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Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
No início de 2019, ao falar sobre a 16ª Conferência 
Nacional de Saúde, realizada em agosto daquele 
ano, você afirmou que aquele era um momento 
de grandes disputas civilizatórias. Quais foram os 
impactos da pandemia de Covid-19 em um cenário 
que você já apontava como crítico?

Lucia Souto: Desde 2019 já estávamos em um cenário 
bastante acirrado de disputas de projetos na sociedade 
brasileira e até globalmente. Estávamos assistindo no 
Brasil ao golpe de 2016, um golpe com objetivo muito 
claro de destruição de direitos, e entre as expressões 
desse projeto estava a Emenda Constitucional 95, que 
eu sempre lembro que o único país no mundo que 
tem uma emenda com esse desenho é o Brasil. Isso 
é uma verdadeira extravagância e, além disso tudo, 
o conjunto de reformas de destruição de direitos, 
como a reforma trabalhista, a reforma da previdência, 
a questão de todas as quebras de regulações de 
qualquer política, como a política ambiental. 

Todas as políticas foram objeto dessa destruição 
e uma das mais expressivas (como nós, médicos, 
diríamos, “patognomônica”) desse projeto, aquela 

que é realmente a cara desse projeto, foi a destruição 
do Ministério do Trabalho. Ele acabou, foi colocado 
no Ministério da Economia e todo um conjunto de 
consequências que foram muito contundentes, como 
a volta do Brasil ao mapa da fome, 19 milhões de 
desempregados, quase 120 milhões em insegurança 
alimentar, 40 milhões de pessoas em trabalho precário, 
quer dizer, uma naturalização disso e uma concentração 
de renda. Já sabendo que o Brasil era um dos países 
mais desiguais do mundo, essa desigualdade foi 
exponencial nesse período, uma concentração de 
renda absurda e todas as questões que a gente mal 
começava a enfrentar nos governos populares foram 
todas paralisadas. Um retrocesso gigantesco.

Isso aí é um panorama geral e o rebatimento disso 
na área da saúde foi gigantesco porque, de cara, 
um sistema universal de saúde que foi a duras penas 
construído na transição da ditadura militar para a 
democracia, na Constituição de 88 –  saúde direito 
de todos, dever do Estado, o artigo 196 e a saúde 
que depende de políticas sociais e econômicas. Isso 
já trabalhando com a ideia da determinação social 
do processo saúde-doença, que não é apenas a 
dimensão do cuidado, embora ele seja fundamental, 

“Nós estamos disputando qual Brasil queremos, essa é a realidade”, reitera 
a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), Lucia Souto, na 
entrevista do mês de maio do Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS). 
A médica sanitarista, que tem mestrado em Saúde Coletiva e doutorado em 
Saúde Pública, analisa o cenário brasileiro no âmbito da saúde e do debate sobre 
democracia, soberania e direitos sociais. Para Lucia, o ano de 2022 é marcado pelos 
esforços para construção de uma base social e política no país capaz de reconstruir 
um Brasil destruído. Ao tempo em que aponta ataques bem sucedidos aos direitos 
da população brasileira, a pesquisadora do Departamento de Direitos Humanos, 
Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) afirma que a pandemia evidenciou o 
fracasso do projeto ultra neoliberal. E destaca a mobilização em resistência a esse 
projeto, que inclui entidades históricas do movimento da Reforma Sanitária Brasileira. 
“Eu acho que está todo mundo percebendo em que buraco nós chegamos, estamos 
no meio do precipício, na beira do abismo [...] esse ano de 2022 é o ano das nossas 
vidas, o ano da gente brasileira saber que país a gente quer”, afirma. 

Boa leitura!

https://cee.fiocruz.br/?q=Lucia-Souto-Vivemos-novamente-um-momento-de-grandes-disputas-civilizat%C3%B3rias
https://cee.fiocruz.br/?q=Lucia-Souto-Vivemos-novamente-um-momento-de-grandes-disputas-civilizat%C3%B3rias
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ESPERO QUE ESSE ANO DE 2022 

MARQUE ESSA CONSTRUÇÃO 

DE UMA BASE SOCIAL E 

POLÍTICA NO BRASIL CAPAZ DE 

REALIZAR A RECONSTRUÇÃO 

DO PAÍS DESTRUÍDO. OU SEJA, 

NÓS ESTAMOS DISPUTANDO 

QUAL BRASIL QUEREMOS, ESSA 

É A REALIDADE

mas o cuidado no sensu lato, ou seja, a questão da 
moradia, da cultura, do lazer, do emprego – porque 
trabalho todo mundo trabalha, mas a questão de 
uma remuneração digna que possa proporcionar a 
todo mundo o bem viver, que é isso que nós sempre 
trabalhamos.

É nessa questão que dizíamos, e eu digo isso mesmo, 
que já estamos nessa disputa que é muito grave e 
civilizatória. Estamos nessa jornada ainda e espero 
que esse ano de 2022 marque essa construção de 
uma base social e política no Brasil capaz de realizar a 
reconstrução do país destruído. Ou seja, nós estamos 
disputando qual Brasil queremos, essa é a realidade. 

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
Em entrevista no ano passado, você ressaltou que 
em momentos desafiadores como o da pandemia 
é fundamental revisitar a construção participativa 
do direito universal à saúde, proclamado na 
Constituição Federal de 1988. O projeto de 
sociedade vinculado à Constituição Cidadã 
fracassou? Quais os caminhos para retomá-lo?

Lucia Souto: Seria demais dizer que esse projeto 
fracassou. Acho até que do ponto de vista de políticas 
públicas construídas no Brasil, o SUS e o direito 
universal à saúde são, de fato, uma política exemplar. 

Logo após a Constituição ter sido aprovada, o próprio 
então presidente, Sarney, dizia que a Constituição 
aprovada e o capítulo da ordem social não cabiam 
no orçamento, que ele via dificuldade em como 
financiaríamos esses direitos. Quer dizer, já esse “blá 
blá blá” neoliberal que sempre os direitos do povo 
não podem ser financiados, o que pode é dinheiro no 
bolso de três bilionários. Logo depois o Collor é eleito 
naquele momento que houve também uma grande 
manipulação da mídia, que editou aquele debate final 
da campanha eleitoral. Ou seja, a disputa de projetos é 
uma sequência. 

Quando olhamos para a história da Constituição de 
88, na verdade, ela sempre foi sabotada, ou seja, 
nunca conseguimos consolidar. Após 32 anos da 
Constituição aprovada, percebemos as resistências ao 
que está no texto constitucional. E, no caso da saúde, 
são gigantescas, então eu não acho que seja um 
fracasso porque a gente conseguiu, apesar do governo 
Fernando Henrique e de todas essas pessoas, apesar 
do financiamento crônico porque não há política 
viável que não tenha financiamento estável. Isso nunca 
aconteceu do ponto de vista da política de saúde 
como direito universal. 

Na pandemia houve uma enorme mobilização das 
entidades históricas do movimento da Reforma 
Sanitária brasileira, por toda a história, todo o 
trabalho, o acúmulo de décadas. Em meia hora, 
metaforicamente falando, conseguimos rapidamente 
nos articular e formar no início de 2020 a Frente pela 
Vida. Nós fizemos iniciativas que foram fundamentais, 
desde o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia 
de Covid-19, que apresentamos em meados de 2020, 
tem toda uma linha do tempo que vocês podem ter 
acesso na página da Frente pela Vida, por exemplo, o 
documento da primeira marcha virtual a Brasília, que 
tinha cinco pontos. 

O primeiro ponto era a pandemia como uma crise 
política, econômica e social de grandes proporções. O 
segundo colocava a importância das medidas baseadas 
na ciência porque o tempo inteiro o governo federal 
contestou isso e trabalhou a política com objetivo 
realmente de expor ao risco de adoecer e morrer – 
ele apostou no kit Covid, foi toda uma controvérsia 
o tempo inteiro. Então o segundo ponto é esse, 
trabalhar baseado na ciência porque o ministério da 
Saúde foi ocupado militarmente. O Conass [Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde] desempenhou 
um papel importantíssimo, com o presidente Carlos 

https://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/608451-pandemia-escancarou-o-fracasso-do-projeto-ultraneoliberal-da-universalizacao-do-mal-estar-entrevista-especial-com-lucia-souto
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Lula, secretário estadual de Saúde do Maranhão. 
Muitas pessoas se mobilizaram em torno dessa nossa 
frente, a gente conseguiu de alguma maneira obrigar 
a [instauração da] CPI; depois, já em 2021, todo um 
conjunto de ações que foram feitas e obrigaram 
o governo a fornecer a vacina, por exemplo, e a 
população brasileira vê que a gente não é um fracasso. 

Temos até um filme agora pelo Conselho Nacional de 
Saúde chamado “Se não fosse o SUS” e é se não fosse 
o SUS mesmo porque mesmo com toda a situação 
crítica que vivemos e que hoje a gente mensura (tem 
pesquisa da Fiocruz que mostra todas as leis, projetos 
e iniciativas do governo que produziram as 665 mil 
mortes), se não fosse o trabalho do SUS seria 1 milhão 
[de mortes]. Essa situação sanitária catastrófica que a 
gente viveu só foi mitigada porque a gente poderia 
ter nadado de braçada, se estivéssemos desamarrados 
e com toda potência, mas conseguimos vitórias 
importantes. 

Uma delas, bem enfatizada, é a questão da adesão 
maciça brasileira à vacinação quando o governo 
pregava que não iria vacinar, que virava jacaré e toda 
aquela pregação anticiência e de fake news. Olha 
que resistência fabulosa e com que rapidez a gente 
conseguiu vacinar – como sempre conseguimos 
historicamente e essa história pesou nesse momento 
para a vacinação, apesar de tudo. E as instituições 
públicas como a Fiocruz e o Instituto Butantã, antes 
do governo fazer qualquer liberação pressionada, 
já tinham feito seus acordos para a transferência de 
tecnologia – a vacina da AstraZeneca já está com 
insumo 100% nacional. 

Poderíamos argumentar também como a pandemia 
revelou a importância de ter a sua soberania e 
segurança sanitária para não precisarmos ficar 
mendigando aparelhos respiradores e até mesmo EPIs 
[Equipamentos de Proteção Individual]. Isso de um 
lado, e o Butantã também voltando à sua condição 
centenária, inicialmente com insumos transferidos da 
China para produção da vacina, agora já está com a 
vacina totalmente nacional, que é a ButanVac, não sei o 
porquê de não está sendo ainda comercializada, deve 
ser por conta dessa guerra do Ministério da Saúde 
contra tudo que signifique o progresso do bem estar 
e da qualidade de vida da população, mesmo com 
referências. A resiliência do sistema de saúde foi posta 
à prova, eu diria, e se saiu bem dentro da situação 
trágica que a gente viveu. 

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
Como você avalia o atual quadro brasileiro no 
âmbito do debate sobre democracia, soberania e 
direitos sociais?

Lucia Souto: Eu acho que está todo mundo 
percebendo em que buraco nós chegamos, estamos 
no meio do precipício, na beira do abismo. Por 
exemplo, esse ano de 2022 é o ano das nossas vidas, 
o ano da gente brasileira saber que país a gente quer. 
Acho que esse processo foi mais uma expressão do 
fracasso do projeto ultra neoliberal, a nível global ficou 
evidente que não há controle completo da pandemia 
– controle tangente, na verdade, porque completo 
nunca terá – se não tiver equidade na distribuição das 
vacinas. Não houve um único país no mundo – e até 
o Lula alertou – que chamasse os presidentes para 
se reunir e distribuir vacinas para o mundo inteiro até 
a emergência das variantes intimamente ligadas à 
circulação do vírus, o que não protege a população 
global. 

EU ACHO QUE ESTÁ TODO 

MUNDO PERCEBENDO EM QUE 

BURACO NÓS CHEGAMOS, 

ESTAMOS NO MEIO DO 

PRECIPÍCIO, NA BEIRA DO 

ABISMO. ESSE ANO DE 2022 

É O ANO DAS NOSSAS VIDAS, 

O ANO DA GENTE BRASILEIRA 

SABER QUE PAÍS A GENTE QUER

Um dos fatos do ultra neoliberalismo é aquilo que a 
Margaret [Thatcher] e o [Ronald] Reagan falaram na 
década de 70, que era o fim da sociedade e a era dos 
indivíduos. Esse fundamento –  “o fim da sociedade, 

https://www.youtube.com/watch?v=_s4PVPbO3rU
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a era dos indivíduos”– dentro do capitalismo 
mesmo ficou posto à prova porque ou bem há uma 
solidariedade global ou não há como você resolver isso 
a nível de nação ou indivíduo ou de ricos, você resolve 
a nível de conjunto da humanidade.

E aí voltando aos cinco itens da carta que a gente 
fez, que eu parei no segundo ponto, o terceiro era a 
questão ambiental que já está em uma extrema crise  
ambiental devastadora do capitalismo. A coisa da 
fronteira nunca existente, de avançar pra tudo, sejam 
os territórios indígenas, a Amazônia, a garimpagem, 
tudo isso desrespeita as vidas do planeta, os biomas, 
ou seja, essa coisa muito sábia dos povos originários 
que é o bem viver para todas as espécies. Nós somos 
parte de um ecossistema, o ser humano não é aquela 
coisa que está isolada, livre das consequências de 
suas ações, dessa marcha insana, como citou o autor 
que escreveu o livro “A grande transformação” [Karl 
Polanyi].

Voltando então a sua pergunta, acho que estamos no 
momento crucial da humanidade e, no caso do Brasil, 
que é um país de importância tão relevante para o 
mundo e a América Latina, o resultado dessa disputa 
no Brasil esse ano terá consequências geopolíticas 
fundamentais para essa nova governança global, para 
recuperar aqueles dispositivos, como Mercosul, Unasul 
[União de Nações Sul-Americanas] e o BRICs, todo um 
conjunto de instrumentos para se construir, de fato, 
uma comunidade de nações soberanas. A soberania é 
hoje uma questão chave porque a pandemia mostrou 
que se os países não conseguem se organizar para dar 
conta dos desafios que têm… e o Brasil mostrou isso 
com a pior gestão da pandemia do mundo. 

Nesse ponto é fundamental até como um desafio 
geopolítico global essa questão dos organismos 
multilaterais, como no início da pandemia, o 
[Donald] Trump sabotou de todas as maneiras a OMS 
[Organização Mundial da Saúde], que é um organismo 
multilateral. Então esse multilateralismo foi adiado 
e para termos uma nova governança é importante 
termos países soberanos, que não estão sob a tutela 
desse capitalismo predador, patriarcal, essa coisa 
exarcebada que estamos vendo hoje que é um projeto 
machista, homofóbico, racista. Enfrentar esses dilemas 
culturais do Brasil, como é a questão do racismo, do 
machismo, do patriarcado, e aí a questão da soberania 
e da democracia são fundamentais. 

A democracia a gente vai ter que reconstruir e aí 

vem a proposta da Conferência Livre Democrática e 
Popular de Saúde. Nós, da Frente pela Vida, lançamos 
essa proposta que foi também demandada porque 
nós temos a história da construção da política pública 
do direito universal da saúde, do SUS, que tem uma 
base fundamental na democracia participativa. Na 
avaliação de muitos de nós e na minha, se não fosse 
isso a gente já teria tido esse sistema destruído. Mas 
o avanço da privatização da saúde é incontestável, 
nós temos conhecimento que, dos 9,6% que se 
movimenta na saúde do Brasil, mais da metade é para 
25% da população que tem planos de saúde. É um 
dinheiro que não está sendo distribuído de uma forma 
equânime, então nós precisamos alterar essa equação 
e botar mais no público do que no privado.

DOS 9,6% QUE SE MOVIMENTA 

NA SAÚDE DO BRASIL, MAIS 

DA METADE É PARA 25% DA 

POPULAÇÃO QUE TEM PLANOS 

DE SAÚDE. É UM DINHEIRO QUE 

NÃO ESTÁ SENDO DISTRIBUÍDO 

DE UMA FORMA EQUÂNIME, 

ENTÃO NÓS PRECISAMOS 

ALTERAR ESSA EQUAÇÃO E 

BOTAR MAIS NO PÚBLICO DO 

QUE NO PRIVADO

Nessa situação, a conferência parte de uma 
compreensão da nossa análise de conjuntura de que, 
nessa linha da disputa de projetos, nós precisamos 
criar base social e política que dê sustentação para a 
reconstrução do Brasil que nós queremos. E uma das 
políticas públicas que consideramos uma síntese de 
direitos, de bem-estar e de cuidado é exatamente a 
saúde com toda essa concepção de que ela significa 
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moradia, saneamento, ambiente, emprego. Um 
conjunto de políticas públicas que de um lado criem 
essa coisa da determinação social do que  produz a 
saúde e, por outro lado, um sistema que realmente 
seja financiado estavelmente. Com essa análise de 
conjuntura de que a gente precisa construir desde já o 
Brasil que queremos e que para essas políticas públicas 
serem sustentadas é preciso haver realmente aquilo 
que em 1988 foi aprovado.

Para que isso seja efetivado são necessárias algumas 
coisas e aí nós fizemos o lançamento da Conferência, 
no dia 07 de abril, propondo uma grande mobilização 
nacional, nos estados e municípios, do jeito que as 
pessoas quiserem porque o céu é o limite. A nossa 
plataforma da Frente pela Vida é um site onde 
temos os documentos básicos que estão sendo 
trabalhados. O primeiro é uma versão ainda preliminar 
do documento para ser apresentado aos candidatos 
à presidência e nos estados e a parlamentares dos 
partidos políticos com algumas diretrizes que eu 
gostaria de destacar.

Primeiro lugar é a ideia de que temos que ter política 
pública e a saúde é um direito, então uma fala que a 
gente tem é da saúde sempre pública. O que significa 
isso? Aí entra a segunda diretriz, que é necessário um 
financiamento estável para interromper a escalada 
da privatização da saúde, que tem várias caras e 
camadas, e umas das camadas é a ausência completa 
de financiamento público estável. Na última reunião do 
Conselho, que foi no Fórum Social em Porto Alegre, foi 
debatida qual é essa nova forma de financiamento, que 
não pode mais ser um percentual da receita. Tem que 
ser em cima das necessidades de saúde da população 
porque se, por exemplo, o Brasil estiver numa crise 
do capitalismo, uma crise de receita, uma política 
pública contracíclica como a da saúde, que é um 
direito universal, não terá dinheiro? Isso é um equívoco 
enorme. 

Até para enfrentarmos esse momento a gente tem 
que ter políticas públicas que gerem direitos. A gente 
propõe que é preciso uma geração de direitos e aí essa 
questão de orçamento no novo padrão é fundamental, 
estabelecer as necessidades com indicadores de 
equidade. A gente vai trabalhar, por exemplo, com 
transição epidemiológica, o Brasil está envelhecendo, 
a população mais velha tem dobrada sua expectativa 
de vida e isso demanda cuidados que precisam ser 
tomados. Esse é um dos indicadores de equidade 
trabalhados pela Associação Brasileira de Economia da 

Saúde (ABrES), que está se dedicando a essa proposta 
que tem como fundamento principal sair do percentual 
de recolhimento das receitas e ir para critérios de 
equidade. E também inverter essa questão de que 
metade dos recursos vai para os 25% que pagam os 
seus planos – e muitos não estão conseguindo mais 
pagar. Quer dizer, chamar a classe média para um SUS 
de qualidade, isso é fundamental, mas para inverter 
esse percentual em que o privado tem mais que o 
público nós precisamos criar meios para isso. Essa 
proposta de financiamento tem também o objetivo 
de inverter isso: 60% no curto prazo para o público e 
começar a inverter essa dinâmica. A proposta ainda 
está sendo construída, mas a ideia é essa. 

A terceira diretriz que vou destacar é a questão 
dos profissionais da saúde. Estamos num debate 
sobre a invisibilidade e a Maria Helena [Machado],  
pesquisadora da Fiocruz, fez um recente trabalho 
que já discutimos no Cebes Debate mostrando os 
trabalhadores invisíveis da saúde, pessoas que estão 
numa situação trágica de precarização do trabalho, 
muitas vezes sem receber, uma situação muito dura. E 
é preciso considerar a questão da carreira de Estado 
dos profissionais da saúde, tem a carreira de Estado 
do Judiciário e de outras áreas, então precisa ter uma 
carreira estável da saúde.  

A quarta diretriz é a questão da soberania sanitária. 
Foi provado no contexto da pandemia que a saúde 
tem que ser, assim como a questão ambiental, um dos 
pilares estratégicos de desenvolvimento do país. Há 
pessoas como Carlos Gadelha que trabalham com isso, 
com o complexo econômico industrial da saúde. Houve 
um momento em que se considerava que a indústria 
automobilística era o motor do desenvolvimento e nós 
consideramos hoje que a saúde tem que ser o eixo 
estratégico nesse novo momento de reconstrução do 
Brasil, baseado em políticas de cuidados e direitos, 
não nesse ideário neoliberal de que os direitos 
da população são um problema. Isso é uma coisa 
absolutamente esgotada, não resolve o problema nem 
do Brasil, nem do mundo.

https://frentepelavida.org.br/
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NÓS CONSIDERAMOS HOJE QUE 

A SAÚDE TEM QUE SER O EIXO 

ESTRATÉGICO NESSE NOVO 

MOMENTO DE RECONSTRUÇÃO 

DO BRASIL, BASEADO EM 

POLÍTICAS DE CUIDADOS E 

DIREITOS, NÃO NESSE IDEÁRIO 

NEOLIBERAL DE QUE OS DIREITOS 

DA POPULAÇÃO SÃO UM 

PROBLEMA

Eu só destaquei algumas diretrizes, o documento 
está lá circulando e estamos nesse momento de 
organização da conferência, que será no dia 5 de 
agosto de 2022, criando comitês populares pró-
conferência e, no meu caso, pró Lula. A gente tem 
que mudar esse país e fazer todo um movimento 
sincronizado porque esses comitês populares para 
eleger um candidato a presidente – no meu caso o 
Lula – estão ligados a questões temáticas: como é 
que a gente quer reconstruir o Brasil? Em que bases? 
São essas em que a gente quer reconstruir o Brasil. E, 
no caso da saúde, é no mínimo trabalhar essa ideia 
da saúde 100% pública, de interromper a escalada 
da privatização, financiamento estável em novas 
modalidades, a questão dos profissionais da saúde 
na carreira de Estado, a questão da saúde como eixo 
estratégico de desenvolvimento. 

A questão ambiental também é estratégica para 
entrarmos em um novo ciclo da construção de um 
bem viver da sociedade brasileira, enfrentando as 
questões do racismo, machismo, homofobia, todas 
essas caras do capitalismo, do patriarcado, da 
expropriação, entendeu? [Enfrentar] Essa coisa de 
chamar de colaborador ou de empreendedor um 
trabalhador super explorado sem direito nenhum, não 
tem como continuar com essa devastação de direitos 
numa sociedade que queira incluir e enfrentar a sua 

desigualdade obscena.

Estamos agora nessa ideia porque a saúde tem 
massa crítica para fazer essa movimentação junto 
com centrais sindicais, com o MST [Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra], o MTST [Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Teto], com as frentes Brasil 
Popular e Povo Sem medo, com todas as entidades 
para fazermos essa construção da mesma maneira 
como fizemos história em 88 e as repercussões disso 
até hoje se dão positivamente.

Nós pretendemos fazer história também em 2022 
com uma grande conferência nacional no dia 5 de 
agosto, uma conferência livre que é preparatória da 
17ª [Conferência Nacional de Saúde], que já está 
convocada para o ano que vem. O Conselho Nacional 
está envolvidíssimo na construção dessa conferência 
livre, já temos vários estados lançando as suas 
conferências, o site da Frente pela Vida está magnífico, 
com todos os documentos base para a construção 
desse documento de diretrizes (a tese do Cebes, os 
documentos da Abrasco e do Conselho Nacional de 
Saúde). Agora nós temos a logomarca da própria 
conferência para descentralizar essa convocação e 
eu estou já fazendo uma divulgação para vocês da 
importância dessa conferência.

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
O “Cebes Debate” tem reunido especialistas 
e militantes para discutir diversos aspectos da 
conjuntura política, social e da saúde do país. Como 
as questões para discussão são selecionadas e quais 
os resultados esperados dessa iniciativa?

Lucia Souto: Trabalhamos muito priorizando o 
“Cebes Debate” porque consideramos que nesse 
momento, e em qualquer momento democrático que 
a gente queira estar trabalhando, precisamos ampliar 
esse espaço público de debate. Com essa loucura 
que estamos vivendo hoje os espaços de debates 
públicos estão cada vez mais estreitos, então estamos 
trabalhando muito porque consideramos fundamental: 
não há democracia sem diálogo, sem debate, sem 
conversa, sem estar ampliando esse debate público. O 
“Cebes Debate” tem sido muito interessante porque 
mesmo quando no momento em que ele é transmitido 
(às segundas-feira, de 17h às 18h30) tem pouca 
gente, logo no dia seguinte começam a aumentar 
muito as visualizações. Ele está servindo como espaço 
de debate entre as pessoas, tem gente que pega o 
material do “Cebes Debate” para dar sustentação em 
debates na sala de aula, então tem sido muito útil. 
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Ao longo desse 1 ano já entrevistamos pessoas das 
mais diferentes matizes, como Ailton Krenak, Douglas 
Belchior, Guilherme Boulos, Emir Sader, João Pedro 
Stédile, Jurema Werneck, Talíria Petrone. No Dia da 
Mulher chamamos várias lideranças do movimento 
feminista, agora por último tivemos um debate 
belíssimo com Miguel Rossetto e na próxima segunda-
feira será o Luis Nassif para discutir mídia, democracia 
e os desafios para a reconstrução do Brasil. Temos 
muita gente e não vou lembrar de todo mundo, mas 
estão todos lá no “Cebes Debate”, em nossa página. 
Estamos abrindo um leque para que realmente 
possamos estar minimamente qualificando esse debate 
a nível nacional e tem tido muita repercussão. Aonde 
vamos as pessoas têm comentado, agradecido, têm 
dito quem está sendo importante, ou seja, o retorno 
tem sido bom. E estamos abertos a sugestões de 
pautas.

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
De que forma o isolamento social necessário para 
enfrentamento da pandemia obrigou os movimentos 
sociais a repensarem suas estratégias de militância? 
Com a retomada gradual das atividades presenciais, 
qual será o papel das ruas e das redes na articulação 
política?

Lucia Souto: Você fez uma excelente pergunta porque 
é uma coisa que estamos refletindo também o tempo 
inteiro e tivemos um ganho. Com essa questão do 
confinamento, do distanciamento social, fomos 
obrigados realmente a usar dispositivos e ferramentas 
de trabalho a distância que vão ficar para sempre. Na 
minha opinião, não há retrocesso nisso. Criaram-se 
instrumentos em todas as áreas, tanto que quando 
fizemos o lançamento da conferência livre em Brasília, 
que teve uma parte presencial e outra pelo aplicativo 
Zoom, tivemos um pool de transmissão de dezenas de 
entidades. Isso é muito potente do ponto de vista de 
uma comunicação popular.

Por exemplo, fizemos formação política com pessoas 
do Brasil inteiro e estamos trabalhando nessa 
questão de ampliar a formação, então se ampliam 
as possibilidades. Estamos fazendo reuniões de 
conselheiros de saúde do Brasil inteiro, antes teria 
que se pagar passagens, era muito mais complexo. 
O presencial é vital, estive agora em Porto Alegre no 
Fórum Social das Resistências, e é uma alegria você ver 
todo mundo junto ali, podendo debater. Todo mundo 
percebe que essas duas coisas vão se complementar 
daqui pra frente.

Entramos num terreno que tínhamos muito pouca 
experiência, muito pouca prioridade e tivemos que 
construir uma mídia. Além da nossa comunicação, 
no caso do Cebes Debate, [tivemos que construir] 
espaços de conversa e debate, muita coisa foi feita 
à distância. Por exemplo, no departamento em que 
eu trabalho na ENSP/Fiocruz, estamos com cursos de 
especialização lato sensu e nesses cursos só gente 
do Rio de Janeiro poderia participar, mas agora tem 
gente do Brasil inteiro. Então, como é que a gente faz 
essa coisa híbrida? Eu acho que a gente ganhou muita 
coisa com essa comunicação e as repercussões já são 
evidentes, na minha opinião. Com certeza há quem 
esteja debruçado sobre essa avaliação até como objeto 
de pesquisa e conhecimento, que não é o meu caso, 
mas observo que ganhamos muito.

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
Você acredita que o SUS terá um lugar de destaque 
nas eleições deste ano? Quais proposições são 
fundamentais para o sistema e quais devem ser as 
estratégias dos movimentos em defesa do direito à 
saúde para pautar o debate eleitoral?

Lucia Souto: Eu acho que o SUS já está na agenda 
do debate da eleição presidencial, é inescapável. A 
questão da pandemia obrigou todo mundo a colocá-
lo na agenda. Por isso também essa conferência livre, 
democrática e popular, porque estamos querendo 
qualificar [o debate], não basta dizer que o SUS foi 
maravilhoso se continuar toda a privatização. Por 
exemplo, queremos o financiamento, mas não que 
esse financiamento seja deslocado para a área privada 
e para organizações sociais. [São] os pontos que 
eu destaquei na questão da versão preliminar do 
documento que está na página da Frente pela Vida e 
na própria tese do Cebes, que foi inspiradora desse 
documento, onde propomos a saúde 100% pública. 

Acho que aquilo que era lateral está ganhando 
centralidade nesse novo momento de reconstrução do 
Brasil. E eu não tenho a menor dúvida da centralidade 
que a saúde, o direito universal, os sistemas universais 
de saúde começam a ter no Brasil. E se a gente 
consolida isso no Brasil, essa ideia das políticas de 
cuidados versus o mal estar, enfim, essa coisa da 
política, de solidariedade e equidade, eu não tenho 
a menor dúvida de que o SUS será exemplar nessa 
disputa e nesse debate. Já está na agenda. Na minha 
opinião, já entrou e não tem como tirar esse debate da 
eleição de 2022.
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