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RESUMO

Este estudo exploratório teve como objetivo analisar a inserção do indivíduo no campo
da assistência médica privada em área de vulnerabilidade socioeconômica e civil em
São Paulo, tendo como foco diferentes conformações de riscos e desigualdades no
acesso à saúde no local estudado, relacionadas às necessidades de acesso aos serviços de
saúde. A partir de um estudo etnográfico foram entrevistados consumidores dos serviços
privados de saúde em redes de clínicas médicas populares residentes de Cidade Nova
Heliópolis, favela em área de classe média na Região Metropolitana de São Paulo,
coberta e equipada pelos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde e pelas clínicas
médicas particulares. A entrada nos locais de entrevista foi mediada por Agentes
Comunitários de Saúde e por integrantes de Movimentos Sociais de Associações de
Bairro. Os entrevistados foram selecionados ao longo do percurso do trabalho de
campo, e foram realizadas entrevistas abertas em profundidade. Além das informações
individuais, as relações entre os indivíduos com acesso à assistência médica privada
também foram estudadas e tratadas com ferramentas de análises de redes sociais. As
questões teóricas propostas contribuíram para identificar e repensar as premissas e
categorias analíticas envolvidas na sociabilidade das redes sociais dos indivíduos com
acesso a clínicas médicas populares; a ampliação da incorporação médica tecnológica
em diferentes classes sociais; e as transformações essenciais do estatuto do indivíduo
que se veem desafiadas pelo cidadão consumidor.

Palavras-chave: Individualização; Serviços de saúde; Periferia; Consumo; Saúde
Pública.

INTRODUÇÃO
Bem na entrada da favela de Heliópolis, entre uma agência bancária e
uma loja de departamentos, desponta uma clínica médica que só
realiza consultas particulares. Não vale convênio, tampouco cartão do
SUS. Quem passa ali, estranha. Muitos moradores custam a ter
coragem de entrar. Só perdem o medo na medida em que o boca a
boca se espalha ou quando leem um cartaz bem à frente do portão que
informa, em linguagem clara e direta, o valor das consultas: R$ 40
($10) para clínico-geral e R$ 60 ($15) para qualquer uma das dez
especialidades oferecidas, que pode ser dividido em duas parcelas.
“Quem disse que essa população não pode ir ao médico particular?”,
questiona o criador do Dr. Consulta, Thomaz Srougi. Ele se refere ao
seu público-alvo: gente sem plano de saúde e cansada das filas dos
postos públicos. O perfil exato dos moradores da maior favela da
cidade (Estado de São Paulo, 22 de julho de 2012).

Essa matéria de capa, em um jornal de domingo, ilustrava ao mesmo tempo o
grau de relevância e algumas dificuldades enfrentadas no estudo contemporâneo da
relação entre o público e o privado na saúde, em São Paulo. Relevância pois, com base
na observação, assinalava-se ali a centralidade do tema entre a população de São Paulo,
especificamente na Região Metropolitana da cidade. Mais do que as deficiências do
sistema de saúde brasileiro, como as filas dos postos públicos, a matéria situa o
fenômeno da clínica médica privada a preços populares em primeiro plano entre as
questões contemporâneas do morador da favela. Entretanto, olhando para o número de
especialidades oferecidas e o baixo custo das consultas com um pouco mais de calma, a
forma de enunciar o fenômeno da abertura de uma clínica médica na favela já indica sua
inconsistência, pois a inteligibilidade da manchete se funda na naturalização do morador
da favela como usuário do sistema público. Tratar-se-ia de uma noção diretamente
vinculada à “gente sem plano de saúde”, “cansada das filas dos postos de saúde”. Em
poucas linhas, ainda, a frase “o perfil exato dos moradores da maior favela da cidade”
constrói o modo como essas noções devem ser valoradas.
A “favela” seria, então, constitutiva da associação entre “gente sem plano de
saúde” e “cansada das filas dos postos de saúde”, evidentemente construídas a partir de
um ideal normativo. A matéria não chega lá mas o senso comum sobre o tema codifica
também, como em qualquer cidade brasileira, os territórios urbanos em que a saúde
privada se funda: o centro da cidade e, sobretudo, os bairros de classe média e classe
média alta. São, portanto, da classe média, seus usuários. São eles que têm acesso aos
planos de saúde, ao Sistema Único de Saúde e às clínicas particulares. O que a matéria

coloca em evidência, portanto, é a correlação direta entre os negócios privados de
impacto social e a população de baixa renda, fenômeno cada vez mais comum na
periferia1 da Metrópole.
Um dado importante da matéria, sobre o valor das consultas a preços populares,
remete às pesquisas de gastos das famílias pobres com saúde, que mesmo com um
sistema gratuito e universal como o Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da análise
dos dados das Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) realizadas em 2002-2003 e
2008-2009, houve aumento do gasto médio com saúde, com diferenças regionais
importantes em seu valor e composição. O gasto é maior entre as famílias residentes em
áreas urbanas, assim como nas regiões Sudeste e Sul, onde a renda é mais elevada e
existe maior oferta de serviços de saúde.

Os medicamentos foram o principal

componente do gasto com saúde, seguidos pelos planos de saúde (GARCIA;
SANT’ANNA; FREITAS; MAGALHÃES, 2013).
Segundo o Relatório Mundial da Saúde (2011), há dez anos, 34% do dinheiro
destinado à saúde no Brasil vinha do gasto direto com a consulta ao médico particular.
Em 2008, essa taxa subiu para 41%. Um brasileiro gasta com saúde quase o dobro que
um europeu. Em média, apenas 23% dos gastos com a saúde na Europa vêm do bolso
dos cidadãos. O resto é coberto pelo Estado. A taxa de dinheiro privado na saúde no
Brasil também é muito superior à média mundial, de 38%. No Japão 82% de todos os
gastos são cobertos pelo governo. Na Dinamarca essa taxa sobe para 85%. Em Cuba, os
gastos privados de cidadãos com a saúde representam apenas 6% do que o país gasta no
setor. Em países onde o sistema de saúde é praticamente inexistente, o cenário é bem
diferente. No Afeganistão, 78% dos gastos com saúde dependem dos cidadãos. No
Laos, a taxa chega a 82%, e a 93% em Serra Leoa (OMS, 2011a).
Outro aspecto relevante da reportagem está na frase “entre uma agência bancária
e uma loja de departamentos, desponta uma clínica médica que só realiza consultas
particulares”. A frase destaca o constante movimento não só do crédito e do comércio
mas também do cenário de crescimento de clínicas isoladas, policlínicas e centros de
especialidades na periferia de São Paulo. Segundo Viana, Miranda e Silva (2015), essa
modalidade faz parte do número de estabelecimentos de saúde do segmento privado
1

A partir de Feltran (2011) e Cunha e Feltran (2013), utilizo o termo periferia, sobretudo, porque este me
parece ser a categoria mais inteligível para destacar o conjunto de dinâmicas sociais às quais me refiro no
texto. Quando falo sobre as periferias de São Paulo, portanto, refiro-me a ambientes situados no tempo e
no espaço, em que as pessoas se relacionam entre si e com outras esferas do mundo social, de modo plural
e heterogêneo. Por outro lado, e simultaneamente, o termo periferias ajuda a reconhecer as regularidades
que se desenham nessas regiões da cidade e que demandam investimento analítico comparativo.

com fins lucrativos e estaria mais presente nas regiões Sul e Sudeste, ao passo que teria
baixa penetração nos estados do Norte e do Nordeste. “A taxa média de crescimento do
segmento, entre 2005 a 2013, foi de 14,9%. O número de estabelecimentos cresceu de
52,5% do total em 2005 para 68,6% em 2013. O aumento foi de 188% no período.
Somente na categoria pessoa física o aumento foi de 47,7% para 52,7%” (VIANA,
MIRANDA; SILVA, 2015, p. 14).
Caracterizando melhor o cenário, os principais tipos de estabelecimentos no
segmento, com fins lucrativos, são os complementares (hospitais gerais, hospitais
especializados e unidades de apoio em diagnose e terapia) e os suplementares
(consultórios isolados, centros de especialidades médicas, policlínicas). Quanto ao nível
de complexidade assistencial, “as variações informadas na atenção básica são de 7,2%
em 2005 para 2,9% em 2013. A média complexidade foi de 67,2% em 2005 para 73,6%
em 2013 e a alta complexidade foi de 25,6% em 2005 para 22,8% em 2013” (VIANA,
MIRANDA; SILVA, 2015 p. 14). Portanto, a média complexidade é predominante em
todos os segmentos, com destaque para os estabelecimentos do setor privado lucrativo,
que possui pouco mais de 70% dos seus estabelecimentos concentrados nesse nível de
complexidade assistencial.

A proporção desses estabelecimentos com vínculos de

complementaridade com o SUS (venda de serviços) caiu em todos os segmentos,
especialmente os privados com fins lucrativos.

Figura 1 - Número de estabelecimentos de saúde e segmentos institucionais (Brasil, 2005-2013)

Fonte: Viana, Miranda e Silva (2015)

Para Viana, Miranda e Silva (2015), “configura-se um cenário de pluralismo
mercantil com preponderância de institucionalidade privada com fins lucrativos, seletiva
e suplementar ao SUS, com serviços fragmentados e desintegrados (p. 17)”.
No Brasil, para além da análise do crescimento do mercado privado de saúde
em si, analisado pelos autores através dos dados do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), o que nos parece vital destacar, é que em uma
perspectiva integrada da política econômica de inclusão da população baixa renda na
assistência médica privada; as políticas de saúde não se disseminaram homogeneamente
(TEIXEIRA; PAIM, 2005; MACHADO et al, 2010; BAHIA, 2010).
Paradoxalmente, as tentativas de reação mais orgânicas à força das ameaças de
ataque dos denominados arranjos produtivos locais que buscam fomentar a produção
industrial, ocorreu lateralmente aos processos de financeirização. A criação do Grupo
Executivo do Complexo Industrial da Saúde (GECIS) em 2008 bem como a
organização de um escritório da Fiocruz na África e o apoio do governo brasileiro à
implantação

da

fabrica

de

medicamentos

em

Moçambique,
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antirretrovirais representaram um passo adiante na perspectiva de priorização de
investimentos produtivos. Essas iniciativas certamente não foram suficientes para
provocar uma onda anti-financeirização. Contudo, parecem ter sido importantes para

descortinar alternativas. Em 2015, soma-se a este cenário a permissão do governo
federal à abertura do capital estrangeiro na saúde2, na participação direta ou indireta,
inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos
seguintes casos:
I - doações de organismos internacionais vinculados à Organização
das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de
financiamento e empréstimos;
II - pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar:
a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado,
policlínica, clínica geral e clínica especializada; e b) ações e pesquisas
de planejamento familiar;
III - serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por
empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem
qualquer ônus para a seguridade social; e
IV - Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio
à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de
genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e
produtos para saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia
patológica e de diagnóstico por imagem e são livres à participação
direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros”(BRASIL,
2016).

Tais contradições e a ocupação de espaços e interesses aparentemente
antagônicos no tabuleiro político e social exigem as chaves interpretativas mais
adequadas à análise da popularização das clínicas médicas particulares no cotidiano dos
indivíduos na periferia de São Paulo. Assim, a partir da análise sociológica, observa-se
um espaço de crescimento da oferta dos serviços privados de saúde, de forma a incluir o
indivíduo de baixa renda no setor privado do sistema de saúde brasileiro. Esta pesquisa
teve como objetivo uma aproximação com o debate sobre o processo de
individualização na sociedade brasileira em relação à ampliação do acesso aos serviços
médicos particulares e à incorporação tecnológica médica individual no cotidiano das
classes populares.
Nesse sentido é possível observar, de forma estrutural, que as reconfigurações
dos sistemas universais de saúde e o surgimento de novas necessidades de consumo
correspondem às reformas na organização e prestação dos serviços de saúde. O
aprofundamento da globalização acompanhada pelo fortalecimento da massificação do
consumo para além do seleto segmento social de maior renda, por exemplo, traz novos
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ADI 5435 – Art. 142 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 – Conversão da Medida Provisória nº
656/2014 – Autoriza o ingresso do capital estrangeiro na área da saúde, sem restrição – Ato normativo
editado sem o prévio debate social – Inconstitucionalidade formal e material da Lei.

elementos, para a popularização de um novo paradigma de produção, concentração e
financeirização do setor de serviços.
Investigar o(a) usuário(a) no sistema de saúde, segundo a perspectiva da
individualização, reflete, para além das grandes determinações da expansão do setor
privado, manifestações concretas da individualidade na saúde pública brasileira. Ou
seja, com o aumento do acesso aos serviços de saúde, o(a) usuário(a) passa a ser um
indivíduo relevante na produção estrutural e generalização do consumo, e, portanto, na
análise do sistema de saúde, por referência às representações ou concepções de saúde
que ele tem e dos meios para se obtê-la. Essa trajetória individual, obviamente, se
reflete no processo de racionalização, na extensão do campo da normatividade da
medicina, no trabalho das instituições médicas, na dinâmica construção do Estado, do
mercado e do capitalismo na organização da sociedade.
Porém, desembaraçados da sombra analítica da modernidade, é necessário
enfatizar os aspectos da individualização, o que tem a ver com um modo de pensar a
produção do indivíduo, estruturalmente na crescente dissolução, ou decomposição do
desenho convencional moderno3, que se traduz nas profundas transformações sociais
dos padrões vigentes como os comportamentos, as culturas, os valores, a estrutura e o
funcionamento do mercado de trabalho, as institucionalidades e as formas políticas,
resultando na produção de novas igualdades e desigualdades sociais (IANNI, 2015).
Este trabalho foi motivado pela pesquisa de mestrado conduzida em 2013,
analisando a expansão dos planos de saúde no Brasil nos anos 2000 e a influência do
processo de individualização da relativa classe média na atual configuração do direito à
saúde para o consumo (JURCA, 2013). Naquela ocasião uma das questões
desenvolvidas foi de que mediante o processo de individualização os indivíduos se
tornam sujeitos da construção da sua própria identidade e biografia. Entre 2003 e 2012,
o número de usuários de planos de saúde havia aumentado de 32 para 48 milhões. Em
diferentes modalidades de cobertura privada, o que apontava um grande crescimento
(ANS, 2013).
Com a retomada do crescimento econômico a partir de 2004, o número de
usuários
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Para Marshall Berman (2007), a modernidade, muito mais do que um período histórico ou uma cultura,
é antes de tudo uma experiência particular, uma aventura indissociável, histórica e existencial, na qual os
indivíduos se sentem capazes de mudar o mundo que está prestes a mudá-los. A modernidade é o
autodesenvolvimento das potencialidades humanas; uma experiência vital e única que lhe permite sentirse confortável no meio do redemoinho da existência.

consideravelmente superior ao crescimento populacional brasileiro, estimado em 1,44%
em 2004 (IBGE, 2010). Como também cresceu a forte vocação para a área assistencial
que se explica também pelo tipo de desenvolvimento econômico (pós 2004) das
economias sul americanas, com grande participação do consumo privado no PIB,
expansão do setor de serviços, fraco desempenho da indústria local e crescimento das
exportações de commodities de diferentes tipos (minério, petróleo, carne, produtos
agrícolas) (MACHADO; VIANA, 2013).
Dentre os resultados do trabalho (JURCA, 2013), destaca-se que, a mobilidade
social ascendente, muito expressiva nos estratos de renda inferiores da população, não
alavancou automaticamente reorganização das empresas privadas de saúde. Parece ter
sido a “segunda alma” do governo petista (SINGER, 2012) – continuidade ao pacto
envolvendo juros altos, liberdade de movimento dos capitais e corte dos gastos públicos
– a principal propulsora das mudanças no setor privado de saúde.
Outra questão desenvolvida naquele trabalho foi que, o acesso à assistência
médica através dos planos de saúde privados, gera novas fronteiras institucionais, o que
resulta precisamente de sua dependência institucional, no mais campo das regulações
sociojurídicas, das ofertas de produtos de consumo, das oportunidades e tendências no
acompanhamento médico com diagnóstico e incorporação tecnológica médicohospitalar. Ou seja, aspectos fundamentais da discussão do tema da individualização
institucionalizada, que revelam a forma mais avançada de socialização dependente do
mercado, do direito, das instituições médicas, etc.
A partir dos achados daquela pesquisa (JURCA, 2013), passei a analisar o
acesso dos indivíduos ao cuidado médico individual tecnológico, em mercados
populares de clínicas médias, planos de saúde e laboratórios. Nesse cenário, questionase, teoricamente, de modo geral, a transformação essencial, e igualmente irreversível, do
estatuto do indivíduo, ou quais formas de proteção são compatíveis com a mudança do
trabalho e dos modos de produção na saúde a qual assistimos no Brasil, incidindo
especialmente sobre a mobilidade social nos anos 2000.
Nesta tese de doutorado analiso a trajetória do(a)s usuário(a)s com acesso à
assistência médica particular, a partir das justificativas e discursos que eles
implementam frente às práticas que levam a cabo em contextos de crise
socioeconômica; ligados às redes sociais do(a)s usuário(a)s e às suas afiliações.
Nesse sentido, o espaço-social de Heliópolis contribui muito para compreender o
fenômeno das clínicas médica populares, porque expressa a todo tempo, as mudanças

que estão ocorrendo nos processos de modernização que já são longos em todo o país.
Com efeito, o declínio da pobreza, a globalização do consumo cultural, a fragmentação
das cidades, a validade dos velhos mecanismos de promoção social, as dificuldades e as
demandas das novas classes médias que abandonaram a pobreza e se consolidam como
sujeitos sociais relevantes, o protagonismo da mulher nos processos produtivos, a
mudança das estruturas familiares, são algumas das questões que precisam ser estudadas
e avaliadas para que a sociedade e os governos tenham novas informações confiáveis e
reflexões inteligentes que ilustram a direção das periferias e, sobretudo, a definição de
políticas públicas.
Esta pesquisa, portanto, busca olhar para alguns destes aspectos, tentando
compreender quais são as ações das quais os indivíduos dispõem nas suas relações
públicas e privadas para ter acesso aos serviços de saúde. Ou seja, considerando a
importância de uma análise da relação entre o público e o privado na saúde a partir da
rua, esta pesquisa observa e procura analisar/compreender como as pessoas vêem suas
práticas e interações cotidianas, o que isso influencia no consumo da saúde como um
problema do processo de individualização e quais os resultados para a demanda dos
serviços públicos de saúde.
Para tanto, esta pesquisa tem como pano de fundo as seguintes questões:
A – Considerando as práticas sociais de produção e consumo nos serviços de
saúde, que apontam para um reducionismo médico individual, o que pode vir a ser
proteção social hoje em um contexto de individualização?
B – Qual a natureza das desigualdades sociais produzidas num contexto de
individualização?

Em termos metodológicos, o presente trabalho baseia-se, primeiramente em uma
revisão do material de pesquisa sobre o fenômeno das clínicas médicas populares na
cidade de São Paulo que permitiu o recorte analítico das questões que envolvem um
cruzamento potencialmente produtivo entre o processo de individualização social e o
cenário de pluralismo mercantil na saúde.
Em segundo lugar, apresentam-se análises, baseadas em resultados provindos da
pesquisa de campo com o(a)s usuário(a)s do setor público e privado da região
metropolitana de São Paulo, mais especificamente na comunidade da favela de

Heliópolis. A entrada nos locais de entrevista foi mediada por Agentes Comunitários de
Saúde ou por informação fornecida por integrantes de associações de bairro.
A escolha do local constitui uma amostra não intencional das situações de acesso
à assistência médica, presente na rotina de vida dessas pessoas. A seleção de Heliópolis
se deveu à influência desse território no exame da estrutura da assistência à saúde nos
últimos anos. O conjunto de equipamentos de saúde da área é coberto e equipado por
serviços públicos do Sistema Único de Saúde, como Hospital e Unidades Básicas de
Saúde e por grupos de empresas de planos privados, laboratórios de diagnósticos e
clínicas médicas particulares da esfera privada da saúde.
A escolha dos entrevistados, considerou as seguintes variáveis: moradores de
Heliópolis; que recebem visitas de agentes comunitários de saúde; que participam de
movimentos sociais, pastorais católicas ou associações locais de moradores.

Esta tese está dividida em 4 partes e 7 capítulos, além da introdução e das
considerações finais.
A primeira parte da tese desenvolve dois capítulos que abordam os métodos e os
resultados da pesquisa, a partir da reconstrução dos primeiros passos da pesquisa com o
acompanhamento etnográfico do(a)s usuário(a)s. Valendo-nos das multivariadas
metodologias executadas durante a pesquisa para compreender a trajetória do indivíduo
no campo da assistência médica privada. Como instrumentos foram utilizadas as
metodologias de construção de redes sociais articuladas a produção, interpretação e
análise do processo de individualização.
Com base em todo material empírico e teórico foram realizadas as análises
gerais que me permitiram verificar os limites da rede social construída em Heliópolis
durante a pesquisa de campo, além das categorias mais utilizadas. A análise das
categorias encontradas pela perspectiva da individualização foi, desde o início da
pesquisa, imposta como questão para pensar sobre a implementação das clínicas
médicas populares na periferia e a sua expressão no processo de individualização.
Na segunda parte denominada “A assistência médica privada na periferia de São
Paulo”, foi reconstruído o cenário do segmento privado de saúde, com fins lucrativos,
da modalidade de clínicas, policlínicas e centros de especialidades, nos capítulos “Dr.
Consulta” e “Dr. Alegria”. Trata-se de relacionar a expansão da marca de clínicas
médica populares, mais especificamente na região periférica da cidade São Paulo. É
aqui que as práticas médicas individuais são produzidas, porque, para além das

consultas e exames, essa prática se desdobra para a produção, o consumo e a circulação
de produtos. Ainda neste capítulo descrevo o fundo privado internacional que apoia o
empreendimento com impacto social na saúde em detrimento do Sistema Único de
Saúde; para alcançar o segmento mais pobre da sociedade brasileira.
Nesta segunda parte, apresento as entrevistas realizadas de maneira mais ampla
abordando a chegada da clínica médica popular Dr. Alegria em Heliópolis, descrevendo
as impressões do(a)s usuário(a)s e a figura do acesso às clínica médicas populares com
dinheiro ou cartão de crédito. O “Capítulo Dr. Alegria” também aborda um ponto
importante do fenômeno de expansão das clínicas particulares de baixo custo, que são as
ações das associações locais em parceria com o empresariado do setor privado de saúde
com fins lucrativos para a publicidade das clínicas em troca de apoio político. A
inserção do indivíduo na produção da saúde contemporânea começa a ser
esquematicamente apresentada a partir deste capítulo.
No quinto capítulo, analiso as entrevistas que expressam o resultado da expansão
do consumo na terceira parte da tese denominada “Mercado e consumo em Heliópolis”.
Observando uma das principais consequências estruturais4 do consumo, a que, ao menos
em parte, permite compreender o debate, a saber: o fato de que o consumo, diferente dos
direitos, se dá no contexto de uma gama diversificada de produtos, produz um
sentimento de pertencimento marcado, desde o início, por uma tolerância estrutural
realizada pelas diferenças e desigualdades. Ou seja, a ascensão da sociedade de baixo
custo cria a ficção da igualdade acrescentando, paradoxalmente, a tolerância à
desigualdade e o enfraquecimento das relações sociais.
E finalmente a última parte, “A reconfiguração dos serviços de saúde” examina
os aspectos relacionais que implicam na percepção mais pessoal da busca de soluções
biográficas para as contradições do Sistema Único de Saúde (SUS). Aqui neste capítulo
procuro entender o menosprezo institucional moldando também contextos específicos
relacionais onde a ação do(a)s próprio(a)s usuário(a)s acontece. O que interessa é por
em relevo o desequilíbrio social que estes relatos deixam transparecer quando as
instituições são colocadas em questão, o sentimento compartilhado da falta de uma rede
que os proteja e o dinheiro como mediador do conflito institucional. O Capítulo 6
“Entre a UBS e a clínica médica popular” discute algumas análises relacionadas às
consequências das mudanças sociais contemporâneas como a aceleração da vida, a
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Entendo por estruturas aqui como condicionamentos fortes e ativos das experiências individuais.

flexibilização do tempo/espaço no trabalho e na família, as quais cada vez mais
demandam do indivíduo soluções biográficas para contradições sistêmicas. Observo
como elas podem impactar o equilíbrio dos indivíduos na vida social entre as
instituições e programas sociais.
Ainda nesta parte, descrevo as percepções sobre as mudanças em Heliópolis por
parte dos entrevistados e como elas estão associadas com a ideia do processo de
individualização, em uma nova matriz sociopolítica de transformação do estatuto do
indivíduo a partir da mobilidade das relações sociais e de trabalho, das carreiras
profissionais e das proteções ligadas ao estatuto do emprego estreitam os laços com as
mudanças políticas pró-mercado em Heliópolis. As investigações sobre políticas de
desenvolvimento social na periferia da cidade de São Paulo iluminam a questão sobre o
processo das ações dos indivíduos na construção biográfica de duas dirigentes sociais
que atuam entre o mercado o Estado.
O último capítulo é destinado às conclusões finais, um balanço sobre as
consequências da expansão das clínicas médicas populares e o processo de
individualização observado em Heliópolis.

CONSIDERAÇÕES

FINAIS

-

RISCO,

INCERTEZA,

INDIVIDUALIZAÇÃO
O objetivo, nesta tese, foi compreender como ocorria a ampliação do acesso aos
serviços médicos particulares e à incorporação tecnológica médica individual no
cotidiano das classes populares, em um espaço urbano dito marginalizado, e que se
mostrou tão cheio de potencialidades, desafios, ambiguidades. Para atingir este objetivo,
procurei manter-me fiel aos dados, ordenando-os a partir da minha compreensão
daquela realidade social e, assim, compor uma linha narrativa e interpretativa que
conferisse sentido a eles, de modo a responder ao problema de pesquisa.
Estas considerações finais esboçam um quadro das associações entre as
principais categorias de análise surgidas da interpretação das entrevistas, segundo a
perspectiva da individualização. O quadro apresentado é ainda muito preliminar, e uma
compreensão mais geral das transformações em curso na direção da expansão de rede
privada que reduz o SUS a uma espécie de resseguro das operações privadas nas últimas
décadas precisa de uma análise estrutural mais aprofundada. Restrinjo-me, então, a
recuperar os argumentos principais apresentados no texto para fazer o balanço das
consequências da expansão das clínicas médicas populares e os significados sociais do
pluralismo mercantil na saúde no cotidiano do(a)s usuário(a)s.
O primeiro argumento trata das clínicas particulares de baixo custo na periferia
de São Paulo, entre o SUS e os convênios médicos, para a produção de acesso às
tecnologias médicas individuais. Usualmente, o viés economicista para a análise do
mercado assistencial de saúde, nos induz a acentuar na análise do sistema privado
apenas nos aspectos da demanda. Em contraste costuma-se sublinhar na avaliação do
SUS à ampliação da oferta como determinante da extensão de acesso e coberturas. Isso
pode ser exemplificado com estudos baseados em informações de inquéritos
populacionais que procuram discutir resultados como, por exemplo, aumento do uso de
serviços de saúde com as possíveis associações com a existência de unidades de saúde
da família (VIACAVA, 2010). Enquanto que a subtração das alterações da oferta, nas
análises sobre privatização dos esquemas assistenciais de pré-pagamento e dos serviços
de saúde, cede passagem para associações lineares com o poder de consumo dos
indivíduos e famílias, as afirmações do tipo, “o mercado privado de assistência à saúde
cresce porque a renda dos indivíduos e famílias aumenta” conotam um elevado desprezo

pelas políticas voltadas a estabelecer bases sólidas para a produção e comercialização de
serviços e planos privados populares de saúde.
Durante o governo Lula, especialmente no seu segundo mandato, ocorreram
transformações estruturais no mercado de saúde suportadas pela capitalização e
participação de fundos de investimentos. As estratégias adotadas pelas empresas são
singulares, mas apoiam-se na lógica de priorização de resultados de curto prazo, em vez
daquelas que seriam muito mais produtivas para o próprio crescimento econômico,
como pesquisa, formação e capacitação da força de trabalho e cultivo de relações
duradouras com prestadores de serviços e indústrias do setor. O denominador comum da
atuação das empresas que foram objeto deste trabalho é a opção pela alternativa mais
barata – a compra da capacidade instalada existente. A concentração das empresas nas
cidades e regiões com maior renda foi acompanhada pelo aumento dos preços após as
aquisições.
Ao enfocar os indivíduos envolvidos entre as políticas econômicas dos governos
e das empresas, a experiência de observação em uma clínica médica de baixo custo
busca objetivar e apontar o processo de individualização na busca por acesso individual,
mediado pelos serviços públicos e privados de saúde. A inserção do indivíduo nas
clínicas médicas populares, aproveitando o vácuo normativo do Sistema Único de
Saúde, cria suas próprias regras, estabelece novos vínculos de risco, novos padrões de
laços sociais, e produz novas práticas sociais, orienta os princípios neoliberais no campo
da saúde individualizada. A contradição posta é que isso não implica em melhoria ou
em mais proteção social, mas implica na existência de programas mais fragmentados
considerando-se a eficiência e o acesso, em processo reflexivo da modernização
brasileira. Essa é uma das faces da condição histórica que tem hoje o indivíduo
periférico. A de ter que viver sob mil trajetórias distintas dentro do sistema de saúde. A
de ter de lidar, de uma ou outra maneira, e sempre de novo, com e contra as
contradições sistêmicas.
Estudar as clínicas médicas de baixo custo (Capítulo - “Dr. Consulta”) é estudar
também a sociedade de serviços de baixo custo, ou seja, o processo de desconstrução
entre tempo e o espaço em que o funcionamento do mercado se impõe, e assim emerge
um novo sentido, marcado pela contínua corrosão dos laços comunitários arraigados na
tradição. A tão sonhada liberdade de ir e vir, o movimento autônomo, cobra o seu preço,
como reflexo dessa busca imediata por agilidade, em uma época em que a velocidade
nos atendimentos médicos começa a ser sinônimo de pronto atendimento. Em outras

palavras, o desembolso direto veio responder a uma necessidade cada vez maior de
rapidez, provocada pelas mudanças sociais em curso que instituíram a “pressa urbana”.
A relação disso com os processos de individualização é inseparável da velocidade das
mudanças dos ritmos de vida das pessoas. A generalização da ideia de mudança
permanente como elemento maior da modernidade e a aceleração do tempo mesmo
como consequência, ao nível das representações da inserção em uma sociedade
complexa, leva à um processo que, no plano propriamente social, seria induzido por
uma tripla aceleração (tecnológica, da mudança social, e dos ritmos de vida).
Esta talvez seja a face perversa do capitalismo atual, que permite entender a
“estratégia reflexiva de mercado” dos grupos de médicos e empresários, a partir do seu
controle sobre o desenvolvimento cognitivo no campo de atividades por eles
monopolizados, e gerar estratégias profissionais constantemente novas, favorecendo-se,
portanto, dos riscos e situações de ameaça que eles mesmos produzem, expandindo
continuamente seu próprio âmbito de atuação, por meio de inovações tecnológicoterapêuticas personalizadas, relacionadas a esses mesmos riscos e ameaças.
Essas estratégias conformam, para além dos efeitos sobre a distribuição da
renda, uma política de aumento dos ativos financeiros em detrimento do investimento
na expansão real da oferta de ações e serviços de saúde. Paradoxalmente, a justificativa
para obtenção de empréstimos junto ao capital estrangeiro é a necessidade de apoiar
redes de cuidados de saúde e prestadores de serviços que ofertem serviços a preços
acessíveis de saúde em regiões carentes. A clínica Dr. Consulta, que ocupou parte do
espaço perdido pelos planos de saúde durante a crise, e, aos poucos, começou a atrair
também a classe A, vai se configurando em uma companhia de gestão de saúde para
demandas cada vez mais personalizadas.
Este fenômeno é cheio de paradoxos, e é nele que as práticas biotecnológicas são
produzidas e estão inseridas (IANNI, 2007). Na sociedade contemporânea ou pósindustrial - segunda modernidade, modernidade tardia, ou como se queira denominar
(GIDDENS; BECK; LASH, 1995) -, essas práticas penetram os seres, as coisas, os
objetos, transformando o mundo. Ianni (2007) as denomina "práticas biotecnológicas"
porque, para além da manipulação dos seres vivos, essa técnica se desdobra da pesquisa
para a produção, o consumo e a circulação de produtos, seres e bens, expandindo-se
para todas as esferas da vida planetária, todos os recantos das sociedades, transformando
natureza e ambiente, transformando-se em cultura política.

A manipulação dos seres vivos não é prática social nova. O que se destaca como
novo, nos dias atuais, é a dimensão em que isto ocorre, seja na quantidade de
procedimentos, seja na qualidade das intervenções. Em fins do século passado já se
anunciava o século XXI como o século da biotecnologia (IANNI, 2007). No contexto
das mudanças sociais contemporâneas, há uma busca individual para o enfrentamento
dos riscos em saúde no mercado de serviços de saúde, mediado pela medicina e seu
aparente controle sobre os mecanismos para evitar ou neutralizar os riscos à saúde
(BECK, 2010). Isso promove um reducionismo individualizante, biomédico e
patológico das questões sanitárias e do processo saúde-doença, que abre terreno fértil à
visão de saúde como cuidado médico individual (GREENE; LOSCALZO, 2017).
Como afirma Ianni (2007), se por um lado o desenvolvimento biotecnológico
resulta da expansão dos conhecimentos científicos e tecnológicos, desencadeando fatos
novos e processos inovadores, por outro, e na mesma medida, abre cenários
desconhecidos, gerando medo, incertezas, inseguranças, incompreensões, fazendo
emergir múltiplas questões, não apenas de caráter privado, mas também de caráter
público: quem tem poder para decidir sobre os seres, as coisas, os objetos e viventes?
Quem dimensiona ou regula os riscos, com base em quê? A biotecnologia e sua vasta
utilização constituiu-se, nesse sentido, em uma questão não apenas da esfera privada da
vida humana, mas simultaneamente em questão pública, de saúde pública, coletiva.
Um processo que facilmente pode ampliar-se para descrever o desafio do(a)s
usuário(a)s no sistema de saúde, posto que entre o biológico e o social eles percebem
com força até que ponto os coletivos se sentem responsáveis por seu destino pessoal. E
nesse sentido o indivíduo pode compreender-se como o produto de um paradoxal
trabalho institucional. Ressalta-se aqui as consequências do fenômeno da expansão de
clínicas médicas populares exploradas como mercadoria política descritas no Capítulo –
“Dr. Alegria”. De forma precária, consultas e exames circulam em faixas com o
objetivo de criar um mercado, cuja existência depende de uma “demanda social”, isto é,
da adesão comum (ou pelo menos ambígua ou parcial) da população à sua legitimidade,
que resulta do fato de compartilharem uma mesma representação social, a saber: da
saúde como assistência médica individual. Provar que é possível ter clínicas médicas
particulares dentro de Heliópolis assume em si um papel de afirmar que, afinal, pode ou
é “um bairro como qualquer outro”. Ao se chegar a essa dimensão, unem-se e interagem
as várias esferas interpretativas, em que a figura do acesso à clínica médica particular
assume um papel nas relações sociais intersubjetivas e inclusive as transforma.

O segundo conjunto incorpora o mercado e o consumo às companhias de gestão
da saúde, como se autodenominam, agem fundamentalmente na expansão dos negócios
sociais com fins lucrativos. E os assuntos políticos vão ao mercado ou, pelo menos, isso
é visto como uma possibilidade viável e legítima, para os indivíduos assumirem
individualmente os riscos e as situações econômicas que os confrontam em contextos de
crises socioeconômicas. Além disso, em muitos relatos, o consumo aparece como a
primeira possibilidade consistente de confronto individual com os problemas do
cotidiano.
Viver a própria vida equivale a resolver no plano biográfico as contradições do
sistema. A expansão do direito individual em detrimento do direito coletivo começa por
explicar o processo de escolhas sob a dinâmica do consumo. O desafio moral e político
que hoje enfrentamos é mais prosaico: envolve repensar o papel e o alcance do mercado
de consumo nas políticas sociais, nas relações humanas, e na vida cotidiana.
No Capítulo - “A ascensão da sociedade baixo custo”, vimos que se inculcou,
assim, a ideia sutil de valores conservadores e de atitudes pró-mercado, de sujeitoscidadãos que devem ser fortemente responsabilizados por seu destino pessoal (impulso
à iniciativa privada, empreendedorismo). Os relatos descrevem as adversidades
principalmente quanto às insuficiências monetárias que empurram os indivíduos para o
endividamento. As consequências, contudo, têm incidências profundas ao nível local,
em suas próprias vidas pessoais. Frente a uma sequência de mudanças econômicas
nacionais faz-se necessário estar sempre alerta. O discurso neoliberal é consistente com
o enfoque adotado pelas políticas públicas, pois, o(a)s usuário(a)s seriam orientados
para comportamentos, derivados precisamente desses princípios neoliberais, guiados
pela lógica do fortalecimento de capacidades individuais de acesso, para que possam
enfrentar as suas próprias adversidades e superar os contextos de crise socioeconômica.
No entanto, é possível notar uma alteração na percepção social da sociedade de
baixo custo, de sua compreensão como injustiça social, a partir da qual as autoridades
públicas tiveram que dar conta desse problema, a ideia de sociedade de baixo custo
como responsabilidade individual, onde os pobres devem cuidar de si mesmos e tomar
as insuficiências do sistema público para si. Neste quadro, as histórias dos entrevistados
são uma forte avaliação do esforço individual e de autonomia, fazendo as coisas por si
mesmas, sem a ajuda dos outros. Na verdade, isso permite afirmar, a partir dos vínculos
associados aos produtores e consumidores dos negócios em saúde, que a produção de
riscos não compreende uma exceção, mas se torna um estado de normalidade e, assim,

motor de uma grande transformação da sociedade e da política. O abandono de uma
matriz coletiva de enfrentamento dos contextos de crise e a consequente transferência
dessa tarefa para os indivíduos, por exemplo, foram acompanhados por uma série de
discursos e normatividades promovidas no nível institucional que fornecem
justificativas e legitimações simbólicas para essas transformações, que tomam
expressões neoliberais. Quando o consumidor é instigado a participar da criação do
serviço particular médico, seja da perspectiva material, do desenho do próprio produto
ou negócio, seja da perspectiva simbólica, da atribuição de sentido na produção e
consumo da saúde.
O sentido neoliberal das políticas sociais em Heliópolis, onde destaca-se a
centralidade do mercado e do consumo na provisão de bem-estar, influenciou uma
individualização das formas em que sujeitos vulneráveis assumem suas incertezas e
riscos. O risco assume aqui a conotação de categoria estruturante da “modernidade” e
abrange, para além das ameaças objetivamente existentes, os processos e os
mecanismos sociais de percepção, decodificação e prevenção, decorrentes das próprias
escolhas civilizatórias. Nesse caso, já não se trata de alcançar efetivamente algo “bom”,
mas tão somente de evitar o pior.
Nesse sentido os percursos biográficos dos indivíduos tornam-se reflexivos, ou
seja, passam a ser delineados pela escolha, elaboração e autoconfrontação, não sendo
mais atribuídos – única e exclusivamente – por estruturas sociais como a classe social, a
família nuclear, a divisão sexual dos papéis sociais. Os eixos que eram a base da
sociedade industrial já não oferecem parâmetros ordenadores efetivos.
Para os indivíduos, a consequência da realidade social de Heliópolis os convida
a tecer redes sociais para protegerem-se dos riscos. Por outro lado, frente aos limites
destas redes, e dado o caráter estrutural, plural e permanente dos riscos, reforça-se o
sentimento de que, na vida, “você tem que cuidar das coisas sozinho”. Os indivíduos se
percebem obrigados a buscar respostas por si mesmos a uma série de ruínas estruturais,
o que, inevitavelmente, aumenta as suas inseguranças.
No final das contas, a relação entre as percepções individuais e intersubjetivas e
o acesso à saúde particular é uma relação complexa, ambígua e cheia de imperfeições.
Nos últimos 10 anos, como consequência do crescimento da demanda da população
pelo serviço de saúde, o governo brasileiro teve que aumentar seus gastos com a rede do
SUS, aumentá-la através de investimentos adicionais e começar a contratação de
instituições privadas para prover serviços que a rede do SUS não oferece. Certamente o

acesso não é uma solução idílica e utópica para os problemas sociais de Heliópolis, nem
de mero reflexo do neoliberalismo no espaço urbano (Capítulo - “Entre a UBS e a
clínica médica popular”). Embora o significado de alguns programas, como o PSF, seja
orientado para objetivos valiosos, como a diminuição da desigualdade, da
vulnerabilidade e da pobreza, existem efeitos indesejáveis expressos nas modalidades de
construção do sujeito, mantendo e reproduzindo um discurso que afasta o assunto do
significado coletivo da comunidade e do Estado.
O terceiro conjunto de argumentos, que me parece o mais explicitamente
observável, menos compreensível nos debates e menos comentado na literatura, é
aquele que sugere a inseparável reconfiguração da proteção social no Brasil por meio de
uma estratégia dissuasiva na direção da ação coletiva. O desinteresse crescente pelos
assuntos públicos prepara terrenos mais ou menos exclusivos para os interesses
privados, fenômeno este que favoreceu a entronização da soberania do mercado como
princípio geral e automático de regulação das relações sociais.
No âmbito dos princípios neoliberais da abordagem de vulnerabilidade e gestão
de riscos, pode-se perguntar: quais são os significados que isso transmite e o que
questionam os beneficiários de política social? Como Dardot e Laval (2016) ressaltam
“uma das características distintivas do discurso neoliberal estão relacionadas a uma
nova construção de assunto que atraia a capacidade de agência, exaltando as dimensões
do esforço individual e do empreendedorismo”. Em suma, os autores falam sobre
"fazer-se uma empresa" e, portanto, administrar suas capacidades e recursos para a
conformação de sua própria identidade. Este tipo de significado é encontrado nas
narrativas das entrevistas mais aprofundadas do Capítulo - “O trabalho e o consumo:
coexistências”.
A partir da perspectiva da individualização, é a ideia da generalização do
princípio da competência em todos os níveis da vida social, o que faz do êxito social um
dos grandes pilares deste novo tipo de sociedade. O indivíduo deve, pois,
constantemente, inclusive em contexto de crise socioeconômica quando obviamente
utiliza uma clínica particular de baixo custo, preencher as lacunas de acesso aos serviços
de saúde ou substituí-as. Isso fica mais evidente dada a inconsistência posicional dos
indivíduos, assim como a maneira particular com que as mesmas clínicas ganham
espaço na gestão de suas vidas. O indivíduo é obrigado a enfrentar diversas
contingências de maneira profundamente pessoal, inclusive quando recorre a certos
repertórios institucionais ou redes sociais em contextos de crise socioeconômica. É a

partir daqui que, progressivamente, uns e outros atravessam seus caminhos: procuram
apoio; encontram ou não insumos nas instituições; enfrentam estereótipos de identidade
e são marcados e desmarcados das pressões do seu papel.
Desta forma, como é possível apreciar nas histórias já expostas, observa-se, por
um lado, um conjunto de valorizações do indivíduo, um desprezo progressivo pelo
relacionamento estabelecido com as normas institucionais, em virtude dos significados
associados à gestão de suas vidas. E, por outro lado, há uma desconfiança em relação ao
coletivo e aos "outros" em geral. Existem poucos casos em que é possível recorrer ao
bairro, à comunidade ou o Estado para resolver os problemas que os afligem. Em outras
palavras, as ações realizadas pelos indivíduos, sejam elas nas redes sociais ou nos casos
de natureza institucional, são ações que carregam uma rejeição: o que é valorizado é o
confronto individual, e acima de tudo privado, de problemas socioeconômicos ou de
saúde.
No fundo, mais do que um individualismo institucional, o que é observável é
uma individualização social. É a partir da sociabilidade, e graças às suas habilidades
relacionais, que o indivíduo assume a sua existência e afirmam cotidianamente suas
possibilidades. O usuário estrutura-se a partir da vida social, na sua dinâmica e nas suas
trocas. É uma situação que socialmente produz um indivíduo que tem que se
responsabilizar por si mesmo de uma maneira particular, contando constantemente,
dado o tempo de trabalho das instituições, com suas relações interpessoais. Assim, o
indivíduo é um indivíduo relacional, como vimos por diferentes perspectivas (ascensão
social, inconsistência posicional, a centralidade das redes de influência, a especificidade
do papel de suporte da família, o trabalho e o consumo), e a dimensão relacional é
vivida como um recurso básico, embora submetida a fortes tensões e contradições. O
indivíduo deve se perceber como um elo relacional e se constituir como um produtor de
relacionamentos. É neste sistema de produção de si mesmo que a sua possibilidade
social é desempenhada: desvendar situações assimétricas de poder, enfrentar os
labirintos e caprichos das instituições e buscar oportunidades em meio às formas sociais
líquidas e transitórias.

Ao apresentar os dados e os resultados, não só o fiz como alusão às entrevistas,
como também na tentativa de trazer o leitor para perto de Heliópolis, para aproximá-lo
das minhas vivências na favela e de como eu as compreendi e interpretei. Desse modo,
naquela parte do texto, ora faço descrições detalhadas de Heliópolis, ora faço

interpretações de fatos, acontecimentos ou falas dos entrevistados. Entre as muitas
dificuldades para situar o tema da trajetória dos indivíduos nas clínicas médicas de
baixo custo, especialmente na temática das relações entre o público e o privado no
sistema brasileiro de saúde, destacam-se: o desencaixe temporal dos processos de
privatização que estruturam o cenário de pluralismo mercantil na assistência à saúde e o
esvaziamento dos conteúdos históricos das políticas públicas entre o estado e o
mercado. Os constrangimentos gerados, especialmente quando contextualizados no
novo ciclo de crescimento econômico e da mobilidade social nos anos 2000, inclinam as
tendências e os prognósticos do segmento institucional da saúde privada, ditada pelas
novas necessidades de consumo e acessos fragmentados aos serviços de saúde.
Nesse sentido, é significativo observar que as clínicas médicas de baixo custo
fazem atendimentos de média e baixa complexidade, o que amplia a substituição da
hierarquização em níveis de complexidade assistencial por arranjos de atendimentos
médicos particulares. Em tal perspectiva, a capacidade regulatória estatal não existe,
mas se daria principalmente pelo controle indireto da maior parte dos serviços de saúde
públicos e da produção de insumos.
Pouca atenção tem sido conferida às mudanças sociais contemporâneas e ao
tecido social que confere mudanças radicais à busca do(a)s usuário(a)s por atendimento
clínico e laboratorial, quando se imputa aos processos de privatização na saúde total
dependência de tendências e agentes internacionais. Dizer que o crescimento econômico
deve-se à conjuntura econômica mundial, ainda que espúria, e estabelecer uma relação
causal entre este e os movimentos setoriais, provoca menos sensibilidades do que
considerar os diversos tipos de intermediários e intermediações que as traduzem e
reinterpretam em solo nacional.
A favela de Heliópolis, que inicialmente foi organizada em torno da luta por
moradia, vive um momento de crescimento e desenvolvimento do território, sobrepondo
demandas sociais, agentes organizadores e disputas de poder que tornam a
complexidade do espaço social ainda mais fascinante. Concluí que o espaço de
Heliópolis é organizado a partir da multidimensionalidade de ordem urbana, política,
cultural e mercadológica, que me levou a entender que não é possível reduzir a favela à
precariedade, ainda que se faça presente nesse espaço.
Essa heterogeneidade encontrada em Heliópolis me fez perceber que a imagem
da favela como espaço estático, que visto de longe parece estar esquecido pelo poder
público, pela cidade e pela sociedade, não condiz com a realidade. A favela de

Heliópolis é um espaço em constante movimento, não só de pessoas e objetos, mas
também destas heterogeneidades que, a todo o momento, se complementam, se
sobrepõem, se modificam, se contradizem.
Contudo, essa heterogeneidade encontrada se limita ao contexto de uma favela
como Heliópolis: bem localizada, com alta densidade populacional, infraestrutura
urbana básica, diferentes movimentos sociais ativos, acesso a transportes públicos,
mercado interno desenvolvido. Provavelmente, esse é um contexto “privilegiado” entre
as favelas paulistanas. Acredito que, em outras favelas, questões de necessidades
básicas se fazem tão latentes ainda que o espaço acabe sendo organizado em torno
delas. Ademais, Heliópolis tem um histórico de luta social intensa, que pode não ser
encontrado em outras favelas.
Assim, ao escrever as últimas palavras deste documento que parece ter um peso
tão grande ao ser chamado tese, concluo que, mais importante que o texto em si, foi a
trajetória até aqui percorrida. Logo no início, a participação no grupo de pesquisa
“Teoria Social, Mudanças Contemporâneas e Saúde” possibilitou o acesso a leituras,
conversas, discussões e debates e que me inquietavam. Como afirma Ianni (2012),
problematizar as questões envolvidas nos processos de individualização e de crise das
instituições políticas modernas é, nesse momento, crucial, pois elas condicionam e
determinam a produção da saúde em sentido amplo e no campo da Saúde Pública, em
particular. “Nesse sentido, cresce o interesse pela temática da proteção social, não
aquela do sistema de seguridade social, ou da sua sustentabilidade econômicofinanceira, etc., mas o que pode vir a ser proteção social hoje, para pessoas que vivem
num contexto de individualização crescente do corpo social em um mundo de
inseguranças autoproduzidas, e qual deve ou pode ser o papel da Saúde Pública nesse
novo contexto” (IANNI, 2012, p. 170).
Sobre a perspectiva do grupo gostaria de destacar que a existência de um
conjunto comum de questões não é apenas uma estratégia de pesquisa, é também uma
aposta política. O é porque, diante da crescente fragmentação da sociedade em grupos
religiosos, étnicos, de classe, gênero ou de idade, defende a ideia de uma comunidade de
experiências além de todas essas clivagens. A evidência e a comunidade de experiências
em que se baseia não se deduzem do que é comumente entendido pela "política", mas,
pelo contrário, procuram redefinir a política no calor da experiência.
Nesse sentido, a perspectiva da sociologia da individualização deve coparticipar
no trabalho de produção de novos entendimentos no campo da Saúde Coletiva e de

conceitos capazes, por um lado, de afirmar o horizonte de unidade de uma sociedade, e
por outro, de desvelar o conflito entre os indivíduos. A perspectiva da individualização
é uma tentativa nessa direção; uma direção que permita compreender os desafios que
nos convocam e, apesar de tudo, que nos diferencia e desiguala, introduzindo assim, um
debate político de nova natureza.
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