada 
vez mais com medicamentos, e muitas vezes por 
meio de compras diretas pela internet”, explicou 
Gabe, para quem a relação direta da indústria com 
os consumidores é um dos principais aspectos da 
farmacologização. “Remédios são vistos no imagi-
nário como pílulas mágicas”, resumiu.

Gabe propôs lançar um “olhar antropológico” 
sobre o fenômeno. Sem deixar de ressaltar que me-
dicamentos podem de fato salvar vidas de pessoas 
que têm problemas de saúde, o pesquisador esmiu-
çou novos hábitos de consumidores e estratégias da 
indústria. Uma delas é “vender a ideia de doença”, 
ou seja, redefinir o que são problemas de saúde 
a partir do que tem uma solução farmacêutica. 
O que inclui renomear problemas pessoais ou as 
possibilidades e riscos de falhas: ansiedade social, 
síndrome das pernas inquietas e disfunção erétil 
foram alguns exemplos listados pelo estudioso.

“Vender a doença envolve também mudar 
as formas de governança, com a aprovação cada 
vez mais rápida de novas drogas para o mercado. 
As agências reguladoras passam a ser agentes da 
inovação, e não guardiãs da saúde pública”, disse 
ele, que considera aspecto essencial para a indústria 
farmacêutica alcançar a retirada dos obstáculos à 
livre oferta de seus produtos ao consumidor. 

O palestrante apontou também o uso cres-
cente de remédios para fins não médicos. Segundo 
ele, esse tipo de utilização tem três objetivos: 
a normalização, ou seja, tornar-se “normal” ou 
ajustado a um padrão; o reparo, como no caso 
de tratamento da calvície; ou ainda o aumento da 
performance em determinada atividade, quando 
o medicamento é utilizado por pessoas saudáveis. 
“Isso já vem sendo feito na ausência de qualquer 

Transtornos e sintomas: 
o que é ser normal?
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envolvimento médico, como no caso de estudantes 
e executivos que tomam o estimulante metilfenida-
to, a chamada ritalina (estimulante indicado para 
pessoas com transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade)”, observou. O uso crescente de 
antidepressivos, ansiolíticos e indutores do sono 
também foi mencionado por ele.

Para Gabe, a mídia desempenha importante 
papel na mediação da relação entre indústria e 
consumidores de medicamentos. Mas a sua atua-
ção não é, na opinião do pesquisador, tão direta e 
maniqueísta como o da propaganda propriamente 
dita: a mídia pode atuar como uma “ferramenta de 
marketing mascarada de educação”. Sobre o lança-
mento de novos medicamentos, por exemplo, Gabe 
afirmou que “a imprensa oscila entre a idealização 
e a condenação”. 

Ele chamou a atenção para os anúncios e as 
oportunidades de compra direta de medicamentos 
por meio das novas mídias: “Há um fenômeno de 
banalização, domesticação, no sentido de tornar-se 
uma ação doméstica, corriqueira, cotidiana”.  Gabe 
disse ver a procura de novos canais e suportes para 
a farmacologização. 

O pesquisador lembrou ainda que as associa-
ções de pacientes de doenças raras ou crônicas têm 
um potencial de ativismo para regular a entrada de 
novas drogas no mercado, e essa característica é 
explorada pela indústria: “Os pacientes e familiares 
são grupos de consumidores informados, tratados 
pela indústria como parceiros”. Na análise dele, 
essa relação pode ser tanto boa quanto ruim para 
a saúde coletiva. “O poder do ativismo pode levar 
à resistência ou, ao contrário, ajudar a indústria 
farmacêutica. Vai depender se os grupos estão 
cooptados ou mesmo formando uma barreira para 
defender-se dela”, ponderou. 

governAnçA globAl e 
meDicAmentos essenciAis

Em outra mesa, “Medicamentos e saúde glo-
bal”, o historiador Jeremy Greene, do Johns Hopkins 
Institute, nos Estados Unidos, reforçou a importância 
de se compreender a força e as ações da indústria 
farmacêutica. O autor dos livros Will to live, sobre a 
epidemia de aids, e The Republic of Therapy, afirmou 
que a saúde vem sendo reconceitualizada em termos 
farmacêuticos. 

Greene, que se declarou “um estudioso do 
que significa ser normal ou anormal, saudável ou 
doente”, defendeu que o conceito de saúde é cons-
truído culturalmente e historicamente. “Precisamos 
ter uma sensibilidade histórica para o conceito 
de saúde global. O desenvolvimento tecnológico 
não é suficiente para explicar o redirecionamento 
conceitual na direção das drogas, dos fármacos”, 
disse. Para ele, está em curso uma comoditização 
da saúde e dos corpos: “Em termos globais, há um 
excesso de consumo de medicamentos no Norte e 
um subconsumo no Sul”, explicou. 

O pesquisador discutiu o contexto político 
e histórico da criação da Lista de Medicamentos 
Essenciais e de suas alterações posteriores. O do-
cumento, publicado em 1977 e atualmente na sua 
17ª versão, é utilizado como modelo para a maioria 
das relações de medicamentos essenciais nacionais. 

A pergunta que a lista tenta responder é, segundo 
ele: “As pessoas têm direito aos fármacos?”.

“As listas de medicamentos essenciais nos 
países da África até poucos anos atrás eram uma 
total farsa porque não incluíam medicamentos 
contra a aids”, comentou Greene. Ao mostrar um 
mapa com dados sobre a gravidade da epidemia 
da doença no continente, ele afirmou que o estado 
de coisas apresentado evidencia a “falta de viabi-
lidade moral” das políticas globais de saúde. “As 
listas se compõem de medicamentos que não são 
mais o de primeira escolha. A indústria se utiliza do 
argumento ‘drogas velhas para um mundo pobre’, 
e as empresas se articulam de maneira a não ver a 
ameaçada a propriedade intelectual”.

Sobraram críticas também para a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições 
internacionais, que, segundo o palestrante, não 
conseguem ter eficácia normativa para defender 
que as listas de medicamentos essenciais sejam 
atualizadas e adequadas aos Estados. “A OMS está 
desabando. Não é o conceito de drogas essenciais, 
mas a OMS que está desabando. A ideia da lista é 
muito válida e a OMS deve ser a guardiã”.
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O Brasil é um país de Estado laico, ou seja, não 
possui uma religião oficial definida, não apóia 

nem discrimina nenhum credo. No entanto, na 
prática, não é bem assim. Apesar de a liberdade de 
crença e cultos divergentes ser garantida no artigo 
5º da Constituição Federal, a intolerância religiosa 
tem sido responsável por casos de perseguição e 
violência em todo o território nacional.

“Quem acha estranho um assunto como 
esse num congresso de saúde, tem que saber que 
a saúde é a principal área a sofrer com a força 
dos dogmatismos religiosos e o crescimento de 
um pensamento conservador”, alertou Kenneth 
Rochel Camargo Jr., do IMS/Uerj, na abertura da 
mesa intitulada Teocracia e fundamentalismos 
na contemporaneidade: ameaças à cidadania 
e ao Estado laico. Kenneth fez questão de listar 
algumas polêmicas que demonstram o tamanho 
do problema, como o projeto legislativo conheci-
do como “cura gay” (que permite aos psicólogos 
promover tratamentos com o objetivo de curar 
a homossexualidade), o Estatuto do Nascituro e 
censuras a campanhas de HIV/aids e de visibilidade 
às prostitutas. “Direitos humanos e civis são parte 
integral do direito à saúde”, provocou.

Para Sonia Correa, co-coordenadora no Brasil 
do Observatório de Sexualidade e Política ligado à 
Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (SPW/
Abia), o dogmatismo é um problema global con-
temporâneo que reflete o embate entre a plena 
realização dos direitos sexuais e reprodutivos e o 
campo religioso. A pesquisadora chamou a aten-
ção para o abismo que existe entre aquilo que as 
comunidades religiosas dizem e os discursos de 
seus representantes. “O problema não é a religião, 
mas os discursos. A voz religiosa não é só a voz 
dos dogmáticos. É preciso ouvir as comunidades”, 
pontuou. “E mais do que isso é preciso investigar 
sistematicamente como e por que essas vozes mais 

extremadas têm conseguido emplacar dogmas com 
tamanha facilidade”.

O deputado federal Jean Wyllys (Psol-RJ) 
avaliou a conjuntura nacional a partir dos conflitos 
legislativos que colocam, de um lado, os parlamen-
tares que defendem projetos de viés conservador 
e, de outro, aqueles que reconhecem a diversidade 
de práticas religiosas. “Mas não é um debate sim-
ples. A nossa cultura e nossas subjetividades estão 
impregnadas de uma moral cristã. A própria noção 
de direitos humanos que a gente evoca tem o seu 
fundamento no cristianismo”, disse, acrescentando 
que a intenção não é banir da esfera pública o 
ponto de vista religioso. “Mas é essencial que ele 
seja plural”.

Entre os projetos em tramitação no Congresso 
que ferem a laicidade do Estado brasileiro, Jean 
Wyllys fez questão de citar a PEC da Teocracia — 
como o deputado vem chamando a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 99, que possibilita que 
entidades religiosas questionem a constitucionalida-
de de leis no Supremo Tribunal Federal. Segundo o 
deputado, a proposta é mais um instrumento para 
abortar leis ou atos normativos que estendam a 
cidadania a homossexuais ou procurem preservar 
a dignidade humana. Jean Wyllys citou ainda como 
exemplo de desrespeito às crenças religiosas o pro-
jeto de lei que proíbe o uso e o sacrifício de animais 
em práticas de rituais religiosos. Para ele, essa é 
mais uma ofensiva às religiões de matriz africana.

Por outro lado, de acordo com o deputado, 
da forma como o debate vem acontecendo hoje 
no Congresso Nacional, fica cada vez mais difícil 
aprovar projetos que reconheçam a diversidade 
de práticas religiosas, como os projetos de lei de 
identidade de gênero, legalização do casamento 
civil entre pessoas do mesmo sexo ou criminalização 
da homofobia. “Atualmente, como está configu-
rado o Congresso Nacional, vamos avançar muito 
pouco para garantir os direitos das mulheres ou 
da população LGBT”, lamentou. “O máximo que 
vamos conseguir é lançar mão de artifícios para im-
pedir que os projetos de natureza fundamentalista 
avancem. Mas aprovar os nossos, eu não acredito 
que aconteça”.

Participando do debate estava ainda o juiz 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Roger 
Raupp, que alertou para os perigos de se eleva-
rem valores da fé a pressupostos políticos. “Se o 
debate público é preenchido por argumentos de 
fé, alguém vai sair perdendo porque terá que ser 
submetido à fé alheia”, disse. “Isso pode trazer 
graves conseqüências, inclusive para as pesquisas 
científicas”. O magistrado citou como exemplo 
argumentos religiosos colocados de forma direta 
contra pesquisas com células tronco ou cirurgias 
de mudança de sexo. “A distorção do conceito de 
laicidade e a apropriação indevida desse conceito 
podem deixar a porta aberta para que projetos 
políticos reacionários ganhem espaço”.

Fundamentalismo: 
uma ameaça à cidadania



Cassados de Manguinhos 
em seu retorno à fiocruz, 
em 1979: desmobilização 
de equipes de pesquisa que 
atuavam desde os anos 1930
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“Para que tenhamos entendido a nossa história; 
a história das viúvas e dos órfãos do talvez, 

quem sabe”. A frase, dita pelo advogado e ex-
-deputado federal Antonio Modesto da Silveira, de 
86 anos, emocionou os presentes ao lançamento da 
Comissão da Verdade da Reforma Sanitária (CVRS). 
Modesto se referia aos desaparecidos — na reali-
dade, aqueles que foram perseguidos, torturados e 
assassinados pela ditadura militar — e a seus fami-
liares. Ele foi responsável por defender centenas de 
presos e perseguidos políticos e, como parlamentar, 
encaminhou a votação da Lei da Anistia.

A CVRS é o braço, no campo da Saúde, 
da Comissão da Verdade, instaurada em âmbito 
nacional pela Lei 12598, de 2011, com o objetivo 
de examinar e esclarecer as violações de direitos 
humanos praticadas pelos agentes do Estado entre 
1964 e 1985. A proposta da criação da comissão da 
Saúde foi formulada por Anamaria Tambelinni, pro-
fessora aposentada da Ensp e da UFRJ. A sugestão 
foi aprovada por unanimidade no 10º Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva, em novembro de 2012, 
em Porto Alegre.

A intenção é registrar e esclarecer a repres-
são política aos trabalhadores da saúde durante a 
ditadura militar no país, por meio de um sistema 
de informações online. As pessoas que sofreram 
violações de direitos humanos ou que conhecem 
histórias de violação poderão se expressar ali, con-
forme explicou à Radis o presidente da Abrasco, 
Luis Eugenio Portela. Uma vez feita a denúncia, os 
membros da comissão irão apurá-la e propor as 
medidas cabíveis, tanto em termos de registro e 
publicização das informações, quanto em termos 
de busca da reparação. Esse processo envolverá 
pesquisa documental e testemunhos.

Uma dos tristes episódios protagonizados 
pela ditadura militar que afetaram a Saúde foi o 
Massacre de Manguinhos, em 1970, que calou e 
suspendeu os direitos políticos de pesquisadores 
da Fiocruz (Radis 120).

O resgate daqueles que tiveram seus destinos 
interrompidos requer mobilização da comunidade 
da Saúde Coletiva. “Vale dizer que a comissão 
também apurará casos em que profissionais da 

saúde tenham sido não as vítimas, mas os algozes”, 
declarou Luis Eugenio. Ele acredita que os esclare-
cimentos e a discussão sobre violação de direitos 
durante o período da ditadura militar podem 
contribuir para o aprofundamento do projeto do 
SUS e sua consolidação. “Não devemos esquecer 
que a Reforma Sanitária tinha como orientador da 
sua luta, nos anos 70 e 80, o lema Democracia e 
Saúde. A restauração da verdade e a reparação das 
violações são essenciais para a garantia da paz, da 
justiça e da democracia”, afirmou. 

Para o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, 
uma das diversas dimensões da comissão é a de 
“refletir sobre a violência de Estado, uma marca 
muito forte da ditadura brasileira, que deixou como 
consequência, ainda nos dias atuais, uma cultura 
de violência e uma rede de impunidade”. Segundo 
ele, a comissão poderá aclarar situações que têm 
efeito direto na vida das pessoas, em suas trajetórias 
pessoais e profissionais. Gadelha reafirmou que a 
Fiocruz está associada à comissão e dá apoio logís-
tico e documental, além de incentivar a pesquisa a 
respeito daquele momento do país. “O campo da 
saúde esteve à frente do processo de redemocra-
tização, e não poderia deixar de estar presente na 
Comissão da Verdade”, considerou. 

Além das narrativas individuais, acrescentou 
Gadelha, a comissão tem o potencial de reacender o 
debate sobre rumos e projetos de futuro em relação a 
muitas experiências significativas em saúde, que não 
seguiram adiante devido à repressão da época. “A 
Reforma Sanitária trouxe uma visão de Estado. Espero 
que o espírito da Comissão contamine a pesquisa e 
também o campo da Comunicação e da ação política, 
para que o tema seja permanentemente pautado”. 

A Comissão é composta por Ana Maria Costa, 
presidente do Cebes; Danilo Costa, da USP; Fermin 
Roland Schramm, da Ensp; Heleno Correa, da UnB; 
Hermano Castro, diretor da Ensp; José Rubem de 
Alcantara Bonfim, da Secretaria Municipal de Saúde 
de São Paulo; Larissa Mendes, do Cebes/Pará; Letícia 
Rodrigues da Silva, da UFPR e da Anvisa; Lia Giraldo 
da Silva Augusto, da UFPE; Luis Eugenio Portela, 
presidente da Abrasco; Umberto Trigueiros, diretor 
do Icict; e Waldir Bertulio, da UFMT e da Andes.

Registro, justiça, reparação



Luis eugenio: manifestações puseram a saúde na pauta  
das centrais sindicais e na agenda do governo
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Manifestações. Gás lacrimogêneo. Spray de pi-
menta. Prisões. Transporte público. Black Blocs. 

Vandalismo. O debate A reemergência da mobiliza-
ção social no Brasil e o lugar da saúde na agenda de 
reivindicações buscou fazer uma síntese dos protestos 
que tomaram as ruas em 2013, e de suas relações com 
as políticas de saúde. 

Participou da mesa o pesquisador da Fiocruz 
Paulo Roberto de Abreu Bruno, que chegou a ficar 
preso por três dias ao acompanhar os eventos no 
Rio de Janeiro como parte do seu trabalho no Fórum 
de Articulação da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (Ensp) com Movimentos Sociais. Para 
ele, o descontentamento da população vinha sendo 
demonstrado desde muito antes do mês de junho, 
quando culminaram as manifestações. 

A partir de antecedentes históricos, como a 
desocupação da Aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, 
em março de 2013, e do bairro Pinheirinho, em São 
José dos Campos, São Paulo, em janeiro de 2012, hou-
ve, segundo ele, uma exacerbação tanto da revolta 
popular quanto da repressão policial. 

Traçando uma linha do tempo, Paulo listou 
ainda diferentes mobilizações por serviços públi-
cos de qualidade e contra os aumentos de tarifas 
de água e transporte coletivo em muitas capitais 
brasileiras, desde o início da década de 2000, até o 
Dia Mundial dos Impactados Ambientais, em 6 de 
junho de 2013, quando pipocaram manifestações 
em diversas cidades brasileiras.

Daquele momento em diante, conforme reme-
morou, uma onda mais forte sacudiu o país, com mul-
tidões carregando um profusão de faixas e cartazes. 
“Até o início de junho de 2013, era um movimento sem 
liderança”, disse ele, contando que fez um trabalho 
etnográfico e “quase de infiltrado” nesses protestos. 
“Participei para conhecer”, declarou. Entre as palavras 
de ordem, a saúde aparecia na forma de demandas e 
slogans como “Hospitais/saúde padrão Fifa”, “Saúde 
não é mercadoria” e “Da Copa eu abro mão, quero 
dinheiro para saúde e educação”.

A falta de mobilidade urbana e as remoções de 
dezenas de milhares de pessoas por conta de grandes 
eventos e em nome do desenvolvimento urbano, em 
pauta nos protestos, têm como consequências um 
desenraizamento que afeta profundamente a saúde, 
alertou. “Tudo isso faz parte de uma estratégia de 
desmobilização. A terceirização do trabalho na saúde 
também faz parte desse processo de dominação”. 

A intensa polêmica gerada pelo uso massivo de 
bombas de gás e armas de efeito “moral” por parte da 
polícia, pelos cercos e perseguição a manifestantes, 
e também as depredações de carros, lojas e agên-
cias bancárias, e as prisões em larga escala foram 
também relembradas. Após jornalistas e fotógrafos 
saírem feridos e o tema ganhar repercussão interna-
cional, houve uma virada na cobertura jornalística da 
imprensa comercial. O momento histórico ganhou 
alguns nomes, como “A revolta do gás lacrimogêneo”, 
conforme publicou o jornal o Estado de São Paulo 
em série especial sobre o tema.

Se a repressão aos atos foi violenta nas ruas, 
por outro lado, advogados, profissionais de saúde e 

cidadãos tiveram que se organizar em uma rede de 
solidariedade. “No início vi estudantes de Enfermagem 
e Medicina socorrendo manifestantes, depois, vo-
luntários que estavam ali especificamente para isso, 
e mais tarde, profissionais se organizaram para dar 
atendimento durante os protestos”, contou Paulo. 
“A ação de socorristas e a articulação para criação 
de um coletivo de psicólogos para quem passou 
pela experiência de ser levado para o presídio foram 
novidades no front”, indicou.

O cientista político Paulo Fábio Dantas Neto, da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), e o presidente da 
Abrasco, Luis Eugenio Portela, apresentaram também 
suas análises de conjuntura. “Reemergência da mobi-
lização social é um termo feliz”, disse Paulo Fábio, para 
quem a revolta popular é justa e legítima. “O mundo 
público precisa cada vez mais de política”, afirmou.

Paulo Fábio comparou as manifestações de 
junho com o movimento de transição democrática da 
década de 1980. Para ele, há “elos, não abismos” entre 
os dois momentos históricos, uma vez que ambos 
seriam legados vitoriosos da redemocratização. Mas, 
segundo ele, há um perigo iminente quando se obser-
vam autoridades buscando negociar diretamente com 
manifestantes quando estes estão “sem organização 
nem liderança”. “É uma estratégia fascista”.  

“A saúde teve um saldo positivo, porque en-
trou na pauta de luta, inclusive das centrais sindicais 
e na agenda do núcleo duro do governo”, comentou 
Luis Eugenio. Daqui para frente, segundo ele, a 
mobilização deveria se dar para “gerar saldo orga-
nizativo”. Isso, em sua visão, inclui a busca de uma 
reforma política para repetir os êxitos da década de 
1980. “O movimento da Reforma Sanitária foi bem 
sucedido em sintonizar a bandeira política com a 
da saúde, respondendo aos anseios da população. 
Hoje, a Reforma Sanitária deve se incluir na pauta 
da republicanização do Estado”. 

A voz rouca das ruas
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nas manifestações de 
junho, a regulamentação 
da mídia apareceu como 
bandeira de luta: não 
há democracia sem 
comunicação

“Democratização da comunicação: o que a 
saúde tem a ver com isso?” Mais do que 

responder objetivamente a essa pergunta, os par-
ticipantes do debate promovido pelo Laboratório 
de Comunicação e Saúde (Laces) do Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 
em Saúde (Icict/Fiocruz) queriam provocar a plateia 
sobre um tema antes considerado marginal e que 
agora ocupa cada vez mais espaço na agenda política 
do país: o direito à comunicação — que, ficou claro 
para quem assistiu à discussão naquela manhã, está 
irremediavelmente ligado ao direito à saúde.

“Não é possível haver saúde sem democracia, 
nem democracia sem comunicação”, disse Rogério 
Lannes, coordenador do Programa Radis durante 
o debate. Para ele, o direito à comunicação é es-
sencial para que se alcance o direito à saúde. “No 
entanto, o tipo de cobertura praticado hoje tem 
colocado a mídia como um adversário do direito 
à saúde”, ponderou Rogério. 

Nas palavras da pesquisadora do Icict/Fiocruz 
Áurea Maria da Rocha Pitta, há uma matriz discur-
siva hegemônica em países latino-americanos que 
coloca os modelos de saúde deslocados da reali-
dade e define o que é saúde e o que é doença de 
forma muito limitada. “Para dar visibilidade a outras 
questões e quebrar essa matriz, a democratização 
da comunicação é fundamental”, defendeu. 

O pano de fundo do debate foi o Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular da Mídia Democrática 
(Radis 131), que propõe a regulamentação da 

comunicação no Brasil, com o fim dos monopó-
lios, a democratização dos setores de rádio e TV 
e o Marco Civil da Internet, entre outras diretrizes 
que garantem o direito à comunicação expresso 
na Constituição Federal Brasileira. “Nosso marco 
regulatório atual é arcaico e a legislação, frag-
mentada e incoerente”, apontou Orlando Guilhon, 
superintendente de Rádio da Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC) e integrante do Fórum 
Nacional pela Democratização da Comunicação 
(FNDC).

Guilhon fez uma retrospectiva da luta pela 
democratização da comunicação no Brasil e dos 
últimos passos da campanha “Para Expressar a 
Liberdade”, que vem desenvolvendo ações e co-
leta de assinaturas para o projeto. Para que possa 
tramitar na Câmara como vontade popular, é 
necessário um número de 1,3 milhão de adesões. 
“Todos os países civilizados têm órgãos que res-
tringem à manipulação da mídia”, disse, reforçando 
que é necessário pôr um fim à lenga-lenga de que 
o projeto pretende impor censura aos meios de 
comunicação. “É exatamente o oposto. O que 
queremos é diversificar as fontes de informação”.

A conversa, em tom informal, teve início com 
a exibição do vídeo Levante sua voz, produzido 
pelo Coletivo Intervozes, que faz um retrato da 
concentração dos meios de comunicação no Brasil. 
“Esse filme deveria ser exibido na Rede Globo”, 
brincou o mediador do debate, Umberto Trigueiros, 
diretor do Icict.

Democratização da comunicação, 
uma pauta da Saúde

 Saiba maiS

Projeto de Lei de  
iniciativa Popular para uma 
Mídia democrática 
www.paraexpressaraliberda-
de.org.br

vídeo Levante sua voz 
http://goo.gl/DiSx4R

Comissão da verdade da 
reforma Sanitária 
http://cvrs.icict.fiocruz.br/

Comissão nacional da 
verdade 
www.cnv.gov.br/


