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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. 
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Abstract 

 

This exploratory study had as objective to analyze the insertion of the individual in the 

field of private medical care in the area of socioeconomic and civil vulnerability in São 

Paulo, focusing on different conformations of risks and inequalities in access to health 

in the place studied, related to access needs health services. From an ethnographic 

study, private health service consumers were interviewed in networks of popular 

medical clinics living in Cidade Nova Heliópolis, a slum in a middle class area in the 

Metropolitan Region of São Paulo, covered and equipped by the health services of the 

Public Health System (SUS) and by private medical clinics. The entrance to the 

interview sites was mediated by Community Health Agents (ACS) and by members of 

Social Movements of Neighborhood Associations. Interviewees were selected along the 

course of field work, and in-depth interviews were conducted. In addition to individual 

information, the relationships between individuals with access to private health care 

have also been studied and treated with social network analysis tools. The proposed 

theoretical questions contributed to identify and rethink the premises and analytical 

categories involved in the sociability of social networks of individuals with access to 

popular medical clinics; the expansion of medical technology incorporation in different 

social classes; and the essential transformations of the status of the individual that are 

challenged by the consumer citizen. 

 

Keywords: Individualization; Health services; Periphery; Consumption; Public health. 
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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 
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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 

                                                           
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. 
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modalidade faz parte do número de estabelecimentos de saúde do segmento privado 

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.  
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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, que produzirá 

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 
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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 

                                                           
2 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. 
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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 de planos de saúde cresceu em média 5,2%, um crescimento 

                                                           
3 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 sentir-
se confortável no meio do redemoinho da existência. 
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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 médico-

hospitalar. 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, questiona-

se, 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 
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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 
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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 
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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 

                                                           
4
 Entendo por estruturas aqui como condicionamentos fortes e ativos das experiências individuais. 
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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. 
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PRIMEIRA PARTE – MÉTODOS E RESULTADOS 
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CAPÍTULO 1 - MÉTODOS 

1.1 O ITINERÁRIO DA PESQUISA 

 A pesquisa teve como intuito inicial a ideia de observar os vínculos de risco 

associados a produção de serviços de saúde na periferia de São Paulo, onde o Estado e o 

mercado eram considerados como bastantes presentes, seguindo as relações entre os 

agentes de execução das políticas públicas e os usuário(a)s. Justamente para tentar dar 

conta da indefinição e redefinição permanente das fronteiras entre ambos, nossa 

preocupação era analisar a inserção do(a) usuário(a) nos serviços de saúde, a fim de 

desvendar as representações acerca do processo de aceleração da individualização das 

demandas, os pagamentos diretos em clínicas populares e o consumo de planos de saúde 

de preço baixo.  

Particularmente, interessa destacar, para além do cenário das clínicas médicas 

populares, algumas construções discursivas dos indivíduos em relação ao Estado, ao 

mercado e à comunidade, a partir das justificativas e discursos que eles implementam 

frente as práticas que levam a cabo em contextos de crise socioeconômica. O objetivo 

inicial era, portanto, encontrar uma saída para esta interpretação da experiência 

individual que foi e continua a ser gerenciada, de forma decisiva, ao longo das últimas 

décadas, para entender, nos termos de Jaime de Oliveira, o estado atual da “democracia 

progressiva”5 (1987).  

Mais especificamente, o estudo permitirá pensar os indivíduos cujo acesso aos 

serviços de saúde define os limites flutuantes entre o mercado e o Estado. Permitirá 

ainda pensar como esses indivíduos situam-se na interface da gestão da saúde, incluindo 

aqui o cenário de pluralismo mercantil da saúde, estruturante da arquitetura montada 

para execução dos serviços em questão na cidade, e da tradução de sua 

operacionalização no modelo de terceirização dos serviços e programas públicos 

vigentes em São Paulo durante os anos 2000. Trata-se de mostrar, em grande angular, 

como na experiência cotidiana da população as políticas, os agentes e as instituições 

públicas são atravessadas pelas trajetórias do(a)s usuário(a)s. 
                                                           
5 Para Jaime de Oliveira (1987) em Reformas e reformismo: "democracia progressiva" e políticas sociais, 
as políticas públicas - a saúde dentre elas -, seriam elemento de reprodução do modo de produção 
dominante, porém, simultaneamente, estratégia possível de alargamento do Estado e de implementação de 
uma democracia progressiva, em uma guerra de posições; formulação que se desdobra da noção de 
Estado ampliado em Gramsci. 
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A forma como as pessoas acessam diariamente as instituições, através do contato 

com as diferentes agências governamentais e organizações sociais, afeta as 

representações que são feitas sobre de si mesmas e de outros, o que, por sua vez, 

influencia diversas modalidades de comportamento e constrói argumentos sobre suas 

práticas. Em que medida a produção dos serviços de baixo custo na saúde é atravessada 

pelas práticas dos indivíduos, em contextos de crise, na redução dos custos e da criação 

de uma mercadoria política? Nesse contexto, qual o lugar da política, dos direitos? O 

que há de novo nas novas políticas sociais brasileiras? 

Nessa perspectiva, os objetivos ideológicos, técnicos e políticos que apoiam as 

políticas sociais das últimas décadas têm relação e um impacto particular nos indivíduos 

do Brasil contemporâneo. O ponto de vista sociopolítico, econômico e os elementos 

culturais estão inscritos em existências individuais (MARTUCCELLI, 2007, 2010), e é 

expressado, entre outros aspectos, nas modalidades em que os sujeitos baseiam suas 

ações discursivamente frente a certos contextos particulares. A relação, no entanto, é 

dinâmica e diversificada; não resulta diretamente dos discursos institucionais; os 

sujeitos criam discursos, práticas e argumentos.  

Entre o fim de 2014 e setembro de 2015, realizei algumas incursões em 

Heliópolis. Quando estive em campo, basicamente centrei minhas observações nas 

caminhadas pelo bairro e visitas domiciliares com as agentes de saúde. As visitas 

pareciam abrir as investigações para muitas questões. Fiz entrevistas com indivíduos e 

famílias em busca de informações sobre o uso de clínicas médicas populares pelos 

moradores da região e sobre o acesso à informação e às redes de contatos de que 

dispunham para ter acesso a clínica, observando o que havia mudado com a presença 

dos serviços de saúde privados na região. Participei de reuniões de associações locais e 

observei os limites da pesquisa e as diferentes vinculações com a gestão da saúde 

através das agentes comunitárias de saúde que me conduziram no bairro e na favela, 

como a heterogeneidade do perfil dos dirigentes sociais, que vai de Manoel, 54 anos, 

então conselheiro de saúde da UBS Sacomã até Adão6, 51 anos, líder de associação 

social independente que mantinha contato com os diretores da clínica Dr. Alegria para 

publicidade em Heliópolis.  

Quase sempre me locomovi a pé pelos bairros, mas às vezes de ônibus, ou de 

carona com algum funcionário da Unidade Básica de Saúde Sacomã. Estive várias vezes 

                                                           
6 Todos os nomes citados, exceto os de ocupantes de cargos públicos, são fictícios. 
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no bairro Sacomã, mas na maior parte do tempo estava na favela de Heliópolis. Subi e 

desci vielas, circulei pelas avenidas centrais tanto em dias de semana quanto em finais 

de semana, durante o dia e à noite. No início, quase sempre que entrava na favela 

solicitava que algum morador me acompanhasse, tanto para ter mais segurança quanto 

para que não errasse os caminhos. Por vezes isso não foi possível, e a depender do 

horário ou da necessidade da visita decidia adentrar a favela sozinho. Com o tempo, 

passei a andar mais sozinho; há alguns anos locomovo-me entre as casas e a favela com 

desenvoltura que há alguns anos não teria imaginado alcançar. 

Em 2016, voltei a campo para a maioria das entrevistas. Quem me auxiliava na 

Unidade Básica de Saúde eram as agentes do Programa Saúde da Família. Foram as 

pessoas com quem estive mais próximo quando tentava contato com a(o)s usuária(o)s 

do posto de saúde. Dentre elas está Jeane 37 anos, que atuava como agente de saúde 

havia seis meses e foi a minha principal mediadora no contato inicial com as 

associações independentes e projetos sociais como o Facebook na Comunidade, onde 

conheci as jovens Ninine e Carolina que tocavam o projeto. Maria SF, 29 anos de idade, 

há pouco tempo trabalhando como ACS no Programa Saúde da Família, também foi 

uma das principais interlocutoras quando a acompanhava nas visitas domiciliares, no 

bairro de Sacomã e na favela de Heliópolis.  

Além disso, nesse mesmo ano consegui fazer uma pesquisa de campo na clínica 

médica popular Dr. Alegria. Era a segunda vez que tentava contato com os diretores da 

clínica e, com a mudança da direção, foi-me permitido fazer a pesquisa no balcão da 

recepção com os clientes da clínica. A ideia naquele momento era apenas conhecer 

melhor as demandas e pagamento direto no balcão. Foi lá que conheci Marcia, 

recepcionista da clínica, que me auxiliou no contato com os diretores da clínica médica 

e era a principal mediadora da clínica com as associações locais. 

Em 2017, em uma incursão ao campo, dormi algumas noites em casa de uma 

família que fazia parte da Paróquia Santa Paulina – Comunidade São José Operário. Por 

intermédio de Manoel e do Padre Pedro, consegui ficar na casa de Maria, que cuidava 

da Igreja e estava acostumada a receber missionários estrangeiros. A imersão oferece, 

sem dúvida, olhares diferentes daqueles obtidos por visitas e, sobretudo, cria outros 

laços de pesquisa. Os dias inteiros no bairro e na favela, estando com os moradores e 

suas famílias também à noite, mostraram-me algumas nuances dos modos de vida que 

não se percebem durante o dia. A aura da violência e o medo de circular pelo bairro se 

perderam depois que percebi que Heliópolis não para mesmo depois que o sol se põe. 
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As ruas continuam movimentadas, com pessoas conversando nos portões, estudantes e 

trabalhadores voltando para a casa e se encontrando com grupos de parentes e amigos. 

Nesse período refiz algumas entrevistas com pessoas com as quais já havia conversado 

em 2016 e me aprofundei com elas sobre as percepções das mudanças do comércio de 

Heliópolis, a questão do consumo e do mercado e principalmente na trajetória de vida e 

profissional. 

No balanço final da atividade desses anos, acumulei sete pequenos cadernos com 

notas de campo e reflexões da pesquisa, centenas de páginas de diários de campo 

digitadas, muitos arquivos de áudio e fotografias, algumas pastas com documentos 

coletados no campo e recortes de jornal de interesse, além de centenas de páginas de 

transcrições das entrevistas gravadas em áudio. Uma parte do material foi transcrita por 

mim e por William Passos, aluno de graduação em Saúde Pública, bolsista de 

treinamento técnico do projeto, que a presente pesquisa integra7.  

A partir desse material, separei temas e categorias analíticas centrais, que foram 

desenvolvidas no restante da pesquisa, sobretudo na redação das provas e versões 

preliminares dos capítulos. Ao todo foram realizadas aproximadamente 31 entrevistas 

semidiretivas, com os(as) usuários(as) para compor o quadro dos indivíduos desta tese. 

Entrevistas e conversas informais com dirigentes sociais, profissionais e gerentes, tanto 

ligados ao poder público como a clínica médicas particulares, seguindo a cadeia de 

produção dos serviços na área da saúde, de média e baixa complexidade, destinada às 

famílias pobres, também compuseram o quadro analítico desta pesquisa. 

O presente projeto (número do parecer da Plataforma Brasil: 2.226.414) foi 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, em cumprimento à resolução CNS 466/12, (BRASIL, 

2012). Foi elaborado o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE) (Anexo 

III), utilizando-se de uma linguagem clara e objetiva, por meio do qual os sujeitos foram 

informados sobre os objetivos do estudo, os procedimentos de coleta de dados, 

possíveis constrangimentos ou benefícios, sendo garantido o sigilo e respeitado o desejo 

ou não de participar. Consta do TCLE, também, autorização dos voluntários para a 

                                                           
7 O projeto “Individualização no Contexto das Mudanças Sociais Contemporâneas: Desafios para a Saúde 
Pública no Brasil”, com financiamento Fapesp (processo nº 2015/16218-0) tem como objetivo aprofundar 
o conhecimento empírico e teórico sobre o processo de individualização no contexto contemporâneo na 
relação com o campo das práticas, ações e políticas da Saúde Pública no Brasil. Está estruturado em 
subprojetos - de diferentes recortes empíricos e metodológicos sobre o tema da individualização e da 
saúde. 
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apresentação dos resultados encontrados em eventos científicos. O anonimato e a 

privacidade dos participantes foram resguardados. Após assinado, uma cópia do TCLE 

ficou com o sujeito da pesquisa e outra com o pesquisador responsável pela mesma. 

1.2. ACOMPANHAMENTO ETNOGRÁFICO DO(A)S USUÁRIO(A)S 

As diferentes etapas da pesquisa realizada a partir da perspectiva etnográfica 

também envolveram o trabalho analítico de organizar, classificar e pensar as notas de 

campo, conforme a análise situacional (VAN VELSEN, 2010). O exercício de 

composição/teorização a partir da releitura e da edição das notas de campo coletadas 

durante a pesquisa trouxe principalmente os elementos que se repetem nas notas; que se 

relacionam com os lugares momentos de observação e encontro com as pessoas, outras 

vivências subjetivas; temas presentes e ocultos; e materiais secundários do cotidiano 

(via internet, jornais, revistas, propagandas, etc) que foram importantes para a reflexão e 

análise das notas de campo. Desta forma, seguindo alguns princípios metodológicos 

básicos da perspectiva etnográfica, fui levado, através de idas e vindas permanentes 

entre o campo e o levantamento de categorias endógenas, à mobilização de categorias 

de análise exógenas.  

Segundo Georges (2014), os princípios metodológicos básicos, inspirados na 

sociologia compreensiva, são: privilegiar pontos de observação a priori deslocados do 

objeto de análise; multiplicar as entradas e a diversidade dos pontos de vista; ampliar a 

escala de análise, do micro ao macro, passando por suas intersecções; e praticar 

comparações sistemáticas entre contextos locais definidos e situações de observação 

com características específicas, como uma forma de “testar” interpretações para poder 

aumentar o nível de generalização das conclusões. 

1.3. PRODUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 
SEGUNDO A PERSPECTIVA DA INDIVIDUALIZAÇÃO 

Para que se possa falar de uma relação entre uma entrevista e a perspectiva da 

individualização é necessário, por uma parte, que o estudo empírico se apoie no 

paradigma da individualização institucionalizada (BECK, 2010; BECK; BECK-

GERNSCHEIM, 2002), ou seja, “as instituições centrais da sociedade moderna – os 

direitos civis, políticos e sociais, e também o emprego assalariado, a formação e 

mobilidade – se dirigem para o indivíduo e não para o grupo” (BECK; BECK-
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GERNSHEIM, 2002, p. XXI-XXII). As entrevistas foram produzidas e interpretadas 

mediante uma convicção teórica específica da sociologia dos indivíduos: o estudo da 

sociedade contemporânea é inseparável da análise do imperativo social que obriga os 

indivíduos a constituírem-se em indivíduos (MARTUCCELI; SINGLY, 2012). Essa 

convicção teórica é capaz de imprimir as importantes mudanças sociais nas palavras do 

entrevistado mediante um jogo de perguntas e respostas, e através da análise das 

entrevistas. 

A proposta da entrevista é alcançar descrições mais finas das relações entre os 

fenômenos estruturais e as experiências individuais a fim de extrair as margens 

diferenciais de ação que eles permitem. A entrevista permite justamente desenhar outra 

geografia social: mais próxima das vivências pessoais. Para isso, a investigação pela 

perspectiva da individualização deve levar em consideração, além das preocupações 

pelas posições de classes, todo um conjunto de ajudas, de recursos, de direitos sociais, 

de suportes aos quais um indivíduo tem acesso e aos quais recorre ao longo de sua vida, 

porém tem também que ser sensível às características pessoais dos indivíduos 

(MARTUCCELLI; SINGLY, 2012). 

Na perspectiva da individualização, a entrevista é um instrumento precioso para 

conhecer criticamente as posições efetivas dos indivíduos. E isso exige não esquecer, 

nas análises de contextos, a ação dos indivíduos objeto do estudo sobre todos os 

suportes de que dispõem para responder aos imperativos da flexibilidade do trabalho e 

para suportar as precariedades da segunda modernidade8: ter acesso a proteção social à 

saúde, por exemplo; ter, em caso de pessoas de idade, uma família capaz de prestar-lhes 

ajuda; ter uma casa própria. Os indivíduos individualizados não vivem à margem da 

sociedade (mesmo se colocados em um condomínio fechado), estão sempre no meio de 

um sistema complexo de interdependências. Daí a necessidade de fazer análises 

comparadas de indivíduos que têm a mesma posição social para observar como essas 

pessoas atuam e vivem em situações diferentes, em meio a um contexto semelhante, ao 

menos na aparência. 

                                                           
8 A segunda modernidade surgida dessa maneira e a dinâmica de desenvolvimento social e político nelas 
contida são algo novo e considerável. Agregam-se a dinâmica reflexiva os riscos e inseguranças sociais, 
biográficas e culturais que reconfiguram a estrutura social essencialmente inseparável da sociedade 
industrial – classes sociais, formas familiares, posição de gênero, casamento, paternidade profissão – por 
dentro dos modos de conduzir a vida (BECK, 2010). 
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É fundamental estudar as variações individuais porque as desigualdades sociais 

têm significados diferentes, investigar por onde os mecanismos transversais nas 

distintas posições estruturais permitem, ou não, aos indivíduos dotar de certa 

estabilidade. Isto possibilita distinguir entre indivíduos que, como uma bolha, se 

beneficiam de uma redundância de suportes que lhes servem de apoio, e que lhes 

transmitem inclusive um sentimento de despreocupação relativa frente a muitas 

vicissitudes da vida social, e no outro extremo, indivíduos que carecem de muitos 

desses suportes, que vivem mais expostos aos riscos, e tentam construir “diques” ou 

“escudos” para proteger-se de um conjunto de riscos que percebem onipresentes 

(CASTEL, 2005; BECK, 2010). Portanto, a soma dos riscos e as inseguranças que vêm 

aumentando desde a perda de protagonismo da esfera pública estatal, na virada do 

século XXI se radicaliza e acompanha o processo de declínio “do sistema intrassocial de 

coordenadas da sociedade industrial e sua compreensão da ciência e da tecnologia, dos 

eixos que se estendem a vida das pessoas, da política democraticamente legitimada e da 

subpolítica (no sentido da saúde, da tecnologia e ciência)” (BECK, 2010, p. 107).  

Dessa forma, a perspectiva da individualização complexifica os contextos 

efetivos da ação. As determinações estruturais são sempre essenciais para dar conta da 

distribuição desigual de grande número de recursos de interpretação, e a trajetória do 

indivíduo não escapa a essa lógica em termos de possibilidades e suportes da 

perspectiva da individualização. A entrevista tende a destacar os caminhos, o hibridismo 

e a inconsistência das interpretações, porque se constrói mais próximo das experiências 

efetivas dos indivíduos. 

O objetivo não é outro que encontrar as variáveis dos indivíduos que fazem, com 

efeito visível, a especificidade das possíveis estratégias individuais de busca pela 

atenção à saúde, e de encontrá-las através do método da entrevista, no núcleo de um 

grupo definido, os aspectos que fazem específica sua singularidade. 
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CAPÍTULO 2 - RESULTADOS 

2.1. ANÁLISES GERAIS 

Com base em todo o material empírico e teórico levantado, realizei as análises 

que me permitem verificar tanto o processo de individualização como a inserção do 

indivíduo no consumo da assistência médica privada.  

Valendo-me das informações coletadas nas pesquisas de campo, realizei análises 

multivariadas para compreender a busca do indivíduo pela atenção à saúde na 

assistência médica privada.  

Desse modo, as “relações sociais”, uma das categorias centrais desta tese, nos 

levaram a esquematizar as categorias na Figura 2. Tal esquema tem como objetivo 

elucidar as ligações dos vínculos que me conduziram aos limites das redes sociais em 

Heliópolis no tema estudado. A correspondência entre a delimitação analítica das 

fronteiras e a consciência das mesmas por parte dos indivíduos torna-se uma questão 

para investigação empírica, e não um pressuposto (EMIRBAYER, 1997, MARQUES, 

2010). 

Figura 2 - Sociograma de Heliópolis 

 

                                                                                                                           Usuário(a)s 
                                                                                                                           ACS 
                                                                                                                           UBS 
                                                                                                                           Associações 
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Fonte: elaborado pelo próprio autor 
 

As questões sociais do impacto de uma clínica de baixo custo estão, muitas 

vezes, diluídas no cotidiano de Heliópolis e, entre tantas práticas sociais cotidianas que 

organizam o espaço social da favela, duas delas me chamaram atenção durante a 

pesquisa de campo: as associações de moradores e os agentes comunitários de saúde 

que ficam no epicentro das práticas sociais. As fronteiras permeáveis entre público e 

privado aqui, são relacionadas aos estreitos laços entre os indivíduos pertencentes a 

essas duas esferas. 

A rede é identificada pelos pontos, que são os entrevistados, e a linha, que traduz 

os vínculos relacionais e a força da relação entre os entrevistados. Os vínculos 

relacionais podem ser especificados pela transferência de recursos materiais como 

dinheiro ou imateriais como informação (WASSERMAN; FAUST, 1994). O padrão de 

conectividade na rede de Heliópolis pode ser caracterizado como uma rede de 

centralidade (estrelas), onde os padrões são de máxima dependência. Os intermediários 

dessa rede são principalmente as Agente Comunitárias de Saúde (ACS) do Programa 

Saúde da Família (PSF), o que indica o controle potencial que esse indivíduo pode 

exercer em seu domínio. O agente comunitário exerce o papel de “porteiro” na rede 

social aqui levantada e aponta para os beneficiários das políticas públicas de saúde que 

também fazem uso complementar de clínicas médicas particulares na região de 

Heliópolis, sendo um ótimo caminho para chegar até os entrevistados. 

Teoricamente nesta pesquisa considerarei as redes pessoais que incluem todas as 

relações de um indivíduo, não só os vínculos diretos. A análise da rede de indivíduos 

com acesso às clínicas particulares, policlínicas e centros de especialidade vai focar no 

número de vínculos primários de um certo indivíduo – quanto maior o número de 

vínculos, maior a centralidade. No caso do sociograma de Heliópolis, as citações diretas 

nas entrevistas são relativamente importantes, já que o foco da pesquisa é o(a) 

usuário(a). Em termos práticos, geralmente as fronteiras são definidas com base na 

frequência relativa de interações, ou na intensidade de vínculos entre aqueles que são 

membros da rede em comparação com aqueles que não são. 

Segundo uma análise da rede, o total de vínculos que “chegam” no(a)s seguintes 

usuário(a)s: Terezinha, Odécia, Kelen José, Alaíde e Artur, indicam que eles foram 

citados diretamente, demonstrando uma “importância” relativa desses indivíduos. Em 

contrapartida, o(a)s usuário(a)s: Ana C, Rita, Raquel, Marlene, Ana, Maria B, Maria V e 
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Gevaneide, possuem vínculos que “chegam” e que “saem”, e demonstram uma maior 

proximidade desses indivíduos com o centro da rede, pois foram citados e também 

citaram indivíduos do interior da rede.  

A outra medida da rede é o grau de intermediação exercido por um indivíduo, ou 

seja, o quanto esse indivíduo é um ponto de passagem necessário para o fluxo entre os 

demais indivíduos (assim, este individuo intermediário gera a dependência dos demais). 

Isso indica o controle potencial que um indivíduo pode exercer em seu domínio, 

permitindo ou bloqueando o acesso a determinados locais da rede, em decorrência do 

padrão de seus vínculos. 

A rede social de Heliópolis levantada tem uma alta centralização com as agentes 

comunitárias de saúde, Jeane e Maria SF, e os líderes comunitários Cleide e Manoel 

com alto grau de intermediação. Estes são os indivíduos que podem indicar as fronteiras 

permeáveis entre público e privado, especialmente em uma rede de usuário(a)s de 

clínicas médicas particulares que não possuem limites claros, naturais (ligados a 

associações ou afiliações).  

No caso aqui estudado, o que importa é a força dos vínculos do(a)s usuário(a)s 

de clínicas médicas particulares, que nessa rede possuem vínculos fracos. O 

mapeamento dos vínculos fracos entre esses indivíduos foi importante, para além dos 

vínculos fortes, porque demonstra também a frequência de interação. Isto gera um 

problema de causalidade, ou seja, de dificuldades na explicação de mudanças nas 

direções das relações e tendência a relacionar fenômenos imateriais como causas. 

Exemplo: o(a)s usuário(a)s têm pouco acesso aos serviços de saúde devido à pobreza da 

sociabilidade? Portanto, como destacado no capítulo anterior, também há a necessidade 

de uma nova linguagem da ação, que destaque as narrativas, os mecanismos 

situacionais, e não as estruturas. 

As ações coletivas estão dispersas em Heliópolis: a associação local de 

moradores, as Igrejas evangélicas e o crime organizado projetam essa dispersão. A 

atuação como se fosse o “poder público” causa intrigas e rupturas entre movimentos. 

Uma forte influência do discurso do empreendedor de si dá o norte das ações. Filiação 

partidária e participação política ativa têm poder, recursos e espaços limitados.  

Em relação às práticas realizadas pelo(a)s usuário(a)s em momentos de crise 

socioeconômica, em geral, nos grupos analisados, as redes pessoais são mais fortes do 

que a comunidade pela necessidade de desenvolver estratégias de redes de favores e 

reciprocidades; ou constituindo estas estratégias em práticas sociais; assim como a 



39 

 

responsabilidade individual é mais forte do que o pedido de assistência às instituições; 

além disso, há desconfiança diante da solidariedade; e o indivíduo deve dar respostas 

mais dinâmicas às demandas sociais. 

Para o(a)s usuário(a)s, a consequência da realidade social de Heliópolis, os 

convida a tecerem 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, se 

reforça 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 entre si. 

 No marco da sociedade, os indivíduos devem constantemente fazer frente a 

imprevistos e desafios tanto macrossociológicos (inflações, instabilidades políticas, 

mudanças ligadas a globalização...) como micro-sociológicos (demissões, evoluções 

familiares, problemas de saúde...). Pode-se argumentar, com razão, que este é um fato 

transversal a muitas senão a todas as sociedades. Porém, o mais importante é reconhecer 

que apesar da aparente similaridade destas situações, é, precisamente, nos próprios 

modos de enfrentá-los de cada sociedade que se perfilam diferentes modelos de 

individualidade. No caso de Heliópolis, a situação produz um indivíduo que tem que se 

responsabilizar por si mesmo, mas de maneira distinta às classes médias. Aqui também 

o indivíduo é responsável por sua vida, mas a diferença do que tem sido discutido nas 

classes médias, não é a sua capacidade de escolha ou de autonomia que é desafiada. 

Para o indivíduo nesta sociedade não se trata essencialmente de “escolha” ou “decisão”, 

mas de “fazer”. Cada qual está impelido a produzir, baseando-se particularmente em seu 

trabalho como indivíduo, a consciência da posição social que ocupa, como também as 

hierarquias para o uso do tempo, a articulação de ideais diferentes ou as fronteiras e 

limites legítimos para o consumo9. 

 O indivíduo em Heliópolis é chamado o tempo todo para os regimes normativos 

de proteção social, tão diversos quanto a sua auto-limitação, autocuidado, sobrevivência 

material ou a produção de sentido. Não nos referimos a autoestima psíquica, senão a 

uma forma peculiar de confiança nas capacidades práticas de cada um, em habilidades 

que ele tem para lidar com as situações. Uma fonte de segurança pragmática em meio a 

                                                           
9 Segundo Francisco de Oliveira (2007, p. 29), há uma forte “privatização” no sentido arendtiano: os 
indivíduos são jogados aos seus espaços privados, à solidão, à insegurança, que decorre exatamente da 
‘privação’ do espaço público e da alteridade. A esfera pública é sempre uma suspensão do Estado 
hobbesiano: sua dissolução significa a volta aos conflitos primitivos, em que o objetivo é eliminar o 
inimigo. Quando se trata do capitalismo contemporâneo, então é o retorno a lei da força bruta. Não pode 
haver ‘política’, nem ‘polícia’: há apenas administração”. 
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uma sociedade que se percebe como fonte permanente de insegurança. A confiança em 

si mesmo é um princípio para enfrentar a vida, uma habilidade e um instrumento mais 

que um estado cognitivo. 

 O indivíduo se constrói em sua capacidade de fazer, inclusive quando critica as 

instituições, não o faz necessariamente em uma posição de espera aos que poderiam, ou 

deveriam, lhe dar. As instituições neste contexto são um recurso a mais para se 

mobilizar pragmaticamente e pontualmente e não o eixo do apoio do indivíduo em seus 

modos de enfrentar os desafios que lhe são apresentados. 

O essencial é que o indivíduo enfrentando o mundo social se apresenta e se 

concebe como um sujeito. Julga sem descanso situações adversas e o fazem ao calor da 

precipitação institucional. Mas também muitas vezes de maneira independente desta. 

 Como revela a retórica das entrevistas, a diferença de outras realidades, nas 

quais o trabalho institucional é central é fruto de uma interpretação institucional, em 

Heliópolis, o indivíduo aparece antes de tudo como alguém que gerencia, que lida em 

relação aos contextos das novas políticas sociais dos últimos anos, assim como as ações 

dos próprios indivíduos que definem as coordenadas morais que a ordenam. 

Nessa perspectiva, os objetivos ideológicos, técnicos e políticos que apoiam as 

políticas sociais e empresariais das últimas décadas tem um impacto particular com 

indivíduos das periferias, a posição nas redes relacionais não é percebida como 

definição de uma vez por todas da substância social dos indivíduos. Embora esteja 

extremamente consciente da sua posição no tecido social, o indivíduo não é concebido 

como definido exclusivamente a partir dela; sua consciência pessoal não é enquadrada 

por obrigações de natureza comunitária. O relacional possui características individuais 

claras. 

 O esforço pessoal tem, em Heliópolis, raízes culturais plurais que vão do 

trabalhado, passando pelo modelo de consumo. Mas, se há um ponto básico que o 

caracteriza no momento é que, na ideia do próprio esforço, a “consciência da gestão do 

mundo social” não está ausente. Expresso em outros termos, a experiência do indivíduo 

periférico, por mais paradoxal que seja, é sempre acompanhada por uma aguda 

consciência de suas dependências, tendo em conta o peso das relações sociais. A 

contrapartida do indivíduo periférico não é o indivíduo autônomo, mas o indivíduo 

relacional. 

Na busca pelo acesso à assistência médica, seja na esfera pública ou privada, o 

indivíduo tem que enfrentar desafios, mas esta atitude é o resultado estrutural mais ou 
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menos direto de um conjunto variado de situações que é fruto de uma representação 

institucional central que o obriga a constituir-se como sujeito. 

2.2. AS CATEGORIAS 

As categorias de análise da inserção do indivíduo na assistência média particular 

de baixo custo – compreendida aqui como acesso de pessoas de baixa renda às clínicas 

médicas populares com fins lucrativos– se impôs como tema do trabalho no curso da 

pesquisa de campo. As multivariadas metodologias usadas para entender as trajetórias 

pessoais, familiares e das ações coletivas da comunidade, de modo explícito, 

originaram-se dos depoimentos e, por vezes, como elemento explicativo central da 

produção e interpretação segundo a perspectiva da individualização.  

Relacionar a periferia urbana aos temas da individualização do acesso aos 

serviços de saúde parece especialmente justificável nesse contexto. Se as figurações das 

periferias de São Paulo, no senso comum, são cada vez mais centradas em um 

estereótipo que combina homogeneidade, incivilidade e violência, ou seja, o avesso da 

política democrática, os percursos estudados aqui parecem revelar tanto a 

heterogeneidade profunda desse local quanto os sentidos especialmente políticos que o 

atingem. As trajetórias estudadas, frequentemente, passam pelas demandas de acesso ao 

sistema de saúde, impulsionadas pelas políticas sociais. 

Quando o foco da etnografia está no tecido social local, em que vivem as 

pessoas e famílias da região de Heliópolis, argumento pelas categorias que redefinem o 

território, como, consumo, endividamento, desemprego, trabalho, aceleração da vida, 

ascensão social, inconsistência posicional, são os novos significados dos arranjos entre 

essas categorias, nas disputas cotidianas pela legitimidade, que nutrem nas últimas 

décadas o processo de individualização da sociedade brasileira. A expansão das 

tentativas de gestão do mundo social10, seria marcada por uma sociabilidade que parece, 

então, atuar, no mesmo registro e, portanto, e fundamentalmente, expandindo os 

mercados. É possível, no entanto, encontrar reproduções e sentimentos recorrentes nas 

formas em que os sujeitos, confrontados com situações de risco, realizam ações e 

                                                           
10 A própria binariedade, Estado-Mercado está completamente contaminada por esse modo de formas de 
governamentalidade, de formas de controle, de formas militarizadas de controle das populações pobres 
que em última instância servem, sem dúvida, a grandes circuitos de acumulação, a grandes circuitos de 
agenciamento para além do combate a desigualdade. Ver Gabriel FELTRAN em O Valor dos Pobres. 
Caderno CRH, Salvador, v. 27, n. 72, p. 495-512, Set./Dez. 2014. 
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implantam discursos que os apoiem. Parece assim uma história diferente e particular 

que também reinterpreta códigos socialmente disponíveis. 

Para o estudo, a "crise" foi definida de forma geral, referindo-se a algum evento 

socioeconômico, que afetou a família em termos de renda. As pessoas foram 

perguntadas sobre sua percepção atual em termos sociais, políticos e econômicos e, 

posteriormente, foram convidadas a descrever suas trajetórias profissionais e pessoais. 

2.3.  ENTREVISTADOS 

Como deve ser entendido neste marco a tese da inserção do indivíduo na 

produção da saúde contemporânea? A partir da análise qualitativa das entrevistas, foi 

possível delimitar configurações subjetivas relacionadas aos sentidos, discursos, 

significados e orientações que emanam do modelo socioeconômico, político e social das 

últimas décadas. 

A disseminação do mercado de consumo com ascensão econômica para as 

classes pobres e a vinda de grandes empresas de marcas de fora para Heliópolis 

impulsionaram a acessibilidade e ampliação do mercado local. As consequências foram 

o aumento do trabalho formal, o aumento real do poder de compra, facilitação do 

crédito e consequente endividamento. Nesse sentido o discurso empreendedor cai como 

uma luva para gestão do território que tem na ascensão social dos indivíduos a sua 

chance de se formalizar nos “novos territórios produzido” (RIZEK, 2012). 

Muitos dos entrevistados tiveram várias ocupações de trabalho ao longo de suas 

vidas. Tomei consciência disso em minhas análises, e optei pelo quadro para indicar 

unicamente a ocupação considerada pelo entrevistado como principal. Também escolhi, 

a fim de facilitar a leitura e a apresentação dos resultados, simplificar no corpo do texto 

a posição das pessoas entrevistadas em classes médias (CM) e classes populares11 (CP). 

Uma análise mais detalhada levaria a distinguir por um lado entre aqueles indivíduos 

que denominei CM, e pertencem as classes médias-médias e os que estão entre as CP, e 

pertencem essencialmente ao chamado setor C e D. A inserção de um entrevistado em 

um ou outro grupo leva em consideração, para além de sua profissão, o bairro de 

residência, a trajetória na saúde dos mesmos entrevistados.  

                                                           
11 “Sobre ‘classes populares’ no pensamento sociológico brasileiro (Notas de leitura sobre acontecimentos 
recentes) Eder Sader e Maria Célia Paoli. In: Cardoso, Ruth Correa Leite, org A aventura antropológica: 
teoria e pesquisa, São Paulo: Paz e Terra, 2004. 



43 

 

Quadro 1 - Entrevistados  

 Nome Classe Idade Profissão  Local 

1 Adão Popular 51 Dirigente social Heliópolis 

2 Adriana Popular 42 Atendente de posto Sacomã 

3 Alaide Média 38 Aposentada Sacomã 

4 Ana C Popular 48 Secretária Heliópolis 

5 Artur Média 24 Estudante Sacomã 

6 Boiu Popular 64 Dirigente social Heliópolis 

7 Carolina Popular 28 Agente social Heliópolis 

8 Cleide Média 54 Dirigente social Jd. Secler 

9 Daniela Popular 27 Agente de saúde Heliópolis 

10 Dedé Popular 40 Missionária Evangélica Heliópolis 

11 Marcela Média 49 Auxiliar administrativo Sacomã 

12 Gevaneide Popular 33 Balconista Heliópolis 

13 Maria V Popular 61 Diarista Heliópolis 

14 Jeane Popular 35 Agente de saúde Heliópolis 

15 José Média 59 Comerciante Sacomã 

16 Kelen Popular 30 Dona de casa Sacomã 

17 Maria B Média 62 Costureira Sacomã 

18 Marcia Popular 49 Recepcionista Heliópolis 

19 Maria SF Popular 29 Agente de saúde Heliópolis 

20 Marlene Popular 60 Dona de casa Heliópolis 

21 Manoel Popular 54 Dirigente social Heliópolis 

22 Madalena Popular 40 Dona de casa Sacomã 

23 Neguinha Popular 59 Dirigente social Heliópolis 

24 Odécia Popular 49 Cuidadora de idosos Heliópolis 

25 Raquel Popular 61 Motorista de ônibus Heliópolis 

26 Rita Média 62 Aposentada Sacomã 

27 Terezinha Popular 39 Auxiliar de limpeza Heliópolis 

28 Wandi Popular 32 Auxiliar administrativo Heliópolis 

29 Eduardo Média 46 Empresário Santos 

30 Ninine Popular 28 Agente social Heliópolis 

31 Fabiana Média 42 Gestora  Ipiranga 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE - A ASSISTÊNCIA MÉDICA PRIVADA NA 
PERIFERIA DE SÃO PAULO 
 



45 

 

CAPÍTULO 3  - DR. CONSULTA 

Entre os anos de 2015, 2016 e 2017 andei pelos cenários de clínicas médicas 

particulares de baixo custo da cidade de São Paulo. Mais especificamente na Avenida 

Estrada das Lágrimas entre a favela de Heliópolis e o bairro do Sacomã, às margens da 

Região Metropolitana de São Paulo. Ao longo dessas andanças, ruas, avenidas, 

plataformas e estações de metrô e ônibus, bancos de espera e recepções lotadas de 

pacientes fizeram parte do meu cotidiano de pesquisa em Heliópolis. O que me chamava 

a atenção era o fato de que o(a)s usuário(a)s do Sistema Único de Saúde (SUS), muitas 

vezes atendidos na sua própria região, também se deslocavam de outros bairros 

periféricos para serem atendidos em uma dessas unidades da vasta rede de clínica de 

baixo custo com o mesmo padrão de acesso à saúde. 

Inicialmente, fazer uma investigação em tais espaços exigiu de mim o que já 

exigia do(a)s usuário(a)s: paciência e espera como um fator limitante para o tratamento 

da saúde. Dirigindo-me a tais locais, comecei a notar que eles eram compostos por uma 

instigante repetição de publicidades, além de frases como: “Saúde para poucos é muita 

injustiça, né?”; “Cuidamos da sua família com o mesmo carinho que você cuida dela”; 

“Não é plano de saúde. É saúde de qualidade, sem taxas, nem mensalidade”; “Sem 

estresse e sem espera porque a saúde não pode esperar”; “No meu médico eu tenho 

consulta acessível e de qualidade”. A insistência dessas propagandas definitivamente 

reorientou minha forma de caminhar pela cidade: passei a andar olhando para as paredes 

do metrô, procurando tais publicidades, em busca de pistas de onde o(a)s usuário(a)s 

obtinham informação para buscar atendimentos (Figura 3). 

Buscando falar com as pessoas, nessas visitas, o que mais me marcava era a 

tradução dessas frases em aproximações e conversas a respeito dos motivos que as 

levavam a desembolsar dinheiro direto no balcão das consultas e exames. “(...) o meu 

esposo já teve pedido do médico aqui do posto de saúde, e ele precisou pagar para ser 

mais rápido, né”. “Já que ele é de mais idade, falou que prefere passar aqui e pagar 

porque vai mais rápido”. “Minha irmã pagou pra fazer exame”. “Minha vizinha pagou 

R$ 100,00 pra fazer uma mamografia”. “Uma vizinha tava reclamando da demora na 

consulta no posto de saúde”. “[...] parece que ela já foi fazer a mamografia. Aí ela 

pagou R$ 100 pra fazer” (Notas de Campo, 18/10/2016). 
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Figura 3 - Propagandas Dr. Consulta nas estações de metrô 

  

Fonte: Fotografias tiradas durante trabalho de campo, em agosto de 2016 
 

Tal tradução do atual cenário de pluralização do mercado da assistência médica 

já chamara a atenção de George Ritzer, que em seu ensaio intitulado “A 

McDonaldização da sociedade” (1996), dedicou especial atenção para o processo 

mediante o qual os princípios que regem o funcionamento dos restaurantes de comida 

rápida vêm dominando um número cada vez mais amplo de aspectos da sociedade 

norte-americana, assim como do resto do mundo.  

Nesse sentido, a tríade pacientes, dinheiro e lucro, analisada por Ritzer (1996) 

nas estruturas aceleradas da vida, leva as empresas a expandir a gestão da rede privada 
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com ênfase na escala das demandas individuais, pagamentos diretos em clínicas 

populares e consumo de planos de saúde baratos no preço mas com armadilhas 

contratuais e sérias restrições de coberturas. 

Além disso, a guinada no setor da saúde a que se propõe essa medicina 

empresarial coloca desafios que vão da reforma do Estado à rediscussão sobre a 

viabilidade da integralidade no SUS, à necessidade de introduzir redes integradas e 

continuadas de assistência, à introdução de tecnologias de informação e ao 

empreendedorismo individual do gestor ao usuário.   

O desafio inicial era pensar uma marca que pudesse ser ilustrativa das questões 

que me propus a trabalhar. Esta tese se propõe a apresentar uma pesquisa de campo em 

uma clínica em Heliópolis com os mesmos padrões da clínica Dr. Consulta e acho 

importante registrar o contato que tive com as clínicas Dr. Consulta em diferentes partes 

da cidade de São Paulo, como Butantã, Capão Redondo, Limão, Itaquera, Penha, 

Sacomã, Vila Mariana, Pinheiros e Tatuapé. 

 O Dr. Consulta surgiu quando Thomaz Srougi estava nos Estados Unidos, na 

Universidade Harvard, onde estudou gestão. Chamou sua atenção, na época, o caso das 

drogarias mexicanas Farmácias Similares, que oferecem em seu anexo consultas a 

preços módicos. “Sempre questionei o papel do Governo na sociedade. Acho que o 

setor privado está mais equipado para gerir negócios em áreas estratégicas como saúde e 

educação. Resolvi testar esta hipótese em 2011 quando sai do mercado financeiro e 

resolvi me dedicar a um grande problema social, a saúde. Pensei que uma rede popular, 

logicamente sem esse aspecto discutível da venda casada de remédios, poderia ser 

lucrativa e fazer o bem para o Brasil”12.  

A fama do produtor lhe dá crédito como seu inventor. Assim, não é surpresa que 

ele seja celebrado como o criador da clínica de atendimento direto, rápido e a baixo 

custo. Em 2011, duas unidades foram abertas, uma em São Matheus, na Zona Leste, e a 

outra em Heliópolis, na Zona Sul. A maneira como descobriu o conceito de atendimento 

direto propicia uma visão profunda e fascinante do processo de criação. Como outros 

fracassaram em desenvolvê-lo, esta é a chave para entender o que Thomas Srougi trouxe 

para o mercado de clínicas populares.  

                                                           
12

 Entrevista publicada em 18 de novembro de 2015 por Eder Fonseca no site Panorama Mercantil. Link: 
http://www.panoramamercantil.com.br/sempre-questionei-o-papel-do-governo-thomaz-srougi-fundador-
do-conjunto-de-clinicas-dr-consulta/. Acesso em novembro de 2015.  
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 A expansão comercial da marca colocou gasolina em um nicho de mercado na 

saúde que já existia antes do Dr. Consulta. A marca é apresentada como contraponto ao 

mundo da escassez e privação do setor público de saúde, que se torna cada vez mais 

cinzento e sério, e prova o que já nos dizia o poeta: “mesmo em tais lugares desolados, 

cada homem necessita sua quimera, de suas ilusões” (BAUDELAIRE, 1995, p. 21). 

 Segundo Ritzer (1996), nos dias de hoje esse tipo de racionalidade moderna (que 

pode se estender para outras áreas como educação, saúde, lazer, férias, esportes, etc.) 

pode chegar aos limites da vida e da morte, com a manipulação genética, as tentativas 

hospitalares no prolongamento da vida e, finalmente, os rituais desenvolvidos pelos 

funerais. Os exemplos desse autor aqui servem somente para ilustrar a difusão da 

preocupação americana com a velocidade e informalidade tornando mais claros os seus 

efeitos. Quase do mesmo modo, o processo mecanizado e ritualizado das clínicas 

médica populares minimiza os efeitos das operações de agendamento e pós-consulta, 

que devem ocorrer eficientemente. 

 Esse poderia ser considerado o ponto de chegada do processo de desumanização 

ao qual se refere Ritzer (1996) em seus escritos. Por meio dos conceitos de eficiência, 

calculabilidade, previsibilidade e controle, o autor procurou mostrar o quanto uma 

empresa pode tornar-se o parâmetro para se pensar um mundo que busca a melhor 

maneira de realizar algo, o que significa, na maioria das vezes, a escolha de um único 

caminho (eficiência); enfatizar a quantidade, que se traduz em produção rápida em larga 

escala (calculabilidade); realizar a ordem, a disciplina, a rotina, a sistematização, 

evitando surpresas (previsibilidade); operar com tecnologias, normas burocráticas e 

manuais técnicos (controle). 

 Entretanto, em outra perspectiva – mais voltada para o foco desta tese –, caberia 

observar quais mudanças socioculturais essa sociedade teria alcançado para que o 

atendimento sem burocracia, e por consequência, o Dr. Consulta tivesse tido espaço 

para se desenvolver. Segundo Sennett: “estas, pois, são as forças que dobram as pessoas 

à mudança: reinvenção da burocracia, especialização flexível de produção, concentração 

sem centralização. Na revolta contra a rotina, a aparência da nova liberdade é enganosa. 

O tempo nas instituições e para os indivíduos não foi libertado da jaula de ferro do 

passado, mas sujeito a novos controles do alto para baixo. O tempo da flexibilidade é o 

tempo de um novo poder. Flexibilidade gera desordem, mas não livra das limitações” 

(SENNETT, 1999). 
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 O processo de individualização social e de inserção do(a) usuário(a) do sistema 

público no sistema de produção da saúde privada visa compreender quais 

transformações na sociedade brasileira correspondem ao desenvolvimento de uma 

cultura de consumo na saúde. Busca-se apreender as mudanças mais amplas ocorridas 

na realidade cultural brasileira, entre as quais uma revolução na família e no trabalho, 

apontadas como background fundamental para que negócios como o Dr. Consulta 

pudessem se desenvolver.  

 A preocupação aqui não é salvar a cultura popular, apresentando-a como 

detentora de seus próprios modos de existência, que não foram dizimados pela 

imposição de um modelo americano. A oportunidade é de não perder de vista as 

transformações estruturais ocorridas nessas sociedades e que são descritas e 

problematizadas, como o declínio de uma autoridade centrada na tradição e o 

surgimento de novos padrões de socialização, além de transformações ocorridas na 

cultura material: o processo de urbanização, o surgimento de uma classe média, o 

desenvolvimento industrial, o aumento dos rendimentos, que, segundo Francisco 

Oliveira (2007), produziu mudanças dramáticas no estilo de vida. 

 Como a característica central do Dr. Consulta é ser não apenas um produto, mas 

um sistema, é fundamental entender como ele penetra com tanta facilidade nas 

periferias que se mostram, aparentemente, tão diferentes. Interessa aqui, sim, 

compreender o fenômeno das clínicas médicas populares de baixo custo, vendo como o 

seu sistema nos fornece base material para a compreensão contemporânea do 

reducionismo médico individual, meu objeto empírico de estudo. 

 Nesse sentido, eu diria que a individualização está menos evidenciada no 

“produto cultural” e mais relacionada com o “processo” – em que o fundamental é 

pensar a conexão entre o econômico e o cultural. Nesse caso, o Dr. Consulta torna-se 

um exemplo ainda mais indicado para ilustrar essa questão, haja vista o Dr. Consulta 

não vender apenas um produto isolado, mas um “sistema” no qual estão conectados, em 

um mesmo espaço, a produção da saúde e um serviço de atendimento direto ao cliente. 

Assumindo essa abordagem, acredito que o Dr. Consulta signifique homogeneização. O 

que permanece central é o sistema Dr. Consulta: atendimento rápido como 

prolongamento de um modo de vida altamente urbanizado e de um tempo veloz. Enfim, 

a perspectiva de um progresso ilimitado que aponta para uma racionalização completa 

da sociedade. Essa seria chamada de “privatização” dos indivíduos, que restringiria o 

que seria a saúde pública ao plano da assistência médica individualizante. 
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 Efetivamente, o meu interesse pela marca Dr. Consulta não se esgota nela 

mesma, mas é apenas o ponto de partida para que eu possa ter uma compreensão em 

profundidade da sociedade contemporânea no que diz respeito ao processo de 

individualização. Nesse sentido, a marca Dr. Consulta será o meu apoio na realidade 

para que eu possa revisitar a teoria da individualização e, a partir de então, procurar 

avançar um pouco no entendimento das relações atuais entre o valor da saúde e a 

produção do indivíduo na estrutura social. 

3.1. EXPANDINDO A MARCA: O SISTEMA DR. CONSULTA 

 Com efeito, foi seguindo as tendências em curso – as mudanças na sociedade 

brasileira dos últimos 30 anos e nos seus valores – que o Dr. Consulta conseguiu 

responder, num só golpe, às demandas sociais por “produtividade, qualidade, 

meritocracia”. Srougi começava, então, o período de expansão da marca por toda São 

Paulo, cujo boom aconteceu em 2016, quando 1 milhão de usuário(a)s foram atendidos 

pela rede. No mesmo ano a clínica atendeu 70 mil pacientes por mês. “O negócio cresce 

a um ritmo médio de dois dígitos por mês”, diz Srougi. O crescimento do Dr. Consulta 

coincidiu com a retração do mercado de planos de saúde13. Os convênios perderam 1,9 

milhão de pessoas, entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016, 

que foram para centros médicos com consultas a partir de R$ 89 e para o SUS. O Dr. 

Consulta começa a passar de um insignificante grupo de clínicas para um mercado 

dinâmico, igual em desenvolvimento e volume para o resto do país14.  

 Nesse processo de expansão da marca, o sistema Dr. Consulta ganha tempo em 

meio a uma concorrência cada vez maior. Nesse sentido, há uma relação direta com o 

nome da marca, o que pressupõe que um determinado negócio prove sua validade no 

mercado e seja passível de ser padronizado para que, a partir daí, seu nome possa ser 

expandido. A marca, por sua vez, permite que um negócio ganhe uma dinâmica veloz. 

 Do ponto de vista empresarial, o sucesso se deve ao fato de que ele promove 

uma expansão efetiva do negócio sem a necessidade de tanta injeção de capital por parte 

do detentor da marca, já que a rede de clínicas não tem uma estrutura própria, aluga os 

espaços e canaliza o dinheiro (investido de fundos privados estrangeiros) para o 

                                                           
13 Segundo o Instituto de Saúde Suplementar (IESS), houve retração de 0,6% no mercado de planos de 
saúde no primeiro semestre de 2017 – o que significa o rompimento de 271, 2 mil vínculos em 2017. 
14 ‘Orfãos’ dos planos lotam clínica popular. Matéria de Fabiana Cambricoli para o jornal Estado de São 
Paulo. Domingo, 12 de junho de 2016. 
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atendimento, reduz custos, contrata médicos e aplica tecnologia. É uma maneira rápida 

de o capital ganhar mercado e se multiplicar, tendo, ao seu lado, alguém extremamente 

comprometido com o negócio, já que, além de investir o capital inicial, o aporte 

financeiro também dependerá da renda obtida com a operação do negócio. Desse ponto 

de vista, o administrador estará muito mais envolvido e motivado para buscar uma 

melhoria contínua do negócio do que estaria, virtualmente, um gerente empregado.  

 O Dr. Consulta não trabalha com franquia porque ainda tem a preocupação com 

o controle dos negócios e a manutenção da marca que tem 6 anos de gestão na saúde. 

Neste ponto, é importante fazer uma ressalva: a grande diferença entre o franchising e o 

sistema Dr. Consulta está no fato de que, enquanto no primeiro vende-se apenas o 

direito de usar a marca na venda do produto, no segundo há um padrão a ser seguido 

pelo diretor na operação do negócio. 

 O sistema de agendamento é feito por sistema comum de call center. Conheci o 

local que processa as consultas agendadas pelo site ou por telefone na Avenida Nove de 

Julho. Esses investimentos podem ser de forma direta, criando uma operação própria, ou 

indireta, alocando em uma operação terceirizada para realizar as chamadas ou 

atendimento ao cliente, pagando por ligação e sem a preocupação em contratar e manter 

pessoas para realizar única e exclusivamente esse papel A prática de multiplicar o 

negócio deve vir com a capacidade operacional de estabelecer a uniformidade dos 

serviços adotados, especialmente em um ramo complicado como o da saúde, que exige 

que os serviços se repitam igualmente em dezenas de lojas em diferentes locais da 

cidade. 

 Srougi também provocou mudanças profundas nos negócios na saúde, naquilo 

que os consumidores não veem. Em busca de melhorias, desceram até as bases da rede 

de serviços públicos com um primeiro experimento na favela de Heliópolis, que 

integrava uma população emergente que até pouco tempo atrás ainda não tinha acesso 

às clínicas particulares15, entendendo que ali o paciente precisava gastar pouco com a 

consulta e os exames, e também dando os primeiros passos para coleta de informações 

para redução de custos do negócio. Para além dessa experiência, ele alinhou uma 

quantidade suficiente de médicos com uma tecnologia de ponta e parcerias com 

hospitais renomados da capital, como o Sírio Libanês e Albert Einstein Sociedade 

                                                           
15 Segunda-feira, 31 de julho de 2017. Clínicas particulares de baixo custo ganham espaço na crise 
econômica. “Com consulta a partir de R$ 80, redes são opção para quem perdeu renda e não pode mais 
pagar plano de saúde. Matéria de Jéssica Alves para o jornal Estado de São Paulo. 
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Beneficente Israelita Brasileira, para realização de cirurgias de baixa e média 

complexidade, além de parcerias com laboratórios tradicionais como Lavoisier16 para 

exames periódicos. 

 O Dr. Consulta levou para o interior do setor de serviços de saúde a máxima de 

Hernry Ford, de que o consumidor poderia ter o carro que quisesse, contanto que fosse o 

modelo T e na cor preta. Nesse caso, os limites impostos à fábrica de Ford eram 

definidos, em diversidade e ao mesmo tempo em ganhos de produtividade numa 

produção em série. Pode-se dizer que se a clínica popular quisesse se tornar uma 

indústria teria de esquecer o serviço personalizado (pelo menos por enquanto) que 

impediria a uniformidade de processos e também triplicaria os custos com mão-de-obra. 

 Quais seriam, então, as explicações sobre uma aceitação social tão ampla dessa 

forma de serviço de saúde? A meu ver, são muitas e, por enquanto, gostaria de apontar 

uma delas: a maneira como as aceitamos determina, não somente como trabalhamos, 

mais ainda como pensamos, o que consumimos e como vivemos. Dessa perspectiva, 

quando um determinado desenvolvimento tecnológico e econômico permite que haja 

maior diversidade de produtos, seja em modelos de carros seja em serviços de 

atendimento médico individual, a concorrência entre os mercados possibilita uma 

pressão social por maior diversidade nas escolhas. Em outras palavras, o desembolso 

direto - out-of-pocket expenses (OPP)17 (WAGSTAFF; VAN DOORSLAER, 2003; DINIZ 

et al., 2007) - veio responder uma necessidade cada vez maior de rapidez, provocada 

pelas mudanças sociais em curso que instituíram a “pressa urbana”. 

3.2. EM BUSCA DA MASSA URBANA 

“O caminho inicial foi um tanto penoso até a marca atual de 8.000 consultas e 

10.000 exames mensais registradas em 2014. O endereço de São Mateus, que era menor 

e funcionava como ‘tubo de ensaio’, acabou sendo fechado por falta de público depois 

de nove meses de funcionamento. No começo, ninguém entendia nosso modelo de 

                                                           
16

 “Com o objetivo de oferecer exames de qualidade a todas as classes sociais, o Lavoisier lançou, em 
2006, o projeto Lavoisier Popular, hoje presente em todas as mais de 50 unidades da marca na Grande 
São Paulo e no interior”. Site: http://www.lavoisier.com.br/saibamais. Acesso em agosto de 2015. 
17 Considera-se o desembolso direto como catastrófico, ou seja, o gasto não previsto que pode absorver 
parte significativa do orçamento de uma família, levando-a a abrir mão de outros consumos, vender ativos 
ou mesmo se endividar (ver WAGSTAFF; VAN DOORSLAER, 2003 e DINIZ et al., 2007) 
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atuação”, diz Srougi18, que panfletava em frente a hospitais e pedia espaço a igrejas 

evangélicas para anunciar o serviço.  

O avanço da técnica, de mãos dadas com o capitalismo, teria de resultar em 

ganho de tempo, de público consumidor e de lucros, o que exige a busca permanente de 

expansão. Tome-se a própria fragmentação das diferentes especializações médicas na 

Grande São Paulo nos anos 1970, relacionando-as às mudanças das condições 

institucionais a partir de um olhar para a sociedade como extensão da prática técnica e 

científica e da prática médica, como melhor se pode constatar na obra de Maria Cecília 

Ferro Donnangelo, Medicina e Sociedade: o Médico e seu Mercado de Trabalho 

(1975).  

Nas palavras de Donnangelo (1975), é a extensão da prática médica através do 

cuidado médico individual que se estará considerando, na maior parte do tempo, mas 

não exclusivamente, ao tratar do fenômeno da medicalização da sociedade. A finalidade 

de indicar que a extensão da prática médica não correspondeu a um fenômeno simples e 

linear de aumento de consumo específico dos serviços de saúde, e sim que ela se deu 

através de uma complexa dinâmica econômica e política na qual se expressaram os 

interesses e poderes de diferentes classes sociais. A mudança deste cenário narrado por 

Donnangelo para os dias de hoje é radical. 

 Nos anos 2000, os tempos também haviam mudado para as periferias de São 

Paulo. A mobilidade social das famílias tinha possibilitado a entrada de novos 

profissionais na região metropolitana19 (MARQUES, 2015). Considerando tal contexto, 

para onde expandir? O gerenciamento das clínicas procurou investir no 

desenvolvimento de edifícios, em menor escala, que poderia ser operado em qualquer 

localidade da cidade. O Dr. Consulta teria mais chances de fazer negócios naquelas 

áreas em que houvesse mais circulação de pessoas e produtos. Esses locais eram as 

centenas de avenidas da cidade que não contavam com serviços de saúde ou centros de 

especialidades. A clínica, portanto, fugia ao padrão das tradicionais clínicas médicas dos 

bairros residenciais de classe média. A ideia era estar nos mesmos locais das infinitas 

                                                           
18 Doutores da periferia: como o administrador Thomaz Srougi criou, a partir da favela de Heliópolis, uma 
rede de clínicas com consultas a 80 reais. . Reportagem de Daniel Bergamasco a Revista Veja São Paulo 
em agosto de 2014. Link: https://vejasp.abril.com.br/cidades/thomaz-srougi-clinica-medica/ Acesso em 
agosto de 2014. 
19 “Aparentemente a região metropolitana de São Paulo vivenciou algo que pode ser denominado de 
“profissionalização”, como defendem alguns autores em relação a metrópoles do Norte Global, mas com 
a manutenção de uma parcela da centralidade das categorias inferiores qualificadas em sua estrutura 
social – produto da superposição de funções que marcou a trajetória da metrópole nos últimos vinte anos” 
(MARQUES; BARBOSA; PRATES, 2015). 
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opções de consumo que uma Metrópole oferecia. O Dr. Consulta seria mais um lugar 

entre tantos outros com a singularidade de oferecer serviços de saúde.  

 A rede Dr. Consulta havia desenvolvido uma complexa operação produtiva com 

uma tabela de especialidades médicas que se ajustava à velocidade da vida altamente 

consumista. Exigindo um número cada vez maior de consumidores, não havia mais 

dúvidas de que a demanda necessária para a prosperidade do negócio se encontrava nos 

centros urbanos, nas grandes avenidas, onde uma multiplicidade de mercadorias poderia 

circular. 

 Nos distritos comerciais, o Dr. Consulta voltou-se, então, para a população que 

trabalhava, focando seu negócio na conveniência do serviço: uma clínica próxima ao 

local de trabalho e com a previsibilidade de um atendimento sem muita espera. Esses 

atributos combinavam perfeitamente com uma necessidade crescente de “ganhar 

tempo”. E, para enfrentar a concorrência, o Dr. Consulta investiu numa ênfase no 

“lugar”, ou seja, os consumidores encontrariam, além da “eficiência”, um oásis de 

ordem e cordialidade em meio ao caos urbano e à indiferença dos locais de trabalho e 

dos espaços públicos. 

 O que era mais perceptível nas cidades, no despontar dos anos 2000, era a 

imagem da massa como um amontoado de pessoas, ou melhor, um conjunto de 

indivíduos não delimitados pelas classificações tradicionais (família, classe). 

Propaganda de massa. Cultura de massa. Pessoas ligadas por um vínculo imaginário, já 

que sabemos que “as massas não se formam de maneira massificada”. No entanto, se 

ainda resta um lugar de origem e uma certa posição de sujeito, o que interessa no trato 

com a massa não é o que as pessoas são, mas o que elas gostariam de ser, ou melhor, o 

que elas gostariam de parecer. 

 Tudo isso é verdade, mas devemos considerar mais seriamente o fato de que a 

característica própria do serviço desenvolvido pelas clínicas médicas populares exige 

que ele se insira na comunidade. Elas “invadem” os bairros já constituídos das cidades, 

junto às residências da favela e de um modo de vida que começava a se erigir naquele 

momento. Isso fez com que, na favela, este serviço se tornasse um corpo estranho, um 

“colonizador do bairro”, que com suas práticas clínicas atingia os lucros e não dava 

nada em troca à comunidade. Se o Dr. Consulta pretendia mesmo tornar-se um novo 

centro para o espaço urbano, teria de considerar as necessidades e valores desse espaço. 

Foi certamente a percepção correta dessas críticas que levou a rede a cogitar o 

desenvolvimento de uma inserção comunitária e que a faz se autodenominar política. 
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 Em política junto às associações de bairro, o Dr. Consulta parece estar 

comprometido em ter uma relação mercadológica com impacto social, o que significa, 

nas palavras oficiais da empresa: “tratar as pessoas com equidade e integridade, 

compartilhando nosso sucesso com a comunidade na qual nós fazemos negócio... e estar 

entre as empresas mais inovadoras no relacionamento com o cliente”20. Os 

administradores são incentivados a desenvolver relações com a comunidade por meio de 

práticas que atendam às necessidades de uma determinada região com mutirões de 

consultas médicas. 

 No caso de Heliópolis, considerando que o mercado de consumo de baixa renda 

está bem estruturado, em alguma medida, essa estruturação pode ser entendida como 

replicação dos modelos de negócios capitalistas, até mesmo exauridos em outras partes 

da cidade, numa expansão do capital pelo capital apenas, sem levar em conta as 

questões sociais ainda tão palpáveis na região. Embora a rentabilidade seja o objetivo 

final das empresas, como desconsiderar as questões sociais ainda tão latentes na favela?  

 De novo, o progresso tecnológico reaparece na base de muitas dessas mudanças 

sociais – também conjunturais – mas sobretudo estruturais, no que tange a uma 

profunda transformação na forma de apreender o mundo que nos cerca e sobretudo de 

experienciá-lo: nos anos 2000 a maioria dos brasileiros começou a se cercar de tudo o 

que a moderna tecnologia poderia lhes oferecer em termos de conforto e segurança. A 

estratégia da clínica Dr. Consulta reflete uma crescente desesperança de modificar a 

sociedade, até mesmo de entendê-la. 

 Questões relacionadas à cidadania, melhorias das relações com os clientes – 

aspecto crucial em termos de manutenção do negócio – têm uma importância 

fundamental para a imagem da empresa e podem, de fato, até afastar os consumidores 

de sua rede de clínicas, mas que quando resolvidas não são suficientes para atraí-los. 

Certamente, os valores para os cidadãos-consumidores não são mais os mesmos das 

décadas anteriores.   

3.3. HEALTH ST. GALLEN FUND (HSG)  

No excuse for ignorance or naïveté. We are not in the business 
of producing oil; we’re in the business of making money”, 

                                                           
20 Doutores da periferia: como o administrador Thomaz Srougi criou, a partir da favela de Heliópolis, 
uma rede de clínicas com consultas a 80 reais.   Reportagem de Daniel Bergamasco a Revista Veja São 
Paulo em agosto de 2014. Link: https://vejasp.abril.com.br/cidades/thomaz-srougi-clinica-medica/ Acesso 
em agosto de 2014. 
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afirma John D. Rockfeller sobre a sua empresa Standard Oil 
(BIRN, 2014). 

 

Não descarto a importância do líder como um visionário capaz de compreender 

o seu tempo, mas não o coloco como determinante nesse processo, pois, com isso, 

perde-se a ideia mais de fundo e que é básica para a proposta: esses valores, e a 

realidade que eles fazem funcionar, são produto de uma conjuntura, em que empresas 

como Dr. Consulta refletem e, naturalmente, reforçam. 

Em “Philanthrocapitalism, Past and Present: The Rockefeller Foundation, the 

Gates Foundation, and the Setting(s) of the International/Global Health Agenda”, de 

Anne Emanuelle Birn (2014), aparecem dois grandes filantrocapitalistas da sua própria 

época: John D. Rockfeller no início do século XX e Bill Gates no início do século XXI. 

Eles não são os únicos atores nesse campo, pois há muitas fundações como acabei de 

descrever acima. É muito importante pensar que esse dinheiro vem sempre dos negócios 

capitalistas e, para os exemplos de Rockfeller e Gates, estão nos campos de negócios 

mais importantes da época. No caso de Rockfeller, o campo do petróleo e obviamente 

para Gates o campo da informática. Nesse sentido, é muito importante pensar em quem 

são os chefes tanto do campo dos negócios quanto do campo da filantropia neste 

momento.  

 A natureza excepcional do trabalho internacional de saúde descrito em 

“Comrades in health: U.S. health internationalists, abroad and at home”, (BIRN; 

BROWN, 2013) não deve de modo algum ser confundida com a filantropia das 

celebridades, como o filantro-capitalismo de Bono ou a Fundação Bill e Melinda Gates . 

Esses grupos são grandes forças na saúde global contemporânea e, com inteligentes 

usos de linguagem em torno de equidade e direitos humanos, pretendem em algum nível 

emular a legitimidade moral do internacionalismo da saúde. Mas eles não desafiam os 

princípios do capitalismo - de fato, muitas vezes veem a saúde global como uma 

oportunidade lucrativa de investimento corporativo - e não expõem quem está se 

beneficiando do status quo do campo da produção farmacológica. Em vez disso, esses 

grupos procuram corrigir sintomas, tipicamente através de tecnologias separadas de um 

entendimento do contexto social e político, ignorando quem e o que criou e sustenta a 

desigualdade social nas sociedades. Por exemplo, a Fundação Gates, apesar do seu 

objetivo declarado de "aumentar a oportunidade e equidade para os mais necessitados", 

não aborda as causas subjacentes de desigualdade e abrange os "mais necessitados" 
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através de abordagens tecnobiológicas e parcerias público-privadas que usurpam o papel 

de agências governamentais ou instituições internacionais de saúde, como a 

Organização Mundial da Saúde . 

Os investimentos internacionais norte-sul na saúde cresceram bastante dos anos 

90 para os anos 2000, indo de 10 bilhões de dólares para 38 bilhões de dólares. Os 

Estados Unidos, alguns países europeus e instituições financeiras são os mais 

importantes investidores nesse setor (EMANUELLE BIRN, 2014). 

A influência da Fundação Rockfeller no setor saúde foi, em números, de $50 

bilhões desde 1913. Com 13.000 parceiros treinados e operando programas em 93 

países, padronizaram instituições de saúde pública, ideologias, e práticas. Ajudaram 

financeiramente 25 escolas de saúde pública, incluindo a Universidade de São Paulo. 

Tentaram, inclusive, implantar a medicina ocidental na China até 1949, quando houve a 

Revolução Cultural. Lançaram a Revolução Verde no México e foram conselheiros da 

Liga das Nações durante a Segunda Guerra Mundial ajudando os refugiados, a OPAS, e 

a OMS (EMANUELLE BIRN, 2014) 

No caso do Dr. Consulta a crença de que o acesso aos recursos básicos de 

cuidados à saúde deve estar disponível para todos, independentemente da posição 

social, constitui a palavra de ordem do fundo de investimento Health St. Gallen Fund
21 

(HSG). Uma empresa de investimentos de impacto, cujo tema da acessibilidade é 

especialmente importante na área da saúde, pois consiste em uma condição básica para 

o desenvolvimento humano. O fundo se esforça para fornecer capital na forma de 

capital ou dívida para empresas sociais que estejam em fase de crescimento e expansão, 

como o Dr. Consulta. Assim, contribui para melhorar o acesso à atenção primária para a 

base da pirâmide socioeconômica em mercados emergentes. O foco em mulheres e 

crianças é a maior preocupação do Fundo HSG. Além de capital, o Fundo também 

fornece sua participação com conhecimento e experiência. Sempre que possível, prefere 

realizar um co-investimento, como a parceria realizada com o Dr. Consulta em 2015. 

Todos os investimentos são cuidadosamente selecionados com base em um catálogo 

                                                           
21 Esta proposta foi apresentada no âmbito do seminário “Investimento de impacto - Redefinindo o 
significado de retorno” na Universidade de St. Gallen em 2015. Os critérios de elegibilidade do Dr. 
Consulta para investimentos foram: 
• Modelo de negócios sustentável comprovado; 
• Tratamento justo de clientes; 
• Impacto social significativo; 
• Capacidade e integridade do proprietário e gestão; 
• Necessidade real de financiamento. 
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fixo de critérios que garante que seus investimentos a longo prazo sigam uma 

abordagem de linha dupla, que procura obter retornos financeiros sem comprometer sua 

missão social.  

O setor de saúde foi identificado como uma das principais áreas de investimento 

no Brasil. De acordo com um estudo realizado pela Aspen Network of Development 

Entrepeneurs (ANDE, 2014), 63% dos potenciais investidores desejam investir no setor 

de saúde. Esta indústria é rentável e pode ter um alto impacto social, evitando 

automedicação entre os brasileiros. As famílias brasileiras gastam grande parte de seus 

orçamentos de saúde (74%) em produtos farmacêuticos em vez de procurar conselhos 

médicos. Além disso, existe uma crescente diferença entre o fornecimento de cuidados 

de saúde em áreas urbanas e rurais. Ciente dessa discrepância, a estratégia de 

crescimento do Dr. Consulta deve se concentrar em áreas rurais com extrema 

necessidade de serviços médicos. 

Em teoria, os clientes-alvo do Dr. Consulta cobrem todos os estratos sociais no 

Brasil por causa do inevitável mercado de cuidados de saúde. No entanto, a demanda 

atual deriva de clientes com um perfil de renda de R $ 1085 até R $ 7475, que inclui a 

classe de renda média (65%) e a parte inferior da pirâmide (35%). Os custos de consulta 

variam entre 65 - 80 reais (US$ 20-30) e podem ser pagos em duas parcelas, em caso de 

restrições financeiras dos clientes, o que é especialmente importante para clientes 

pertencentes ao base da pirâmide econômica (ANDE, 2014). 

Segundo a pesquisa o investimento compete com instituições públicas que 

oferecem serviços similares gratuitamente. A este respeito, especialmente a base da 

pirâmide econômica, enfrenta uma relação de “perde-e-ganha” entre o pagamento 

rápido, confiável e serviços médicos de alta qualidade sem pagamento de consultas em 

clínica publicamente financiadas. 

Além disso, as elevadas barreiras de entrada da rede de serviços similares, 

devido aos altos custos de investimento inicial, bem como os conhecimentos e as 

extensas capacidades médicas, evita que concorrentes adicionais entrem no mercado22. 

                                                           
22 Esta proposta foi apresentada no âmbito do seminário “investimento de impacto - Redefinindo o 
significado de retorno” na Universidade de St. Gallen em 2015. Os critérios de elegibilidade do Dr. 
Consulta para investimentos foram: 
• Modelo de negócios sustentável comprovado; 
• Tratamento justo de clientes; 
• Impacto social significativo; 
• Capacidade e integridade do proprietário e gestão; 
• Necessidade real de financiamento. 
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Quadro 2 - Análise do fundo de investimento 

Forças 
 
• Prova de conceito e escalabilidade nos 
negócios na saúde 
• Intangíveis: conscientização da marca e 
rede de orientação 
• Marketing forte 
• Uso da tecnologia: pagamentos por 
parcelas de crédito 
• Ênfase no bom gerenciamento dos 
negócios 
 

Fraquezas 
 
• Nenhuma replicação comprovada em 
áreas rurais 
• Falta de experiência com expansão 
extrema 
• Informações limitadas no mercado 
• Dependência de grande quantidade de 
capital financeiro externo 

 
 
• Melhoria prospectiva do público 
• O sistema de saúde poderia implicar 
mais concorrência 
• Riscos políticos: o escândalo de 
corrupção pode se espalhar para outras 
esferas políticas 
• Desenvolvimento macroeconômico 
volátil e riscos regulatórios, possíveis 
controles de capital 
Ameaças 

 
 
• Grande base de expansão de potenciais 
clientes 
• Aumento de confiabilidade de 
pagamento devido ao crescimento da 
classe média 
• Barreiras de entrada elevadas: filas para 
exames e consultas no setor público e no 
setor suplementar 
 
Oportunidades 

 Fonte: Kimakowitz e Lucena (2015) 

O Dr. Consulta começou com dois projetos-piloto em 2012, seguidos por um 

ano de funcionamento básico do negócio. Desde 2014, a empresa social está em fase de 

expansão e crescimento. No final de 2014, o Dr. Consulta contava com cinco clínicas na 

região metropolitana de São Paulo. O objetivo atual da investida é abrir mais 30 clínicas 

em 2018 Através de uma rede de 45 clínicas, o Dr. Consulta já alcançou uma base de 1 

milhão de pacientes em 2017, antes da meta que era 2020. 

O objetivo do investimento é permitir que o Dr. Consulta prossiga com seus 

planos de expansão. Para obter uma clínica totalmente operacional, o Dr. Consulta 

precisa de 750 mil dólares. O Fundo HSG investiu, ao lado do vice-presidente da LGT e 

da Kaszek Ventures, para os planos de expansão do Dr. Consulta financiando 3 clínicas. 

Dado que os valores e a motivação dos co-investidores se alinham com os do Fundo 

HSG, os co-investidores são candidatos ideais para apoiar a missão do Dr. Consulta e 

seus recursos financeiros com estabilidade. Co-investindo, neste caso, com o benefício 

de reduzir custos com respeito ao devido processo de diligência. Dado o estágio maduro 

de desenvolvimento da investida e seu forte poder de barganha, o fundo escolhe a dívida 

Dr. Consulta 
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convertível como um instrumento de investimento. Isso reflete as perspectivas 

promissoras do Dr. Consulta e o que investidor espera dos fluxos previsíveis de caixa se 

a expansão dos planos se materializar com sucesso. O status legal do Dr. Consulta é em 

Participações S. A. com vários detentores de capital próprio. 

 Segundo o estudo de investimento do Fundo, o tamanho total do negócio é de 

2,25 milhões de dólares, pelos seguintes motivos: (1) De acordo com um estudo de Bain 

& Company (LEME; MARTINS; HORNBERGER, 2014 , p. 7) o investimento em sua 

fase inicial pode ser solicitado para pedir financiamento na faixa de $1 a $10 milhões de 

dólares. “Tendo em mente a fase madura do Dr. Consulta do ciclo de vida, um montante 

de investimento de 2,25 milhões de dólares parece adequado dado que o fundo HSG 

definiu marcos claros”.  A maturidade do Dr. Consulta também implica que qualquer 

investimento abaixo de 1 milhão não seria atraente, segundo o estudo. “Como várias 

clínicas já estão funcionando com sucesso, a investida tem prova de conceito”. (2) O 

tamanho do acordo escolhido permite o financiamento de 3 clínicas com o montante 

mínimo de investimento para início de uma clínica em $750 mil dólares. O prazo de 

investimento de 5 anos foi dividido em 3 fases de financiamento. Na fase 1 (2015-2016) 

e fase 2 (2016-2017), o Dr. Consulta receberá um empréstimo de US$ 750 mil dólares 

por ano com taxa de juros flexível, possibilitando a construção de duas novas clínicas.  

Segundo Kimakowitz e Lucena (2015), o Dr. Consulta será capaz de levantar os 

recursos para os altos investimentos iniciais necessários para a construção de novas 

clínicas. No segundo ano, foi fixada uma taxa de juro fixa para os serviços eletrônicos e 

médicos. O equipamento da primeira clínica pode servir de garantia. Em caso de não 

cumprimento dos critérios, o fundo mantém o direito de sair até 2017. Se o Dr. Consulta 

cumprir as métricas sociais definidas acima, bem como os critérios de elegibilidade 

definidos, o Fundo HSG poderá converter a sua dívida em capital até 2017. Neste caso, 

o Fundo entrará em fase de investimento 3 com o valor de $750 mil dólares em capital 

para o financiamento de uma terceira clínica. Quando o período de cinco anos acabar, o 

Fundo HSG pode encerrar a relação do investidor com o Dr. Consulta. Em caso de 

saída, o Fundo reservará o direito aos proprietários para o primeiro comprador. Além 

disso, os donos atuais receberiam um direito de veto em relação a novos potenciais 

interessados. 

Passados dois anos do investimento do fundo HSG, segundo reportagem de 

Fernando Scheller para o jornal O Estado de S. Paulo em 26 outubro 2017, a empresa 
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recebeu aportes de R$ 300 milhões23. A empresa ocupou parte do espaço perdido pelos 

planos de saúde durante a crise, e aos poucos começou a atrair também a classe A. Em 

2018, a companhia prepara forte expansão passando das atuais 45 para 75 clínicas.  

Nos documentos das empresas voltados a atrair investimentos internacionais, 

nem o SUS, nem mesmo a legislação que as regula foram sequer mencionados. Entre os 

argumentos arrolados encontram-se o crescimento econômico e o estágio do mercado – 

caracterizado como pequeno diante do potencial de consumidores e fragmentado – e as 

comparações com o sistema de saúde brasileiro ao americano.  

Graças à opacidade que as transações financeiras produzem, os fracassos das 

estratégias de capitalização das empresas e suas consequencias assistenciais não 

integraram os discursos dos empresários nem de autoridades reguladoras. Assim, o 

otimismo em relação aos acertos das empresas contrasta fortemente com o menosprezo 

ou descarte do sistema público. Entretanto, a expansão da oferta de serviços 

laboratoriais aos governos é uma estratégia explicitada pelas empresas de diagnóstico, 

que já atuam na rede pública de diversos estados brasileiros. 

3.4. O IMPACTO SOCIAL 

“No Brasil, 150 milhões de pessoas pertencem ao fundo da pirâmide 

socioeconômica. O sistema público de saúde não pode atender à demanda, 

especialmente para essas pessoas que têm acesso restrito a cuidados primários de saúde” 

(KIMAKOWITZ; LUCENA, 2015). Este é o argumento do Fundo HSG que afirma 

poder contribuir para aliviar estes problemas ao apoiar clínicas de baixo custo com foco 

nas mulheres e em bairros com renda mais baixa de São Paulo. Segundo os resultados 

da pesquisa da Universidade de St. Gallen realizada em campo, em uma das clínicas Dr. 

Consulta, o foco em mulheres e crianças é especialmente atraente para o investimento 

por dois motivos: “Em primeiro lugar, as mulheres mostram uma maior confiabilidade 

para reembolsar empréstimos ou medicamentos do que homens. Em segundo lugar, 

porque as mulheres e as crianças representam os mais vulneráveis indivíduos da 

sociedade” (KIMAKOWITZ; LUCENA, 2015, p. 11). 

 O Fundo HSG se concentra nas duas métricas seguintes para rastrear o impacto 

social de seu investimento: 

                                                           
23 Reportagem de Fernando Scheller para o jornal O Estado de São Paulo. 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-aportes-de-r-300-milhoes-dr-consulta-prepara-forte-
expansao,70002060712. Acesso em outubro de 2017.   
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“- Número de pessoas atendidas: 5.100 em 2016; 10.200 em 2017; 
15.300 em 2018 
- Número de mulheres e crianças atendidas: 4.080 em 2016; 8.160 em 
2017; 12.240 em 2018. 
Input: Concretamente, o Fundo apoia o Dr. Consulta com meios 
financeiros no montante de US $ 2,25 Milhões e com conhecimentos 
médicos e empresariais que permitem a empresa ter três clínicas com 
ginecologia especializada e centros pediátricos totalmente operando 
até o final de 2020. 
Output: As clínicas em funcionamento poderiam proporcionar às 
pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza dignidade nos cuidados 
de saúde. Além disso, uma proporção maior de brasileiros terá acesso 
rápido a cuidados de saúde e obtenha valor para o dinheiro, pois eles 
se beneficiam de serviços médicos de alta qualidade a preços 
razoáveis. 
Outcome: Melhor dignidade, acesso e cuidados de qualidade para 
mulheres e crianças melhorar sua saúde diretamente. Assim, serviços 
médicos adequados permitirão às crianças prosperar na escola, 
permitindo que as mulheres trabalhem e apoiem suas famílias24.  
Isto se seguirá, logicamente, de um aumento da saúde física de uma 
proporção mais ampla de brasileiros é uma melhoria na qualidade de 
vida como um todo e um aumento na produtividade, dado que a 
ausência no trabalho e na escola diminuirá. Consequentemente, o 
investimento contribuiria para reduzir a pobreza em geral” 
(KIMAKOWITZ; LUCENA, 2015, p. 11). 

Segundo o estudo da Universidade de St. Gallen, a aplicação cuidadosa do 

processo de devida diligência da empresa social Dr. Consulta cumpre os critérios de 

elegibilidade do fundo e “é totalmente recomendável!” (KIMAKOWITZ; LUCENA, 2015, 

p. 15). Em uma visita de campo à sede do Dr. Consulta, o grupo confirma a capacidade 

bem como a integridade do gerenciamento e do proprietário em entrevistas pessoais 

com os três cofundadores e parceiros de negócios. Entrevistas realizadas com médicos e 

pacientes confirmam que os clientes são tratados de forma justa nas clínicas do Dr. 

Consulta. O modelo de negócio foi comprovado, pois as clínicas estão operando com 

sucesso desde 2013.  Conforme o estudo realizado pela Universidade St. Gallen:  

A sustentabilidade financeira do negócio é reafirmada por inspeções 
de recursos financeiros e administrativos relevantes. Os altos custos 
iniciais incorrem na fase de crescimento rápido do investimento, assim 
como a necessidade de financiamento real dada. O modelo de 
negócios é inovador e sua escalabilidade têm alto potencial para 
causar um alto impacto social ao setor de saúde brasileiro e à 
sociedade brasileira como um todo. Com base na avaliação executada, 
nosso grupo de projetos conclui que o Dr. Consulta tem um alto 
potencial de impacto social combinado com baixos riscos financeiros 

                                                           
24 Essa revolução cultural traria em seu bojo transformações cruciais, como o rompimento da relação 
familiar que se dava em grandes redes de parentesco e que teria relação com a participação da mulher no 
mercado de trabalho. 
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e promissores retornos financeiros ao longo prazo (KIMAKOWITZ; 
LUCENA, 2015, p. 15). 

 
O modelo comercial da empresa contrasta fortemente com outros prestadores de 

cuidados de saúde privados, que trabalham com planos de rede e companhias de seguros 

para pagar seus serviços. A cobertura, em média, custa aos brasileiros 390 reais (U$ 

120) por mês por prêmios que normalmente compram acesso a um clínico geral no 

plano de saúde. Taxas adicionais para exames fora do local, trabalho de laboratório ou 

visitas de especialistas podem aumentar para mais de 645 reais cada (U$ 200). 

"O sistema de saúde privado do Brasil é projetado para maximizar coleções de 

companhias de seguros de saúde", diz Thomaz Srougi, fundador e CEO do Dr. Consulta 

em reportagem para Revista Veja em novembro em 201425. 

No entanto, apenas 25% do país pode pagar um seguro de saúde privado, de 

modo que a maioria dos brasileiros se volta para a saúde pública. Ao contrário das 

clínicas do Dr. Consulta, que ganham dinheiro com um alto volume de pagamentos de 

baixo custo, o sistema público do país é financiado através de receita fiscal federal, 

estadual e municipal. No entanto, os municípios mais pobres têm escassez de 

financiamento, então suas clínicas têm ferramentas médicas escassas, condições 

insalubres e instalações superlotadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(2011b)26, o Brasil tem apenas um médico para cada 1.000 pacientes. No Dr. Consulta, 

a proporção é um especialista para cada 80 pacientes27. 

 Isso exige que seus centros médicos ofereçam uma gama de serviços de saúde 

em constante evolução, particularmente à medida que os pacientes envelhecem. 

Atualmente, o Brasil tem uma população idosa de cerca de 16 milhões, que são na 

maior parte indigentes e enfermos. 

 Nos últimos anos, ganhou força a ideia de que os grandes problemas do mundo 

não serão solucionados por governos ou ONGs, mas por “negócios de impacto” – 

empresas que aliam impacto social a lucro. 

                                                           
25 Link:  https://vejasp.abril.com.br/cidades/thomaz-srougi-clinica-medica/ Acesso em novembro de 
2014. 
26 OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Global Health Observatory Data Repository, 2011. 
Acesso em setembro de 2017. 
27 Em 2014 o ganho médio estimado pela empresa era de 150 reais por hora (ou 900 reais em uma jornada 
de seis horas). Clínicos gerais, por exemplo, ganham de 8 a 32 reais das operadoras de saúde a cada 
atendimento — e ainda precisam arcar com as despesas do consultório. No sistema criado por Srougi, há 
ainda prêmios em dinheiro ou na forma de subsídios para congressos vinculados ao desempenho. “Se 
você deseja conquistar leões, precisa oferecer carne. Quem joga banana só atrai macaco”, compara 
Srougi. Hoje, são 103 médicos, e há duas dezenas na fila. Link:  
https://vejasp.abril.com.br/cidades/thomaz-srougi-clinica-medica/ Acesso em novembro de 2014. 
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A origem está no prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus conciliou impacto 

social com lucro em seu banco de microcrédito, o Grammeen, em Bangladesh, nos anos 

70. Mas o lucro era reinvestido no negócio. Recentemente alguns empresários e 

filantropos adotaram o modelo com uma adaptação: o lucro poderia ser usado para 

remunerar investidores. Esse interesse crescente fez com que, em 2007, o termo 

“investimento de impacto” social ou ambiental, além do retorno financeiro. 

O conceito hoje de um negócio de impacto é o que nasce com o propósito de 

melhorar uma condição social e também gera retorno financeiro. Os principais setores 

são: saúde, educação, nutrição, habitação saneamento, agricultura, energia e serviços 

financeiros. Nos próximos anos a estimativa do tamanho desse mercado é de 400 

bilhões de dólares para 1 trilhão de dólares28. Há pelo menos 250 fundos de 

investimento de impacto no mundo. Os recursos disponíveis para ser alocados em 

negócios sociais no Brasil são de 200 milhões de dólares29. Vinte e oito investidores de 

impacto estão em operação no país. A maioria (26%) dos negócios sociais estão na 

América Latina e Caribe. Os maiores investidores são Family offices e milionários em 

primeiro lugar. Bancos de desenvolvimento em segundo. Bancos e outras instituições 

financeiros em terceiro e Fundos de pensão e seguradoras em quarto.  

Srougi faz parte de uma nova geração de capitalistas dedicado a se tornar 

conhecido no mercado de negócios de impacto (HERZOG, 2014).  

3.5. CLÍNICAS MÉDICAS DE BAIXO CUSTO: NO CORAÇÃO DA CLASSE 

C E D” 

 O Dr. Consulta também compartilha da lógica expansionista, o que o levou a 

abrir quase 45 unidades, em um mercado já saturado e, ainda por cima, com 

competidores como a clínica Fares, Dr. Atende, Dr. Família, Dr. Agora, Dr. Alegria, 

etc., que conduziam um ataque de descontos dentro do sistema out-of-pocket do setor 

médico privado. Nessa competição, portanto, o preço tornou-se uma questão 

fundamental. Preços baixos tinham sido um dos grandes diferenciais com as tabelas de 

consultas e exames fixadas nas paredes dos centros de atendimento aos clientes das 

múltiplas clínicas populares. 

                                                           
28 Relativo a 125 investidores de impacto que responderam à pesquisa Spotlight on the Market – The 
Impact Investor Survey – JP Morgan e GIN – 2 May 2014. 
29 Estimativa que não inclui investidores internacionais. Fontes: World Economic Forum Impact Investing 
in Brazil – A Market Study – April 2014 – Ande LGT, Quintessa University of St. Gallen e Vivianne 
Naigeborin (Potencia Ventures)   
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 A tabela de preços, em uma clínica médica popular da rede Dr. Consulta é 

composta principalmente de consultas e exames voltadas à saúde da mulher (Figuras 

tabelas de preços): Coleta papanicolau R$ 42, Eletrocauterização de lesões a partir de 

R$ 165, Colonoscopia R$ 106, Ultrassom transvaginal R$ 82, Ultrassom obstétrico R$ 

108, Ultrassom 3D/4D a partir de R$ 298, Ultrassom morfológico R$ 188, Colocação 

de DIU a partir de R$ 484, Biópsia do colo do útero R$ 160. Ou seja, fundamentalmente 

pelas especialidades de saúde da mulher, um dos maiores gargalos do Sistema Único de 

Saúde (Notas de campo, 18/10/2016). 

Em outra clínica popular com o mesmo padrão em Heliópolis, a especialidade 

nas consultas mais caras era a neurologia, R$ 120. Os outros preços estavam na sua 

maioria R$ 79 (preços que recentemente foram reduzidos para R$ 49,90). O mais caro 

dos exames laboratoriais eram os de colesterol (R$ 24,99), TSH (R$ 29,99) e urocultura 

(R$ 29,99). Já o Raio X, na categoria exames de imagem, era o mais barato (R$ 44, 99). 

Os preços me chamaram a atenção, assim como a dos pacientes que entram na clínica 

para pedir informações ou marcar consulta direto no balcão. Na tabela de preços 

encontram-se as seguintes informações: “procedimentos necessários serão cobrados à 

parte”; “detalhes e valores na recepção”; “verifique em nossa recepção os valores dos 

exames de oftalmologia”; “não atendemos urgência e emergência”30. 

Georg Simmel (2003, p. 7), em Filosofia do dinheiro, afirma no primeiro 

capítulo: “A ordem das coisas, em que estas se situam como realidades naturais, 

descansa sobre o pressuposto de que toda a diversidade de seus atributos se concentram 

em uma unidade da essência: a igualdade ante a lei natural, as quantidades constantes de 

matéria e energia, o que pode ser substituído nivelam as diferenças que aparecem na 

primeira impressão, reduzindo-as a igualdades gerais. Isto é a ordenação segundo 

valores. A sua ordem, se estabelecido de acordo com os valores, se distanciam 

enormemente do natural”. 

Anselm Jappe (2016), em “Aventuras da Mercadoria”, ajuda a refletir sobre o 

valor material ou imaterial que se realiza em um bem ou em um serviço. Segundo o 

autor, o valor não pode expressar-se diretamente porque produz somente uma forma 

social. Consequentemente, necessita expressar-se de um modo indireto, no valor da 

troca, e na prática, no dinheiro. 

                                                           
30 A taxa às vezes é reduzida ou mesmo dispensada, dependendo do estado de saúde do paciente e da 
capacidade de pagamento. Os preços para exames como ressonâncias magnéticas, exames de sangue e 
mamografias variam de US $ 3 a US $ 30 e são realizados no local. 
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Mas um outro campo que podemos ver emergir a saúde como valor nas 

conversas entre clientes no balcão das clínicas onde ficam as tabelas de preços de 

exames e consultas, são as formas de uso corrente de vocabulário biológico para 

descrição de aspectos de identidade e da saúde, tais como infelicidade, sofrimento ou 

características próprias (“minha taxa de colesterol está alta”, “sou muito vulnerável ao 

estresse”, “meu sistema imunológico está em baixa”, “tenho predisposição a certas 

doenças”, “estou deprimido”). Como afirma Ortega e Zorzanelli (2010, p. 75), em 

“Corpo em evidência”, “fato é que a linguagem por meio da qual os indivíduos têm 

descrito a si mesmos tem se baseado cada vez mais em termos médicos que se 

popularizam, fornecendo princípios de avaliação dos indivíduos para a gestão da própria 

saúde”. 
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Figura 4 - Tabelas de preços de consultas e exames em Heliópolis e Capão Redondo 

 

  

 

Fonte: Fotografia tirada durante o trabalho de campo, em Junho de 2017 

 

O foco e o olhar para o negócio estavam nos olhos dos clientes, pensava eu. A 

“alma do negócio consiste em perceber quando e como estão se dando as mudanças 

sociais, para onde elas caminham e o que elas pedem”31. Foi assim que Srougi, o dono 

da marca Dr. Consulta, e tantos outros perceberam a importância de um trabalho 

racionalizado que pudesse criar um novo conceito de serviço para atender a uma 

                                                           
31 Afirmação de Thomaz Srougi em Seminário Summit Saúde Brasil organizado pelo grupo do jornal 
Estado de São Paulo em 2016. Matéria de Eduardo Laguna para o jornal Estado de São Paulo. Sexta-feira, 
14 de outubro de 2014. 
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clientela cada vez mais apressada. Primeiro, segundo os próprios administradores desse 

tipo de negócio, era preciso retomar a ideia de “valor” que sustenta o negócio. Quando 

Thomaz Srougi investiu num processo de racionalização produtiva que pudesse 

diminuir os custos e, consequentemente, reverter os ganhos obtidos em preços mais 

acessíveis, isso fazia parte de um projeto maior de “satisfação total do cliente” no qual a 

palavra “valor” era muito mais ampla do que simplesmente “preço”. A verdadeira 

equação do valor seria a “experiência” que os consumidores recebiam, e era por essa 

experiência que eles pagavam. 

“Por trabalhar na área, sei de casos de mulheres que deixam de fazer esse exame 

tão importante, justamente por causa do desconforto dos equipamentos não digitais”32, 

afirma Ana C. na clínica da rua Teodoro Sampaio, onde a rede possui um centro de 

especialidade para a mulher. “O mamógrafo digital é mais confortável que o aparelho 

convencional e, por oferecer uma melhor resolução, permite visualizar a estrutura das 

mamas de uma maneira mais precisa”, explica ela, acrescentando que, dessa forma, o 

médico teria recursos para um diagnóstico mais apurado.  

Segundo análise feita pela empresa, foi o serviço que sempre se destacou por 

realçar a “experiência do acesso”. E isso também sempre se estabeleceu devido “à 

pequena cadeia de valor e atenção básica, à forma de se relacionar com os médicos e 

aos prontuários eletrônicos (utilização dos dados clínicos)”. Um serviço conveniente em 

termos de velocidade e qualidade (espera de 55 minutos para 95% dos pacientes), num 

tempo em que isso tudo era mais importante do que a possibilidade de uma escolha 

diversificada, Srougi reforça o papel de maior rede de centros médicos privados do 

Brasil como uma “companhia de gestão de saúde”33. 

Do ponto de vista de uma estratégia de expansão dos negócios, a companhia 

tomou a decisão de implantar centros médicos satélites na cidade de São Paulo, na 

Região Metropolitana da capital e na Baixada Santista. No seu modelo de expansão e 

sistema de operação tradicionais, cada clínica era projetada com base num potencial de 

mercado consumidor fixo, considerando a demanda de uma determinada região na qual 

                                                           
32 Dr.consulta: uma revolução no setor da saúde.. Reportagem de Tarcísio Alves para o site da revista 
Época: Negócios em setembro de 2016. Link: http://epocanegocios.globo.com/Caminhos-para-o-
futuro/Saude/noticia/2016/09/drconsulta-uma-revolucao-no-setor-da-saude.html. Acesso em janeiro de 
2017. 
 
33 Afirmação de Thomaz Srougi em Seminário Summit Saúde Brasil organizado pelo grupo do jornal 
Estado de São Paulo em 2016. Matéria de Eduardo Laguna para o jornal Estado de São Paulo. Sexta-feira, 
14 de outubro de 2014. 
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pretendesse se instalar. Com esse direcionamento, a companhia estabeleceu parceria 

com a rede de supermercados Pão de Açúcar – uma das gigantes do varejo brasileiro, 

recentemente negociada com a rede francesa Casino; shopping malls, centros populares 

de compras, empresas, hospitais e metrôs são outros exemplos de localidades especiais 

onde foram implantados centros médicos satélites. No caso dos espaços em mutirões – 

locais de consultas e exames de final de semana –, um centro médico matriz pode suprir 

unidades móveis, refletindo uma estratégia de pessoas, não de lugares, cujo grande 

objetivo é estar onde as pessoas – leia-se massa – estão. 

 

Figura 5 - Unidade do Dr. Consulta em um centro popular de compras no Capão Redondo. 

 

 
Fonte: Fotografia tirada em um centro popular de comparas no Capão Redondo, em outubro de 
2017 
 

A ênfase na busca por “pessoas”, numa tentativa de maior mobilidade e a 

procura cada vez mais acentuada por aglomerações que o faz abdicar do lugar fixo, em 

que o cliente era um morador do bairro, um trabalhador do distrito comercial ou um 

consumidor de um centro popular de compras, sinalizam que o Dr. Consulta procura 

percorrer agora a sociedade de custo marginal zero. Segundo Jeremy Rifkin (2016) em  

“A Sociedade do Custo Marginal Zero”: “o capitalismo está dando à luz uma descendência”. 

O processo é de desconstrução do espaço fixo como reflexo dessa busca imediata por 

agilidade, numa época em que a velocidade começa a ser sinônimo de instantaneidade. 

Nesse aspecto, o mercado deixa de ser um espaço “delimitado”. Como a sua fronteira é 
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feita de baixo custo, os limites de cada mercado são, na verdade, temporais e não 

espaciais. O mercado não é um “onde”, mas “por quanto tempo”. 

E é nesse ponto, então, que a companhia teria de se voltar paras mudanças 

sociais num tempo em que a diversidade de repertórios tecnológicos de acesso aos 

serviços de saúde públicos e privados é uma constante. Em síntese, estes serviços fazem 

do modelo comercial do Dr. Consulta uma proposição única de venda: 

(1) serviços eletrônicos de prontuários e agendamentos rápidos e confiáveis 

(2) estratégia de preços razoável 

(3) conhecimento e capacidade médica e de negócios 

O valor da gestão da companhia é o valor do acesso que ela dispara suportada ou 

legitimada por uma comunidade de informação e linguagem que percebe esse valor de 

gestão. Nesse sentido, a eficiência da empresa e do mercado contemporâneos estão na 

sua capacidade de adaptar-se com rapidez ou com senso de oportunidade às mudanças 

de moda, de padrão e cada vez mais de singularidade dirigidas aos indivíduos, essa é a 

essência do capitalismo financeiro contemporâneo e globalizado, mas também do(a) 

usuário(a) desses serviços como uma consequência das mudanças estruturais na 

sociedade.  

Thomas Srougi, fundador do Dr. Consulta, é formado pelo Harvard Business 

School. Um dos seus parceiros, Guilherme Azevedo, é formado pela Fundação Getúlio 

Vargas em Administração de Empresas e seu segundo parceiro, Dr. Cesar Camera, é um 

cirurgião líder em São Paulo. Assim, eles possuem o know-how necessário e 

capacidades para administrar o Dr. Consulta e seus planos de expansão. Fundada em 

2011, a equipe de gerenciamento do Dr. Consulta criou um sistema de redes de clínicas 

médicas que tornou os serviços de saúde acessíveis, gerando um retorno. Em particular, 

seu modelo de negócios visa clientes de baixa e média renda que estavam em 

desvantagem pelo sistema de dois pilares dos serviços de saúde brasileiros. O Dr. 

Consulta possui serviços médicos relevantes em sua carteira, variando de medicina geral 

para especializações em cardiologia, por exemplo, totalizando 27 serviços médicos 

sendo oferecidos. Os pacientes podem reivindicar esses serviços sob a forma de 

cuidados ambulatórios e consultas, e ocasionalmente pequenas cirurgias. Com esse 

portfólio, o “terceiro caminho” proposto pelo Dr. Consulta persegue uma forte 

estratégia de diferenciação, ampliando sua base de clientes para preencher um nicho do 

mercado brasileiro de saúde. Para realizar seu objetivo, o Dr. Consulta faz uso de um 

processo de automação confiável para fazer compromissos via internet ou por telefone. 
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Sua vantagem competitiva - conveniência e praticidade para os clientes - é conseguida 

pela otimização do uso da tecnologia. O diferencial em relação aos seus concorrentes 

permite ao Dr. Consulta acionar todos os aspectos administrativos e informações on-

line, reduzindo os custos de transação e aumentando a eficiência. Além disso, 

mensagens de texto são enviadas aos pacientes como lembrete para consulta. 

Consequentemente, um paciente gasta 45 minutos em média na clínica.  

“Reinventamos o acesso a saúde usando muito tecnologia”, afirma Srougi. 

“Usamos tecnologia e análise sofisticada de dados para que você cuide da sua saúde de 

forma simples. Inteligente e amigável. Nosso time de engenheiros, cientistas de dados, 

designers e gestores de saúde trabalham com a missão de facilitar a sua vida, reduzir 

custos, produzir resultados rápidos e de forma precisa” (BORINI, 2017).  

É importante observar que na reinvenção do acesso está o fato de que o 

conhecimento, como fator de produção, não é escasso. Depois de cobrir o custo para se 

chegar àquele conhecimento, ele pode ser passado adiante infinitamente, sem custo 

algum. Isso muda tudo, porque a economia capitalista está baseada na cobertura de bem 

escasso. No século passado, a economia estava baseada no bem físico: tenho um relógio 

e, se te passo esse relógio, deixo de tê-lo. Já a ideia, ou o conhecimento, se te passo, 

continuo com ela. Isso é bem compartilhado. Esse é o ponto que desloca a visão que a 

temos sobre a economia e todo o processo colaborativo34.  

Ou seja, na linha de transferência das atividades do trabalhador para o 

consumidor, há uma aproximação à tendência do “auto serviço”. Porém um auto serviço 

que já está inserido no processo de troca. Seguindo o exemplo do paciente do Dr. 

Consulta, que agenda a sua consulta em menos de um minuto pelo site ou pelo celular, 

passa suas queixas e histórico na pré-consulta e, após a consulta com o médico, agenda 

exames e logo em seguida recebe um SMS para dar nota para o atendimento do médico. 

O que temos é o consumidor assumindo funções antes exercidas por um trabalhador35.  

                                                           
34 Arun Sundararajan (2016), denominou de economia compartilhada um levantamento que realizou sobre 
redes de compartilhamento na internet. Ele encontrou desde redes quase banais, como de mulheres que se 
reúnem para comprar peças de roupas e acessórios de grifes e depois se revezam para usá-las; até outras 
bem mais relevantes, como a de laboratórios que pesquisam código genético, em que pesquisadores do 
mundo todo abrem seus resultados na rede. Arun Sundararanjan, The Sharing Economy: the end of 
employment and the rise of crowd-based capitalism. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016. 
35 A questão é que o fenômeno passa a ser cada vez mais integrado à lógica do mercado e, portanto, à 
produção do valor para o capitalismo. Isso embaralha a compreensão marxista do trabalho como produtor 
de valor e a do consumo como realização do valor. O que o fenômeno promove é o que o sociólogo 
Francisco de Oliveira chamou de “plenitude do trabalho abstrato” no Ornitorrinco (2003). 
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Com as novas tecnologias, esse processo se expandiu para incluir uma série de 

serviços que, anteriormente, necessitavam da presença de um trabalhador. Embora as 

empresas aleguem que tais processos permitem uma diminuição de custos, o que leva à 

diminuição do preço final do produto ou serviço, o que os críticos argumentam é que o 

“consumidor que trabalha” está produzindo “mais-valia” para essas empresas 

(FONTENNELE, 2015). Ou seja, o capitalismo descobriu uma forma de explorar a 

força de trabalho de toda uma nova população – o consumidor – pois, da perspectiva do 

capital, a única coisa melhor do que um trabalhador mal pago é alguém que faz o 

trabalho por nenhum tipo de pagamento. 

Segundo Fontennele (2015), isso fica mais evidente quando o consumidor é 

instigado a participar da cocriação do produto, seja da perspectiva material, do desenho 

do próprio produto ou negócio, seja da perspectiva simbólica, da atribuição de sentido 

na produção do valor da marca. 

No caso do Dr. Consulta, os consumidores/produtores vêm ajudando as 

empresas como as clínicas médicas populares a criarem valores de troca. Os produtos do 

Dr. Consulta são analisados a partir da perspectiva mainstream do marketing, que 

analisa o fenômeno como abertura para a incorporação do consumidor na marca. Não 

somente os consumidores constroem a marca sem cobrar nada, mas também o fazem 

livres do controle direto dos capitalistas. O processo vai além da marca e envolve, por 

exemplo, a criação de coisas como a experiência compartilhada. Os consumidores vão 

se integrando às estruturas corporativas que se baseiam principalmente na contribuição 

dos seus clientes. 

São muitas, portanto, as maneiras com as quais o consumidor pode participar do 

processo de produção do valor de formas muitas vezes ainda mais predatórias do que no 

processo de extração de mais valia que ocorria nas fábricas, haja vista muitos desses 

consumidores participarem de um tipo de trabalho totalmente não pago e, ainda por 

cima, sem se sentirem explorados. 

O criador da rede de centros médico Dr. Consulta comenta que, atualmente, a 

companhia aposta fortemente em análises e interpretação de dados. “No nosso banco de 

informações, por exemplo, consigo saber agora informações como: quem são os 

pacientes atendidos, a nota de satisfação de médicos e enfermeiras. Todos os dados 

instantaneamente. Não existe mais companhias que consigam viver sem tecnologia. 

Após conseguir atingir seus três objetivos iniciais – testar o conceito, gerar impacto e 



73 

 

ser lucrativo -, com um centro médico, a empresa deu os próximos passos: montar time 

de gestão e investir em tecnologias” (BANKS-LOUIE, 2017). 

O Dr. Consulta emprega 1.300 médicos que tratam 100.000 pacientes por mês. 

O provedor de cuidados de saúde depende de aplicativos na nuvem para gerenciar 

custos; diagnósticos rápidos e precisos são possíveis graças a algoritmos de 

aprendizagem em máquina que correlacionam dados clínicos, como novas terapias 

medicamentosas com condições de saúde do paciente e resultados de tratamento. 

"A inteligência artificial tornou possível desenvolver o nosso próprio sistema de 

registros médicos", diz Srougi. "Agora, podemos analisar estatísticas científicas e 

médicas que nos ajudam a identificar a probabilidade de alguém contrair uma condição 

de saúde crônica no futuro e depois tratá-los imediatamente para reduzir ou eliminar 

esse risco"36. 

O Dr. Consulta também usa aplicativos em nuvem para ajudar a executar suas 

operações de marketing, finanças e cadeia de suprimentos. O aumento da eficiência 

permitiu que a empresa se expandisse de uma única clínica em uma favela de baixa 

renda para uma rede de quase 50 centros de gerenciamento de saúde em São Paulo.  

"A enorme quantidade de dados clínicos coletados e armazenados permite ao Dr. 

Consulta fornecer resultados médicos rápidos e fortalecer um novo tipo de 

relacionamento de longo prazo com os pacientes"37, diz Srougi. 

O Dr. Consulta também alcança os pacientes com informações atualizadas e 

recomendações sobre as doenças ou condições particulares que os levaram às clínicas 

em primeiro lugar. Para adaptar essas comunicações, as informações do paciente do 

armazenamento de dados de gerenciamento de saúde principal da empresa são 

alimentadas com a Oracle Responsys, parte dos aplicativos de nuvem de marketing da 

Oracle. Com base na idade do paciente, histórico de saúde e plano de tratamento, o 

aplicativo Responsys recomenda automaticamente novos serviços de saúde, fornece 

links para agendar um serviço e, depois de cada visita, envia uma pesquisa de 

acompanhamento para solicitar feedback sobre a experiência do paciente com o novo 

serviço, o médico que o tratou e seus resultados. "A forma como nós programamos 

                                                           
36 How A Small Clinic Is Having A Big Impact On Healthcare In Brazil. Reportagem de Sasha Banks-
Louie. Link: https://www.forbes.com/sites/oracle/2017/09/26/how-a-small-clinic-is-having-a-big-impact-
on-healthcare-in-brazil/#689870fa3ab5 Acesso em setembro de 2017. 
37 Idem. 
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nossas comunicações de marketing tem que ser muito precisa"38, diz Jorge Tung, diretor 

de produto do Dr. Consulta. 

A empresa vem crescendo rapidamente - 300% ao ano nos últimos seis anos - 

colocando mais pressão sobre a empresa para reduzir custos, escalar o negócio e manter 

sua qualidade de serviço. Apesar da sua rápida expansão, ela presta serviço apenas para 

4% da população total de pacientes do Brasil. "Isso não é nada", diz Azevedo. "Temos 

muito mais espaço para crescer"39. 

A empresa usa o Oracle Financials Cloud, parte do pacote de aplicativos Oracle 

ERP Cloud, para processar centenas de milhares de pagamentos e faturas de seus 

centros de saúde a cada mês. Na taxa atual de expansão, "seria um pesadelo gerenciar 

todas as nossas transações usando planilhas e software de contabilidade [no local]", diz 

Gaston Perez, diretor de tecnologia do Dr. Consulta. "Isso exigiria que nossa equipe 

passasse horas fazendo entrada manual de dados para consolidar os dados de cada 

clínica e enviá-los para o nosso sistema financeiro principal" (BANKS-LOUIE, 2017). 

A Oracle Supply Chain Cloud para solicitar suprimentos médicos, gerenciar 

inventários e rastrear perfis de fornecedores em toda a sua rede de clínicas. "Isso não 

teria sido possível sem a nuvem", afirmas os consultores. "Uma interrupção súbita do 

material prejudicaria seriamente nossa capacidade de fornecer os serviços que 

precisamos" (BANKS-LOUIE, 2017). 

Os consultores da clínica Dr. Consulta atribuem às significativas poupanças para 

o quão rápido e fácil foi implementar aplicativos Oracle Cloud. "Não precisamos 

adquirir hardware ou instalar qualquer software". "Nós só efetuamos login e o aplicativo 

está lá. Está salvo”40. 

Nos termos do processo de individualização, a inserção do indivíduo nas clínicas 

médicas populares, ligada à Tecnologia da Informação (TI), aproveita o vácuo 

normativo do Sistema Único de Saúde, criando suas próprias regras, estabelecendo 

novos vínculos de risco41, novos padrões de laços sociais, e produzindo novas práticas 

                                                           
38 Idem. 
39 Idem. 
40 How A Small Clinic Is Having A Big Impact On Healthcare In Brazil. Reportagem de Sasha Banks-
Louie. Link: https://www.forbes.com/sites/oracle/2017/09/26/how-a-small-clinic-is-having-a-big-impact-
on-healthcare-in-brazil/#689870fa3ab5 Acesso em setembro de 2017. 
41 É assim que Latour (2004, p. 49) interpreta a expressão “sociedade do risco”: a produção artificial de 
certezas – os objetos limpos – acabam por produzir o que ele chama de “a produção artificial de 
incertezas”. Um vínculo de risco é um objeto “limpo”, ao qual se somam, enfim, seus riscos associados, 
seus produtores, seus consumidores, seu cotejo de negócios. 
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sociais.  Além disso, a necessidade de manter redes desintegradas e fragmentadas de 

tecnologias de informação guiadas pela ideia de economia compartilhada (App e afins) 

transformam os dados dos pacientes em “ovos de ouro” que “põem” infinitas 

possibilidades por parte do mercado de saúde para um tratamento mais personalizado. 

No processo de individualização, as instituições exigem cada vez mais que 

produzamos biografias personalizadas (BECK, 2010). Essa é uma das maneiras de 

definir essa inflexão institucional, mas há outras talvez mais amplas. Vivemos em uma 

sociedade, desta vez não do ponto de vista das instituições senão dos indivíduos, que 

exigem cada vez mais das instituições um tratamento singularizado. Isso é evidente na 

educação, no trabalho social, na justiça e também é evidente na saúde. O ideal de cada 

uma dessas instituições é conseguir dar o tratamento mais personalizado possível a um 

indivíduo particular.  Um trabalho de tutor individual, uma avaliação que tenha em 

conta as características de cada indivíduo. O ponto de partida e o ponto de chegada. 

 Na medicina, no fundo é o que pedimos aos grandes centros de saúde. Uma 

medicina, um médico, que tome o tempo necessário para ter em conta as nossas 

características, para nos propor tratamentos personalizados. E hoje em dia a nova 

revolução médica é uma medicina altamente individualizada porque se apoia em dados 

perfeitamente individualizados de cada um de nós para produzir tratamentos médicos 

totalmente individualizados. Essa medicina não é uma utopia, as pessoas de maior 

recurso hoje já começam a ter uma medicina geneticamente individualizada. O custo da 

prática médica é alto e está surgindo uma nova fonte de desigualdade entre as pessoas 

de muito alto recurso que começam a ter acesso a essa medicina geneticamente 

individualizada e os produtos padronizados da medicina aos quais a grande maioria não 

tem acesso.  

 Nesses termos, a rigor, as caracterizações, novas conformações e tendências do 

processo de individualização, completam a análise de uma modernização reflexiva42 da 

sociedade industrial. Tal abordagem se aplica aos argumentos de Beck (2010). Em uma 

visita dirigida às novas instituições médicas Beck (2010, p. 311) expõe uma passagem 

importante de sua densa obra Sociedade de Risco: 

Um grupo profissional que conseguiu assegurar uma tal fusão de 
ciência, formação e práxis dispõe não mais apenas de determinada 

                                                           
42A modernização reflexiva expressa conceitualmente a construção histórica da sociedade contemporânea 
a partir da sociologia. Na síntese histórico-social e sua dinâmica, pôs em cheque as certezas da própria 
sociedade industrial, “gerando assim situações de ameaça social e potenciais políticos que colocam em 
questão os fundamentos da modernização como a conhecemos” (BECK, 2010, p. 69).   
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“estratégia profissional” de reserva de mercado par suas ofertas – ou 
de um monopólio legal ou ainda de um acesso garantido aos 
conteúdos educacionais e às patentes etc. Ele vai muito mais longe, 
possuindo, por assim dizer, uma galinha dos ovos de ouro, que “põe” 
constantes e infinitas oportunidades estratégicas em termos mercantis. 
Esse cenário profissional-organizacional equivale a uma “estratégia 
reflexiva de mercado”, pois permite ao grupo profissional, a partir do 
seu controle sobre o desenvolvimento cognitivo no campo de 
atividades por ele monopolizado, gerar estratégias profissionais 
constantemente novas, favorecendo-se portanto com os riscos e 
situações de ameaça que ele mesmo produza e expandindo 
continuamente seu próprio âmbito de atuação por meio de inovações 
tecnológico-terapêuticas relacionadas a esses mesmo riscos e ameaças. 

 Quando fala em “estratégia reflexiva de mercado”, Beck (2010) também se 

refere ao interesse pela flexibilidade do mercado de saúde por uma demanda que sempre 

existiu, mas que, diante da intercalação entre cultura política e desenvolvimento 

tecnológico, de um lado, e da possibilidade de configuração eletrônica, avanços 

produtivos e oscilações de mercado, de outro, adquire atualmente uma urgência 

decisiva. Assim fragilizam-se as premissas organizacionais da produção em massa.  

Os computadores armazenam informações das consultas e resultados dos exames 

de cada paciente, e tudo fica em um prontuário único. “No Dr. Consulta o sistema é 

único, pertence somente ao paciente, os dados são do paciente, o prontuário é dele. 

Tudo se integra na gestão de dados, o que faz com que a efetividade da saúde seja muito 

alta. E não haja desperdícios. Uma assistência primária bem feita impede que doenças 

crônicas degenerativas prejudiquem cada vez mais o paciente ao longo do tempo e isso 

impede com que as pessoas sejam internadas ou tenham doenças mais graves que 

necessitem de procedimentos muito mais complexos. Além disso, a clínica controla o 

feedback que o paciente dá em relação ao médico não só na parte técnica mas também 

na parte da postura, conduta médica, ética,  retroalimentado  esses dados 

continuamente43” afirma Marcos Fumio, vice-presidente da área médica. 

Nessa linha de reflexão, admitimos ser “compreensiva”, quase natural – para não 

dizer inevitável, tornar a medicina individual tecnológica a chave da compreensão da 

vida social. A vocação para um reducionismo biológico mediado pelas clínicas médicas 

populares continua permeando a vida dos indivíduos, no primado abstrato do 

crescimento econômico.  

                                                           
43 Em 2016 eram 550 médicos trabalhando para a empresa Dr. Consulta. Os dados são da reportagem do 
programa Como será? Da rede Globo de televisão. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ojIOGpwfTIs Acesso em setembro de 2016. 
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Manter registros médicos fora das mãos das empresas provavelmente será difícil. 

No seu primeiro experimento na favela de Heliópolis, os empresários do Dr. Consulta 

realizaram levantamento de dados sobre as demandas individuais e relatos de 

insuficiência dos postos de saúde na comunidade, o que impulsionou o negócio para a 

expansão de novos exames e consultas de diferentes especialidades. “Eu vim do 

mercado financeiro, trabalhei na Ambev, e quando você está na operação, em menos de 

três meses começa a coletar dados, só usando o Excel, todo dia recebia os resultados. 

Dez colunas, todas as estatísticas e eu aprendi muito. Começamos trazendo somente os 

clínicos gerais. Após um tempo, percebemos que era uma oportunidade de trazer 

especialistas. Após mais um tempo trouxemos exames de laboratório e exames de 

imagem. Então foi assim que construímos o valor da proposição. Qualidade para nós 

são os processos, equipamentos e treinamento dos médicos”, afirma Thomaz Srougi44. 

Outra vez, a economia extrai sua força de sua fragilidade e aprende a 

singularizar o olhar da produção em massa. “É possível cobrar de modo diferenciado os 

riscos de cada indivíduo45”. Estamos enredados por vínculos de risco46. 

No contexto das mudanças sociais contemporâneas, há uma busca individual 

para o enfrentamento dos riscos em saúde no mercado de serviços de saúde, mediada 

pela medicina e seu aparente controle sobre os mecanismos para evitar ou neutralizar os 

riscos à saúde (BECK, 2010). Na prática, a medicina personalizada ainda tende a 

reduzir o paciente a uma coleção de sequências moleculares precisas com detalhamento 

clínico ("medicina de precisão"). Segundo Greene e Localzo (2017), as críticas ao 

reducionismo por clínicos, cientistas sociais e da bioinformática parecem ignorar quase 

que por completo as consequências disso em um cruzamento potencialmente produtivo 

entre abordagens biomédicas da doença e um sistema de conhecimento que privilegia a 

atomização do corpo. 

                                                           
44 Thomaz Srougi: the case of Dr. Consulta. Best practice: the case of an impact business in healthcare for 
the low-income population - Dr. Consulta. Link: https://www.youtube.com/watch?v=s36p2jp42-Q 
Acesso em maio de 2015. 
45 Ken Arrow em artigo seminal “Uncertanty and the Welfare Economics of Medical Care”, publicado em 
1963 no American Economic Review. 
46 Bruno Latour em Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia (2004). É assim que Latour 
(2004, p. 49) interpreta a expressão “sociedade do risco”: a produção artificial de certezas – os objetos 
limpos – acabam por produzir o que ele chama de “a produção artificial de incertezas”. Um vínculo de 
risco é um objeto “limpo”, ao qual se somam, enfim, seus riscos associados, seus produtores, seus 
consumidores, seu cotejo de negócios. 
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CAPÍTULO 4 - DR. ALEGRIA  

“Depois que o Dr. Consulta chegou, o acesso melhorou”, afirma 
Maria Jeane. “As UBS ficou menos (cheia), sabe?!. O AMA, tudo. 
Porque a maioria já vai fazer consulta. Abriu um ‘Dr. Alegria’ agora 
aqui próximo. Aqui mesmo na Estrada das Lagrimas. Antes de chegar 
no posto de saúde. É a mesma forma de atendimento do Dr. Consulta. 
É bem interessante”. (Nota de campo, 05/03/2015) 

Com a ajuda e o contato da secretária Marcia da clínica Dr. Alegria 

entrevistamos o Eduardo, atual diretor da clínica, que relatou, dentre outros assuntos, 

sua desconfiança inicial, as especificidades do trabalho na região, as escolhas legadas à 

clínica de permitir maior entrada na comunidade, a orientação sobre a abertura das 

associações locais realizada pelos funcionários, a relativa proximidade com os 

moradores (contrastada com a experiência principalmente da secretária Marcia que é 

moradora e participou das atividades das associações locais antes de começar a trabalhar 

na clínica), os interesses da clínica médica enquanto clínica popular, sua consciência da 

condição de acesso do(a)s usuário(a)s do sistema público. 

Foi particularmente relevante sua narrativa acerca da sensação positiva dos 

moradores ao marcar uma consulta e receber a guia do médico em mãos – incluindo a 

surpresa de descobrir que poderiam fazer os exames mesmo com planos de saúde 

populares. Ele afirma que a clínica é administrada por empresário que tem uma rede de 

contatos com médicos de diversos lugares de São Paulo o que possibilitou fazer esse 

tipo de clínica em Heliópolis. O dono do empreendimento é Marcelo Ayoub, dono da 

empresa Next Negócios Empresariais Eireli, cuja atividade econômica no ramo 

industrial têxtil é de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. O endereço 

da sede é na Vila Olímpia em São Paulo. Segundo Eduardo, a diferença do Dr. 

Consulta, está na administração realizada por um conjunto de médicos: “O Dr. Alegria 

tem dois empresários associados fora do ramo da saúde que participam do negócio e 

médicos que colaboram como um trabalho extra ao Hospital em que são vinculados” 

(Nota de campo, 01/03/2016). 

É nesse sentido que o diretor da clínica abordou o principal impacto da abertura 

de uma clínica médica não como uma nova possibilidade econômica, financeira ou de 

crédito, mas, “olhando-se nos olhos das pessoas”, que se trataria de uma questão de 

“cidadania”. “A clínica era um sonho e nasce para democratizar o atendimento à saúde 

através de consultas particulares de alta qualidade a preços acessíveis a toda população. 
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Independentemente da região, poder econômico e nível sociocultural”. A dimensão 

intersubjetiva, portanto, ao mesmo tempo em que reforça a ideia de que há um processo 

de inclusão cidadã, tem em boa parte sido motivada pelo consumo, sendo um processo 

complexo e repleto de matizes. 

No dia 27 de março de 2015, a participação em um programa na rádio Heliópolis 

foi o ponto de partida para a divulgação da clínica na comunidade. Antigamente tinha o 

Dr. Consulta que se mudou de Heliópolis e foi para a região do Ipiranga. A clínica Dr. 

Alegria preenche o vácuo deixado pelo Dr. Consulta. Eduardo: “Fomos muito bem 

recebidos e queremos retribuir o carinho da recepção e a expectativa que a comunidade 

tem por nós. A finalidade realmente de estar aqui e o porquê da escolha de Heliópolis 

por ser uma comunidade organizada com uma vontade própria de crescer de se 

organizar, de expandir e nós queríamos estar nessa vanguarda. Ser os primeiros a 

desenvolver um trabalho que fosse salutar para nós como principalmente para a 

comunidade. A gente veio pra somar mesmo, pra ajudar porque vem tanta gente mesmo 

fora do país contribuir com essa comunidade porque nós que somos daqui dessa cidade 

não podemos contribuir também. Falando especificamente sobre médicos nós 

pretendemos ter de início três especialidades diferentes, né. Das básicas até as mais 

complexas e num total de 60 a 80 médicos. A nossa principal especialidade é a inclusão. 

Hoje no Brasil como um todo 60% da população não tem sequer um plano básico de 

assistência à saúde. Ou seja, 120 milhões de pessoas dependem única e exclusivamente 

do Sistema Único de Saúde. E sabemos que para agendar uma consulta num especialista 

é muito demorado ou conseguir um exame de maior complexidade é muito demorado e 

essa pessoa fica a mercê da sorte. Eles tentam procurar um atendimento particular num 

consultório particular, a consulta é muito cara. E quando se consegue pagar uma 

consulta não se consegue realizar os exames solicitados. Então um grupo de 

investidores resolveu fazer: ‘vamos diminuir bastante a nossa margem e vamos retribuir 

pra essa comunidade. Consultas a R$ 69 em especialista e exames há preços mais 

baixos que a rede mais popular que existe na cidade, que não vamos citar o nome, que tá 

em média de 10% a 20%. Faz com que essa comunidade seja incluída no sistema de 

assistência à saúde passando por um especialista com 22 anos de formado como eu, que 

estou aqui para contribuir e atender essa população e dar o mesmo atendimento e o 

mesmo carinho que presto no meu consultório particular. O nosso atendimento é 

ambulatorial com consultas com especialista previamente agendadas. Não temos serviço 

de emergência, urgência. Não somo hospital nem pronto socorro, nós somos uma 
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policlínica. Prestamos atendimentos de consulta e realizamos alguns tipos de exames. 

Desde análises clínicas de laboratório a outros de imagem como ultrassom, eco, holter, 

mapa e assim por diante. Existe a livre demanda, tá. Nós botamos os preços bem 

acessíveis, qualquer pessoal pode ligar, agendar a sua consulta, chega lá. A gente vai 

tentar encaixar o paciente para passar com algum médico para não voltar sem ser 

atendido. Essa é a proposta. É abraçar. Nós pretendemos nos inserir, nos incluir e fazer 

parte da comunidade, tá. Então não existe muita burocracia, precisou nos liga, nos 

procure, quem puder vai, se a gente não conseguir resolver naquele momento a gente 

vai se empenhar para que, no dia seguinte, ou em uma data bem próxima. A gente quer 

ter um vínculo com a comunidade de ligar na casa do paciente: ‘olha, nós temos 

especialista hoje, venha aqui que você vai ser bem atendido. Mas de forma nenhuma 

deixar alguém excluso do processo. Amanhã a gente vai ter uma festa de inauguração a 

partir das 10h30. E a inauguração da clínica mesmo vai ser no dia 6 de abril (de 2015), 

numa segunda-feira. Mas as pessoas já podem ligar e agendar. Então a gente também 

tem pelo site outra oportunidade da pessoa agendar com um cadastro muito rápido. O 

site é www.dralegria.com.br. O local foi estrategicamente escolhido, mesmo pela 

organização pelo público que é imenso e carente. E a gente nem vai falar mais da 

comunidade, mas da nossa comunidade porque eu me sinto inserido. Já arregacei a 

manga e sabemos que vai ser um trabalho árduo, mas o resultado é o que nos 

engrandece é o que nos faz querer estar de novo amanhã e depois de amanhã, e replicar 

quem sabe essa iniciativa em outras comunidades. Porque nós, enquanto cidadão de 

bem, ficamos esperando as pessoas decidirem por nós o nosso destino, tá. Então chega, 

eu acho que temos que arregaçar as mangas e todo mundo pode dar uma contribuição 

positiva pra modificar sua casa, sua rua, seu bairro, a sua comunidade como um todo”. 

Eduardo: “Só para lembrar que esses colegas que estão se formando agora, tá bom, mais 

do que eu, a casa é deles mesmo, e eles serão bem aceitos, serão bem vindos se 

quiserem compor conosco. E esse recado se estende aos demais profissionais da área 

médica. Falando especificamente com os médicos especialistas que queiram dar uma 

contribuição social, que queiram dar um sal a mais nas suas vidas, na sua profissão, tá 

bom, vem participar desse projeto que é muito apaixonante, tá” 47. 

                                                           
47 Entrevista condida pelo Dr. Evanir da Silva Carvalho, diretor técnico médico das Clínicas Dr. Alegria, 
para a Rádio Heliópolis FM (27/03/2015). https://soundcloud.com/planoapp/entrevista-dr-alegria-na-
radio-heliopolis. Acesso em agosto de 2015. 
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Na mesma entrevista de inauguração da clínica Dr. Alegria, o radialista da rádio 

da União dos Núcleos e Associações dos moradores de Heliópolis (UNAS) afirma que 

tinha um quadro com o Dr. Consulta em que entrevistava os especialistas da clínica, 

como o pediatra e o endocrinologista, que iam bater um papo.  

Em entrevista com Eduardo, que trabalha no setor há 20 anos e tem experiência 

prévia em Osasco -, obtivemos um contundente relato sobre a atuação da clínica na 

comunidade, intervenções como a participação na rádio popular de Heliópolis, transcrita 

acima, com líderes das principais associações locais de Heliópolis. Também contou com 

longas descrições sobre os projetos e sobre a experiência com negócios na área da saúde 

e suas relações com o poder público. Dotado de um discurso bastante “institucional” e 

que mobiliza em muitos momentos a linguagem de “empreendedorismo social” e 

finanças, a clínica conta com o apoio da mídia para divulgar as principais diretrizes 

empresariais que servem como cartilha para o ramo dos negócios com os planos 

populares de saúde. 

“A nova rede de Clínicas Dr. Alegria nasceu para atender de forma eficiente as 

Operadoras de Saúde, através de: 

1- Redução de custos às operadoras seguindo um forte protocolo de 

desospitalização. 

2- Não conceber a “auto geração” de consultas, evitando que o mesmo paciente 

circule por mais de um médico na clínica. 

3- Protocolos de atendimento que refletem seriedade e transparência às 

operadoras, e métricas comprobatórias de resultados de redução de custos. 

4- Investimentos em treinamento de médicos para melhor satisfação e alegria 

de nossos pacientes. 

5- Realização de forma pontual e contínua de pesquisas de satisfação junto aos 

pacientes. 

6- Um plano de expansão sustentável e agressivo para atendimento pleno na 

região da grande SP até fim de 2017, em parceria com suas principais 

operadoras, privilegiando regiões com maior demanda”.48 

                                                           
48 Matéria da revista Healthers do 27 de junho de 2016 sobre as clínicas Dr. Alegria na revista Healthers, 
Na mesma revista foi registrado um encontro de líderes do setor da saúde realizado no Edifício Banco 
Safra, o encontro contou com a participação do economista chefe, Carlos Kawall. Marcelo, dono da 
clínica Dr. Alegria esteve presente. Link: https://issuu.com/hplay/docs/revista_healthers_-_edi____o_17. 
Acesso em agosto de 2017. 
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Por enquanto, os traços da nova geometria do mercado planos populares nem 

sempre são imediatamente visíveis. As marcas das empresas e estabelecimentos de 

saúde recém adquiridos, em muitos casos, não foram substituídas. Mas atualmente o 

principal movimento de concentração do mercado não consiste apenas na mudança nos 

regimes de propriedade das empresas. Outras bases materiais conferem suporte às 

estratégias complexas de verticalização, incluindo paradoxalmente o recurso à 

terceirização da clínica médica popular para o atendimento dos planos de saúde de 

menor porte. 

 Embora o discurso soe bastante “formal” e “impessoal”, bastante alinhado com 

o ambiente corporativo de uma clínica médica – e, de certa forma, bastante distinto 

daquele da inauguração da clínica –, foi reiterado por diversas vezes o papel social 

importante tomado da clínica popular na prática, de modo que é impossível reduzir a 

experiência, tão somente, a uma dimensão pouco efetiva e puramente feita para 

propagandas.49 

Nesta perspectiva de contribuir para modificar as diferenças sociais existentes, 

surge o conceito de negócios sociais no setor privado de saúde. Não há um consenso 

sobre o termo, já que expressões como “empresas sociais”, “negócios inclusivos”, 

“negócios com impacto”, “negócios de valor compartilhado” e “negócios sociais” são 

                                                           
49  
Pesquisador: Como foi a decisão de trazer uma clínica médica popular para Heliópolis? 
Eduardo: “Comecei na empresa Ultracon em Alphaville com o negócio de próteses”.  
 “Cinco anos atrás, o filho de Marcelo passa mal nos EUA e ele conhece uma clínica parecida com essa. 
Com atendimento rápido". Clínica é a nova concepção do mercado de saúde. “O usuário daqui 
(Heliópolis) não é o mesmo dos jardins”. “Ele só vem quando precisa”. “A diferença da clínica é o preço 
popular”. Atendimento direto, mas também com qualidade”. “Além disso, os impostos que dobram para o 
atendimento médico nos planos de saúde. Segundo ele a última investida política na área de saúde 
suplementar foi o RPA (Recibo de Pagamento para Autônomo) – 21 % de imposto para o médico. 
Pesquisador: Qual é o controle do plano?  
Eduardo: “As clínicas Dr. Alegria são auditadas por um fundo de investimentos”. “Faturamento direto”. 
“Contratamos o médico que não caneta muito”. “Que pede o básico: colesterol, icterícia, TGA, por 
exemplo”. “Para você ter o plano, você precisa de um bom relacionamento comercial”. “O tempo de 
maturação da clínica é de três anos. Com o plano, um ano e meio”. “De qualquer forma 80% valor do 
atendimento vai para o convênio e na consulta particular, 50% vai para o médico”.  
Pesquisador: Qual é o custo da clínica? 
Eduardo: “O custo da clínica é de R$ 40.000 e que ele precisa no mínimo faturar R$ 95.000 por mês 
para manter a clínica”. 
Pesquisador: Pensa em expandir os negócios nessa área? 
Eduardo: “O objetivo é fazer 25 clínicas em São Paulo”. 200 milhões de pessoas, 30 milhões que 
perderam o plano de saúde e que tendem a procurar um preço melhor e com qualidade. “Isso é o futuro”. 
“200 milhões de pessoas, 30 milhões que perderam o plano de saúde e que tendem a procurar um preço 
melhor e com qualidade. “Isso é o futuro”. “É uma sacada do mercado”. “O convênio não é prioridade 
mais”. “Há uma mudança com esses planos populares: Transmontano, Greenline e Santa Helena”. “São 
planos que até os mais ricos estão optando”.  “E o mercado está um tal de um comprar o outro”. “A minha 
sugestão é que essas clínicas que atendem particular façam o cartão fidelidade”. “Você segura o 
paciente”. “Pagar particular compensa”. “Tudo é negociável”. (Notas de campo de 17 de agosto de 2016) 
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empregadas por diferentes autores. Contudo, a ideia gira em torno de organizações que 

desejam desenvolver empreendimentos que visem à resolução de problemas sociais por 

meio de mecanismos de mercado (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012, 2013).  

Os negócios sociais estão entrando no setor de saúde para oferecer atendimento 

ambulatorial com qualidade e rapidez, a valores acessíveis para as classes populares, e 

as ações das empresas relacionadas mais diretamente com o mercado de saúde nos 

processos mais recentes de capitalização certamente modificaram profundamente o 

status da saúde no mapa geral dos investimentos brasileiros.  

O Dr. Consulta foi o primeiro negócio social que se fez presente em Heliópolis 

em 2012, mas logo transferiu a unidade da Estrada das Lágrimas para outra localidade 

no bairro Sacomã. Em seguida, no ano de 2015, a clínica Dr. Alegria preenche esta 

lacuna. 

4.1. A CLÍNICA DE HELIÓPOLIS: “RECEITANDO SAÚDE” 

O Brasil de 2015 é bastante distinto do Brasil do passado recente e não há 

dúvidas de que houve mudanças importantes em seus indicadores sociais, embora sejam 

variadas as interpretações sobre suas razões. A figura do acesso com dinheiro ou cartão 

de crédito, entretanto, aparece reiteradamente como um elemento central nesse projeto 

político e econômico, a ponto de ser considerada como um dos elementos centrais da 

criação da “nova classe média” no Brasil (expressão altamente contestada, mas já 

consagrada), ou, alternativamente, das causas do “esgotamento do modelo” econômico 

da década de 2000.  

Mas qual o impacto do crédito na perspectiva das interações cotidianas e da vida 

material das pessoas que buscam acesso à saúde? Tendo isso em mente, esta pesquisa 

buscou abordar o acesso ao segmento privado de atenção médica na comunidade de 

Heliópolis, no Ipiranga, sobretudo a partir da abertura de clínicas médicas populares no 

bairro. Ao longo de todo o ano de 2016, a pesquisa foi realizada por meio de observação 

do campo, uso de fotografias50 (documentação visual) e entrevistas semiestruturadas 

com diversas pessoas (membros de alguma instituição ou não). Diante dos resultados 

                                                           
50 As fotografias, na linha do exposto, insere-se em um sistema de representações específicas. Ela serve 
como uma representação dessa interação. A fotografia, nesse sentido, atua como uma tentativa de 
aproximar das sensações do(a)s usuário(a)s ou de seus criadores, mostrando a interação e complexidade 
dessa relação em um registro, embora efêmero, significativo. Mais ainda, as fotos possibilitam 
efetivamente demonstrar, em escala microscópica, as mudanças e acontecimentos macrossociais 
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apresentados, buscou-se entender e interpretar de que modo a vida dos moradores de 

Heliópolis tem mudado pelo acesso às clínicas com pagamento direto no balcão. 

É possível analisar as relações subjetivas entre os indivíduos e o crédito ou 

dinheiro gasto no ato da marcação da consulta médica em Heliópolis como um sinal da 

ambiguidade e da complexidade das mudanças macroeconômicas e na estrutura social 

do país. A figura abstrata da sociedade de baixo custo passa a ser concretizada na forma 

dos planos populares com clínicas populares e pacientes de baixa renda, na forma de 

cartões de crédito, dinheiro ou planos de saúde populares os mais diversos e, de modo 

geral, como sinônimo de obtenção de maior poder de acesso imediato, em especial para 

consultas e exames.  

Ao se enfocar os indivíduos envolvidos e diretamente alvo das políticas 

econômicas dos governos e das empresas (e suas consequências positivas e negativas), a 

experiência de observação em uma clínica médica de baixo custo busca objetivar e 

apontar, por assim dizer, “o outro lado da moeda”. Mais do que tecer considerações 

conclusivas sobre o acesso (em sentido amplo) em Heliópolis, pretende-se neste 

capítulo apresentar os resultados da pesquisa de campo empreendida, a fim de se 

contribuir com a visão e percepção dos maiores interessados do aumento das clínicas 

com esse perfil mais popular e de tudo que também lhe é associado. Dessa forma, 

passaremos nos tópicos subsequentes à apresentação do caso e do problema 

investigados; descrição das evidências coletadas em campo; interpretação das possíveis 

interações e subjetividades nas relações econômicas, a partir do material obtido; para, 

por fim, apontar possíveis conclusões a partir das entrevistas com os pacientes da 

clínica em tela. 

Heliópolis, considerada a maior favela da cidade de São Paulo, é objeto de 

inúmeros mitos e estudos que ora buscam diferenciá-la em relação à “cidade formal”, 

ora demonstrar suas semelhanças. Situada em um enclave rodeado por bairros de classe 

média, passou a constituir o imaginário popular e símbolo/síntese da desigualdade 

social que marca o Brasil. “Quando eu passava por Heliópolis eu tinha um imaginário 

que havia alguns pedaços degradados daquilo que a gente constrói no nosso imaginário 

do que significa favela. Da precariedade física, do esgoto a céu aberto, das cosas como 

barracos. Eu já passei por Heliópolis algumas vezes, pra cortar caminho quando eu 

volto pra casa do trabalho, e eu nunca passei por essas ilhas de miséria. Sem demagogia, 

Heliópolis é o bairro que eu moro”, afirma Rosângela (CM), psicóloga, que mora há 

sete anos no bairro Sacomã em frente à favela de Heliópolis. Rosângela mora em uma 
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espécie de condomínio, com portões que fecham as entradas para a rua de sua casa. “A 

rua aqui de baixo, Marechal Pimentel, é completamente diferente da Estrada das 

Lágrimas. A cor das casas, a largura da rua, basicamente você tem nenhum comércio e 

só residências. As ruas são paralelas e completamente diferentes”. As entradas para o 

condomínio são diferentes, uma das entradas mais próxima de Heliópolis têm carros 

abandonados, uma coisa meio apertada, com casas mais precárias, e do lado do bairro, 

as casas são mais espaçosas, com portão eletrônico. Os vizinhos fizeram o fechamento 

irregular da rua. Eu pago R$2 reais para a manutenção da luz do portão eletrônico”. 

A despeito de uma experiência urbana (SIMMEL, 1987) distinta daquela dos 

habitantes dos bairros de classe média, e com uma organização urbana bastante distinta, 

caracterizada por ruas estreitas, intenso comércio de rua e densidade populacional 

elevada, Heliópolis também é caracterizada por trânsito, ausência de confiança em 

relação aos vizinhos e preocupações com elevação de preços de imóveis. Formado 

originalmente a partir de um loteamento destinado à construção de residências para 

classes operárias, a partir da década de 1950 Heliópolis cresceu com a ocupação de 

terrenos não-habitados por famílias de baixa renda. A partir de 2005, intensificou-se o 

processo de urbanização, pavimentação das ruas, regularização dos imóveis da 

comunidade, também com a construção de uma unidade CEU e inserção de 

organizações assistenciais.  

A começar pela grande concentração de comércios mais simples de famílias, 

lojas de departamentos como Casas Bahia, Magazine Luiza, e bancos como a Caixa 

Econômica Federal e o Bradesco, percebe-se o efeito global na economia de baixo custo 

da região. Em 2008, foi aberta na Avenida Estrada das Lágrimas uma unidade das Casas 

Bahia, rede varejeira famosa pela venda de produtos semiduráveis, com possibilidade de 

múltiplos financiamentos. Voltada, segundo seu próprio plano de negócios, para as 

“classes C e D”, a loja foi a primeira grande rede de negócios a realizar investimentos 

diretos no bairro de Heliópolis. Cerca de 30% do quadro de funcionários residem em 

Heliópolis. 

Em Heliópolis, a abertura das clínicas médicas populares como o Dr. Consulta e 

Dr. Alegria coincidiu com a abertura das agências bancárias ou espaços físicos da Caixa 

Econômica Federal e Bradesco, bem como de operadoras de créditos independentes 

ocorreu em meados da década de 2010, e, portanto, coincide com a ampliação do acesso 

ao crédito na economia brasileira como um todo. 
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A clínica médica popular em Heliópolis, o Dr. Alegria, é dirigida por um 

empresário do ramo da indústria têxtil de São Paulo. A clínica, em processo de 

expansão, fornecia um excelente contraste com os outros equipamentos de serviços de 

saúde do local. Logo na entrada em frente à clínica, placas e faixas informam em 

linguagem clara e direta o valor das consultas: R$ 69,90 para clínico-geral e o aceite de 

planos de saúde para qualquer uma das 14 especialidades oferecidas. Dois carros no 

estacionamento: um HB20 e um Honda Civic. Ainda na porta de vidro observo o 

adesivo com o aceite dos cartões, Visa, Mastercard, Elo, etc. 

Figura 6 - Clínica Dr. Alegria na Avenida Estrada das Lágrimas, Heliópolis-SP 

 

Fonte: Fotografia tirada durante trabalho de campo, em Junho de 2017 
 

No interior da clínica, atrás do balcão encontram-se duas recepcionistas 

uniformizadas. Sobre o balcão há um monitor que transmite imagens das câmeras de 

segurança, duas máquinas de cartões de crédito e um livro do código de defesa do 

consumidor. E próximo aos bancos de espera há uma placa com o logotipo da clínica e a 

inscrição: “Dr. Alegria, receitando alegria”. A clínica possui nove consultórios. 

O agendamento de consulta é feito pessoalmente, por internet ou por telefone. O 

horário de funcionamento é de segunda a sábado em horário comercial. Normalmente os 

pacientes, na recepção, fazem comentários sobre os atendimentos; sobre o plano de 

saúde que pagam; sobre a necessidade de realizar novos exames: “São muitos exames”, 
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diz uma das pacientes; sobre a espera e a demora: “se marca na hora tem que atender na 

hora que marca” (Nota de Campo, 18/10/2016), afirma uma das pacientes. O quinto dia 

útil, dia do recebimento do salário e no vigésimo dia por causa do adiantamento do vale, 

são os dias mais cheios na clínica. Segundo Eduardo (CM): “A clínica enche nesses dias 

com atendimento particular”. 

A proximidade dessas conversas ao balcão de atendimento cria um espaço de 

interação social estabelecida entre as recepcionistas e o cliente no ato do pagamento da 

consulta. Assim como no artigo de Paiva e Brandão (2014), sobre as conversas de 

balcão em uma drogaria na Baixada Fluminense, o balcão segue o modelo bem 

“familiar” para qualquer consumidor de medicamentos no Brasil. Neste caso, de 

consultas e exames, se mostra como um ótimo espaço intermediário de observação da 

rede de informações entre o(a)s usuário(a)s para a pesquisa de identificação do(a)s 

usuário(a)s. O total de vínculos diretos e indiretos que “saem” a partir do atendimento 

no balcão da clínica pode ser considerado uma medida de centralidade para o acesso 

cotidiano aos serviços de saúde no espaço-tempo entre a casa e o trabalho. 

Figura 7 - Recepção da clínica médica popular em Heliópolis 

 

Fonte: fotografia tirada durante o trabalho de campo realizado em Junho de 2017. 
 

A clínica atende 14 especialidades, dentre elas: clínica geral, pediatria, 

ortopedia, ginecologia, dermatologia, cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia, 
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neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, reumatologia, geriatria. A clínica 

anuncia mais de 3 mil exames laboratoriais e de imagem. Além disso, as clínicas Dr. 

Alegria estão em fase de credenciamento com cerca de 20 planos de saúde populares 

como Ameplan51, Gama, Santamália52 e Greenlife53, Central54, Fesp55. A clínica está em 

expansão, avisa o site, com um plano que visava a abertura de 25 clínicas na grande São 

Paulo até o final de 2017.  

Em cima do balcão o folder com as cores da clínica e o logo diz: “Chegou em 

Heliópolis, clínicas Dr. Alegria, receitando saúde. Atendimento particular com ótima 

qualidade e preços acessíveis”. No verso do pequeno papel, além do número de contato 

da agência de publicidade, lia-se, “Consultas a partir de R$ 69,90 ou 10x de R$ 9,99”. 

Provavelmente o parcelamento da consulta na clínica em uma das 14 especialidades. 

Observo que a estrutura do espaço é composta por dois banheiros próximos à 

recepção, e um corredor com acesso às salas dos consultórios e laboratórios. São 9 

consultórios ao todo. Na parte da manhã foram utilizados os consultórios 1, 4 e 5. Agora 

na parte da tarde estão sendo utilizados os consultórios 1, 2 e 5.  

                                                           
51 A carteira do plano possui 96.894 Beneficiários de Planos de Assistência Médica. 73% em planos 
coletivos. Data de registro ANS: 24/12/1998. Situação: ativo. 
52 Com 209.189 beneficiários em março de 2016. O plano ficou inativo a partir de junho de 2016, quando 
a empresa NotreDame Intermédica compra a empresa. 
53Com 457.060 beneficiários de assistência médica em fevereiro de 2016. O plano está ativo com mais 
concetração no estado de São Paulo. 
54 Em março de 2016 a Unimed Central tinha 1.667.078 beneficiários. Com 98,6% dos beneficiários em 
planos coletivos. A Central Nacional Unimed continua ativa. Data de registro ANS: 17/02/1998. 
55 Em março de 2016 a Unimed Fesp tinha 743.201 beneficiários. Com o mesmo percental de 
beneficiários em planos coletivos da Unimed Central. Em situação ativa. Data de registro ANS: 
18/12/1998. 
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Figura 8 - Consultórios da clínica Dr. Alegria 

 

Fonte: fotografia tirada durante trabalho de campo, em Junho de 2017 
 

Do consultório 5 é possível ouvir uma fala do médico infectologista a respeito 

dos estímulos que o café causa na bexiga. A clínica está tranquila, o que torna possível 

ouvir as conversas dos consultórios que estão com as portas abertas. As portas de todas 

as salas são de correr e não fazem barulho. O balcão de atendimento fica bem próximo 

aos bancos de espera, portanto todos ouvem o que é conversado no balcão, pela 

proximidade. As cadeiras são de cor laranja de plástico tipo Tok&Stok. Todas as 

cadeiras estão viradas para um único sentido, de forma que cada paciente mantinha o 

olhar fixo nas costas do que ia à sua frente. As paredes são brancas, com placas por 

todos os lados, indicando os consultórios. O piso é frio de azulejo branco. Um filtro 

com água gelada e natural fica ao lado dos bancos de espera. Ali também se encontra 

um extintor de incêndio. No canto do teto há uma câmera voltada para o balcão. 
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Figura 9 - Clínica médica popular em Heliópolis 

 

Fonte: fotografias tiradas durante trabalho de campo, em Junho de 2017 

 

Além do “telefone sem fio” entre o(a)s usuário(a)s da clínica, algumas empresas 

de convênio já estão mandando seus clientes para serem atendidos na clínica de 

Heliópolis. É o caso da jovem que veio até a clínica por causa do plano Santamália. De 

São Caetano, ela me diz em conversa após a consulta que é a segunda vez que vem até 

Heliópolis para se consultar com o médico dermatologista e com ginecologistas. “Os 

convênios estão mandando seus clientes para a clínica de Heliópolis” (Notas de Campo, 

18/10/2016). 

Alguns pacientes entravam na clínica para marcar a consulta e outros 

confirmavam a consulta do dia no balcão de atendimento. Logo após a confirmação, 

eles aguardavam vinte minutos e eram chamados pelos próprios médicos para começar a 

consulta. Na maioria das vezes os próprios pacientes anunciavam os próximos. 

Normalmente na sala de espera os pacientes faziam comentários sobre os atendimentos, 

a espera, ou sobre o plano de saúde que pagavam. “A dermatologista é maravilhosa”, 

comentário de uma paciente sentada ao meu lado conversando com outras pacientes que 

aguardavam para serem atendidas. Mencionam o preço das consultas, a qualidade do 

atendimento e o tempo de espera para a consulta e exames.  
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Clientes perguntam por telefone sobre o preço da consulta de neurologia: “R$ 

120 de segunda-feira, a cada quinze dias”, responde a recepcionista. O médico no 

balcão da recepção comenta as novas epidemias de H1N1 que vieram logo depois da 

dengue e descreve a demanda no Hospital São Camilo onde é diretor do departamento 

de infectologia. Algumas pessoas de passagem entram na clínica e perguntam sobre a 

vacina contra a gripe. Três novas clientes marcam exame colesterol. Uma delas vai até o 

balcão e confirma a consulta com o cartão de crédito. Umas das clientes comenta: “Eu 

tenho um físico bom. Teve um tempo aí que só comia besteira. Ele tava com o 

colesterol lá em cima”. (Nota de campo, 05/04/2016). 

A porta do consultório 3 estava aberta, então pude observar a cliente na cadeira 

do oftalmologista pronta para fazer o exame enquanto a médica manipulava o aparelho. 

Duas jovens com dinheiro na mão marcam consulta, reclamam que estavam indo até a 

Vila Mariana com o convênio, e que têm consultas somente para maio. A médica 

oftalmologista chega até o balcão para pegar a guia dos próximos atendimentos, e 

observo que seu jaleco tem o logo do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo (USP). Terminada a consulta, a médica conversa com as duas novas clientes, que 

marcam consulta para a semana seguinte.  

O consultório 3 do oftalmologista possui três aparelhos para a consulta, duas 

cadeiras para paciente e acompanhante. Uma pia no balcão padronizada como nos 

outros consultórios. No balcão encontra-se uma bisnaga de soro fisiológico. Um 

computador notebook WIW. Telefone interligado com a recepção. Um lixo, lenços e 

sabonete líquido, bloco de notas do Dr. Alegria. Um ar condicionado. Guias Santamália, 

Ameplan, Greenline, Central Nacional e Unimeds, atestados médicos e prescrição de 

óculos (Nota de campo, 24/03/2016). 

Cliente entra na clínica para perguntar sobre os planos que a clínica atende. 

Recepcionista: “são aqueles da placa. Ameplan56, Santamália57...”. Vocês atendem 

Central Nacional Unimed58? Recepcionista: “sim”. Cliente: “porque eu era da Unimed 

Paulistana e a passei para a Central Nacional Unimed”. Cliente: “e quais são as 

consultas?” Recepcionista: “dessas que estão na tabela, menos otorrino, endócrino e 
                                                           
56 96.894 Beneficiários de Planos de Assist. Médica. 73% em planos coletivos. Data de registro ANS: 
24/12/1998. Situação: ativo. 
57 210.969 Beneficiários de Planos de Assist. Médica até junho de 2016. Data de registro: 23/12/1998. 
Situação: inativo. 
58 1.444.221 Beneficiários de Planos de Assist. Médica. 98,6 em planos coletivos. Data de registro ANS: 
17/12/1998.  Situação: ativo. Mês: 01/2017. Notas: 1. O termo “beneficiário” refere-se a vínculos aos 
planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo., 2. Dados preliminares, 
sujeitos a revisão., Fonte: SIB/ANS/MS – 01/2017. 



92 

 

geriatra”. Cliente: “e vocês fazem mamografia?” Recepcionista: “mamografia, não”. 

Cliente: “mas atendem cardiologia, olha só que bom!” “Moro aqui nessa rua, pertinho, e 

eu perdendo tempo”. Cliente confirma com a recepcionista: “então é só trazer a 

carteirinha” (Notas de campo, 31/03/2016). 

Cliente passa em consulta com o cartão desse convênio.  Pai chega com a filha 

para confirmar consulta com o otorrino. Pela tabela o preço da consulta é R$ 79.  

Cliente passa no particular e paga com uma nota de R$ 100. Branco, na casa dos 30 

anos de idade, tatuagem no braço. Usa calças jeans e camiseta cinza tipo Hering. 

Recepcionista devolve vinte reais para o cliente. Ela vai até o cliente no banco de espera 

e entrega o troco. Ele passa no oftalmologista (R$79,90). 08h44. Treze pacientes na 

clínica. Paciente pede declaração. Hoje alguns deles saem das consultas e continuam na 

espera para a próxima consulta. No estacionamento um Peugeot branco com placa de 

Goiânia. O cliente que paga a consulta particular é de Moinho Velho. Passa no oftalmo 

aqui por recomendação de sua mulher que tem plano de saúde e passou em consulta na 

clínica. Intermédica é comentada na recepção. Outro cliente que passa com o convênio. 

Gestante confirma consulta. Cliente, jovem, pergunta onde fica o ponto de ônibus 

sentido à São Caetano. Usuárias conversam sobre outros locais de atendimento que tem 

mais especialidades pelo convênio. Senhora depois de perguntar pelos exames. Senhora 

diz que seu plano é Santa Amália. Luana, jovem, gestante com duas crianças entra no 

consultório para atendimento. 09h05 – 09h11 é o tempo da consulta. Pacientes assinam 

guias do plano no balcão. Senhora volta para remarcar consulta. Outro cliente paga a 

consulta com dinheiro em notas de R$ 10. O valor da consulta com o infectologista é R$ 

120. Doutor vem até a recepção e pega algumas guias de planos. Mulher, 48 anos quer 

marcar ultrassom, mas a clínica não tem. Menciona que havia uma clínica “lá pra cima” 

que fazia. Ela é moradora de Heliópolis. Veste roupas simples. Diz que no posto demora 

muito. Está há um tempo procurando. Diz que agora vai na Silva Bueno tentar marcar o 

exame lá. Aparenta ser mais velha do que os 48 anos de idade. Na clínica a maioria são 

mulheres negras e pardas de 20 a 50 anos (Nota de campo, 18/10/2016). 



93 

 

Figura 10 - Visão para a favela de Heliópolis 

 
Fonte: Fotografia tirada durante trabalho de campo, em Junho de 2017 
 

O desenho do atendimento é dimensão central na descrição que a clínica médica 

popular faz de si mesma nesse trecho do diário de campo. O atendimento, como 

interface entre o(a)s usuário(a)s, seria a porta de entrada de todo um sistema centrado na 

necessidade do acesso à saúde. Se nessa relação as clínicas se adaptam às formas 

específicas da tradição comercial de Heliópolis, vale voltarmos à compreensão, agora 

mais detalhada, sobre o que trazem consigo. Por uma perspectiva da clínica como 

expressão simbólica, notamos, em suma, que sua presença perpassa os atendimentos 

médicos, dos quais depende a ativação posterior de uma rede de serviços, fragmentada 

entre os setores públicos e privados de saúde.  

A expansão dos serviços privados de saúde também se deu em Heliópolis por 

meio de cartões de desconto ligados aos mais diversos serviços como o Cartão de Todos 

e o Cartão Cristão com clínicas em Sapopemba, cuja relevância se coloca com a 

expansão do conceito de “Administração Solidária”, modelo de gestão que direciona as 

ações da empresa nas áreas de saúde, educação e lazer às famílias de menor renda. Ou 

melhor traduzindo, em serviços como farmácias populares, salões de beleza, academias, 

escolas de cursos técnico e até funerárias, além disso é claro, também, no atendimento 

em consultas médicas por R$ 19,50. 
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O cenário apresenta, como tendência projetada, a privatização preponderante 

para o conjunto do sistema de saúde, com subvenções estatais para oligopólios 

mercantis, de operadoras de planos de saúde, com regulação agenciada. Além disso, a 

clínica Dr. Alegria é uma clínica de assistência médica ambulatorial especializada em 

exames laboratoriais e de imagem a preços acessíveis, com fins lucrativos e projeta uma 

tendência de mais serviços fragmentados e desintegrados sob governança mercantil.  

A trajetória da clínica médica popular que leva adiante os recentes processos de 

aquisições financeiras de outros mercados traçam em conjunto um vetor de ruptura com 

o passado. Da oferta de serviços e comercialização de atendimento direto e planos de 

saúde populares caracterizada, por unidades de consulta, exames e diagnóstico, com 

limites territoriais bem definidos, passa-se a priorizar a expansão via aquisições de 

estabelecimentos em locais nos quais se concentram os segmentos populacionais com 

maior renda. Trata-se portanto, de um movimento duplo que conjuga a expansão de 

capitais,  desterritorialização das empresas e redesenho da disputa de mercados já 

consolidados. 

A característica mais significativa nesse cenário seria a inversão do sentido de 

complementaridade do setor privado ao setor público, de modo que os segmentos 

institucionais públicos servissem de suporte e complemento dos privados. A focalização 

dos serviços públicos em estratos populacionais de maiores riscos e vulnerabilidades59 

seria outra característica marcante desse cenário. Nesse sentido a clínica tende assim a 

parasitar o Sistema Único de Saúde (SUS), aproveitando as demandas dos mesmos 

estratos populacionais no segmento de atenção básica que não são atendidos no sistema 

público. A complementariedade com a rede pública é estabelecida pelo próprio(a) 

usuário(a) que é incumbido de buscar o acesso a sua própria sorte por uma gama de 

serviços de assistência médica individual que cada vez mais é plural nas periferias da 

metrópole. O(A) usuário(a) faz a sua trajetória, evidenciando a não integralidade do 

sistema de saúde. 

                                                           
59 Segundo pesquisa de Junior, Pereira e Silva (2006) que analisa as condições de acesso da população 
aos serviços de saúde, vinculados ao Sistema Único de Saúde e aos planos privados, segundo áreas 
vulneráveis à pobreza da Região Metropolitana de São Paulo, a partir dos dados da Pesquisa de 
Condições de Vida, da Fundação Seade. Deve-se ter também presente que além de um perfil de 
disponibilidade de especialistas bem ajustado às necessidades de assistência médica, outros fatores são de 
vital importância para o bom funcionamento dos sistemas nacionais de saúde. Incentivos financeiros para 
especialidades consideradas de menor prestígio no mercado de trabalho, carreiras públicas com 
progressão funcional diferenciada, oportunidades de atualização e capacitação permanente, entre outros 
fatores, são fundamentais para enfrentar os gargalos a que os sistemas universais estão sujeitos. 
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 Várias pessoas entrevistadas reconheceram espontaneamente terem feito uso de 

contatos próximos para acessar as clínicas populares. Os vínculos relacionais podem ser 

especificados pela transferência de recursos materiais, como dinheiro, ou imateriais, 

como informação, ou o acionamento de referências e repertórios (família, pessoas 

comuns, instituições religiosas, vizinhança, da própria história de saúde). Artur (CP), 

sobre o acesso as clínicas populares: “E dá um jeito, pede emprestado, a família ajuda”. 

Raquel (CP) diz que a clínica consegue se manter na favela, “porque vai espalhando 

para as pessoas”.  

Mas o que chama a atenção na busca por acesso aos serviços de saúde são as 

trajetórias construídas pelo(a)s usuário(a)s mediante o uso de aplicativos em seus 

celulares. Os pacientes verificam a data da consulta com um toque na tela do celular e 

comentam sobre o aplicativo que estão usando no momento para saber mais 

informações sobre o acesso as consultas em exames. Nas conversas de balcão entre os 

pacientes e as recepcionistas é comum ouvir a seguinte frase: “qual o link para ver a 

clínica mais próxima?” (Nota de campo, 01/03/2016). 

Ana (CP), moradora de Heliópolis, aguarda na recepção e comenta que recebe 

informações sobre os remédios do SUS que estão disponíveis através do aplicativo do 

seu celular. “Normalmente faço o agendamento, e recebo as informações pelo aplicativo 

do celular. Eu tenho um plano de saúde hoje, eu não queria ter, é da Greenlife, é pela 

empresa. Mas eu vou falar pra você, se eu pudesse usava o posto, mas você tá morrendo 

e não consegue. Eu fui atrás de ginecologista sem agendar com a agente, sozinha, 

marquei em março e só tinha pra outubro. Ai eu falei, gente como é que eu vou passar? 

Mas pra fazer exames, essas coisas, eu achei melhor agendar pelo celular. Eu passo na 

clínica Dr. Alegria que aceita o meu plano de saúde mas também passei no Dr. Consulta 

para fazer exames quando eles tinham uma clínica aqui”. 

Basta navegar rapidamente na loja de aplicativos do smartphone ou tablete para 

perceber que existem milhares deles voltados para a saúde: orientações sobre nutrição, 

alertas para ingestão de remédios e até ferramentas que reúnem informações sobre o 

histórico médico do paciente. Uma pesquisa feita pelo Institute for Healthcare 

Informatic
60

s mostrou que em seis meses, entre 2013 e 2014, o uso dessas ferrramentas 

aumentou 62% e a tendência é crescer mais. “Por que hoje o povo ta a onde…? No 

celular. Imagina se eu puder chegar aqui e falar assim ó “hoje eu preciso passar no 

                                                           
60 IMS Institute for Healthcare InformaticsPatient Apps for Improved Healthcare From Novelty to 

Mainstream. IMS Institute for Healthcare Informatics: Parsippany, 2013. 
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médico, ai eu vou pegar e marcar aqui, aqui e aqui. Você não precisa ir lá passar tal..., 

afirma Ninine (CP). Sobre a clínica Dr. Consulta ela diz: “Eles tavam aqui na Estrada 

das Lágrimas, tinha muita gente que ia lá, muita, muita gente que ia lá, aí eles mudaram 

lá pro Sacomã. Eu não sei como é que tá, se o pessoal sai daqui pra lá, por que… eu 

nem sei por que eles saíram. Fez muita falta, eu cheguei a usar o Dr. Consulta pra fazer 

exame. O pessoal usava bastante também. Eu acho que tem gente daqui de dentro que 

ainda continua indo pra lá, mesmo por que... eu lembro quando eu conversei com o 

pessoal do Doutor da Alegria, eles perguntavam ‘será que pessoal sabe que a gente tá 

aqui? Como que a gente faz pra divulgar?’. Ai que peguei e falei pra eles ‘eu acho que o 

pessoal tá acostumado com o Dr. Consulta e ainda vai lá embaixo, mas só vocês passa 

na comunidade, na Rádio Heliópolis dá uma divulgada. Acho que o pessoal fica 

sabendo’. Foi uma médica que falou pra mim, eu falei “não, mas vocês têm que andar 

na comunidade, se não andar você não vai conseguir aderir o público. O pessoal precisa 

sentir confiança, e foi assim que o pessoal do Dr. Consulta foi conseguindo aos poucos. 

A ideia é que a intensa experimentação no uso dessas ferramentas está criando 

um novo sistema econômico, o da economia da partilha na comunidade dos bens 

comuns colaborativos. “Ninguém precisa lembrar de tantas informações”, afirma Daniel 

Lindenberg, empreendedor da Docway61. “É preciso saber onde está e quando 

precisar”62. O que quero destacar aqui é conexão entre pacientes e médicos em uma 

forma denominada como “uberização” da saúde, ou seja, receber os serviços móveis 

também na saúde, e não diria que é um efeito da crise da saúde, mas que é um efeito do 

comportamento.  

Esta frase encontra respaldo com a realidade dos serviços de saúde em 

Heliópolis, que se conformava no setor público como normas condicionantes para o 

acesso dos beneficiários a partir dos programas sociais de saúde da família aos 

Hospitais, UBS, CAPS, AMAS, AMES, Centros de especialidades. Mas é importante 

notar que a multiplicidade dos dispositivos parece ser menos importante ou perceptível 

do que repertório de acesso ativo a esses equipamentos de saúde à medida que os 

moradores eram remanejados para outras partes da cidade de São Paulo para serrem 

atendidos. “Essa é a diferença, aqui você vem na hora marcada e é atendido”, José 

                                                           
61 https://www.docway.co/. Acesso em outubro de 2016. 
62 Afirmação de Daniel Lindenberg em Seminário Summit Saúde Brasil organizado pelo grupo do jornal 
Estado de São Paulo em 2016. Matéria de Eduardo Laguna para o jornal Estado de São Paulo. Sexta-feira, 
14 de outubro de 2014. 
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morador do bairro Sacomã responde sobre a diferença de atendimento na rede de 

serviços público e o atendimento na clínica Dr. Alegria.  

Isto permite preliminarmente concluir que, embora haja uma tendência no 

discurso institucional de priorizar o papel do serviço público de saúde pública, é 

provável que mais importante sejam os bens efetivamente acessados e consumidos. 

Muito provavelmente, por sua maior concretude, afinal, é mais fácil (e coerente e 

agradável) discorrer sobre a consulta marcada pelo celular do que sobre a última 

tentativa de marcar uma consulta no posto de saúde ou com as agentes do Programa 

Saúde da Família. 

Além disso, há uma pressão individualista de novo tipo, por um acesso mais 

pessoal do que coletivo. Contudo, no momento, o aumento de expectativas nessa 

direção não tem dado lugar a um desdobramento político, nem à aparição massiva de 

condutas antissistêmicas. Se por um lado as expectativas individuais e as exigências por 

acesso à saúde dependem da organização institucional da saúde, pelo outro, e frente ao 

que muitos indivíduos percebem como obstáculos insuperáveis, se reforçam 

sentimentos e busca por respostas, bem como atalhos individuais a partir dos repertórios 

já existentes. Os indivíduos acabam dizendo se somos indivíduos individualizados é 

porque existe uma profunda acentuação dos novos perfis individuais a partir das 

instituições. E temos como indivíduos que aprender a responder as prescrições das 

instituições. 

4.2. A VIDA EM 12 VEZES SEM JUROS  

Toda sociedade está sujeita a mudança. Não obstante, nem todas as sociedades 

fazem da mudança, como tem feito a sociedade brasileira nos últimos 30 anos, o 

coração da sua condição histórica. O cenário de pluralismo mercantil na saúde estrutura 

não somente de maneira fundamental os desafios sociais que os indivíduos devem 

enfrentar, mas também remete a uma consciência histórica sui generis na saúde. 

Aqui, os direitos sociais foram expandidos por regimes autoritários e orientados 

a produzir desigualdades entre categorias de cidadãos (DRAIBE, 1994; SANTOS, 

1979). No Brasil de hoje, a mudança social, sem nenhuma dúvida, está associada à 

implementação de uma nova matriz, um princípio inédito de composição política e 

econômica, que vem substituindo a integração da sociedade em torno do Estado, dos 

partidos e dos sujeitos sociais.  
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Nesta reflexão em diálogo e convergência de olhares, merecem destaque, dentre 

as questões do processo de individualização, as contribuições teóricas exploradas por 

Teixeira (1989), que retomam a interpelação dos indivíduos enquanto cidadãos, capazes 

de aprofundar sua consciência sanitária e, assim, transformarem-se em sujeitos sociais 

organizados na luta pelo direito à saúde pela via do Estado (TEIXEIRA, 1989). O 

surgimento de movimentos sociais63 nas periferias urbanas, reivindicando acesso aos 

serviços de saúde e acentuando o debate político ideológico sobre as diversas 

concepções do conceito de saúde e sua extensão revelaram a consciência alcançada, que 

“neste caso, é a de cidadania, com organização própria e de caráter policlassista, 

coletiva, sobre as questões de saúde, referenciadas em suas condições concretas de vida. 

Ou seja, na família, na casa, no bairro, assim como na fábrica, os seus lugares da 

produção e reprodução social” (TEIXEIRA, 1989, p. 24).  

Este retorno ao pensamento social no campo da saúde coletiva traz novos 

elementos para o debate que se reconfigura em distintas cidadanias, que ao mesmo 

tempo em que é resultante da correlação de forças existentes, é um elemento ativo na 

conformação de identidades políticas e sociais, isto é, no desenvolvimento subsequente 

da luta política.  

Em textos atuais, Ost e Fleury (2013), descreve o “sujeito popular” em suas 

relações interpessoais, e considera que ele não propõe uma sociedade anticapitalista. Em 

“O mercado sobe o morro. A cidadania desce? Efeitos socioeconômicos da pacificação 

no Santa Marta” (OST; FLEURY, 2013), lideranças e moradores de várias favelas do 

Rio de Janeiro, foram entrevistados sobre os atuais aspectos das transformações que o 

mercado de consumo provocou em segmentos mais pobres da população, como, por 

exemplo, o reconhecimento das desigualdades de acesso da população aos bens públicos 

e a proteção diferencial contra uma mera inserção igualitária no mercado de consumo.  

É neste contexto de transformação dos conceitos e dos próprios espaços de 

favela, na tentativa de superar os estigmas sociais deste território, que a favela tem sido 

representada a partir de diferentes perspectivas. Meirelles e Athayde (2014) sugerem 

que é preciso entender a favela como “refavela” e que “muitas pessoas ainda 

consideram a favela como um problema, quando deveriam enxergá-la também como 

uma fonte de oportunidade” (MEIRELLES & ATHAYDE, 2014, p. 81). 

                                                           
63 Paoli (1995) capta com sensibilidade política o desenvolvimento dos movimentos sociais populares 
pós-ditadura. 
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Nesta perspectiva de “fonte de oportunidade”, a favela, que era entendida como 

um território de ausência de mercado formal em que predominavam as relações 

informais de negócios, bem como elevadas taxas de subemprego e desemprego, vão 

sendo ressignificadas pelo capitalismo contemporâneo, gerando representações tais 

como a favela consumista (MEIRELLES & ATAHEYDE, 2014) e a favela 

empreendedora (TOMMASI & VELASCO, 2013). Essa exaltação do capitalismo de 

consumo na favela parece representar o que Meirelles e Athayde (2014, p. 89) 

denominam de “nova favela brasileira”, em que a “vida existe em 12 vezes sem juros”. 

Este boom de consumo nas favelas está atrelado à ascensão social e econômica das 

classes pobres e corrobora a expansão do discurso empreendedor nestes territórios. A 

favela empreendedora transfere ao morador a responsabilidade de geração de renda e a 

ideia de que seu “sucesso” é um elemento dependente apenas do esforço individual 

(TOMMASI & VELASCO, 2013). 

No caso da mudança histórica vivida na favela de Heliópolis, considero 

indispensável evitar duas escolhas interpretativas. Primeiro, a consideração de que há 

uma relação direta entre os imperativos ideológicos e a dominação destes ao nível dos 

indivíduos. Segundo, a tendência a minimizar a importância das mudanças que 

ocorreram no país entre os anos 1970 e 1980, sobretudo, como veremos nos próximos 

tópicos, no âmbito das relações sociais, onde se deram transformações que muitas vezes 

tiveram perspectivas diferentes das que foram explicitamente promovidas pela 

economia ou pela política. Heliópolis não é apenas a maior favela de São Paulo, em 

número de habitantes; é um território com uma história de luta social que demonstra sua 

grandeza. Levando em conta esta tensão, me aprofundarei nas dobras da mudança social 

contemporânea, que é fundamental e estruturante da sociedade brasileira atual.  

4.3.CONSULTAS MÉDICAS A PARTIR DE R$ 65,00 

Afinal, como compreender dentro da chave dicotômica entre o mercado e o 

Estado a complexidade da frase “Consultas médicas de várias especialidades a partir de 

R$ 65”, faixa de um movimento social? A despeito da ação política de uma associação 

local às vésperas da eleição municipal em 2016, a análise do campo não permite 

afirmar, entretanto, que se trataria puramente de reflexo do “grande capital” reproduzido 

no tecido urbano e nas relações intersubjetivas de Heliópolis.  
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A ambiguidade da opção política de começar a campanha pelo tema da saúde é 

marcante, a ponto de, quando perguntado sobre o maior impacto da abertura de uma 

conta na vida de uma pessoa, Adão (CP), da Associação AGUAS, afirmou: Teve várias 

ligações, o pessoal tava ligando, interessante, porque assim... clínico e dermatologista 

ligava bastante porque não tem nos postos”. 

Adão, fala do circuito econômico mundial no qual Heliópolis está inserido: 

“Essa é uma questão que por causa da crise brasileira e mundial, tá difícil a pessoa ter 

um dinheiro assim pra... mas aquela visão de que a favela, comunidade, as pessoas não 

tem dinheiro, isso aí é passado. Se você andar lá dentro você vai ver a situação que é, a 

quantidade de carros e a qualidade das casas é, vamos falar assim, de classe média. E as 

pessoas não tem acesso às coisas, as coisas não chega, agora tá chegando. Assim não dá 

pra pessoa sair daqui ir lá pra Moema pagar a consulta R$ 500, R$ 600. Agora quando 

chega uma proposta dessas, é lógico que vai dar certo. As pessoas querem, tem dinheiro 

pra isso. Tem que vir até as pessoas. Quando você chega com uma proposta que 

funciona, é lógico que tem funcionar também, né. Não têm, dinheiro, mas R$100... você 

pode dar um jeito e não vai tomar durante a semana, vai pagar a consulta, entendeu?! A 

mãe paga, a família empresta. A população não tem dinheiro mas às vezes tem uma 

reserva. “É porque é assim, se eu tenho cem reais (R$100) eu não vou no posto de saúde 

que vai marcar uma consulta pra daqui a seis meses e do outro lado da rua e vou lá, eu 

não vou esperar seis meses. Então por isso que o Dr. Consulta tá assim. O Dr. Alegria tá 

aí. Eu acho interessante porque vai pra terceira já, né. Ali (shopping) tem um 

movimento grande. Adão comenta que o shopping recém inaugurado em Heliópolis 

pode dar um bom movimento na clínica”. 

E, assim, também ganha sentido o papel simbólico operado pela abertura das 

clínicas populares, em cujo discurso a palavra “autoestima” [de Heliópolis e dos 

moradores] aparece repetidamente. Provar que é possível ter clínicas médias 

particulares dentro de Heliópolis em si assume um papel de afirmar que, afinal, pode ou 

é “um bairro como qualquer outro”. Ao se chegar nessa dimensão, unem-se e interagem 

as várias esferas interpretativas, em que a figura do acesso a clínica médica particular 

assume um papel nas relações sociais intersubjetivas e inclusive as transforma, ora para 

o bem, ora para o mal. 

Para a grande maioria, o Sistema Único de Saúde permanece distante das 

associações locais que, no caso aqui estudado, também mantinham parcerias com as 

clínicas médicas de baixo custo e os planos de saúde populares. Com isso, é possível 
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identificar também a percepção de que mais acesso é melhor do que menos acesso. Mas, 

diante da ambiguidade das informações coletadas, é preciso colocar em xeque se se trata 

mesmo de uma “inserção pelo consumo”, ou se é uma demanda por “ter o que outros já 

têm e sempre tiveram”. Apesar de parecer um mero jogo de palavras, a diferença é 

essencial. Não se trata de toda uma comunidade cujo objetivo primário é, para usar uma 

manifestação cultural em voga, consumir mais nos termos do “funk ostentação”. Se 

assim interpretássemos, estaria novamente recaindo em uma pré-noção que 

simplesmente não exigiria ir ao campo, vez que a conclusão “já estaria pronta”. 

Pelo contrário, o que parece estar colocado é como, na vida e na experiência da 

grande maioria dos indivíduos entrevistados, moradores e do movimentos sociais que 

estão ali presentes, a lógica de que “mais direitos, mais acesso, mais consumo é melhor 

do que menos” refere-se não ao excesso consumista, mas a ter algo antes inacessível. 

Em certo sentido, não é um dilema de cidadania e, sim, da própria relação diária. 

Disso decorreria, em certo sentido, que não seria possível simplesmente ignorar 

a dimensão das relações sociais de Heliópolis para tratá-la – mesmo da perspectiva de 

um empreendimento social na área da saúde com intuito lucrativo – como mero 

mercado consumidor em potencial. 

Veja-se, por fim, o outro lado dos entrevistados sobre as relações entre os 

movimentos sociais e a clínica médica. Meados do segundo semestre de 2016, o Brasil 

está em um cenário político, econômico e social turbulento. A transformação da política 

local também sofre mudanças: Adão (CP), líder de Associação comenta, “nós estamos 

criando agora o MAIO. O MAIO é o movimento das Associações Independentes 

Organizadas. Nós vamos nos reunir sem ser nessa semana, na próxima. Nós estávamos 

com o projeto de levar oftalmologistas na comunidade em parceria com a Associação 

que a gente até ia montar pra fazer os exames”. Em uma das suas ações para candidato a 

vereador pelo PHS (Partido Humanista da Solidariedade), Adão foi responsável por 

espalhar faixas das consultas médicas a R$ 65 em parceria com uma clínica médica 

popular local, onde (5%) do valor pago pelas consultas ia para a entidade do próprio 

Adão. 

“Heliópolis é um centro, é uma mina. Quem tem dinheiro pra investir aqui vai 

dar certo. Tudo que abriu aqui deu certo, não fecha, não tem por quê. É muita gente aí 

dentro. São mais de duzentas mil pessoas que moram aí dentro e tá querendo gastar 

dinheiro. Então é um lugar que chama a atenção. Na Estrada das Lágrimas as casas tão 
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tudo virando comércio. Do lado de cá (bairro Sacomã) há cinco anos não tinha uma loja. 

Não tinha nada. Então você vê que agora tem essas lojas de marca, Marisa, Casas Bahia, 

Magazine Luiza, banco. Então tá em ascensão”, afirma Adão. 

Figura 11 - Faixa da Associação AGUAS em Favela de Heliópolis 

 

Fonte: Fotografia tirada durante trabalho de campo, em junho de 2016 
 

Na faixa vê-se o símbolo da Associação AGUAS com as inscrições Associação 

de Gestão Urbana e Ação Social – AGUAS – BRASIL, e com a seguinte frase: “É 

COM ALEGRIA QUE A ASSOCIAÇÃO AGUAS CONQUISTOU PARA A 

COMUNIDADE DE HELIÓPOLIS CONSULTAS MÉDICAS DE VÁRIAS 

ESPECIALIDADES A PARTIR DE R$ 65,00 - MAIS INFORMAÇÕES LIGUE: 

4114-7903” [o preço das consultas está em vermelho]. 

Em entrevista com Adão, no dia 8 de novembro de 2016, ele responde sobre a 

sua iniciativa de fazer a parceria com a clínica médica popular. “Só pra gente entender a 

história das associações aqui, tem um trabalho grande na área da educação. Quando eles 

viram que esse montante de dinheiro entrava e a educação seria um caminho legal, eles 

abandonaram tudo que não dava dinheiro, habitação, saúde... abandonaram tudo”, diz 

Adão (CP). “Porque o foco é educação e têm vária CEIs [Centros de Educação Infantil], 

creches, né. Então, aí vem dinheiro, mais aí fica essa bagunceira, vai pra lá, vai pra cá, 

fecha aqui. Por isso que surgiu a AGUAS [Associação de Gestão Urbana e Ação 
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Social], por isso que surgiu as outras [associações independentes]. Nós estamos 

montando agora. Nós estamos criando agora o MAIO. O MAIO é o Movimento das 

Associações Independentes Organizadas”.  

Como o próprio entrevistado aponta, a educação tem traçado uma fronteira 

importante em Heliópolis, entre os indivíduos e os movimentos sociais do local. Porém 

isto não é novo; o que aparece como novidade é o peso que tem tomado no 

estabelecimento desta fronteira para as outras Associações Sociais e as suas ações 

sociais. Trata-se de uma margem que se sobrepõe a uma divisão de classe, mas que 

opera dentro de uma mesma classe social como um mecanismo ativo de distinção. Para 

além da posição social a partir do qual se anuncia esta atitude, o importante é a distância 

que se estabelece graças a ela para a tomada de iniciativas em outros setores como a 

saúde.  

As diversas conquistas sociais de Heliópolis parecem colocá-la como uma 

possível “favela modelo”, contudo, por trás desse aparente “desenvolvimento”, questões 

sociais essenciais ainda se fazem presentes no mesmo espaço. Diversos convênios e 

parcerias com organizações públicas e algumas empresas privadas são estabelecidos, 

para a efetivação de projetos sociais locais. “Então é assim, acho que tudo que vem de 

novo cria um impacto. Você não tá acostumado. Será que funciona? Vamos testar, vai 

funcionar. Não tinha, agora vamos ver se funciona”. E fala sobre o Dr. Consulta: “é uma 

pena que a iniciativa deles que foi legal, eles cresceram muito e eu não entendi por que 

que eles foram pra Silva Bueno (bairro Ipiranga). Sendo que aqui tem espaço pra eles 

crescerem mais que na Silva Bueno, né. Mas saiu daqui perdeu a referência, eu acho. 

Perdeu porque já tinha uma carteira cheia de cliente, né. Mas foi uma mudança muito 

repentina”, diz Adão. E continua sobre a disposição das faixas: “São os pontos que a 

gente acha que tem mais movimento.  

Onde aparecem as faixas em Heliópolis? Em primeiro lugar, as ruas de maior 

movimentação de carros e pessoas são todas fortemente permeadas por pequenos 

comércios das mais variadas especialidades. “São os pontos que a gente acha que tem 

mais movimento. Eram seis faixas que tinha. Uma já caiu por causa do vento. Acho que 

são quatro ou cinco. Tinha uma também lá na Delamare, quando você entra na favela 

pela Delamare”.  

Se nessa relação às clínicas médicas se adaptam às específicas formas da 

tradição comercial de Heliópolis, vale voltarmos à compreensão, agora mais detalhada, 

sobre o que trazem consigo.  
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4.4. SAÚDE COMO MERCADORIA POLÍTICA 

O diretor da clínica fala a respeito da parceria com Associações e de seu apoio 

ao candidato a vereador por Heliópolis e parceiro da Associação AGUAS: “Porque você 

sabe que na última eleição o pessoal da associação local não conseguiu eleger ninguém, 

né? [...] O pessoal da Associação AGUAS tem a presença de antigos líderes de 

Heliópolis que apoiam Adão. [...] A minha parceria como empresa Dr. Alegria está no 

barateamento de qualquer consulta particular por R$ 65. [...] Se eu conseguir 100 

consultas oftalmológicas particulares posso doar 100 óculos. [...] Óculos populares que 

custam no mercado R$ 300, eu consigo por R$ 150. [...] Mas o que eu tenho que focar e 

deixar claro para eles é que a empresa é responsável pela ação social, afirma Eduardo, 

diretor da Clínica Dr. Alegria. 

A configuração da pobreza como mercado parece decorrer do entrelaçamento 

das dimensões mercantis, relativas ao “mercado político” e ao “cenário de pluralismo 

mercantil na saúde”. Conforme Misse (1997), a definição de mercadoria política é, 

“toda a mercadoria que combine custos e recursos políticos (expropriados ou não do 

Estado) para produzir um valor-de-troca político ou econômico”. Retomando a ideia 

central dessa argumentação para aplicar as faixas das consultas espalhadas pela 

associação social, ressalta-se aqui que a “eficiência” da mercadoria política, sua 

circulação, depende da criação de um mercado para essa mercadoria, 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 compartilhar uma 

mesma representação social. 

As formas de mediação entre o legal e o ilegal, a partir da distribuição das faixas 

da associação AGUAS em Heliópolis passam a incorporar políticas de acesso aos 

serviços médicos particulares. O cenário, em processo de construção entre a associação 

social e a clínica, expresso na função social do valor das consultas, levanta, 

fundamentalmente, a questão da transição de um determinado conjunto de valores para 

outro. O desgaste de muitas instituições modernas que nos serviram de referência vem 

conduzindo os indivíduos a uma paulatina filiação ao campo da saúde e do corpo como 

nova fonte de valor. Trata-se de um regime de construção do eu como “empresa”, 

ativamente construída por atos de escolha individual. Cada um se torna responsável pela 

saúde e doença do corpo. 
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Levando-se em conta que o mercado político ecoa e materializa os modos pelos 

quais empresários e políticos refletem sobre os indivíduos como cidadãos, passa por 

vicissitudes notáveis. Diferentes formas de cidadania são criadas pela importância 

crescente da saúde individual nas práticas de constituição de si mesmo e das novas 

tecnologias de intervenção sobre o corpo. O cenário que nos encontramos, sobretudo 

desde o final das últimas décadas do século passado, nos apresenta particularidades, no 

qual nota-se um deslocamento do Estado como responsável pelos procedimentos de 

saúde sobre o indivíduo e a coletividade para uma autogestão da saúde.  

Uma primeira explicação política reside no fato de que a ação política de grupos 

dos movimentos sociais e a resistência política produzida na ditadura encontraram uma 

via de expansão no retorno à democracia na década de 80, o que não foi uma construção 

fácil sobre bases efetivamente comuns. Em trinta anos de governos democráticos, após a 

ditadura, devido a sua política consensual orientada para o princípio da governabilidade, 

por sua conivência para facilitar espaços de ação para poderes fáticos, por sua cooptação 

na abertura dos espaços públicos e por sua não escassa disposição para permitir a 

tramitação aberta do conflito social64, funcionou com um núcleo mínimo de acordos e 

base para a leitura dos acontecimentos recentes. 

 A partir do contato com a Associação das Damas da Caridade “São Vicente de 

Paula” e entrevista com a Cleide uma das diretoras da organização, procurei entender 

melhor o atual cenário dos movimentos sociais em Heliópolis. “Então ficou assim, 

partido político que tem pessoas na presidência, no governo, na prefeitura, 

principalmente na prefeitura. Então esse partido político tem mais chance pra tudo. Ele 

consegue mandar num setor maior, e aqui dentro o que acontece as pessoas quando 

começam a fazer um trabalho legal, bonito, as vezes confunde e começa a fazer o 

trabalho para interesse próprio. Enriquecimento, e esquece que a função mais 

importante aqui dentro é ajudar o pessoal da comunidade a crescer e não a querer que o 

pessoal continue na mesmice pra ter os aproveitadores pra tirar lucro em cima da 

pobreza deles”, afirma Cleide (CP).  

                                                           
64 Luiz Werneck Vianna, no seu artigo, “O fim da história do Brasil e um novo começo para ela”, 
publicado no dia 30 de março 2010. In: “A modernização sem o moderno: análises de conjuntura na era 
Lula” (2011). 

.  
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É a mercantilização generalizada da vida social, a consolidação de um 

capitalismo incontrolado e desigual que engendra o sistema, um modelo de sociedade 

cada vez mais centrado no econômico, como denuncia Cleide, diretora de uma 

Associação social, para quem a saúde se degrada de um assunto social para um assunto 

de lucros para os movimentos sociais: “o que traz que é de benefício pro morador, quem 

luta entre aspas luta pelo morador não tá preocupado com isso, ele tá preocupado com o 

dinheiro. O morador vai pensar que vai ganhar, ele ganha por trás, né. Agora na saúde 

da pessoa, você pode procurar uma equipe aqui que luta só pela saúde. Não tem, não dá 

lucro”. 

Cleide (CP), chegou a conversar com o diretor da clínica depois de uma consulta 

quando ele fez para ela mesma a oferta colocada em prática com Adão. Ela recusou. O 

conflito geracional de novos e antigos líderes comunitário recai sobre a questão moral. 

Cleide afirma: “Antigamente as Associações que tinha aqui um trabalho socioeducativo 

era a Santa Edwiges. A nossa igreja que é ligada à Paróquia de São João Clímaco, 

porque não existia igrejas aqui na comunidade. Então era ligada a São João Clímaco. E 

as creches que eram ligadas a uma outra associação. Então eram pouquíssimas as 

associações que existiam aqui dentro de Heliópolis. Há 32 anos atrás. Ai como as 

pessoas foram ‘panhando’ mais conhecimento, né, foram interessando na política. Na 

política partidária, não política popular, ou política no trabalho social. Eles começaram 

a pegar política pública e usar os seus benefícios para montar as suas próprias 

associações beneficentes. E aí isso no crescer do tempo atrapalhou muito porque aqui 

dentro de Heliópolis tem muitas associações, várias, tem do esporte, tem do movimento 

sem teto, do movimento sem-terra, de creches, várias. Mas com fundo político 

partidário, aí em troca de benefício”. Prossegue. “Que é o contrário de quando nós 

começamos... que nós começamos com uma política social para ajudar os moradores de 

Heliópolis e com o passar do tempo, infelizmente, tudo isso foi mudado”. 

As associações estão presas ao mercado e as suas ações sociais se confundem 

muitas vezes com a necessidade de articulação e organização da sociedade, rompendo-

se os contratos sociais de solidariedade que lhes eram próprios e passando ao coletivo as 

novas demandas pelo direito à saúde. E, como consequência, como afirma Cohn (2003), 

perde-se a concepção do direito de cidadania que passa a ser subsumida pelo direito ao 

consumo. 

Não se pretende dirimir a desigualdade social, mas antes possibilitar tal 

convivência nessa desigualdade propondo a produção de uma comunidade mais 
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alinhada com um nível individual de ideário neoliberal do que uma comunidade com 

potencial de reivindicação coletiva de “direitos a ter direitos”65. O caminho tem sido 

tudo menos linear, a tal ponto que a implementação engendra resistências diversas, mas 

não uma resistência pela cidadania. Como Manoel (CP), dirigente social em Heliópolis, 

afirma: “Eu acho que o mundo passa por uma despolitização. Você até pode dizer que 

não gosta de política, todo mundo sabe, a política sofre um desgaste. Se a gente não 

acreditar na política a gente tá ferrado. A briga não é de ser política, é como melhorar a 

política que aí está. Precisamos fazer as reformas que são necessárias para melhorar. 

Não você quer dizer que não é político para se aproveitar. O pior é que o povo acredita 

nisso... Um absurdo. Acho que tem que mudar a política que aí está, que ninguém 

aguenta mais...”. Manoel conta sobre um sobrinho que não consegue marcar consulta no 

plano, “isso é uma realidade, demora demais. E agora não é mais R$ 60, não, é R$ 120 

naquele da Silva Bueno, é R$ 120. Ele marcou uma consulta lá, depois da consulta eles 

mandaram no médico de família. Então pra quê? Se faz a primeira parte que é a mais 

fácil e a segunda parte que era passar com psiquiatra, psicólogo, o que quer que seja, no 

especialista, eles mandam no público e o gasto já foi executado, só que o povo não se dá 

conta. Não sei se era a primeira consulta ou a segunda. E os exames que eles fazem lá 

são poucos exames. Então se for um exame lá, por exemplo que ele tenha doença 

crônica eles passam o remédio e vai aonde? No público. Diabete, eu por exemplo tenho 

sinusite, não faz tratamento, tuberculose, Aids, problemas renal”, enfatiza Manoel. 

Questionado sobre se a associação oferece algum benefício de saúde para os 

funcionários, Manoel afirma: “A associação faz uma parceria, eu mesmo não tenho pra 

mim. Eu teria um plano de saúde se ele cumprisse a maioria das coisas”. Ele diz que a 

associação oferece Santamália. “Não é obrigatório, as pessoas que quer que, elas têm. 

Só que essa empresa [Santamália] ela tem uma estrutura diferente do Dr. Consulta, eles 

fazem alguns exames, tem três ou quatro espaços, dá pra fazer cirurgia pelo plano. 

Então não é que é ruim, poderia ser melhor”. 

                                                           
65 A expressão é de Arendt (2000, p. 330): “Só conseguimos perceber a existência de um direito a ter 
direitos (e isto significa viver em uma estrutura onde se é julgado pelas ações e opiniões) de um direito de 
pertencer a algum tipo de comunidade organizada, quando surgiram milhões de pessoas que haviam 
perdido esses direitos e não podiam recuperá-los.” A autora se referia aos povos sem Estado de 
entreguerras europeu que perdiam a proteção mínima e fundamental que a cidadania nacional garantia. 
Sem esses direitos como demonstra a autora, a própria noção de direito humanos perdia qualquer 
validade. A reflexão sobre o direito a ter direitos para pensar as transformações da cidadania no Brasil já 
foi feita por Telles (1994), Dagnino (1994), entre outros. 
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Porém, como veremos, e aqui está o verdadeiro paradoxo, isso não impede que 

os indivíduos, a partir, inclusive, de interpretações políticas diametralmente opostas, 

cheguem a uma mesma conclusão: se sentirem presos em um sistema.  

As faixas foram espalhadas por diversos pontos de Heliópolis, principalmente 

próximos aos dispositivos de saúde pública como o Hospital Heliópolis, a Unidade 

Básica de Saúde Sacomã e a Unidade de Pronto Atendimento. 

Figura 12 - Faixa da Associação AGUAS próximo a UBS Sacomã 

 

 

Fonte: Fotografia tirada durante trabalho de campo, em junho de 2016 
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Figura 13 - Faixa da Associação AGUAS próximo ao Hospital Heliópolis 

 

 

Fonte: Fotografia tirada durante trabalho de campo, em junho de 2016 
 

Figura 14 - Faixa da Associação AGUAS na favela de Heliópolis 

 

 

Fonte: Fotografia tirada durante trabalho de campo, em junho de 2016 
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A força dos relatos e atitudes, qualquer que seja a sua verossimilhança fática, 

manifesta autêntica veracidade subjetiva. Se a divisão política segue ativa, como vimos 

anteriormente, reconheço que no que concerne à estratificação social, o resultado 

empírico que esta pesquisa lança é em parte intuitivo, pois questiona a evidência na qual 

a adesão às principais pautas é de caráter comum. Contudo, a indeterminação que 

continua a ser associada com a política é por sua vez fruto de uma memória recente, e o 

lugar principal no qual se expressa o processo de individualização ativo em Heliópolis. 

O advento da modernidade reflexiva opera mudanças radicais na política, na economia e 

no comportamento humano, na medida em que a produção social de riqueza se faz 

acompanhar, cada vez mais, de uma produção social de risco, da instabilidade dos 

mercados as crises do Estado. Tudo é processado reflexivamente, quer dizer, mediante 

discussão, elaboração, troca de informações, que voltam a fazer parte do circuito da 

produção social (BECK, BONSS & LAU, 2008). 

Neste sentido, a origem da narrativa do novo Brasil, localizando-se em zonas de 

indeterminação ou zonas de indistinção entre o mercado e o que acabou sendo 

denominado como sociedade civil, ganha uma nova injunção que coloca no horizonte 

interrogações a respeito da vida cotidiana (RIZEK, 2016)66. Observado a partir da 

interpretação dos eventos “políticos”, o modelo do empreendedor parece ter sido 

imposto, uma vez que, essencialmente, os indivíduos passam a aderir ao relato da nova 

história que prevalece no país. Porém, a partir das experiências sociais e pessoais, é 

difícil não notar que os seus limites impõem um significado histórico hegemônico a esse 

relato. É claro que estes discursos diferem de acordo com a origem e a posição social, e 

caem aparentemente dentro de uma interpretação coletiva, quando na verdade contam 

histórias diferentes. Nessa narração personalizada, o único consenso coletivo é a seleção 

de eventos de mudanças no cotidiano de Heliópolis, a saber: as transformações do 

comércio. 

                                                           
66

 Cibele Rizek nos induz a perguntar: qual é a natureza das rupturas que estão sendo operadas? Existem 
rupturas? Ou não? Como é que se reatualizam as dimensões de favor e clientelismo presentes 
classicamente na sociabilidade brasileira. Mais do que isso, será que isso responde ao 
neodesenvolvimentismo? “A constituição desse modus operandi, dessa nova forma das relações Estado, 
capital, mercado e produção cultural também gerou um conjunto de lutas e conflitos e algumas conquistas 
em âmbito municipal e nacional. Assim, é preciso mencionar que o destino dessas vitórias é significativo, 
mesmo que tenham gerado novas opacidades e ambiguidades, como a discussão permanente sobre o 
processo de arbitragem dos financiamentos da Lei de Fomento, seus critério e decisões; as oscilações 
pendulares entre obtenção e não obtenção de financiamentos, comprometendo a longevidade e a 
possibilidade de permanência de grupos e coletivos, sobretudo nos territórios mais pobres da cidade” 
(RIZEK, 2016, p. 211). 
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A própria ideia de liderança, nesses casos, estaria deslocada do sujeito capaz de 

mobilizar a comunidade para reivindicação política, e iria em direção aos indivíduos 

com potencial criativo para a produção e o consumo na saúde. Desta forma, 

reconfiguram-se as dimensões cotidianas, as práticas de consumo, as formas de 

sociabilidade e as formas de expressão dessas populações.   

 O apego ao consumo é real, embora ambivalente. Quando falam deles mesmos, 

os indivíduos expressam uma relação ambivalente com o consumo, ao evocar suas 

práticas, seus ideais e seus prazeres, mas quando falam dos outros, a partir de uma 

postura cidadã, mobilizam um discurso fortemente crítico. O consumismo é, nesta 

leitura, o mecanismo central do sistema, no qual o alienado sempre é o outro. Nestas 

situações a lógica mercantil teria invadido toda a vida social. Das associações de bairro 

até as relações sociais no cotidiano, tudo teria sido invadido e pervertido. O sistema 

impõe a exigência de ter que vender e comprar. “Eu sei que o mundo tá muito 

capitalizado, mas hoje dentro da favela tem um monte, todo mundo. Todo mundo não, 

que é muita gente, mas a maioria tem carro, tem seu carro, sua casa própria. Não é uma 

mansão, não é o melhor, não é o do ano, mas é um carro. Tem tv. E se vê que pode 

passar em várias ruas que você vai ver vários armários jogados na rua, restos de guarda-

roupa, porque as pessoas compraram um guarda-roupa novo. É isso que eles não 

percebem, ficou tão natural que esqueceu de lembrar as pessoas que isso são coisas que 

você só conseguiu por conta de lutas sociais. Faltou isso, faltou esse esclarecimento”, 

diz Carolina, dirigente social. O consumismo teria mercantilizado ou “mecanizado” as 

pessoas, como ela mesma diz, e pasteurizado as relações sociais. 

 Estas denúncias críticas tendem a dar uma imagem artificialmente homogênea 

que ampara múltiplas ambivalências que os indivíduos expressam a respeito do 

consumo. Mas elas têm a virtude de revelar a impossibilidade que têm os mesmos 

indivíduos de encontrar um equilíbrio entre a responsabilidade individual e a 

solidariedade coletiva nos processos de mercantilização, entre livre escolha e alienação.  

 Todos esses tópicos são mistos particulares de economia e cultura, de política e 

moral: na verdade tópicos críticos que tentam dar uma unidade perceptiva às mudanças 

que todos experimentam, tipos-ideais a partir dos quais é possível ler as mudanças 

produzidas a partir da política na história do país ou as metamorfoses introduzidas pelo 

mercado. 

 É possível que para muitos a crítica ao sistema a partir das relações sociais não 

tenha nada a ver com a crítica de viver em uma sociedade sufocante, massificada e 
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comum. Para todos os entrevistados, o sistema está por todas as partes. É verdade que as 

expressões críticas diferenciam: uns dizem que é pesado, outros que é horrível ou 

péssimo, mas em todos os casos se denuncia a experiência de estarem presos ao sistema. 

 Essa é a primeira face da condição histórica que tem hoje o indivíduo periférico: 

a de ter que viver sob mil modalidades distintas dentro do sistema; a de ter de lidar, de 

uma outra maneira, e sempre de novo, contra o sistema; um sentimento implacável e 

perverso de que o indivíduo neoliberal é sempre o outro, nunca o próprio indivíduo. É 

precisamente através desse recurso crítico generalizado, graças a uma demonstração 

plural do sistema, como se constrói e impõe uma paradoxal interpretação social 

dominante. 

Como deve ser entendida neste marco a tese da inserção do indivíduo na 

produção da saúde contemporânea? Essa é uma questão que não só visa transformar 

radicalmente as regras do jogo da economia nacional, mas que também tentou produzir 

um tipo de individualidade exigida a partir de certas grandes características. 

Em primeiro lugar, 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. 

Em segundo lugar, se encontra a ideia da generalização da empresa de si em 

todos os níveis da vida social, o que faz do êxito social um dos grandes pilares deste 

novo tipo de sociedade. Um êxito que, em última instância, mede-se em termos 

monetários e através da associação permanente com o consumo, verdadeiro novo 

princípio de inclusão social.  

Em terceiro lugar, se inculcou a ideia, mescla sutil de valores conservadores e de 

atitudes pro-mercado, de sujeitos-cidadãos que devem ser fortemente responsabilizados 

e constituídos por atos de escolha individual. A ascensão do indivíduo que deve 

comportar-se, antes de mais nada, como proprietários, com o fim de superar a luta da 

concorrência generalizada (DARDOT & LAVAL, 2016) 

  A questão, então, se afirma: esse projeto está sendo incorporado pelos 

indivíduos na saúde? Como iremos constatando, se bem a sociedade brasileira conheceu 

uma básica e nuclear transformação estrutural por causa do processo de 

individualização, isto não significa que o indivíduo neoliberal predomine. O caminho 

tem sido tudo, menos linear, a tal ponto que a implementação desse projeto engendra 

resistências diversas. Porém, como veremos, e aqui está o verdadeiro paradoxo, isso não 
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impede que os indivíduos, a partir, inclusive, de interpretações políticas diametralmente 

opostas, cheguem a uma mesma conclusão: se sentirem presos ao sistema. 

 A primeira fonte de produção do indivíduo individualizado é de caráter 

abertamente político. Interessa-nos avaliar a efetividade ao nível das consciências 

individuais, isto é, mensurar a eficácia da produção da ascensão individual, que deveria 

por um lado impor uma correlação entre as novas políticas sociais e desenvolvimento 

(RIZEK, 2016), e por outro deveria produzir a adesão dos indivíduos aos grandes 

pilares valorativos do modelo liberal. Um e outro objetivo assumindo primeiro a 

desmobilização política da sociedade, e por consequência, a privatização dos indivíduos 

na política neoliberalizante67.  

A tese que defendo é menos ambígua do que o esperado, porque as ideologias 

nunca modelam eficientemente a consciência dos indivíduos, mas vão além. A 

implementação de um modelo político cheio de emaranhados e labirintos de combate à 

pobreza no Brasil, seus mercados em processo de estruturação, suas formas de 

operação, e suas dinâmicas de entrecruzamento, tanto no que se refere à produção e 

formulação quanto aos modos e agentes de implementação, estabelecem um processo de 

inflexão dos modos de regulação entre Estado e capital privado, entre direito e 

produção, operação e implementação de benefícios. 

 Nesse sentido, e em um primeiro nível de compreensão, a divisão político-

cultural do país se dá em meio ao que pode-se considerar uma narrativa hegemônica. 

Como mostro a seguir, há evidências que apontam para um horizonte em que os direitos 

sociais parecem ter sido esmaecidos e esvaziados de suas dimensões politizantes. Resta 

saber se essas evidências têm força efetiva no alcance das narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 Esses dois objetivos, no âmbito das políticas sociais, estariam em sintonia com um debate internacional 
capitaneado, por um lado, pela Unesco durante os anos 1980 e 1990, e, por outro, estimulado pela 
Organização Mundial do Comércio, que incentivava a liberalização das trocas comerciais dos bens 
simbólicos, de acordo com a posição norte-americana (RIZEK, 2016, p. 188). 
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TERCEIRA PARTE - O MERCADO E O CONSUMO EM 
HELIÓPOLIS 
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CAPÍTULO 5 - A ASCENSÃO DA SOCIEDADE DE BAIXO CUSTO 

 Era fim de novembro de 2014, 12h30. Finalmente 
entramos em Heliópolis e se a Avenida Silva Bueno no bairro do 
Ipiranga me impressionou, fiquei ainda mais impactado com o 
comércio da Estrada das Lágrimas. O comércio começa a 
aparecer principalmente do lado esquerdo da Avenida, do lado 
da favela.  À medida que andamos, o comércio vai crescendo 
tanto de um lado como de outro. Na calçada do lado direito, lado 
do bairro de Sacomã, estão academias, lojas como Casas Bahia, 
Magazine Luiza, banco Caixa Econômica Federal, grandes 
açougues. Do lado da calçada esquerda, do lado Heliópolis, 
encontramos bares, lanchonetes, mercearias de produtos típicos 
do nordeste, mini-supermercados, papelarias e lojas de celulares. 
Passamos por uma escola pública e uma Unidade Básica de 
Saúde, a UBS Sacomã. Fiquei observando o lugar, e perguntei 
para o segurança da UBS onde ficava a clínica Dr. Consulta. O 
segurança me disse que fica a uma quadra dali. (Nota de campo, 
18/11/2014) 

Heliópolis tem assistido a uma mudança nos padrões e nas percepções de 

consumo de seus moradores e na percepção de seus moradores, que consomem mais e 

fazem maior uso dos instrumentos de crédito disponíveis; quanto aos padrões, mais bens 

de consumo, quanto às percepções, uma associação geral entre maior consumo e maior 

inclusão social. Em tal processo, a abertura de clínicas médicas particulares é evidencia 

de um processo mais amplo de acesso a bens que antes não tinham, embora tenha sido 

motivada por particularidades das relações sociais de Heliópolis e de seus membros. 

O consumo revela uma das grandes características da sociedade brasileira. Nesse 

sentido os indivíduos devem proteger-se das instituições e de seus abusos, mas  também 

de suas prescrições e de suas insuficiências. Se em um primeiro momento é um fator de 

desestabilização política ao engendrar expectativas que as economias nacionais e as 

desigualdades de renda impediram de se realizar, é em um segundo momento que as 

classes médias e populares nas últimas décadas engendraram um frenesi de gastos que 

tem conduzido para fenômenos importantes de endividamento. Sem nenhum ineditismo, 

são as classes populares que representam a maioria das pessoas endividadas, o que 

implica que para este grupo social o enfrentamento do consumo foi particularmente 

agudo, e confrontados com isso, os indivíduos “aprenderam” sozinhos, ou, melhor dito, 

tiveram que aprender sozinhos. 
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 Vale a pena enfatizar que se fenômenos parecidos tiveram lugar em outros 

países e períodos, o papel das instituições, apesar da aparência enganosa, nunca foi o 

mesmo. E quando o endividamento esteve presente nos Estados Unidos ou em países 

europeus, esta situação pode ser descrita como uma tensão entre princípios 

institucionais opostos – entre os valores do modernismo e do consumo por um lado, e o 

ascetismo intramundano pelo outro68. No Brasil frente ao mesmo fenômeno, para ser 

mais preciso, são os indivíduos entre si que se responsabilizam uns com os outros, e não 

as instituições. 

 Ulrich Beck (2010) ressaltou com razão este ponto. Os indivíduos enfrentam 

sozinhos um conjunto de desafios, posto que se veem obrigados a buscar respostas por 

si mesmos a uma série de desfalques, como os do mercado de trabalho formal que os 

obriga a fazer trabalho temporário, da subcontratação, do homeoffice ou do trabalho 

clandestino como uma forma forçada de subsistência. Uma realidade, para uns, de uma 

forma de autoconfrontação assistida pelas instituições, e para outros, de uma 

autoconfrontação desregulada que incrementa as inseguridades. Um processo que 

facilmente pode-se ampliar para descrever o desafio do consumo, posto que frente a ele 

os indivíduos percebem com força até que ponto os coletivos se sentem responsáveis 

por seu destino pessoal. E nesse sentido o indivíduo pode compreender-se com o 

produto de um paradoxal trabalho institucional. 

                                                           
68 No livro “Dívida: os primeiros 5.000 anos”, David Graeber conta a história da dívida, mas também 
recorre a essa história a fim de fazer perguntas fundamentais sobre o que são os seres humanos e a 
sociedade humana, ou sobre o que eles poderiam ser – sobre o que realmente devemos uns ao outros e até 
o que significa fazer essa pergunta. Assim, o livro tenta, de início, destruir uma série de mitos – não só o 
mito do escambo, que é discutido no próximo capítulo, mas também mitos rivais sobre dívidas 
primordiais para com os deuses, ou para com o Estado – mitos que, de uma forma ou de outra, são a base 
das suposições criadas pelo senso comum sobre a natureza da economia e da sociedade. Na ótica do senso 
comum, Estado e Mercado se destacam acima de tudo como princípios diametralmente opostos. A 
realidade histórica, porém, revela que os dois nasceram juntos e sempre estiveram entrelaçados. Ainda, 
Graeber afirma que todas essas concepções equivocadas têm em comum o fato de tenderem a reduzir 
todas as relações humanas à troca, como se nossos laços com a sociedade, ou mesmo com o próprio 
Cosmos, pudessem ser imaginados nos mesmos termos de um acordo comercial. Se eles não forem troca, 
o que serão? David Graeber responde a essa questão recorrendo aos frutos da antropologia para fazer uma 
descrição ampla da base moral da vida econômica. Depois retorna à questão das origens do dinheiro para 
mostrar como o próprio princípio de troca surgiu em toda parte como efeito da violência – as origens 
verdadeiras do dinheiro devem ser buscadas no crime e na recompensa, na guerra e na escravidão, na 
honra, na dívida e na redenção. Isso, por sua vez, abre caminho para começar uma verdadeira história dos 
5 mil anos da dívida e do crédito, com suas grandes alternâncias entre períodos de dinheiro virtual e 
físico. Muitas das descobertas do livro são surpreendentes, como o fato de os conceitos modernos de 
direitos e liberdades terem sua origem no budismo chinês medieval, ou ainda o fato de que muitas das 
mais famosas teses de Adam Smith parecem ter sido plagiadas de obras escritas por teóricos do livre 
mercado na Pérsia medieval. Tudo isso arma o cenário para uma abordagem nova dos últimos quinhentos 
anos, dominados pelos impérios capitalistas, e nos permite pelo menos começar a perguntar o que pode 
realmente estar em jogo nos dias atuais (GRABER, 2016, p. 29-30). 
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 É evidente que sem crédito não há sociedade do consumo. Sua importância é 

reconhecida sobretudo, mas não somente, a partir de uma visão crítica (POCHMANN, 

2014). Tanto é que o crédito, como veremos, é uma fonte de ansiedade e um recurso 

legítimo para buscar os bens que desejamos, o que faz com que muitos tenham uma 

experiência positiva do crédito, porque permite adquirir bens que, de outra maneira, 

jamais seriam capazes de obter. Trata-se, assim, de um processo que não somente 

assinala um gosto sem moderação pelo consumo e o individualismo, senão também que 

deve ser interpretado como uma atitude de participação e integração simbólica a um 

coletivo69. 

 Em termos gerais, o fenômeno que estudei atravessa etapas bem estabelecidas. 

Em muitos países do Norte o recurso ao crédito por parte das famílias foi o resultado de 

políticas econômicas restritivas que, com o afã de combater a inflação dos anos 70 e 80, 

transformaram profundamente o funcionamento das empresas. O acionista ganhou 

poder frente aos assalariados, e a parte destinada aos benefícios aumentou em 

detrimento dos salários. Como resultado, para manter seu nível de vida, as famílias 

tiveram que recorrer primeiro às suas próprias economias, e logo depois ao crédito. 

 No Brasil o processo foi distinto. O país também esteve sujeito aos turbulentos 

anos 90, porém a euforia foi indissociável do novo clima político, da volta à 

democracia, trouxe um incremento significativo de poder aquisitivo e uma confiança 

inusitada no futuro do país. Porém, se esta é a primeira fase da história da expansão do 

consumo no Brasil, não é a única. A esta fase acompanha, se levarmos em conta o que 

os indivíduos aportam para a construção desta história, um segundo momento: uma fase 

caracterizada pela transformação da morfologia do crédito e do consumo e por um lento 

processo de maturação coletiva ao longo da década de 2000.  

Se em um primeiro momento o consumo via crédito, prioritariamente, é visto 

como um caminho de ampliação do acesso aos bens, o que gera um novo horizonte para 

classes importantes da população, esta constelação foi se transformando para muitos, até 

constituir-se também em uma forma de manutenção do nível de vida. Ao recorrer ao 

crédito, inclusive ao que alguns podem julgar como um conformismo consumista e 

outros como uma alienação cultural, os indivíduos utilizaram um meio que lhes foi 

apresentado pelas instituições, pelas empresas, comércios e bancos, como um meio 

legítimo para obter fins legítimos, um processo que levou muitos a conhecer a face mais 

                                                           
69 Ver Mary Douglas. O mundo dos bens, vinte anos depois. Revista Horizontes Antropológicos, Porto 
Alegre, v. 13, n. 28, jul./dez. 2007. 
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obscura do endividamento. O consumo, e em sua contrapartida o endividamento e seus 

excessos, devem ser compreendidos, assim, no marco de uma experiência coletiva que 

não deixou intocados os indivíduos. 

 Aparentemente, o consumo é algo banal, até mesmo trivial. O importante a 

ressaltar aqui é que o consumo, apesar da afirmação cultural e da legitimidade que tem 

obtido nas últimas décadas, segue sendo objeto de suspeita. Naturalmente, todo mundo 

consome. Naturalmente, também, o consumo tem outras funções extremamente 

significativas e reconhecidamente positivas, especialmente no caso das mulheres. Por 

exemplo, é uma maneira legítima de apropriar-se do espaço público e de experiências 

em um modo de estar na cidade. “Desde mais nova eu e a minha irmã a gente se 

aventurava. Ir na [rua] 25 de março era o nosso point todo final de semana. A minha 

irmã me levava. Então a gente trabalhava com a minha tia. Pegava R$ 10 e ia com esses 

R$ 10 num final de semana e juntava dois sábados pra ir pra ‘vinte e cinco’. Então a 

minha mãe sempre deixou a gente muito livre. Minha mãe nunca tipo, ‘ah não vai pra 

tal lugar que é perigoso. Não atravessa essa rua porque é perigoso’. Ela não tinha como 

não deixar a gente ir e fizesse isso. Imagina você pagar pra alguém cuidar de quatro 

crianças”, nos conta Carolina (CP). 

 O laço é evidente: o consumo e, especialmente, as atividades a ele associadas 

fazem contrapeso às restrições e desigualdades cotidianas para além da renda. 

 Mas confessar que se tem prazer no ato de consumir não parece ser um tema 

tabu, e a vivência do consumo pode levar à compulsão. Adriana (CP) se caracteriza 

como “compulsiva”. Adriana também fala das despesas com o filho adolescente. A 

camisa custa R$ 150: “Agora fala dessa marca, do cavalinho”. Comenta do vídeo game 

do filho: XBOX, o jogo custa R$ 200. “Compulsivo demais. Toda hora para ir no 

shopping comprar. Uns jogos muito violentos. Papel de parede do coringa no celular”. 

Simbologia da violência, comenta a mãe. “Todos os meninos agora têm isso entre eles. 

Já pedi pro João tirar”. O consumo é acompanhado quase que inevitavelmente por um 

exercício de autojustificação e de auto-explicação. 

 O consumo é ambivalente, porque acima de tudo, ele traz uma dose de 

superficialidade, de egoísmo e de irresponsabilidade. O consumo também se expressa 

na sobriedade de uma classe média, status e situação social, que se tornou um valor, 

inclusive político. No entanto, não é somente por uma questão de status e diferença que 

o consumo é suspeito. São outras as dimensões que a ele se associam. 
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 “Acabou, tá tudo de igual pra igual. Às vezes a gente até zoa que dentro da 

favela tem a galera que tem um tênis de R$1500 e um óculos de dois pau [R$ 2000], e 

os cara lá fora usa tênis da C&A de R$ 60 reais e uma camisa de R$ 25 reais e sai 

tranquilo”, diz Carolina (CP). O relato desmistifica a questão social centro-periferia.  

 A entrada das clínicas médicas populares em Heliópolis, diz muito sobre o 

acesso que a população tem a elas. Géssica (CM) afirma, “eu chego e pago”. [...] “Você 

pode parcelar, mas o preço é muito baixo... e ficar endividado não e legal”. Ou como 

Marlene (CP): “Eu acho assim que dependendo do caso que a pessoa tem condição de 

passar o cartão, ela passa. Porque é a saúde, né. Eu mesma passo. Dependendo da minha 

saúde, se eu não tiver dinheiro para pagar eu passo o cartão. Pago de duas a três vezes”. 

Os relatos mostram oscilações no estabelecimento razoável ou não a respeito do 

consumo, mas, também, o esforço por mostrar que há algum controle preservado frente 

ao “sistema”, ou a falta de estabilidade financeira que o gasto com saúde traz hoje em 

dia. Dada a combinação entre as restrições materiais, o impulso coercitivo do consumo 

e as dificuldades para contar com definições coletivas sobre os limites razoáveis frente a 

ele, o consumo como perigo se associa diretamente a um fator: o endividamento.  

Já na década de 1980 houve o nascimento de um novo tipo de capitalismo de 

consumo que se apoiava cada vez mais em bens materiais – serviços, imagens, 

experiências - e de uma financeirização da economia que também estava assentada em 

um processo de endividamento dos consumidores, englobando desde o consumo a 

créditos de mercadorias caras, como a casa própria, até os produtos mais banais. 

Voltaremos a esse ponto que mais que um efeito da crise da saúde, parece ser efeito de 

comportamento, também. 

 Mas a aceitação do prazer do consumo parece complicada pelas restrições 

materiais. É verdade que esta sensação difere sensivelmente segundo o nível de 

inserção, mas, globalmente, a falta de dinheiro e as restrições associadas ao consumo 

foram evocadas em todas as categorias sociais. Não se trata aqui de que se considere 

que o consumo é negativo, não é uma postura crítica anticonsumo o que está em jogo, 

senão uma atitude de prevenção frente à frustração. 

 Esta atitude tem várias faces. Em muitos casos a equação "restrição ao consumo-

falta de dinheiro" incentiva, como discutiremos em outros capítulos, o trabalho-sem-

fim: empurra para uma dupla jornada a fim de pagar a manutenção dos filhos, como 

afirma Odécia (CP), que fala sobre as clínicas populares e sobre a necessidade do plano 

de saúde. Sobre o valor das consultas, comenta que uma amiga na época do Dr. 
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Consulta fez todos os exames que precisava por R$ 200. Pergunto se esse gasto não 

pesa no orçamento. Marcia: “Acaba que não pesa no orçamento porque as pessoas 

separam um dinheiro para isso”. Pergunto se as pessoas não se endividam. Maria V 

afirma: “Eu acho que não. [...] No meu caso sem o plano eu não conseguiria. [...] Passei 

muita dificuldade sem. [... Ter o plano de saúde é uma segurança”. Odécia responde que 

as pessoas guardam e, quando precisam, pagam pela especialidade que procuram. 

Odécia é da Bahia, diz que completou a maioridade e veio para São Paulo, e está há 20 

anos em Heliópolis. Pergunto da transformação na Av. Estrada das Lágrimas nesse 

tempo que mora por aqui. “Foram muitas. [...] Preciso de um banco, uma loja ou 

atendimento particular, tenho tudo próximo. [...] Oh. Na última vez que fui na farmácia, 

o desconto foi maior que no convênio”.  

Artur (CP) fez teste ergométrico por R$ 150 no Dr. Consulta. Entre exames e 

consulta gastou ao todo R$ 370. Ele tem visão muito reduzida, apenas a periferia do 

campo visual. Não enxerga bem as cores. As escuras tornam-se preto, distingue objetos 

pelo contraste das imagens. Anda com auxílio de bengala. Terminou o ensino superior 

com Pós-Graduação em Pedagogia e especialização em Educação Especial. No 

momento está afastado do trabalho. Está em São Paulo há 15 dias e diz que na sua 

cidade do interior do estado de Minas Gerais não conseguia fazer os exames e consultas 

aos quais tem acesso em Heliópolis. A renda da casa é de mais ou menos R$ 2000.  

As inserções na assistência médica de baixo custo frustram, provavelmente, mas, 

sobretudo, regulam. Nos relatos, a insuficiência das inserções sem o pagamento direto é 

simplesmente um parâmetro de realidade. 

 A partir do que foi exposto aqui, é possível sustentar que estamos presenciando 

uma sociedade de baixo custo com indivíduos que estão tendo, a partir de sua 

percepção, uma limitada capacidade real de consumo, o que colide com expectativas 

permanentemente estimuladas. Consumidores com práticas de consumo que, ao mesmo 

tempo, oferecem o acesso aos serviços médicos, mas também são fonte de 

desassossego. Ainda aqui, há um dilema moral. Trata-se da definição do que é excesso, 

ou em outras palavras quais são os limites que devem ser estabelecidos no acesso 

pessoal e dos outros. Aqui as pessoas se encontram particularmente sozinhas. É verdade 

que existem os discursos que recomendam sua regulação, mas não há critérios 

estabelecidos do que é razoável em relação com o consumo de serviços de saúde. Na 
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ausência deste suporte discursivo coletivo, o endividamento, mecanismo de coerção 

externa, converte-se no dispositivo central para impor limites imaginários ou reais.  

5.1. O CIDADÃO CONSUMIDOR 

Contudo o cenário mercadológico é recente. Antes, para realizar algumas 

atividades cotidianas, os moradores de Heliópolis precisavam se deslocar até o centro 

comercial mais próximo de Heliópolis. Foi nos anos 2000 que houve mudanças de 

materialização de um mercado de baixa renda na favela. Para entregar uma imagem 

mais completa da mudança neste nível é preciso dar um passo a mais. Apresentarei, 

então, dois fatores que podem influenciar a inserção do(a) usuário(a) dos serviços de 

saúde com o gasto direto: os fatores estruturais e os fatores relacionais. 

A cultura de mercado tem dado lugar, na última década, à aparição de uma 

sociedade de consumo de massas, um processo indissociável dos efeitos contraditórios, 

sobretudo, como veremos em termos de democratização das relações sociais. Se é 

exagerado afirmar que o consumo massificado, a publicidade e a cultura consumista 

destruíram as barreiras simbólicas e materiais entre os grupos sociais, é impossível não 

reconhecer que o imperativo do consumo, ao universalizar o acesso a bens que 

anteriormente estavam fora do horizonte de boa parte da população, tem gerado um 

sentimento inédito de pertencimento à sociedade brasileira. Porém, a generalização 

destas expectativas comuns de consumo também produz segmentação, insatisfação, 

frustração e novos problemas ligados ao endividamento. No entanto, isso não torna a 

mudança menos profunda e, sobretudo, ela outorga ao consumo um significado de 

cidadania singular, distinta do avanço de outras sociedades nesses termos. 

 Como Richard Sennett assinalou sobre a sociedade norte-americana, a cultura do 

novo capitalismo está sintonizada com acontecimentos singulares, transações únicas, 

intervenções; para progredir, uma comunidade organizada precisa contar com relações 

continuadas e experiências acumuladas. Em suma, a deriva antiprogressista da nova 

cultura decorre da maneira como lida com o tempo. Os cidadãos agem como modernos 

consumidores e deixam de pensar como artesãos70, segundo Sennett (2006). Essa 

                                                           
70 Para Sennett (2006), no trabalho o bom artesão é mais do que um técnico mecanizado. Ele quer 
entender por que um pedaço de madeira ou um código de informática não funcionam; o problema torna-
se envolvente, gerando portanto um apego objetivo. Esse ideal ganha vida num metiê tradicional como a 
fabricação de instrumentos musicais, mas também num ambiente mais moderno como um laboratório 
científico, e até mesmo em uma empresa bem gerida: as pessoas não vão querer fugir dos problemas, elas 
prestam atenção. No consumo, entretanto, é difícil pensar como um artesão. Nós compramos um objeto 
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preocupação complementa a desatenção dos dirigentes políticos, mas de uma maneira 

mais sutil: o cidadão como consumidor pode distanciar-se quando as questões políticas 

se tornam difíceis ou resistentes. A questão está em como é organizada a percepção. 

Na experiência norte-americana, a paixão consumptiva adequa-se a esta cultura, 

assim como o conceito meritocrático de talento e a individualidade idealizada que se 

exime declaradamente de qualquer dependência de longo prazo em relação aos outros. 

No Brasil, a expansão dessa cultura de consumo afirma também o individualismo, 

porém afirma sobretudo uma nova forma de participação e de integração social. 

A antiga cultura de consumo estratificada socialmente tinha tanto componentes 

de resignação como de aceitação do destino de classe ao qual se pertencia, uma e outra 

dando lugar a formas de entretenimento especificamente populares (BAUMAN, 2008a). 

A revolução de expectativas produzida pela cultura de consumo de massas tem gerado, 

pelo contrário, valores igualitários e à medida em que, progressivamente, as pessoas 

tiveram acesso a uma forma distinta de pertencimento a um coletivo, menos na inclusão 

baseada na forma do “povo” e dos direitos sociais e muito mais baseada na forma do 

consumidor e através de oportunidades econômicas. 

O acesso ao consumo se dá, em particular, entre os setores mais pobres através 

da estratégia da família, na qual cada membro da família contribui com a compra de 

bens de consumo (geladeiras, móveis, TVs digitais, tablets, notebooks, carro). A 

generalização destes bens entre as classes baixas tem sido enorme e fortemente 

incentivada pelo uso e a generalização do crédito, o que tem permitido que as classes 

baixas tenham acesso a produtos e modas até pouco tempo reservados para as classes 

médias e altas. O censo de 2010 revelou um país modernizado pelo consumo. Nesse 

sentido as nuances do consumo são essenciais, uma vez que em grande parte através 

deles que se desenham e mantêm a lógica da distinção entre grupos sociais. Também é 

verdade que o consumo no Brasil, como tem aparecido em muitos discursos críticos, 

engendraria frustrações, uma modalidade de alienação que aprisionaria os indivíduos 

em movimento bipolar cíclico de prazer e desprazer. No entanto, toda a crítica não deve 

nos levar ao descuido do essencial, a saber: o acesso aos bens de consumo tem sido 

vivido por muitos como uma via de expansão, em novas bases, de sentimento de ser 

membro da sociedade. 

                                                                                                                                                                          

quando ele é de fácil utilização, o que geralmente significa que o usuário não precisa se preocupar com o 
funcionamento do objeto, seja um computador ou um automóvel. O fato é que a facilidade para o usuário 
faz picadinho da democracia. Para esta, é necessário que os cidadãos estejam dispostos a se esforçar para 
descobrir como funciona o mundo ao seu redor (p. 155-156). 
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O consumo transmite um sentimento de pertencimento que difere do laço de 

cidadania assegurado pelo pertencimento a um coletivo político. Falar de uma cidadania 

através do consumo é, certamente, um excesso, mas a afirmação tem o mérito de 

destacar até que ponto é possível fazer uma analogia entre o consumidor que exerce 

uma cidadania nova e o cidadão político. O cidadão-consumidor aparece como mais 

diferenciado e mais padronizado que o cidadão-político. Mais diferenciado porque o 

consumo constrói uma ampla gama de posições e de distinções, acentuando fortemente 

a singularização dos indivíduos. Mais padronizado pois o consumo implica o ingresso 

em um mundo comum fortemente homogêneo, não necessariamente nos bens 

consumidos, senão nas expectativas de consumo; em contraposição ao universo de 

cidadão-político que se constrói, ao menos normativamente, ao redor de uma 

capacidade crítica. 

De outro lado, paradoxalmente, o resultado desta expansão do consumo como 

via de participação social constitui uma aceitação implícita da desigualdade. Talvez esta 

seja uma das principais consequências estruturais do consumo, aquele que, ao menos 

em parte, permite compreender o debate. 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 das 

diferenças e desigualdades. Onde a horizontalização das relações sociais se enfraquece 

em alguns momentos, o consumo reforça a ficção da igualdade acrescentando, 

paradoxalmente, a tolerância à desigualdade. 

Esse seria o triunfo do cidadão consumidor? O que o material mostra é que é 

menos sob a forma de uma única fala do que através de uma série de lógicas diferentes 

que o relacionamento com o consumidor é apresentado. Cada uma delas põe em 

questão, à sua maneira, uma suposta direção sem barreiras para a esfera do 

empresariamento da saúde. A cultura do consumo tem se imposto, sem dúvida, no 

Brasil, mas o consumo está longe de ser uma prática culturalmente neutra. O consumo 

é, nesse sentido, um agente ambivalente de individualização. 

5.2. O ENDIVIDADO 

Alaide (CM) está tomando remédio para crises de depressão. “Pego 

clandestinamente”. Estratégia individual. Tem uma amiga que tem acesso fácil aos 

remédios em um hospital particular. Ela pergunta sobre o psiquiatra para a Agente 
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Comunitária. Ela fez vários exames nas clínicas populares, principalmente para 

densitometria óssea. Gastou em média R$ 360. Passou na Estrada das Lágrimas no Dr. 

Consulta para endocrinologista e ginecologista. Além daqui, também frequenta uma 

clínica em Pinheiros e também o Hospital São Camilo, e toma remédios caseiros. 

Comenta que agora precisa de consultas e exames cujos valores estão entre R$ 200 para 

uma consulta, e R$ 150 para uma biópsia, além de um Papanicolau, um exame 

transvaginal e um hemograma. A última bateria de exames foi paga em seis parcelas. 

“Paguei a última parcela agora no valor de R$ 238. A médica diz assim, eu tô vendo 

uma manchinha aqui. Você fica desesperada. Paga a consulta R$ 90 pela consulta e 

depois fica preocupada e paga mais tanto para os exames para ver o que é a manchinha. 

Fui em outra clínica e o médico tirou essa paranoia da minha cabeça. Avisei uma amiga 

que recebeu o mesmo alerta da médica do Dr. Consulta e se negou a fazer os exames e 

pagar mais ainda. Alaide tinha plano de saúde Medial, mas hoje em dia busca 

alternativas fora da assistência médica suplementar. Toma remédio há seis anos. “Eu 

não paro porque tenho recaídas”. 

A usuária Rita (CM), que aderiu ao programa saúde da família, nos recebe. 

Sentamos na mesa da cozinha e Jeane a apresenta como a usuária ideal, participante das 

atividades de prevenção da Igreja Santa Edwiges recomendadas pela equipe de saúde da 

família em psicoterapias de grupo e atividades físicas. Rita fala sobre a nova rotina 

depois que as ACS começaram a visitar a sua casa. “Elas me orientaram e eu segui o 

programa”. Ela menciona que buscou tratamento para ansiedade. É casada, tem dois 

filhos. Diz ficar sempre muito preocupada, assustada, tem medo de ficar doente, sente 

falta de ar e depressão. Está frequentando o grupo de fisioterapia duas vezes por 

semana. É tabagista, e diz já ter buscado tratamento na UBS. Pergunto a Rita se ela tem 

algum gasto com a saúde. Ela comenta do gasto com exames nas clínicas médicas 

populares para continuar o tratamento na Unidade Básica. “A demora dos exames no 

SUS é o que pega”. O gasto foi de R$700. "Levo o exame pronto, tenho preferência 

pelo posto”, afirma Rita.  

Kelen (CP) diz para sentarmos na cozinha. Ela está grávida, mas não faz o 

acompanhamento pelo posto. Todo o pré-natal foi realizado nas clínicas médicas 

particulares. Teve dificuldade para engravidar e passou por vários médicos para 

conseguir. Gastou entre trezentos e quatrocentos reais mensais com exames. Passou 

pelo Dr. Consulta onde fez um ultrassom morfológico por R$ 172 e as consultas por R$ 

80 cada uma. “A agente também conhece o médico”. Kelen fez todos os exames de 
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imagem, transvaginal, Papanicolau e avaliador de abdômen na clínica particular. Foi 

quando descobriu que tinha pedra na vesícula, os gastos com a saúde aumentaram e 

ficou endividada. 

Se o endividamento preocupa muitos grupos sociais, entre os entrevistados esta 

experiência foi enunciada. É preciso ter em conta a maior ou menor facilidade com a 

qual os membros de certas classes sociais tornam públicas suas dificuldades econômicas 

a desconhecidos, uma atitude que, sem dúvida, é menos comum entre as classes médias. 

No entanto, esta diferença também mostra provavelmente uma realidade distinta, a 

saber, que entre os indivíduos das classes populares o ponto de desequilíbrio posicional 

é mais próximo. Na verdade, entre certos membros das classes populares, o 

endividamento se converte em uma rotina de desequilíbrios. Segundo Marcia (CP), a 

disponibilidade de ofertas e a procura pelo(a) usuário(a) fazem o mercado se tornar cada 

vez mais um atrativo. O endividamento é mais comum pelo plano de saúde do que pelo 

particular. “Eu mesma fui na UPA Mauá porque a UPA de Ribeirão Pires estava sem 

médico. [...] Fui muito mais bem atendida do que no convênio”. É preciso lidar com as 

situações e tratar de não ter dívidas no consumo cotidiano. Maria V (CP), não tem plano 

de saúde e diz “pagar por conta compromete o orçamento”. Comenta casos de pessoas 

próximas que chegaram a gastar R$ 1000 em exames e consultas. Um primo dela gastou 

R$ 500 em exames. Maria V ainda me diz que está fazendo orçamentos para os exames 

que precisa. “No posto de saúde a demora é de três a quatro meses sem a garantia dos 

exames necessários”. Muitos entrevistados ainda dizem que as pessoas aguardam para 

fazer os exames que precisam, mas dada a escassez da poupança e a frequência dos 

imprevistos, vivem sem uma rede de segurança que os proteja. 

  Os relatos, por trás de suas similaridades, descrevem as adversidades que levam 

o indivíduo a escorregar para o endividamento, dadas as insuficiências monetárias e a 

falta de poupança ou de proteção social. 

  A crise econômica e a flutuação da conjuntura econômica internacional 

pertencem à ordem espontânea dos relatos desde os quais os indivíduos comentam suas 

existências. A situação nacional depende da interdependência econômica, de 

transformações distantes que podem, contudo, ter incidências profundas ao nível local, 

nas próprias vidas pessoais71. Frente a uma sequência de mudanças econômicas é 

                                                           
71 "A sucessão de crises financeiras emergiu violentamente uma figura subjetiva que já estava presente, 
mas que agora ocupa todo o lugar público: a figura do homem endividado. As conquistas subjugadas que 
o neoliberalismo prometeu (todos os acionistas, todos os proprietários, todos os empreendedores) nos 
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necessário estar sempre alerta. O importante é reter a força deste repertório cultural na 

compreensão da vida social, mesmo entre aqueles que não estão diretamente envolvidos 

em suas atividades profissionais. Manoel (CP), conselheiro de saúde, faz um comentário 

sobre as clínicas médicas populares que chegaram recentemente em Heliópolis. “Eles 

têm a ideologia que é dos americanos”.  

 Na compreensão que os indivíduos fazem de suas posições e trajetórias sociais 

pode-se observar uma relação particular com o destino pessoal é inseparável de uma 

característica constante da maneira como os entrevistados têm pensado o vínculo entre 

as estruturas, e as posições sociais. Neste ponto, as representações coletivas que, por 

mais diferente que sejam em outros planos, se assemelham quando se fala em “forças 

estruturais”, “modelos de dependência”, “leis de mercado” ou “efeitos da globalização”. 

A estrutura social é inseparável da realidade local, mas que dá um peso maior para os 

resultados das políticas nacionais, em função das metas. Em uma rápida avaliação dos 

relatos feitos por nossos entrevistados: nem todas as atividades, nem todos os indivíduos 

no país são igualmente vulneráveis à globalização e à flutuação do mercado. E, no 

entanto, em todos eles este tipo de ansiedade está presente. 

 O fato de ter realizado a pesquisa de campo e as entrevistas depois da euforia da 

última década explica o caráter ambivalente dos testemunhos coletados. É neste marco, 

e desde esta experiência, que muitos são capazes de abordar o consumismo e suas 

consequências em termos de dívidas, que se impôs no passado recente. A consciência da 

inevitabilidade da fatura é clara. Os comentários mais fáceis são quando se critica o 

outro, mas isso não impede uma certa lucidez autocrítica, que leva a reconhecer, com 

sinceridade, ter feito e fazer parte da euforia do consumo. 

 No entanto um endividamento mais ou menos compulsivo, ou provindo de uma 

estimulação social, deve ser distinguido da situação de todos aqueles que, sobretudo 

entre as classes populares, se encontram, por outras razões, em uma espiral inevitável e 

mais ou menos controlada de endividamento. Pela necessidade de saúde das filhas, 

Dona Madalena (CP), 40 anos, afirma que começou o tratamento hormonal das filhas 

com o endocrinologista no AME Barradas e depois nas clínicas médicas particulares. A 

Mudança de dose dos remédios receitados pesou no orçamento. “Fiz vários exames com 

a Giovana e mais outros exames com Pietra”. Ela achou estranho a quantidade de 

                                                                                                                                                                          

voltamos à condição existencial desse detentor, responsável e culpado de seu próprio destino" 
(LAZZARATO, 2012, p. 12). Maurizio Lazzarato propõe uma genealogia e uma exploração da fabricação 
econômica e subjetiva do homem endividado.  
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exames solicitados. Os exames no Dr. Consulta foram: Ultrassom R$ 75, exame de 

sangue R$ 25. O médico solicitou exames que iriam demorar muito na rede pública. 

Acabou realizando os exames, com as filhas nas clínicas médicas particulares. A 

ressonância no particular custou R$ 500. “O mal do postinho é que encaminha para o 

Barra Funda no Sabóia. Questão de saúde dos filhos, é urgência, necessidade. Se 

precisar, pega até empréstimo”. A renda da família é de pouco mais de R$ 2000. 

Madalena me mostra a guia do SUS. Ela me diz que sem a guia não conseguiu fazer 

exames no Dr. Consulta. 

 Ana, médica no posto de saúde em Heliópolis, nos passa uma imagem lúcida e 

transparente desta engrenagem. Questionada se as pessoas que estão se endividando 

com o pagamento direto nas clínicas médicas populares, ela comenta: “nos prontuários 

dos pacientes sempre aparecem as notas fiscais das consultas com as contas que 

geralmente estão divididas em mais de uma vez”. Segundo a doutora, normalmente eles 

pagam um pacote que inclui a consulta, o exame e uma cirurgia. A doutora me explica o 

processo de marcação das consultas. “Os atendimentos e o agendamento das consultas 

são feitos pela própria recepção, aplicativo, computador ou telefone”. Eles chegam, 

pagam a consulta e depois vão para outra sala onde acontece uma pré-consulta com uma 

auxiliar de enfermagem que geralmente mede a pressão do paciente. A doutora me diz 

que há uma coisa nova agora no Dr. Consulta que é o voucher no valor de R$ 30 com o 

qual o paciente tem um mês para o retorno e é possível doar o voucher. “Uma vez uma 

usuária daqui pagou a consulta lá porque ia viajar. Acho que eu conheço você, a médica 

diz surpresa. Você não é paciente minha na UBS? A usuária disse que sim, mas que 

precisava fazer a consulta antes porque tinha uma viagem marcada. A cliente era a 

mesma”. Sobre o perfil dos clientes dessas clínicas ela diz, “está mudando, antes eram 

pessoas de baixa renda, mas a maioria hoje são de pessoas que perderam seus planos de 

saúde. [...] Também estão fazendo pequenas cirurgias, como pedra na vesícula, cisto 

renal. [...] As cirurgias eles dividem, no cartão de crédito”. 

 Chama a atenção a quantidade de faixas de empréstimo sem consulta ao 

SPC/SERASA espalhadas por Heliópolis. Além da multiplicidade de comércios há 

também muitos pequenos negócios de empréstimo e financiamentos.  
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5.3 O EMDIVIDAMENTO COMO FENÔMENO MACRO SOCIAL 

Para compreender o consumo e o endividamento no Brasil é preciso aproximar-

se de suas especificidades tanto em sua estrutura como em suas conjunturas locais. Em 

sua estrutura: indivíduos que, na crise econômica dos anos 90, tiveram e têm o 

sentimento de terem sido abandonados pelas instituições públicas à mercê das empresas 

comerciais. Em suas conjunturas: o endividamento é fruto de um sem-número de 

contingências vitais. É aqui, nesta realidade dupla, mais que sua importância 

quantitativa, onde reside o principal significado deste desafio. Os processos engendram 

um tipo de individualização específico: que tende, neste registro, a acentuar fortemente 

as expressões individualistas. É sobre esta última dimensão que se concentra a noção da 

dívida que aqui mobilizamos. Na verdade, por mais importante que seja a 

responsabilidade individual, o endividamento é inseparável de movimentos 

macrossociais que escapam da vontade pessoal. O endividamento é também um 

problema que implica uma responsabilidade coletiva. Por um lado, a capacidade de 

economizar, que sempre foi baixa no Brasil, sobretudo entre os setores populares e em 

uma boa parte das classes médias; enquanto que, por outro lado, a tendência de 

crescimento aumentou de maneira sensível. Entre um e outro se coloca não somente a 

formidável expansão do crédito, senão também sua coincidência com um período 

evidente de euforia nacional alimentada por taxas importantes de crescimento 

econômico, envoltas em uma agressiva incitação comercial ao consumo, e um 

crescimento salarial. É este cruzamento de linhas que permite distinguir a existência do 

período histórico claramente contrastado pelo consumo: os anos 2000. Deste modo, para 

além das causas pessoais, é importante compreender o significado coletivo do 

endividamento, e a conversão deste em um verdadeiro motor de crescimento 

econômico. A cultura de consumo no Brasil é um híbrido entre dificuldades econômicas 

familiares e aumento coletivo de expectativas. 

 Não é o mesmo estar endividado por causa de uma doença do que por uma 

espiral consumista. O juízo moral nunca é o mesmo72. Nos anos 2000, a relação com o 

consumo e o crédito não se dissolve, esta relação agora está acompanhada por uma 

diversidade de estratégias de cuidado e autocuidado. O que permite, de maneira 

                                                           
72 Disponível em: <http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-
hospitalb.html>. Acesso em: maio de 2015. 
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reflexiva, encarar as seduções de uma oferta cada vez mais agressiva de consumo e as 

facilidades de acesso ao crédito. 

 O principal resultado quanto aos fatores socioeconômicos de desestabilização é a 

expansão de uma visão das trajetórias pessoais sob as interferências sociais de diferentes 

modos. Turbulências passageiras, como ocorreu com Rafael (CP), vendedor de planos 

de saúde porta a porta, que no momento da entrevista comenta: “O meu emprego está 

em risco. [...] Tenho pensão para pagar, tenho filho para sustentar”. Ou seja, um 

processo marcado pela mobilidade social descendente. Como Wandi (CP) que já não 

estava aguentando mais o trabalho na construção civil e decidiu parar. “Fiquei um 

tempo parado. Aí eu peguei e pedi o desligamento da empresa. Aí surgiu a oportunidade 

de fazer o processo seletivo pra agente comunitário lá na UBS perto de casa”. O tempo 

que as pessoas “caem” e levam para “levantar-se” é fundamental. Como Marcia (CP) 

que foi demitida e logo em seguida conseguiu um emprego no mesmo ramo como 

secretária. “Eu saí no dia 2 de maio, no dia 20 eu já tava empregada nessa clínica que eu 

te falei. Eu fiquei mais ou menos vinte dias sem trabalhar. Eu só fiquei um pouco mais 

porque teve um feriado que fez com que eu voltasse a trabalhar a partir da segunda-

feira”. Uma fase de declínio seguida por uma fase de recuperação de uma posição 

social. Porém, para além da realidade da mobilidade social, o que caracteriza a 

experiência da posição social é a sua inconsistência (ARAUJO; MARTUCCELLI, 

2011). Marcia, também, tem uma história com os movimentos sociais de Heliópolis. A 

sua mãe criou uma das primeiras creches de Heliópolis e Marcia sempre trabalhou como 

dirigente social nas associações sociais da comunidade. 

 Essas experiências não são exclusivas das classes populares. As classes médias, 

como mostram os testemunhos recém-evocados, também são atingidas. Trata-se de um 

elemento decisivo para o raciocínio apresentado. Como Rosângela (CM), psicóloga, que 

com 17 anos de idade trabalhava em um consultório de dentista “…e eu tinha uma 

relação de muita confiança com essa dentista. E a faculdade de psicologia era até aquele 

momento pelo menos integral, e ai o que aconteceu foi que por conta dessa relação é 

tá… quando eu comecei a fazer faculdade ela não queria que eu saísse e ao mesmo 

tempo eu precisava de trabalho. Então ela conseguiu fazer um arranjo lá maluquíssimo 

que conseguia conciliar o trabalho com a faculdade. Então eu comecei a fazer faculdade 

nessa faculdade particular. E daí, eu fiz um ano de faculdade na UNIFRAN é… depois 

desse um ano o que aconteceu foram duas questões ao mesmo tempo, eu parei a 

faculdade por que minha mãe tinha ficado doente, ela tinha tido um AVC e descobriram 
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uma aneurisma. Enfim, foi uma coisa bem dramática e eu me tornei a cuidadora dela, 

então eu deixei a faculdade pra poder me dedicar aos cuidados dela né? E… ao mesmo 

tempo eu tava muito insatisfeita com a faculdade. Então eu tranquei a faculdade, depois 

de um tempo eu… minha mãe foi melhorando em alguns meses, mas ela se recuperou. 

E aí tinha duas questões assim, uma primeira foi que eu tava bastante insatisfeita com a 

faculdade, uma outra foi que eu tinha me tornado mãe da minha mãe e a gente não 

conseguia sair desse lugar, depois que ela se recuperou nem ela conseguia retomar seu 

lugar de mãe e nem eu conseguia…”.  

A inconsistência da posição social dos indivíduos atravessa a grande maioria dos 

grupos sociais no país. No que diz respeito aos aspectos unicamente econômicos da 

inconsistência, esta se revela com efeitos mais graves entre as classes populares, mas a 

experiência é comum aos indivíduos pertencentes a outras classes sociais: “Eu nunca 

tinha chegado a essa situação. Nunca tinha chegado a esse ponto e achar que um dia ia 

cair num lugar como esse, né. Porque eu morei em lugares chiques, muito bacanas e 

nunca tinha ouvido falar de favela. Eu ouvia falar vilas, vilas disso, vilas daquilo, né. 

Mas favela mesmo, eu tinha na minha mente que favela de Heliópolis era um nome 

muito bonito. Eu entrei aqui assim. Achava que poderia ser uma cidade muito bonita”, 

diz Neguinha (CP). 

 Ainda nos casos em que o drama das experiências relatadas não está presente, há 

um ponto em comum de natureza transversal: a falta de dinheiro, pontual ou crônica. O 

tema é onipresente nas entrevistas em todas as classes sociais. Provavelmente porque 

esta situação às vezes está relacionada com o endividamento bancário, mas também 

aparece como um limite objetivo imposto pelos salários baixos ou a renda familiar. 

Além disso, a experiência, quando não é vivida em primeira pessoa, faz parte do 

imaginário coletivo. A memória de uma possível desestabilização econômica é um 

aspecto central, mas não único, para os indivíduos entrevistados. 

5.4. OS LIMITES DO INDIVÍDUO NEOLIBERAL 

 O consumo é uma das práticas sociais mais submetidas ao controle no mundo de 

hoje e, ao mesmo tempo, é uma das mais surpreendentes condutas de iniciativa 

individual, um controle que passa por um jogo de sedução permanente. Monitoram-se 

as condutas satisfazendo-as, ou, melhor dito, a coerção passa pela sedução. Nessa 

medida, a reprodução do sistema econômico se apoia sobre a iniciativa, alguns dirão a 
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liberdade, dos indivíduos e não sobre sua supressão. Aqui reside o verdadeiro paradoxo 

do consumo: como indicou Zygmunt Bauman (2008a), o momento da compra transmite 

um sentimento de liberdade que contrasta fortemente com o que habitualmente se 

experimenta em outras atividades sociais. O indivíduo escolhe. Naturalmente, “sua” 

escolha opera em meio a um universo controlado e no meio de um pequeno número de 

produtos (e preços...), mas isso não impede aos indivíduos experimentar um momento 

de liberdade, mesmo que paradoxal. O consumo é, portanto, um importante exemplo 

das possíveis iniciativas sempre em meio a situações assimétricas: a face ativa de uma 

condição passiva de dominação. Obviamente, nesta batalha, o poder dos grandes grupos 

econômicos e a proliferação de estratégias de marketing não podem ser subestimadas, 

porém esta expansão de controle não é nem ilimitada nem todo-poderosa. 

 Conta quem, majoritariamente a partir de um pensamento crítico advindo dos 

trabalhos pioneiros da escola de Frankfurt, pode ler o consumo como uma manifestação 

suplementar de alienação, na qual os indivíduos seriam incapazes de entrever as molas 

do sistema de dominação. Em seus relatos, nossos entrevistados revelam que não 

ignoram em absolto esta realidade. Deve-se admitir, é verdade, que a maior parte deles 

desconhece a complexidade crescente das técnicas de controle às quais são submetidos 

quando consomem, mas isso não impede que desenvolvam uma atitude, se não crítica, 

pelo menos de sigilo frente ao consumo. É justo reconhecer que cedem às suas 

exigências, mas o fazem porque encontram no consumo ou uma dose de satisfação 

pessoal e um âmbito de realização ou uma via que para muitos faz a integração para 

sustentar a vida corrente. Uma atitude que, se por um lado legitima a partir da prática o 

modelo econômico, somente o faz através de uma consciência ambivalente, como a 

célebre imagem da Odisseia por Adorno e Horkheimer (1985), que tampa os ouvidos 

com cera para não escutar o canto das sereia ou, como na conhecida estratégia de 

Ulisses que se prende ao mastro para poder resistir, mas sem se privar do canto das 

sereias. 

 Se no país se instalou uma cultura de mercado, e atrás dela a cultura da 

sociedade de consumo, os limites são evidentes. A falta de dinheiro, crônica. Nesse 

sentido o consumo interno tem se expandido, mas sem eliminar as frustrações. De fato, 

o modelo seduz, mas não satisfaz. O consumo é temido em suas capacidades de 

inclusão excessiva quando fagocita a decisão pessoal, mas o consumo é ainda mais 

temido em suas capacidades de exclusão quando os indivíduos se veem privados dele. 
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 Com respeito ao consumo, articulam-se, deste modo, um conjunto de 

experiências de frustração diversas (limites econômicos, endividamentos...) e 

satisfações reais (participação e inclusão...). Tanto uma como a outra dobram o caminho 

plural da ambivalência e da dialética, entre a responsabilidade individual e a crítica 

coletiva. Tanto uma como a outra revelam, por parâmetros distintos, os limites do 

indivíduo neoliberal. Se no âmbito político os parâmetros do indivíduo neoliberal são 

antes de mais nada visíveis sem impor uma narrativa hegemônica, no âmbito econômico 

os parâmetros são particularmente manifestos na incapacidade dos indivíduos para 

responder a todos os excessos de expectativas que empurrou as pessoas a construir 

individualmente suas próprias proteções, mais ou menos frágeis ou pragmáticas. 

 A primeira crítica ao sistema a partir de seu caráter capitalista é que é um 

modelo econômico orientado basicamente para a geração de benefício, e através dele, 

produtor de problemas sociais. Esta crítica, que se inscreve em um pensamento de 

esquerda, questiona as desigualdades sociais e econômicas. Sobre as desigualdades no 

atendimento dos planos de saúde popular, Gevaneide (CP), balconista, diz, “...agora eu 

sou pobre, trabalhadora. Eu tô comparando isso com a questão do capital, essa coisa da 

desigualdade permanece em todos os cantos mesmo a empresa sendo excelente”.  

  É o capitalismo e as exigências que se impõem uns aos outros. É uma sociedade 

que é inteiramente capitalista, como afirma Ana C (CP), “...infelizmente, se é 

individual, individualiza o tempo inteiro, nada pelo coletivo. Sempre por conta do 

capitalismo, mesmo, né. Essa coisa que convoca a gente o tempo inteiro a buscar o 

mais, não pensar nessa questão do outro, né”. 

 Este pode ser considerado um exemplo típico da combinação entre modernidade 

e atraso, tão comum nos marcos do capitalismo dependente, de forma a preservar a 

perpetuação dos privilégios, e atenuar os choques advindos das rápidas mudanças 

vindas de fora – no caso, a tendência ao desenvolvimento das relações capitalistas no 

período da ditadura. No fundo, a predominância da lógica de negócios era tal que nos 

anos 80, Madel Luz apontava que o dito “estatismo” era um espantalho, pois a 

polarização “liberalismo privatista” versus “estatismo privatizante” eram lados distintos 

da mesma moeda (1986, p. 128). 

 Nesse ponto em específico, o sistema capitalista conseguiu desarticular um ethos 

coletivo atomizando a sociedade e produzindo indivíduos passivos. É como expressa 

Carolina (CP): “Então, se a gente não parar um pouquinho pra refazer os nossos valores, 

né. Voltar lá atrás e de repente pensar de um outro jeito. Não se deixar na verdade se 
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conduzir pelo movimento como você fala, pelo que a mídia fala, pelo que acontece no 

mundo, né. Então eu acho que é por conta disso. Aí é meio que automático, o povo vai, 

segue a dança conforme ela tá, entendeu? E não para. Você não se permite a pensar, 

pera aí será que é certo isso, ou tá tudo certo, vamo caminhar. É isso, eu preciso correr 

atrás porque eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, porque é isso que manda. Você 

viu agora o que passou na televisão do fundo de garantia. E aí o objetivo do governo é o 

povo consumir, não é assim? Olha como que é o negócio. Olha que prática! Pra 

economia não virar. E sabe, aí você vai acompanhando é isso, é bem isso, eu não sei...”. 

Nesta leitura, a dimensão do tempo foi o principal motivo73.  

 A partir da ditadura, a política econômica foi mobilizada em função dos 

interesses das empresas transnacionais e da viabilização da modernização dos padrões 

de consumo típica de seu padrão tecnológico importado74. Isso deixa de ser uma 

experiência histórica clara e se converte em um estado de ânimo, uma atitude 

generalizada, uma realidade que permite à lógica mercantil “tutelar” a sociedade em seu 

conjunto. Um sistema, um universo mental que indica uma origem das mudanças de 

rumo. 

Entre o mercado e o consumo, inúmeras intermediárias que somente reforçam 

sua ambiguidade na interpretação da vida social. 

Ao final das contas, a relação entre as percepções individuais e intersubjetivas e 

o acesso a saúde particular constituem uma relação complexa, ambígua e cheia de 

imperfeições. Certamente o acesso não se trata de uma solução idílica e utópica para os 

problemas sociais de Heliópolis nem de mero reflexo do neoliberalismo no espaço 

urbano. É um tema sobre o qual todas as pessoas entrevistadas tinham comentários a 

tecer (nem que fosse, ao menos, para falar de seus padrões individuais de consumo).  

Sem embargo, é preciso dar continuidade para procurar ainda compreender o 

que é mesmo o acesso cada vez mais frequente aos serviços de saúde e seu papel em 

                                                           
73 Acredito que isso amplie a teoria social crítica, ou o que o sociólogo Hartmut Rosa (2016) analisa por 
meio das consequências da aceleração, que até o momento não apresentariam uma solução para a perda 
da credibilidade do projeto da Modernidade, uma vez que a aceleração social teria sucumbido e 
instrumentalizado a possibilidade de autonomia prometida. 
74 “Considerando o sistema industrial como um todo, percebemos que as grandes empresas controlam as 
atividades que se baseiam principalmente no progresso técnico (as atividades nas quais o fluxo de novos 
produtos é intenso, a saber, a produção de bens de consumo duráveis e equipamentos em geral). O Estado 
tem uma importante participação nas indústrias produtoras de bens intermediários, e os capitalistas locais 
controlam uma boa parte das indústrias produtoras de bens de consumo não duráveis. (...) Entretanto, é 
importante enfatizar que o dinamismo do sistema repousa sobre a intensidade de transmissão de progresso 
técnico, na forma em que é visualizado pelas grandes empresas controladas do centro” (FURTADO, 
1974, p. 105). 
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Heliópolis, sobretudo em um contexto de crise econômica e de possíveis mudanças 

macroeconômicas, bem como de preponderância progressiva da financeirização do 

capital na economia global contemporânea (MENDES, 2012). Heliópolis é uma peça 

deste arranjo global, mas não se resume a ele. É preciso ver “o outro lado da moeda”. 

Entender a inserção do indivíduo na assistência médica privada pela perspectiva da 

individualização, afinal, é entender um pouco como vivem as pessoas, suas aspirações, e 

o que fazem quando não têm acesso aos serviços que necessitam. 
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CAPÍTULO  6 – ENTRE A UBS E A CLÍNICA MÉDICA POPULAR  

Figura 15 - Placa da UBS/AMA na Avenida Estrada das Lágrimas 

 

 

Fonte: Fotografia tirada durante trabalho de campo, em junho de 2016. 
 

No contexto da transição à democracia, a natureza das interações sociais, todas 

elas descritas em torno da luta pela saúde é interpretada em uma luta rememorada pelos 

moradores de Heliópolis: o posto de saúde na Avenida Estrada das Lágrimas. A 

Unidade Básica de Saúde Sacomã, oficialmente fundada pelo governo do Estado de São 

Paulo no começo dos anos 90 é o símbolo da luta pela saúde em um período de intensa 

mobilização política pela moradia nas periferias de São Paulo. “Esse posto de saúde que 

nós temos aqui, ele simplesmente não era no lugar que ele está hoje. Ele era perto da 

Igreja Santa Edwiges. Onde é a creche Paulo Freire, era a UBS Sacomã. Que era o 

[posto] mais próximo daqui de Heliópolis. Tinha ele e tinha um outro que era lá no 

Arapuá, que eram os mais próximos. Aí depois construíram um posto no Jardim Secler. 

Que era uma divisão até uns tempos atrás. A divisão da favela era assim. Ela indica com 

o dedo na mesa a área de abrangências dos equipamentos de saúde a partir da casa das 

Damas da Associação. Daqui do meu equipamento pra lá era o posto Secler. No meu 

caso os meus vizinhos tinham que consultar no Secler. Daqui para baixo era no posto 

Sacomã. Mas lá pra baixo tem uma UBS perto da - “95” - [rua], que só atende o povo de 
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lá. Então existia esse posto do Sacomã que pegava até aqui. E do - “Copa” - [Copa Rio 

é uma região próxima a associação de Cleide] até o São João Clímaco era a UBS 

Secler”. 

Mudou a vida, porque resignificou conflitos e experiências pessoais, mas 

também, porque enfrentou situações que transformam a sensibilidade a respeito do 

mundo. “Em 1980 nós brigamos pelo posto de salúde”. Sobre a luta pela saúde Manoel 

fala de quando a UBS Sacomã era na creche Paulo Freire. “Rapaz tudo passava por 

mim. Todas as pessoas passavam por mim. Aí nóis ia lá brigar pelo posto de saúde. 

Nóis brigamos pelo Gonzaguinha para a saúde ser lá. E lá onde é o posto era para ser 

uma escola de primeiro e segundo grau. Aí quando Jânio Quadros tava saindo, ai sobrou 

um dinheiro. Ele mandou perguntar pra nóis. “‘Fala praquele o homem loco lá... que 

tem um dinheiro pra voltar pro caixa e pra empregar na educação’. Manoel disse: “eu 

quero o Gonzaguinha”. Ele comenta que a professora Maria Ruth Sampaio também 

estava na negociação. Manoel comenta sobre o João Yunes, secretário da saúde do 

governo Montoro: “Foi uma briga para conseguir verba para esse posto de saúde. 

Quando tava tudo certo com o Gonzaguinha, aí o Jânio pediu o Gonzaguinha”.  A 

negociação entre os militantes sobre o espaço do Gonzaguinha foi um dos primeiros 

movimentos de aproximação com o poder público. Antes de ser um posto de saúde ali 

no Gonzaguinha havia um pronto socorro. “Tudo exigência nossa”. Ai trocou o Jânio 

começou fazer o Gonzaguinha, a creche e botou o posto de saúde pra cima com o 

governador Quércia”, afirma Manoel (CP). É em sua relação com este acontecimento 

que os antigos líderes comunitários desenvolvem uma identidade, apesar de tudo. 

6.1 O REPERTÓRIO DE SERVIÇOS DE SÁUDE EM HELIÓPOLIS 

Em setembro de 2015, cinco meses após a inauguração da clínica Dr. Alegria na 

Estrada das Lágrimas, participei da reunião do Fórum Saúde da UNAS (União dos 

Núcleos das Associações de Moradores de Heliópolis). O encontro foi organizado pela 

associação local em parceria com a subprefeitura do Ipiranga. Segundo os gestores da 

saúde da subprefeitura do Ipiranga, o cenário da saúde em Heliópolis era o seguinte: o 

município de São Paulo é dividido em 6 coordenadorias de saúde, Sul, Norte, Leste, 

Centro, Oeste e Sudeste. A coordenadoria Sudeste tem 08 subprefeituras e 05 

supervisões de saúde, e cada supervisão tem um gestor responsável, que tem no total 93 

UBS, 05 hospitais, 07 hospitais estaduais, 03 hospitais conveniados com SUS, CAPS e 
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centros odontológicos. São muitos equipamentos para poder fazer uma articulação de 

trabalho, ainda que esses serviços tenham que estar articulados entre si. Dentre os 

serviços de atendimento, a coordenadoria tem 01 AMA 24 horas que é a AMA Sacomã, 

e é a que mais realiza atendimentos na cidade de São Paulo, mais até do que o pronto-

socorro do hospital Heliópolis. A AMA Sacomã tem uma responsabilidade muito 

grande e a coordenadoria de saúde tem alguns projetos para o prédio da AMA e da UBS 

Sacomã, que é a instalação de uma UPA. Para que isso aconteça a UBS Sacomã vai 

mudar para outro local, próximo de onde é atualmente, que será adequado para atender a 

população com qualidade e praticidade; essa adaptação deve durar em média sete 

meses. A UBS Sacomã recebeu recentemente mais três clínicos e uma equipe do NASF, 

que apoiará as UBS Sacomã e Parque Bristol, além da ESF. O atual prédio da 

AMA/UBS será adaptado para a UPA, que tem como objetivo ampliar o número de 

atendimentos, e onde em alguns casos poderá ocorrer internação, não sendo necessário 

transferir o paciente para um outro hospital de referência. 

Durante a reunião, informaram também que o Hospital Dia Hora Certa Ipiranga, 

de gestão direta, tem atendimento em várias especialidades, centro cirúrgico responsável 

por cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, policlínicas especializadas e 

centro de diagnóstico especializado, onde desde sua inauguração já foram realizadas 

mais de 600 cirurgias e o objetivo é aumentar essa demanda. Em 2013 quando essa 

atual equipe chegou na coordenadoria de saúde, perceberam que tinham vários desafios, 

e que um desses desafios era que nos últimos 9 anos a cidade de São Paulo tinha vários 

jeitos de fazer saúde, algumas unidades tinham gestão direta, que era vinculada 

diretamente com a secretaria de saúde municipal, algumas unidades tinham 

Organizações Sociais (OSS), outras tinham convênio e outras eram agentes 

municipalizadas do estado. E que cada uma trabalhava de forma diferente da outra. Um 

dos grandes movimentos foi retomar o que se chama de Diretriz Única, ou seja, a cidade 

tinha que ter uma diretriz comum e todos trabalharem juntos, além da padronização da 

compra de medicamentos. O convite se estendeu para todos os presentes a participarem 

do fórum de rede que acontece uma vez por mês na coordenadoria de saúde (e qualquer 

pessoa pode participar), que tem como objetivo ouvir todos os participantes. A gestão 

da subprefeitura também frisou a importância da parceria do programa Mais Médicos do 

Governo Federal, parceria que visa levar médicos para lugares mais distantes para 

alcançar toda a população. 
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O Hospital Dia Hora Certa Ipiranga, de gestão direta, tem atendimento em várias 

especialidades, centro cirúrgico responsável por cirurgias eletivas de baixa e média 

complexidade, policlínicas especializada e centro de diagnóstico especializado, que 

desde sua inauguração já foram realizados mais 600 cirurgias e o objetivo é aumentar 

essa demanda de cirurgia, Em 2013 quando essa atual equipe chegou na coordenadoria 

de saúde, perceberam que tinha vários desafios, e que um desses desafios é que nos 

últimos 9 anos a cidade de São Paulo tinha vários jeitos de fazer saúde, que tinham 

algumas unidades da direta (gestão direta) que eram vinculada diretamente com a 

secretaria de saúde municipal, algumas unidades de Organizações Sociais (OSS), outras 

por convênio e outra por agentes municipalizadas do estado. E que cada uma trabalhava 

diferente da outra. E um dos grandes movimentos que foi feito, foi retomar o que se 

chama de Diretriz Única, ou seja, a cidade tinha que ter uma diretriz comum e todos 

trabalharem juntos. Além da padronização da compra de medicamentos. O convite se 

estendeu para todos os presentes a participarem do fórum de rede que acontece uma vez 

por mês na coordenadoria de saúde e qualquer pessoa pode participar, que tem como 

objetivo ouvir a todos os participantes. Frisou também a importância da parceria do 

programa mais médico do Governo Federal, essa parceria visa levar médicos para 

lugares mais distantes e para chegar a toda população. 

Outro projeto que a gestão municipal criou foi o Jovem SUS. Tem como 

objetivo trabalhar o acolhimento, promovendo um olhar mais humanizado na 

abordagem do paciente. E há um espaço no Delamare, no qual a gestão municipal tem 

como objetivo implantar um programa de recuperação dos jovens, implantando nesse 

espaço dois CAPS infantil de álcool e drogas, para promover a reinserção desses jovens 

na sociedade, onde teria um centro de conveniência, espaços de lazer, economia 

solidária entre outros. Falando da importância da parceria da UNAS, Sandra, da 

subprefeitura do Ipiranga, informou ainda que no dia 12 de outubro de 2015 foi 

inaugurado hospital infantil Santa Catarina, que fica localizado na Avenida Cupecê, que 

atenderia a demanda da pediatria. Dona Rita (CP) fez uma reclamação relatando que 

quando a AMA transfere o paciente de ambulância, a ambulância não espera o paciente 

e nem o busca depois, e que muitas vezes o paciente não tem como voltar para casa após 

a alta hospitalar. Os gestores da UBS Sacomã junto à secretaria responderam que vão 

avaliar a reclamação. Além disso, mencionaram, o treinamento da equipe, da recepção 

técnica acolhedora, da importância de uma boa triagem na recepção dos atendimentos 

de saúde e que o Jovem SUS vem para ajudar nessa demanda. Manoel, dirigente social, 
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parabenizou a equipe da secretaria e criticou o mercado de planos de saúde. Logo em 

seguida a reunião foi aberta para perguntas das pessoas que ali estavam e a equipe 

respondeu a todos com atenção.  

A diretoria do posto de saúde de Heliópolis ainda falou que no AMA Sacomã, 

quando surge alguma reclamação, é feita uma avaliação para solucionar a questão, que a 

equipe gerencial está sempre disposta a solucionar e ajudar, e que estão trabalhando 

para tentar suprir a falta de médicos. 

Em 2017, Fabiana (CM), gerente de posto de saúde, conversa comigo sobre o 

projeto “Corujão da Saúde75”, principal programa de saúde em execução na atual gestão 

da prefeitura de São Paulo (2017-2020): “Todos me dizem que as coisas não mudaram 

muito, exceto o fato da fila de exames de imagens ter diminuído consideravelmente. As 

especialidades continuam com a mesma fila”. A UBS Sacomã, no Corujão da Saúde, 

está encaminhando o(a)s usuário(a)s principalmente para o Hospital Municipal Doutor 

Arthur Ribeiro de Saboya (público), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (privado) e para o 

centro de especialidade Arthur Gianotti no Ipiranga (Público) e para algumas clínicas 

particulares. 

O ACS Leandro me ajuda a entrar em contato com Maria (CP), 61 anos de 

idade, que vai fazer exames pelo Corujão no dia seguinte. Em 2014 Maria fez 

acompanhamento com um urologista devido a Hepatite B. Refere ter feito tratamento na 

época e após perder o convênio não conseguiu retornar mais. Maria vai realizar exames 

em clínica médica particular, solicitados pelo médico da UBS. É de manhã ainda 

quando eu anoto o nº SUS da usuária com a agente Daniela antes de checar com 

Trindade, da regulação, o dia do exame.  

Maria V. vai fazer o exame pelo programa da prefeitura de São Paulo “Corujão” 

da saúde. Em 2014 Maria fez acompanhamento com um urologista devido a Hepatite B, 

refere ter feito tratamento na época e após perder convênio não conseguiu retornar mais. 

O ACS Leandro me passa o seu contato e pede para eu marcar com ela o 

acompanhamento e a entrega do agendamento. Ela mora na Lagoa, um dos lugares mais 

degradados da favela de Heliópolis, casada, 58 anos, hipertensa.  

“O “Corujão” será implantado em hospitais da rede pública e 
filantrópica, além de hospitais e clínicas particulares conveniados com 
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Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-firma-convenio-para-consultas-de-
reavaliacao-do-201ccorujao-da-saude201d>.  Acesso em: 30 jan. 2017. 
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a Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito ressalta a importância 
para a capital de parcerias com as empresas e se coloca à disposição 
de outros representantes da iniciativa privada que desejarem contribuir 
com a cidade. A iniciativa tem como meta zerar a fila de 485,3 mil 
exames em um prazo de 90 dias. Ao término do “Corujão”, todos os 
pacientes que necessitarem de exames na rede municipal deverão 
conseguir realizá-lo em até 30 dias, no máximo, na própria rede 
municipal. O programa começa em hospitais filantrópicos já 
conveniados com a Secretaria Municipal de Saúde, que ofertarão 
volume de exames extras em horários alternativos. Paralelamente a 
isso, a pasta fará um chamamento universal visando credenciar outros 
serviços, entre hospitais e clínicas particulares. O chamamento deverá 
se encerrar no final de janeiro. Os exames serão realizados 
preferencialmente das 20h à meia-noite nos serviços credenciados, 
aproveitando a capacidade ociosa desses hospitais e clínicas para 
atender à população. A prefeitura dará preferência para que o exame 
seja feito no serviço mais próximo da casa do paciente. A 
remuneração dos procedimentos seguirá os valores da tabela do SUS 
(Sistema Único de Saúde). O investimento será de R$ 17 milhões. 
Desde o dia 2 de janeiro, a secretaria iniciou contato telefônico para 
agendar os exames para os 296,5 mil pacientes que estavam na lista de 
espera entre um e seis meses. Eles representam cerca de 60% do total 
da fila. Os pacientes com exames solicitados pelo médico há mais de 
seis meses serão chamados para serem reavaliados nas Unidades 
Básicas de Saúde. O objetivo é verificar seus atuais quadros de saúde 
e a necessidade de serem submetidos ao exame originalmente 
prescrito ou a outros procedimentos. Na rede privada, a validade de 
um pedido de exame médico é de apenas 30 dias.  Pelo programa, se o 
paciente ainda não tiver feito o exame ou se, pelo quadro clínico, 
ainda continuar sendo necessário o procedimento, ele será agendado 
dentro dos 90 dias. Da lista de espera atual para exames, 349,2 mil são 
para ultrassom dos mais diferentes tipos. Outros 42,2 mil são para 
tomografia, 33,5 mil para ecocardiografia, 32,2 mil para mamografia e 
28,1 mil para ressonância magnética”.76 
 

As clínicas médicas populares começam a entrar na rede de atendimento 

municipal com o projeto Corujão da Saúde. Quase um ano após o lançamento do 

programa, a redução de pessoas que aguardam um exame no SUS da capital foi de 61%, 

mas o programa não teve o mesmo desempenho no enfrentamento das filas por 

consultas de especialidades e cirurgias, que cresceram em relação aos últimos meses de 

2016. Assim a redução das filas não é uniforme. Segundo reportagem de Bianca Gomes 

e Fabiana Cambricoli para o jornal Estado de São Paulo, hoje, cerca de 845 mil pessoas 

ainda aguardam algum atendimento na fila da rede municipal. Com o Corujão, iniciado 

em janeiro, o número de exames na fila caiu de 607 mil em dezembro de 2016 para  234 

mil em novembro de 2017, último dado disponível. Já a lista de espera por consultas de 
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Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-firma-convenio-para-consultas-de-
reavaliacao-do-201ccorujao-da-saude201d>.  Acesso em: 30 jan. 2017. 
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especialidades cresceu, passando de 439 mil para 497 mil. Os pedidos de cirurgias na 

fila, que a partir de julho foram incluídos no Corujão, também aumentaram, de 91 mil 

para 113 mil. 

Para Maria V. os mutirões ajudam na continuidade do tratamento. Ela diz que a 

espera para a mamografia, “é de dois a três meses. Esse foi rápido, marcaram depois de 

11 dias da consulta”. O último exame que fez foi no Hospital Gianotti, no ano passado. 

Seguimos no ônibus até o terminal Sacomã e Antônio, companheiro de Maria comenta 

que a clínica é perto dali mas que é melhor ir de condução. Chegamos na estação e 

descemos na plataforma. Antônio ajuda achar o ônibus certo. Subimos e descemos as 

escadas rolante para acessar a plataforma da linha Santa Cruz-Moema.  

 A clínica fica na rua Gentil de Moura no bairro do Ipiranga. Os descontos 

especiais para aposentados, pensionistas, maiores de 60 anos, pacientes SUS e 

desempregados (com comprovação na CTPS ou Seguro Desemprego) e exames 

parcelados em até dez vezes, são anunciados na entrada da clínica. Eram seis horas da 

manhã e uma fila já se formava na entrada da clínica, com a recepção lotada de pessoas 

nos bancos de espera e outros fazendo a ficha em um dos sete guichês separados por 

divisórias pré-moldadas. A clínica é bastante espaçosa pois foi adaptada a partir da 

estrutura de uma antiga concessionária de carros. A maioria dos pacientes que ali 

estavam, vindos de várias partes de São Paulo, foram encaminhados pelo SUS através 

do programa Corujão da saúde.  

Mesmo em um dia atípico, por ser reservado para o(a)s usuário(a)s do SUS, os 

exames não demoram mais que trinta minutos. Na triagem há um amplo corredor com 

placas indicativas para as salas de exames do andar térreo e primeiro andar. A clínica é 

especializada em exames de imagem. As senhas correspondem aos respectivos exames 

de ultrassonografia, mamografia e ressonância magnética. Na espera, Maria e Antônio 

comentam sobre os gastos com remédios para a mãe de Maria e os valores pagos nas 

consultas chamadas por Antônio de “consultas sociais” para tratamento próprio, às 

quartas-feiras em São Caetano. Os dois também buscam tratamento para a Mãe de 

Maria que sofre de Alzheimer em redes de clínica médicas populares próximas a 

Heliópolis. Maria também frequentou a clínica Dr. Consulta para fazer exames 

oftalmológicos depois que recebeu um panfleto nas ruas de Heliópolis.  

Antônio diz que já teve planos Intermédica, Amil e um outro que não se 

recordava naquele momento. Ele é motorista de caminhão. Sempre foi. Já trabalhou 

para a Semp Toshiba e Casas Bahia. Maria que trabalha como auxiliar de limpeza em 
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prédios residenciais de classe média na zona sul da capital, não possui plano de saúde. 

A empresa terceirizada não oferece.  

Depois do exame Maria afirma que o mamógrafo da clínica é mais confortável 

que o aparelho convencional. Sobre as clínicas médicas populares em Heliópolis ela 

comenta: “Eu vejo uma questão positiva quando quem ganha dez mil reais num 

tratamento, numa consulta lá, esse mesmo médico vem atender aqui por sessenta e 

cinco, na época eu acho que era quarenta, quarenta e cinco. Então eu acho uma coisa 

bonita, essa parte, né, que ele fizeram. Segundo as pessoas passam no posto de saúde 

em clínico geral, mesmo que seja especialista, mas não posso esquecer que não tem 

máquina pra fazer os exames. Então você passa no médico ele faz o pedido do exame. 

Aí você leva dois, três anos pra conseguir fazer o exame pelo SUS. Então, ele vai no 

posto de saúde, passa no médico, aí o médico faz o pedido do exame. Então é muito 

mais barato e tem a outra vantagem, ele passa no ‘Dr. Consulta’, faz o exame, pega o 

resultado e volta no SUS. Porque marcar consulta no SUS é fácil, o difícil é exame. 

Agora se uma pessoa ou médico faz a consulta e fala no diagnóstico que a pessoa está 

com câncer aí não pode falar que tem que fazer o exame. Ele corre no Dr. Consulta faz 

o exame, na mesma semana ele traz o resultado, passa no médico. Então o médico do 

posto pode fazer o tratamento dele porque ele [usuário] pegou o resultado do exame 

rápido. Agora se ele [usuário] fosse esperar o posto conseguir marcar o exame pra ele 

[usuário], ia levar uns três, quatro meses. Ele poderia perder a chance de curar. Esse é 

uma forma”. 

Satisfeita com exame realizado, ela ainda afirma que as ACS dão os melhores 

caminhos para o acesso aos serviços de saúde. “O que a gente procura eles falam pra 

gente. Eu acho que elas ajudam bastante, melhorou muito, depois de colocar as meninas 

ai né, melhorou muito. Porque no posto tinha hora que a gente precisava, eu mesmo fui 

vítima duas vezes. Uma vez discuti lá, porque fui pegar uma informação com uma 

senhorinha que tem lá e ela simplesmente não olhou na minha cara”. 

6.2 O(A)S ACS ENTRE A UBS E A CLÍNICA MÉDICA POPULAR 

O ACS transforma o que está sendo dito ou realizado em uma linguagem comum 

entre interlocutores. A linguagem técnica passa a ser a linguagem do cotidiano e a 

mudança de trajetória de atendimento de um sistema para outro passa a ser possível, 

também por causa do ACS. Além disso a penetração nos domicílios e sua relação com a 
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comunidade são fatores que possibilitam o controle e a fiscalização das questões 

relacionadas à saúde, mas também das outras dimensões da vida privada das famílias. 

“Os ACS acabam atuando como ‘os olhos’, ou fiscais, do serviço de saúde (ou mesmo 

dos demais serviços) na comunidade, capazes de garantir de forma mais eficiente as 

ações do PSF” (COHN; NAKAMURA; GUTIERRES, 2009, p, 157). 

Por meio da utilização de alguns termos, procedimentos, acionamento de 

relações locais, referências, etc., os ACS buscam facilitar o entendimento do(a)s 

usuário(a)s sobre os procedimentos e informações que estão transmitindo. Alguns 

desses estilos têm como característica a demarcação de referências, na qual os ACS 

demonstram que tipo de informações podem ser acionadas, o que legitima a ação dos 

agentes e a comunicação que estabelecem naquele processo de iteração. Outros estilos 

deste grupo atuam com a demarcação de molduras de saberes, que podem ser mais 

técnicos, mais locais ou populares; também podem ser de conteúdo de política pública 

ou de conteúdo mais pessoal do ACS, e que não possuem relação com as ações que 

devem desenvolver. Também fazem parte deste grupo os estilos de mudança entre os 

tipos de saberes ou conteúdos (LOTTA, 2010).  

Seguem abaixo algumas notas sobre o que foi dito pelas ACS sobre as clínicas 

médicas populares durante as visitas domiciliares e no posto de saúde. 

A ACS Maria SF comenta uma pesquisa que fez para um paciente que precisava 

de uma ultrassonografia. O paciente é usuário do sistema público pertencente à favela 

de Heliópolis que a ACS cobre. “Fiz a pesquisa porque eu tenho os contatos”. “Liguei e 

achei de R$ 100 por R$ 78 no Dr. Consulta”. A ACS cita os laboratórios que pesquisou. 

São eles: Lavoisier, Dr. Consulta, Ghuelfond Diagnósticos.Um outro paciente dela 

conseguiu achar sessões de R$80 no Hospital Ipiranga por R$30 em São Caetano. (Nota 

de campo, 18/09/2016). 

Segundo, Cohn, Nakamura e Gutierres (2009), é preciso ressaltar que tal 

situação decorre, fundamentalmente, da ambiguidade de papéis desempenhados pelo 

próprio ACS. Volto a uma das primeiras hipóteses do início do trabalho de campo. Ou 

seja, se existe uma trajetória do indivíduo com o aumento das políticas públicas na 

saúde que leva o Estado a ser co-produtor na incorporação do consumo de serviços 

médicos individuais, “pela normatização da saúde e da vida privada das famílias, deve-

se considerar, que é essa ambiguidade – “ser da saúde” e “ser da comunidade” – 

aproxima a população dos serviços de saúde, permitindo que ela expresse as 

contradições do PSF. 
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Conversando com a ACS ela acha que as clínicas populares ...“acabam ajudando 

o posto de saúde. É comum ter pacientes aguardando uma consulta com o exame do Dr. 

Consulta. As clínicas de baixo custo ajudam a continuar o tratamento no posto. Porque 

o posto marca consulta muito tempo depois ou às vezes ele marca uma consulta e se o 

exame não estiver pronto você tem que remarcar e aí demora mais ainda”. Maria SF diz 

que a família tem plano de saúde porque o marido trabalha, e cita outras clínicas e 

farmácias que as famílias tem ulitizado além do Dr. Consulta que estão sendo 

frequentados por moradores de Heliópolis. A clínica de diagnóstico “Lavoisier”, a 

“Aliança”, clínica de ultrassonografia em São Caetano, e a farmácia do “Deja”.  

A área de abrangência da equipe de Maria SF está entre a Avenida Estrada das 

Lágrimas, onde fica a clínica médica popular e a rua Flor do Pinhal. Entre a escola da 

associação de bairro, UNAS na rua dos Artistas de Heliópolis e a rua Jardim de Dom 

Pedro. Entre essas ruas a equipe passa ainda por duas vilas, a Vila de Santo Amaro e a 

Vila Dom Pedro I. A equipe ainda passa pelas ruas da Vila Inácio, Florestal, Vila 

Primavera, Vila Pentecostal, Vila Tietê e Vila São Mateus. Além das ruas Alegria, 

Paquistão e 3 de maio. A população atendida com perfil socioeconômico característico 

das áreas atendidas pelo PSF, residindo em áreas de ocupação ou favelas, mescladas a 

uma população pertencente a um nível socioeconômico diferenciado. Em 2016, a equipe 

passou a andar pelo bairro do Sacomã: rua Salvado Pires de Lima, Marechal Pimentel, 

Pupo Nogueira e Sousa Coutinho. 
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Figuras 16 e 17 - Mapas das áreas de cobertura da equipe de Maria SF colado no mural da UBS 
 

 

 

Fonte: Fotografia tirada durante o trabalho de campo, em Agosto de 2017. 
 

As fotos dos mapas foram tiradas de um mural no primeiro andar da UBS 

Sacomã, próximo às salas de reunião das equipes das agentes de saúde. Durante a 

reunião com a equipe, as ACSs estavam terminando seus relatórios de campo, que 

deveriam ser entregues no mesmo dia. Comento com elas sobre a minha pesquisa e elas 

dizem que além da novidade das clínicas, muitos moradores também fazem consultas e 

exames nos laboratórios Lavoisier, a preços populares. “Muitos já vêm com o exame 
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pronto aqui na UBS”. Pergunto se os moradores que têm bolsa família também fazem 

exames e consultas as clínicas populares. E elas afirmam que sim. 

Cabe ressaltar aqui acerca da possibilidade, nas palavras de Francisco de 

Oliveira (1999), de uma “mercantilização da pobreza”, na qual o controle da vida 

privada das famílias atendidas pelo PSF, associado ao potencial normativo exercido 

pelo ACS, parece assumir como um caráter instrumental das relações sociais.  

 Os programas sociais como o Programa Saúde da Família, e o compromisso do 

acesso ao benefício ao cumprimento de determinadas condicionalidades, está associado 

ao potencial desses programas de “normatizar a vida privada dos indivíduos”, ou seja, 

da presença normatizadora do Estado que essas políticas e programas trazem consigo.  

 “O PSF é a proposta de mudança de modelo, não é um pacote básico de atenção 

à saúde para a população pobre” (COHN; NAKAMURA; GUTIERRES, 2009, p. 144). 

O PSF acaba pressionando a demanda por serviços de saúde, mas a linha de raciocínio 

desenvolvida por Cohn (2009) aponta para priorizar outro tipo de cenário para a 

administração pública direta der serviços de saúde.  

No entanto, a questão aqui não reside em valorar se isso é bom ou 
mau, em termos de princípio, mas em como fazer para que essas 
experiências, uma vez implantadas, não tragam para o interior do setor 
público de prestação de serviços a racionalidade privada do mercado 
na administração desses serviços, fazendo prevalecer o 
custo/efetividade, por exemplo, em detrimento da racionalidade social. 
É nesses termos que se coloca o “estar caminhando no fio da 
navalha”, e pode cair para o lado bom (prevalecer o interesse público 
e coletivo) ou para o lado mau (imprimir uma racionalidade 
econômica ao gasto público que é própria do mercado e, portanto, 
seletiva). 

 
Em Heliópolis, quando analisamos as práticas  desenvolvidas pelas Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS), observamos que ainda há uma baixa institucionalização 

do programa. Como o programa ainda é recente e os ACS estão há pouco tempo 

atuando, há ainda certas confusões a respeito de qual deve ser o papel e suas atividades, 

ao mesmo tempo em que a UBS ainda está organizando suas rotinas e, portanto, se 

utiliza dos trabalhos dos ACS para tanto. Além disso o trabalho de ACS na UBS 

Sacomã passou a ser terceirizado depois que a Associação Paulista Para o 

Desenvolvimento da Medicina (SPDM), da Universidade Federal de São Paulo, 

assumiu a gestão da unidade. As agentes são contratadas por tempo determinado e o 
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vínculo empregatício é altamente rotativo. Nessa perspectiva, as informalidades do 

dispositivo de “ordenamento estatal” ampliam-se para agir segundo funções que 

garantam sua permanência no tempo com o mínimo de custo, e, ao menos em teoria, 

com um mínimo de conflito social, “terceirizando” a responsabilidade para os 

indivíduos (GEORGES; SANTOS, 2016). 

A forma como os agentes fazem a reprodução e a transmissão da comunicação 

com o(a)s usuário(a)s no momento da entrega dos serviços é interessante para 

compreender o processo de privatização e a crescente segmentação do sistema de saúde. 

Os agentes têm como função conectar o(a)s usuário(a)s aos serviços públicos, residindo 

na comunidade onde trabalham. Efetivamente os serviços de saúde das clínicas, planos e 

laboratórios populares garantem apenas o atendimento médico e não tem a intenção de 

integrar o paciente, mas com a visitas das ACS, estabeleceu-se uma relação de 

complementariedade invertida entre o público e o privado que reforça a lógica da 

universalização excludente, transformando os iguais portadores de direitos universais 

em cidadãos-consumidores singulares com benefícios estratificados. 

A contradição posta é que isso não implica em melhoria ou mais proteção social, 

mas se justifica em programas mais fragmentados considerando-se a eficiência e o 

acesso. Essa é uma das faces da condição histórica que tem hoje o indivíduo periférico 

(RIZEK, 2016), a de ter que viver sob mil modalidades distintas dentro do sistema de 

saúde. O embaralhamento das fronteiras entre o sistema público e a esfera privada pôde 

ser observado tanto com relação às características particulares das respectivas áreas de 

abrangência, entre o posto de saúde e os serviços de saúde privados (farmácias, clínicas, 

laboratórios de diagnóstico), como aos vínculos estabelecidos pelas ACS com a 

respectiva população atendida.  

No período atual, a oferta de serviços públicos, e a sua contrapartida em termos 

de obrigações por parte da população para poder encaixar-se em um, ou em diversos, 

dos serviços relacionados, apresenta-se como um dos horizontes possíveis, ao alcance 

da “população-alvo”. Trata-se da condição de “transformar-se”, “empreender-se”, 

alcançando, desta forma, algumas das “saídas” possíveis. Estamos longe da perspectiva 

da reivindicação de algum direito coletivo, de cunho “universal”, mais do que um 

“governo dos pobres” (GEORGES; GARCIA, 2016; RIZEK, 2016), trata-se, no caso 

das mudanças sociais contemporâneas de um problema das relações sociais nas 

instituições e no cotidiano da periferia. 
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Tende-se a secundarizar um aspecto que está presente na sociedade e na saúde, o 

consumo de serviços, ou o que torna, e reforça o(a)s usuário(a)s um protagonista 

consumidor. Nesses termos, o desafio, seria então o de enfrentar a natureza pública do 

acesso aos serviços de saúde. Como articular os níveis macro e micro de análise, sem 

deslocar da história concreta a trajetória dos indivíduos na dinâmica social? 

Seguindo o argumento de Isabel Georges e Yumi Garcia dos Santos (2016), 

Cibele Rizek (2016) e Amélia Cohn, Eunice Nakamura e Kellen Alves Gutierres (2009), 

com a generalização do modelo de terceirização dos serviços públicos na cidade de São 

Paulo e o nível de aceitação da população, a permanência e a relativa ausência de 

conflito, pode ser observada nesta nota de campo que segue.  

Quando estava em campo me lembro de uma situação que me chamou a atenção. 

Estava sentado em frente ao consultório do ginecologista na UBS Sacomã, ao meu lado, 

várias pacientes esperam para fazer exames de Papa Nicolau. Eu aguardava a reunião 

com a Dr. Ana Carolina que combinou comigo às 14h uma conversa sobre a clínica 

médica popular, da qual é clínica geral. Ela trabalhava no posto de segunda à quinta das 

oito da manhã às cinco da tarde. Enquanto aguarda no banco de espera do posto de 

saúde, Fabiana, gerente do posto, entra nas salas de atendimento à procura de material 

para a coleta de Papa Nicolau com mais uma profissional. Não encontra, vai até a sala 

ao lado pega, uma lista e anuncia os nomes das usuárias que farão os exames de Papa 

Nicolau hoje. E explica que as demais usuárias que não estão na lista deverão falar com 

as suas agentes de família para pegar um agendamento para a próxima quinta-feira. 

Fabiana explica que o material do exame acabou, “tentei ver em outros postos uma 

transferência de material para cá, mas os materiais são de outro tipo e não servem para 

os exames que fazemos aqui”. “Entramos em contato com outras unidades mas devido 

ao laboratório ser diferente entre as unidades, o material também muda”. Uma das 

usuárias pergunta quando vai ter o material. Uma outra pergunta se vai precisar 

remarcar. Fabiana diz que elas precisam ver com as ACS o agendamento e que o 

material deve chegar na quinta. Uma das usuárias comenta com a outra que vai pegar a 

guia para fazer no particular. “Não é nem dez reais ali no Dr. Alegria”. Usuária: 

“onde?” “No Dr. Alegria ali perto do Gonzaguinha”. “Tô aqui, trabalho à noite e nem 

dormi”. “Vou perguntar se eles não dão uma guia, porque ai eu faço no particular”, diz a 

usuária. A porta da sala de exames está aberta. Ela entra na sala e pede uma guia. A 

profissional de saúde assina e entrega à moça. Ela sai com um: “consegui”, “vou fazer 

no particular”.  
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Como ficam as instituições de saúde a partir da perspectiva dos indivíduos?  

Para além de sua tradução no direito, apoiando-se em grandes princípios políticos e 

jurídicos, a igualdade busca ser concreta na vida social cotidiana, a do dia a dia. A 

igualdade deixa de ser o horizonte exclusivo da inclusão política ou das mobilizações 

sociais e se converte em um sofrimento nas interações institucionais77. Falarei aqui da 

horizontalidade dos laços sociais, a horizontalidade das interações face a face que faz 

parte da rotina dos serviços de saúde. A igualdade ao penetrar a vida social se traduz em 

reclamações generalizadas pela horizontalidade, em várias relações sociais, inclusive de 

maneiras diferentes a até contraditórias. A igualdade no âmbito das instituições busca 

ser traduzida em novas formas de sociabilidade, mais horizontais e menos verticais. 

 A afirmação destas transformações é observável na linguagem social na hora de 

descrever as dimensões das interações nos serviços privados. No entanto, a partir das 

relações hierárquicas, quais são os juízos de valores para as empresas? Por um lado, o 

juízo de valor das relações verticais é evidente na massificação promovida pelo 

mercado. Por outro lado, a demanda pela horizontalidade se expressa em constante 

questionamento contra os vícios da verticalidade. “Porque a minha mãe ela foi fazer um 

exame de mamografia, ela só levou o documento e o que aconteceu, ela voltou pra trás. 

Cliente Fleury não”. A segmentação. “Exatamente. Então, entra aquela música, ‘eu vivo 

uma cadeia hereditária onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais 

pobre’, então o rico é rico. Aí, fica naquela dinâmica que fala: você nasceu pobre então 

você é pobre. Mesmo que você tenha condições de trabalhar e ter algo melhor. Mas 

você é pobre, entendeu, você é pobre, é isso. Não tem dinheiro pra pagar o particular, 

então não vai ser atendido”, diz Ana C (CP).  

 Ana C é uma profissional da saúde com experiência em cargos administrativos. 

As suas observações são justas, porque para além de suas diferenças apontam para o 

essencial: a eficácia da ruptura da normalidade hierárquica pelo desejo da 

horizontalidade. A partir das posições de subordinação, as denúncias se multiplicam e o 

questionamento se torna muito carregado afetivamente. A raiva e a impotência, que 

servem de combustível, definem de maneira importante a tônica destes relatos, mas eles 

                                                           
77 Partindo da hipótese de Marco Aurélio Nogueira (2007) a sociedade convive com uma dinâmica de 
dificuldades institucionais e de “sofrimento organizacional” que desregula as práticas sociais e bloqueia 
as ações da sociedade civil, as chances do poder democrático numa situação histórico-social que parece 
estar não apenas estilhaçando, mas também perdendo os centros típicos de referência, de autoridade e de 
ordenação. 
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estão localizados onde a obsessiva redundância discursiva em torno do abuso das 

relações sociais é o rigor. 

 A razão é simples: a igualdade, ao se impor como horizonte normativo de laço 

social, faz crescer relações a partir dela, seja qual for o grau de hierarquia que as 

estruture formalmente. Em toda ordem igualitária é preciso saber lidar com relações 

verticais, uma afirmação que, por exemplo, todo assalariado nas sociedades 

democráticas subentende perfeitamente quando se dirige ao seu superior dentro do 

universo profissional. 

 Qual, então, é a particularidade aqui? Duas vertentes devem ser mencionadas. 

Primeiro a institucional. Trata-se aqui das modalidades em que se dá a sobreposição 

entre a problemática da igualdade e a da horizontalidade: onde em outros lugares a 

horizontalidade trabalha em uma linha relativamente sólida em que a igualdade fornece 

as suas bases, em Heliópolis a horizontalidade, nas suas interações frágeis, atua dentro 

das fraquezas institucionais da igualdade. Segundo, as lógicas relacionais. Em uma 

sociedade na qual o lugar próprio está definido em frações de poder e seu 

desdobramento imediato, persistente e contínuo, na relação com os outros, a 

horizontalidade tem dificuldade em encontrar espaço, como exemplifica bem o relato de 

Ana C (CP), sobre a falta de igualdade no tratamento aos clientes de diferentes posições 

sociais, “eu saio lá da recepção e digo: ‘olha o senhor não vai ser atendido porque o 

setor reagendou os clientes’, não tenho culpa da manifestação na Paulista. Ele vai ligar 

na ouvidoria, ‘qual o seu nome?’ Então eu tenho que atender ele. Porque eu tenho que 

deixar a corda arrebentar aqui. E aí eu sou egoísta porque eu me comporto 

egocentricamente. Eu não vou levar, porque é cliente Fleury, quem mimou ele não fui 

eu. Quem ensina ser tão desleixado, chegar com a receita atrasado, chegar atrasado 

independentemente de manifestação e de qualquer coisa, foi ao Fleury porque ele é rico! 

Agora eu sou pobre, trabalhadora”. As demandas por horizontalidade são bloqueadas 

por atitudes cada vez mais percebidas como reminiscências hierárquicas verticais. 

 Um dos grandes desafios com os quais estão se confrontando os indivíduos na 

comunidade de Heliópolis é a conciliação do princípio de interações de igualdade, e, sua 

tradução nas interações horizontais, com a realidade das desigualdades sociais e 

fenotípicas, das verticalidades funcionais e as reminiscências hierárquicas. O resultado é 

que, no âmbito das interações, a falta de respeito se converter em expressão natural para 

designar o que se percebe cada vez mais, como a origem das atitudes políticas 
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intoleráveis. As experiências não buscam erodir as aspirações horizontais que advém do 

princípio normativo que se inscreve no laço social. 

  As consequências principais se depreendem da tensão entre expectativas e 

experiências efetivas de horizontalidade: as instituições são colocadas em questão. 

 As pessoas têm o sentimento, no cotidiano de suas existências, de que não é 

possível crer nas instituições, ou melhor dito, que a inocência está proibida, o que 

implica um novo horizonte no modelo da individualização institucional. Essa também é 

uma entrada ambivalente da individualização. 

 O menosprezo institucional caminha lado a lado com a percepção dos abusos 

institucionais nas classes populares. São duas versões que explicam o menosprezo 

institucional, segundo Martuccelli (2010). A primeira versão: se é maltratado porque é 

pobre. Enfrentando essas situações constantemente, tendem a entendê-las como um 

juízo de valor pessoal na chave das classes sociais. A segunda versão: o maltrato não 

seria senão um índice de projeto de controle social, que seria alcançado tanto por 

mecanismos que revelam excesso de zelo como também pela inércia estratégica 

conferida aos programas sociais do sistema público. 

 Entre as classes médias, se a experiência também está presente, a interpretação é 

distinta. O menosprezo institucional constante que se percebe entre as classes populares 

se transforma em um maltrato pontual para aquelas classes, inclusive distante e pontual 

para quem não tem dinheiro. Isto aparece no relato de Maria B. (CM), quando fala do 

que acha da saúde e das estruturas dos serviços, em termos gerais. “A gente fica assim 

com muita dó das pessoas que precisa e não tem aquele atendimento adequado, né. Não 

é por aí?! Tem hora que eu falo, gente, olha nunca reclamei e não vou reclamar que se 

olhar assim, tem gente morrendo na fila. Agora o jornal que meu filho assinava faliu. 

Desde dezembro que não joga mais. Que não dá satisfação, você liga, você não tem 

retorno. Então eu lia muito sobre a saúde que vinha. Nossa, pessoas com seis, sete 

meses aguardando exame. Gente idosa. Outras acamadas pra fazer um exame. É triste, 

não é? É muito triste. Então eu falei pro meu filho. Para de ler, mãe. Se não acaba 

pegando alguma coisa. Você fica sensibilizado com as pessoas. Poxa, eu tenho. A outra 

com mais idade que eu. As vezes até mais nova, mas a fisionomia acabada porque a 

saúde acaba. Se não tem um atendimento bom. Se não tem condições. É muito difícil”. 

Perguntei como achava que isso poderia ser resolvido: “O governo que tinha que 

trabalhar direito. Você concorda comigo? Porque tá muito largado. Eu acho. Se a pessoa 
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tem dinheiro é bem atendido. Que nem na época, o tio do meu marido. Tava aqui no 

Heliópolis pelo INSS. Iam amputar a perna dele. Os filhos não deixaram. Vocês se 

responsabilizam? Sim. Assinaram. Pagaram a ambulância, os filhos. Levaram pro 

particular. Na hora arrumou um quarto. Por isso que eu falo, tudo é dinheiro, né. Acho 

que o governo devia rever isso daí”. 

Este processo pode ser enxergado como uma versão local de um processo mais 

geral, que levou a um deslocamento do conflito entre grupos sociais para um conflito no 

interior do posto de saúde de Heliópolis que reúne em um mesmo espaço a Unidade 

Básica de Saúde e o Atendimento Médico Ambulatorial. Este processo, a partir das 

nossas entrevistas, está especialmente presente nas classes populares, ainda mais 

presente no caso das mulheres, mas é também evocado por boa parte dos homens e 

mulheres das classes médias. 

 O mal-estar induzido pela crescente sensibilidade nas relações sociais não é 

outro senão o abuso que está incorporado, e que é relatado como um desrespeito 

institucional generalizado. Para descrever esta realidade, o essencial é que tanto a 

igualdade de tratamento e a horizontalidade da interação, à qual aspiram, são postas em 

questão pelo que é vivido como o menosprezo sofrido provocado pelas instituições. 

Entre nossos entrevistados este sentimento é patente, como no comentário de Neguinha 

(CP), “[...] eu não vou culpar o trabalho da equipe de fora, mas os de dentro. Que é onde 

tem uma diretoria que não tem voz, né. Então nós buscava não pra proteger ele lá dentro 

mas o povo aqui fora, entendeu. Era tudo funcionário, pensando neles e não em nós aqui 

fora. Nós pra marcar uma consulta tinha que ir com cuidado para não dizer que a gente 

tava lá pra exigir uma consulta mais rápida. Às vezes tinha, senhor, uma mulher grávida 

e não tinha uma cadeira. A gente conversava com a diretora e ela dizia: ‘ela tem que 

esperar’. Eu falava: ele já esperou demais. Você sabe desde que horas eu tô aqui? Mas a 

senhora também tem que esperar. Eu olhei ela de cima a baixo e falei, filho eu sei que 

eu tenho que esperar, tô procurando alguém pra socorrer essa mulher que tá grávida. Aí 

eu falei: você sabe com quem está falando. Ela disse não. Você está falando com uma 

pessoa daqui de dentro. Eu sou conselheira aqui dentro. Ela falou: você vai ser atendida 

como qualquer uma. Eu digo: ah, tá bom, tô satisfeita porque agora você se declarou, 

você foi infeliz nas suas palavras porque agora você quis dizer que aqui as pessoas são 

tratadas como qualquer um. Se comigo que sou do conselho gestor eu escutei isso, 

imagina os outros, né. Fui no diretor e disse: a partir de hoje eu venho ser consultada 

aqui a hora que eu precisar e quero ser tratada como gente e não como qualquer uma. E 
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Conselho Gestor eu não vou ser mais daqui não, de jeito nenhum. Você não pode? 

Posso sim, estou saindo e não quero me identificar como do Conselho Gestor mais 

nunca, né. De jeito nenhum e quero ser tratada com um tratamento digno. Porque o que 

a funcionária aqui de dentro falou que aí fora é tratado como qualquer um? Eu tenho, 

veja só, a cada dois anos, né, o conselho. Quatro anos no posto e completando quase 

mais dois anos no AMA. Dá seis anos. Tinha muita coisa ali que a gente procurava 

mudar e outas que não dava pra pensar diferente. Nunca vi mudar, nesse sentido”. 

Experiência comum, transversal aos grupos sociais, este sentimento se organiza em 

torno de lógicas distintas e, sobretudo, dá lugar a expressões diferentes segundo os 

grupos sociais78. 

 Como afirma Carolina (CP): “É por conta desse descaso. Você vai no posto de 

saúde e não têm médico ou têm médico, nessa tal de triagem que eu não sei como é 

feita. Tipo, se você tem um médico sentado lá na sala, por que ele não pode me atender. 

Porque por mais que a gente tinha o conselheiro da saúde lá, é uma pessoa, né Ricardo. 

É uma pessoa e o sistema é pesado. Eu acho que o sistema público de saúde, ele é bem 

sujo pra falar a verdade. Parece que não é concreto quando você não tá pagando. Parece 

que você tá fazendo um favor”. 

Por um lado, o menosprezo se expressa na experiência de serem ignorados, não 

escutados. Os comentários podem parecer banais: “Eu acho que rolou um conformismo. 

Se eu tenho dinheiro e posso pagar um convênio, tô nem aí, vamos se dizer assim. Ou se 

mesmo eu não tendo dinheiro, eu vou no médico, não, para que, pra me estressar mais, 

igual rolou comigo. Ou não vai pra lugar nenhum. Ou não vai nem no convênio, nem no 

posto, nem em lugar nenhum. Também tem isso, ninguém está se importando direito 

nem com a própria saúde” (Carolina, CP). Mas é justamente a banalidade aparente 

destas observações, e a evidência do sentido a partir do qual se enuncia a força da 

sensação de desconforto social e a tenacidade de sentimento de não ser escutado. “O 

                                                           
78 Segundo A. L. Strauss em “Medical Ghettos” apud Boltanski (1989, p. 43), “Os hospitais e as clínicas 
são organizadas para que o trabalho seja feito o melhor possível, do ponto de vista do pessoal médico; 
mas é muito raro que alguma coisa seja feita para minimizar a angústia do doente. O doente tem que se 
arrumar sozinho, e às vezes se perder quando o mandam ir ‘até o fim do corredor’. Os doentes são muitas 
vezes mandados para exame, de um serviço para outro, sem explicações, num tom imperioso e brutal. 
Essa situação aumenta sua ansiedade e não deixa de ter influência sobre seus sintomas. Após terem ficado 
sentados esperando durante horas, os doentes das classes populares estão em geral revoltados por ver que 
recém-chegados passam antes deles, mas ninguém lhes explica o porque das entradas e das prioridades. 
Além disso queixam-se de não poder chegar até os médicos de sua preferência e nos quais têm confiança. 
Quando os membros das classes superiores encontram-se em situação similar, podem sem dificuldades 
acionar certos métodos que lhes permitem furar o sistema (methods of beating the system) ou obter 
comodidades e informações que podem incomodar o pessoal, mas que diminuem sua ansiedade. Os 
pobres, esses não sabem como escapar ao sistema, afirma Boltanski (1989)”. 
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médico foi me atender e nem olhou na minha cara pra falar comigo. Chegou lá, eu pedi 

um atestado médico que eu tinha faltado do serviço. Ele falou que não tinha. Aí eu 

fiquei indignado”, disse inconformado Artur (CP). Neguinha (CP) evoca, uma 

experiência de revolta com o tratamento dado para as pessoas de Heliópolis. “Muitas 

conversas e nada cumprido. Meses, anos e nada acontecia. Eu vou dar um exemplo. 

Quando essa UBS foi construída, fizeram uma guarita lá nos fundos. Aonde que precisa 

vigiar nos fundos ou na entrada? De preferência se fosse ter uma que fosse na frente, né. 

Porque as pessoas iam fazer as coisas erradas e estacionavam carro. Tem uma guarita lá 

no fundo. Mas era uma lá e outra cá. Os funcionários iam falar que ali era vaga deles, 

entendeu. Ali teve várias ameaças ali dentro. No meio de nós tinha pessoas do 

movimento pesado. Porque nós precisava, primeiramente de Deus, segundo dele porque 

era respeitado. Chegava um ponto que a gente era obrigado a chamar. ‘Fulano vem aqui 

correndo’. E a voz dele vale muita coisa. Ameaçaram o médico, a enfermeira, 

quebraram a porta de vidro, tudo é baderna. Já por conta do que? Por conta dos maus 

atendimentos. De falta de médico. Por conta da demora de atender. Isso já deixava a 

gente transtornado, né”. 

 Por outro lado, o menosprezo institucional se traduz no menosprezo pelas 

interações horizontais nos serviços de saúde. Wandi (CP) comenta, por exemplo, a 

verticalidade do seu tratamento com o(a)s usuário(a)s: “Atendimento direto ao público. 

De recepcioná-los e direcionar aos consultórios. Aqui a gente só recepciona e faz a 

distribuição. Guia as pessoas, consultório tal, consultório tal, sala de medicação. Alguns 

pacientes falam ‘eu vou fazer no particular que é mais rápido’. Porque infelizmente 

demora. É independente da gente. Mas é pouco, não é muito não”.   

6.3. O DINHEIRO COMO MEDIADOR DO CONFLITO INSTITUCIONAL 

  “Você sabe como eu tava com muita dor de estômago, sentindo dor de 

estômago violenta, eu tive que pagar. Quando é uma coisa que dá pra esperar, você vai 

esperando, entrega nas mãos de Deus, como diz. Na época quatrocentos conto [R$ 

400]”. Questionada se havia pago direto ou em várias vezes: “Não, eu paguei direto. A 

minha mãe me ajudou a pagar. Porque pra tirar quatrocentos conto... ela me ajudou e 

depois eu devolvi o dinheiro”, diz Terezinha (CP). 

 Se o princípio que orienta a lógica do mercado é mais ou menos aceito no 

âmbito da saúde, o que na verdade choca os entrevistados são os dilemas morais que 
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este princípio alcançam uma forma extrema. Na representação dos entrevistados, um 

mundo separa a saúde pública, a dos ricos e a dos pobres. O que está em jogo por trás 

destas críticas é o valor da vida. Da própria vida. Uma vida que se julga tão digna como 

qualquer outra, mas que recebe uma resposta negativa devido ao tratamento 

institucional. A saúde, no Brasil, está atravessada pelo espectro do conflito de classe, e a 

classe se traduz em montantes diferenciais de dignidade para a vida no sentido mais 

básico. 

 Cleide (CM), ainda fala sobre outro motivo representativo da clínica em 

Heliópolis: “Mas o que eu vejo do crescimento pra ter vindo também o Dr. Alegria é 

uma outra coisa. Na comunidade, as pessoas estão envelhecendo, estão aposentando, 

então eles têm todo mês o dinheirinho deles certo, no dia certo. Eles não vão pagar 

aluguel porque já são moradores daqui a muito tempo. Então o que eles tinham de 

gastar para construir a casinha deles, eles gastaram construindo trabalhando e agora eles 

são aposentados. Quer dizer se é um aposentado, é uma aposentadoria, mas se é um 

casal já são duas aposentadorias que no dia certo está na conta. E com todo o trabalho 

feito na comunidade pela Igreja Católica, mas também pelas Igrejas Evangélicas, 

também cresceu muito aqui dentro o trabalho que a gente faz com as crianças há mais 

de trinta anos aqui é o que cada um tem que se preocupar em cuidar da sua saúde que 

isso é o mais importante. Então queira ou não a gente botou na cabeça das pessoas que 

médico não é para dar remédio pra curar dor, você tem que cuidar da saúde. E com ele 

tendo o salário da aposentadoria todo mês certo, o que eles vão fazer, cuidar da saúde. 

Se ele tem esse local próximo da residência dele [usuário] que não precisa nem pegar 

ônibus, ele [usuário] vai sozinho. Então pra ele é muito bom. Pra o grupo que vem e 

monta essas clínicas, é muito bom pra eles. O único ponto negativo é que tira a 

responsabilidade do Estado de fazer isso que era obrigação deles”. 

Obviamente, esta crítica não tem emergido apenas nas últimas décadas, e não é 

resultado das percepções democratizantes. No entanto, por trás das críticas habituais e 

recorrentes sobre a administração, se expressam novas questões. Por um lado, nesta 

queixa intencional é visível a presença de uma concepção consumista da administração; 

por outro lado, é simultaneamente visível a presença de uma posição autenticamente 

cidadã. 

 A lentidão administrativa é particularmente criticada. Raquel (CP) fala sobre as 

novas alternativas de acesso quando pergunto sobre as clínicas médicas populares em 

Heliópolis: “Isso, eu usei uma vez só, e assim, conheço pessoas assim, que essa 
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particular que você tá falando. Ajudou muito, ajudou muito, porque, mesmo a gente 

sendo classe pobre, uma classe mais pobre, demora muito você esperar um especialista. 

Então você faz um sacrificiozinho e usa. Aliás, eu acho que tá aumentando porque já 

tem uma nova perto da avenida”. Há depoimentos de usuário(a)s, como o de Marcela 

(CM), que procuram as clínicas populares como alternativa: “Fiquei sem convênio e 

precisei ir ao dermatologista. Mas nem tentei o SUS, acho que demora muito”, afirmou 

enquanto esperava o orçamento para um hemograma completo em uma clínica popular. 

“Eles querem me cobrar uns R$ 200 pelo exame. Sinceramente, achei um pouco caro, 

vou pesquisar em outras redes. A gente vê um monte delas por ai”. Ana C (CP) diz o 

mesmo: “Uma vizinha tava reclamando da demora na consulta aqui... eu falei parece 

que no Dr. Consulta não é muito caro, sessenta [R$ 60]. Aí ela foi e parece que ela já foi 

fazer a mamografia. Aí ela pagou cem [R$ 100] pra fazer. Aí ela foi lá pegar o exame e 

levou no médico”. Maria (CP) critica ambos os setores público e privado de saúde. “Na 

época o convênio era bom”. Questionada se hoje teria um convênio, ela diz: “é tudo 

caro e quase igual ao SUS. Porque demora pra burro. [...] Venho no dermatologista no 

Dr. Alegria e economizo trinta [R$ 30]”. Sobre o SUS ela diz que é muito demorado: 

“Meses”. “No Dr. Alegria, eu marco e em três dias sou atendida”. Rita (CP) diz que é 

melhor fazer os exames pela clínica particular e levar para o SUS. 

 Vale a pena insistir: por trás de todas as críticas, é preciso advertir sobre a 

novidade em curso. Os cidadãos são cada vez mais propensos a pedir respostas às 

instituições e ao mesmo tempo solicitados a dar respostas próprias para as faltas de 

resposta institucionais (SADER, 1988; EVERS,1984; SANTOS,1994)79. 

No mesmo dia de trabalho de campo, em entrevista com a médica da equipe da 

agente Maria SF que acompanhava em visita domiciliar me revela que trabalha na 

clínica médica Dr. Consulta como clínica geral. Segundo a médica da UBS Sacomã: “a 

consulta custa R$ 98 e os exames podem ser feitos à preços populares. Com 

parcelamento do pagamento de doze a vinte e quatro vezes”. Perguntada sobre a suas 

impressões sobre o projeto de clínicas particulares como o Dr. Consulta ela afirma que é 

                                                           
79 Diversos trabalhos de referência na literatura do período da redemocratização já caminhavam nessa 
direção, porém em um contexto de formação do tecido social diferente do atual. Sader (1988) cita a 
ampliação política a partir da criação de uma nova concepção política, constituída a partir das questões da 
vida cotidiana e da direta intervenção dos interessados. Evers (1984) comenta que os esforços das 
ditaturas militares para suprimir a participação política tiveram o efeito exatamente oposto de politizar as 
primeiras manifestações sociais por moradia, consumo, cultura popular e religião; Santos (1994) 
argumenta que a novidade dos novos movimentos sociais não reside na recusa das políticas mas, pelo 
contrário, no alargamento da política para além do marco liberal da dicotomia entre Estado e Sociedade 
Civil. 
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“bonito” e “legal”. “São milhões investidos ali”. A doutora trabalha na clínica do 

Sacomã, ao lado de Heliópolis e na clínica Dr. Consulta no Jabaquara, aos finais aos 

finais de semana, quinzenalmente. Perguntada sobre se já atendeu algum(a) usuário(a) 

da UBS lá no Dr. Consulta. Ela diz que sim. “Também estão fazendo pequenas 

cirurgias, como pedra na vesícula, cisto renal”. “As cirurgias eles dividem, no cartão de 

crédito”. Pergunto se as pessoas que estão se endividando com o pagamento direto e ela 

comenta comigo que nos prontuários dos pacientes sempre aparecem as notas fiscais das 

consultas com as contas que geralmente estão divididas em mais de uma vez. Segundo a 

doutora normalmente eles pagam um pacote que inclui a consulta, o exame e uma 

cirurgia. A doutora me explica o processo de marcação das consultas. “Os atendimentos 

e o agendamento das consultas são feitas pela própria recepção, aplicativo, computador 

ou telefone”. “Eles chegam, pagam a consulta e depois vão para outra sala onde 

acontece uma pré-consulta com uma auxiliar de enfermagem que geralmente tira a 

pressão do paciente”. E sobre a sua entrada na clínica particular ela me diz que quando 

começou a trabalhar recentemente na UBS Sacomã recebeu um folheto em frente ao 

posto de saúde. Logo chegam os outros profissionais do posto que vão acompanha-la na 

visita domiciliar”. (Nota de campo, 12/12/2016) 

Nesse sentido, é possível afirmar que em face da dissolução entre o público e o 

privado, a impossibilidade de diferenciá-los, deixa as categorias analíticas inoperantes. 

Os múltiplos fluxos de articulação entre o público e privado, nos mais diversos cenários 

– sejam eles a dupla porta de entrada, a dupla militância, o subsidio a excelência 

privada, a compra de serviços, incorporação de tecnologias, consumos e insumos, as 

OSS, as contratações terceirizadas – consolidaram uma realidade que está muito distante 

das lutas sociais dos anos 80 em Heliópolis e do projeto original que foi plasmado na 

Constituição e na Legislação ordinária. Mas, contraditoriamente, já não há mais 

oposição ao SUS. Todos querem o SUS, ou todos querem sua fatia no SUS. Segundo 

Teixeira (2011), este é um novo cenário e uma nova correlação de forças que devemos 

entender para poder enfrentar. Configura-se uma dependência que afeta diretamente o 

cidadão no seu cotidiano e os movimentos da sociedade civil na luta pela 

horizontalidade dos direitos sociais, logo após a consolidação dos direitos universais da 

saúde na constituição de 1988. 

Imprevistos diversos, que são percebidos como uma ameaça permanentes por 

falta de uma rede de segurança que os proteja. O que interessa destacar é o tipo de 

consciência que expressam os indivíduos frente a estas eventualidades. Um sentimento 
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de impotência, mais ou menos pronunciado: “A minha prima perdeu o emprego 

recentemente, foi demitida, a empresa fechou. Aí todo mundo falou assim, ‘ah, o que 

ela vai fazer’. Ela vende bijuteria, ela vende pra caramba e ela vive disso. E agora ela 

resolveu montar um salão de festa. Ela vai ser autônoma. Eu gosto de trabalhar na 

associação porque eu posso falar coisa que no mercado não tem. Quando as pessoas 

estão numa empresa ela tem muito medo de falar porque se não vai perder o emprego”, 

afirma Ninine, dirigente social (CP). A preocupação se encontra intimamente 

relacionada com a perda de autonomia e as suas consequências sobre as oportunidades 

de trabalho. “Tem muita casa que tem gente morando em cima de gente. Dois cômodos 

pra uma família de seis pessoas, que não tem condição de construir, também e você é 

neutro a isso. Eu tô trabalhando e tenho o meu salário, ainda não me afetou. Só vai se 

sentir afetado quando for demitido”80 (Daniela, agente de sáude, CP). 

Os eventos são múltiplos e variados. Seu José, aposentado, (CM) comenta que a 

filha perdeu o plano depois que o marido a largou. “A situação é que ela foi largada pelo 

marido e tem duas filhas. O marido tem outra família e quer mudar para a Bahia com a 

nova mulher e as filhas. A minha filha tem esquizofrenia e desenvolveu síndrome do 

pânico. Tinha plano de saúde, mas o marido tirou para dar para a esposa que teve um 

bebê recentemente”. O impacto do abandono do cônjuge, embora seja geralmente muito 

diferente entre as categorias sociais, às vezes pode levar a forte desestabilização social. 

 Mas é o surgimento de uma doença que melhor exemplifica esta lógica, tanto os 

custos que gera, e muitas vezes testa não só a solidariedade intrafamiliar, mas também a 

capacidade de lidar com dívidas que se tornam crônicas. O relato da dona de casa Kelen 

(CP) é eloquente. “Eu já fui mãe. Eu na época não tinha plano de saúde, não tinha nada. 

Eu fazia todo o meu pré-natal no posto de saúde. Só que era muito ruim. Era uma guerra 

pra arrumar horário. Na época ele queria nascer e eu estava de oito meses. Eu tava 

muito próximo do hospital Bosque da Saúde. E é um hospital particular. Ah, eles não 

queriam me receber de nenhum jeito. Eu não sei se tinha a lei, ainda, que qualquer 

hospital é obrigado a te receber, né. Acho que foi por isso que eu ganhei o processo. A 

                                                           
80 Desemprego maior e queda de renda fazem clínicas populares avançarem. Conhecida por cobrar no 
máximo R$ 120 por atendimento, empresas como Dr. Consulta, MinutoMed e Acesso Saúde tiveram 
expansão de cerca de 40% na procura nos últimos meses; em 2015, pela 1ª vez em dez anos, caiu o total 
de beneficiários de planos de saúde. Pela primeira vez em dez anos, o mercado brasileiro de planos de 
saúde fechou em retração. Em 2015, houve debandada de cerca de 766 mil beneficiários, reflexo direto da 
crise econômica e do aumento do desemprego. Esse movimento, no entanto, tem servido de combustível 
para outro segmento, o de clínicas populares, que está em plena expansão. Matéria de Renato Jakitas para 
o jornal Estado de São Paulo. Quinta-feira, 17 de março de 2016. 
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médica até me recebeu e falou: se eu te mandar pra outro hospital agora você vai morrer 

junto com o seu filho. Eu não era nem pra tá aqui, graças à médica, né. Mas o cara do 

hospital não queria me receber porque enquanto eu não desse um cheque, alguma coisa 

lá. Enfim eu sei que eu entrei, a médica fez o meu parto lá na hora. O meu bebê nasceu 

com sete meses e pouco. Ele nasceu bem, a única coisa, que ele não conseguiu 

desenvolver era os pulmaõzinhos que não tavam inteiros. Ela falou que o bebê ia ficar 

um tempo na incubadora, menos de quinze dias, e ele vai pra casa. É só isso que ele 

tem. Aí ele ficou três dias lá no hospital do Bosque e os caras praticamente expulsou eu 

e ele de lá. Um falava que o leito era muito caro já tava dando mais de não sei quantos 

mil e eu não queria transferir. Só que eu era leiga, o pai do meu filho chegou na época e 

transferiu a criança para o hospital das Clínicas. Nessa transferência, ele foi sem soro, 

sem cuidado médico nenhum. Pegou infecção durante o caminho. Chegou no hospital 

das Clínica a médica falou pra mim: mãe, você vai direto na polícia denunciar esse 

hospital, porque o que fizeram foi negligência total. Eu não cheguei a ir porque o meu 

parto foi cesárea e eu ainda tava em recuperação. Passou uns seis dias ele faleceu 

porque não aguentou. Aí passou um tempo, o hospital veio me processar na época. E eu 

fiquei, cara, como o hospital mata o meu filho e me processa! Aí eu processei eles 

também. Eu já ganhei a causa contra eles mas o dinheiro tá preso porque o processo que 

eles têm contra mim ainda tá enroscado porque eu não tenho o dinheiro pra pagar. É 

muito triste a situação porque foi por conta de dinheiro. Você quer matar a pessoa 

porque ela não tem dinheiro”. Poucas vezes, frente a situações de crises de saúde, os 

indivíduos são colocados à prova com tanta força. 

“É meu plano de saúde que aqui não atende, né. O posto de saúde é uma 

maravilha, só que não. No posto de saúde, a última vez que eu fui eu tava com muita 

dor no joelho porque eu tenho tendinite e assim eu não procuro médico e também não 

tomo remédio. Eu tomo um chá. Ou tomo um chá ou espero passar por conta de Deus. 

Porque a minha mãe que fala que tá com dor de cabeça, toma remédio. Mãe, eu não vou 

tomar remédio, vai passar. Depois o seu corpo acostuma e você vira um drogado. Aí eu 

fui no médico porque não parava de doer. A menina que me atendeu nem me olhou na 

minha cara. A recepcionista tudo bem, mas aí você faz uma triagem e nessa triagem a 

enfermeira perguntou, ‘é a pior dor da sua vida?’ Como que eu vou saber se é a pior dor 

da minha vida. Tá doendo muito, tomara que seja, porque se tiver uma dor maior que 

essa, obrigada eu não quero passar. E ela me deixou um hora e meia esperando na 

recepção. Só tinha eu no posto de saúde. Eu falei não é possível. Eu já tava quase 
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começando a chorar. Porque o descaso, o descaso é muito grande. Eu acho que o de 

casa não é do espaço. Talvez elas estejam desgastas por conta de salários, de carga 

horária de trabalho, mas eu acho que esse descaso por que você tá na favela. Igual a 

gente falou aquele dia, em posto de saúde fora você é bem tratado porque dentro de 

Heliópolis. Só porque a gente é da favela. Foi você que escolheu a sua profissão. Quem 

escolhe medicina, enfermagem, tem que saber que você vai trabalhar com todo tipo de 

gente. Vai entrar gente mentirosa, gente fedida. Eu tava cheirosa nesse dia. Vai entrar 

gente arrumada, sangrando, e você vai ter que atender essa pessoa com o mesmo zelo do 

que você vai atender o prefeito. Se ele for lá, todo mundo é sorridente e feliz. Sabe, dá o 

mesmo atendimento do prefeito que você dá pra outras pessoas, pra população que é 

quem paga o seu salário. É, você percebe o descaso quando você vê vídeo na internet de 

pessoas em posto de saúde, e o profissional tá tipo meio, as vezes, meio esnobe. As 

vezes até tá na razão dele, mas é que a situação chegou num nível, sabe, que fica. Eu 

resolvi pagar o convênio justamente por conta disso. Porque querendo ou não o 

convênio te trata melhor, porque você tá pagando, né. Você também tá pagando no 

público, isso que falta”, afirma a dirigente social Carolina (CP). 

Muitas das experiências da existência, cujo significado, sem dúvida excede estes 

registros, caracterizam-se por serem percebidas como fontes ativas de desestabilização. 

A vida é, então, suscetível a converter-se em uma sucessão ininterrupta de dificuldades, 

que passa de um problema ao outro: incidentes administrativos, de circulação, 

institucionais. Um acúmulo de dificuldades suscetíveis, e aqui está o núcleo do assunto, 

de tradução em causas duráveis de “queda livre” social. 

O que interessa é por em relevo o desequilíbrio social que estes relatos deixam 

transparecer. De todos os lados, a vida é marcada por esses acidentes, que não somente 

recaem de maneira diferente nos grupos sociais, mas também são mais ou menos 

absorvidos pelas posições sociais ocupadas pelos indivíduos. Pelo contrário, e este é o 

sentido dos relatos colhidos, em Heliópolis as vicissitudes trágicas da existência são 

traduzidas muitas vezes em desequilíbrios sociais, risco real para muitos indivíduos que, 

inclusive com plena consciência dos riscos que assumem, sem uma rede que os proteja.  

Experiências propriamente existenciais, e o que nelas deve reter nossa atenção 

neste momento, são suas consequências em termos de vulnerabilidade social. É preciso 

dizer que estas experiências não se reduzem jamais a este aspecto. Nos relatos reunidos 

não é necessariamente este lado que é destacado. A dor que é indeterminável, o 

sentimento de uma vida desvelada ou a cicatriz que não se fecha são parte desta 
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verdade. Os relatos também são fortes. Nem sempre os fatores existenciais se 

transformam em fatores de desequilíbrio. Mas a tendência está presente, e no fundo, à 

luz dos nossos relatos, isso é mais frequente do que muitas vezes se admite. 

A relação com estes relatos é que a compreensão dos fatores do processo de 

individualização é inseparável da velocidade das mudanças dos ritmos de vida das 

pessoas entre a casa e o trabalho.  

6.4. O TEMPO DAS POLÍTICAS SOCIAIS E O TEMPO DA VIDA 

 Na primeira etapa da modernidade, desde o advento da sociedade industrial, 

claramente o tempo se converteu em uma fonte fundamental de coerção. Este controle 

temporal passou para uma lógica temporal pós-moderna marcada por uma intensificação 

dos ritmos, por momentos fugazes, a velocidade generalizada da vida. Segundo esta 

interpretação, o que se acentua é um processo de progressiva aceleração social e 

histórica dos eventos, uma experiência de fragmentação do tempo e uma compressão do 

espaço-tempo (SANTOS, 2014). Nesta perspectiva, Hartmut Rosa (2016) apresenta três 

grandes motores desta aceleração: a tendência capitalista de economizar tempo (porque 

tempo é dinheiro); a generalização da ideia de mudança permanente como elemento 

maior da modernidade; e por último, uma aceleração do tempo mesmo como 

consequência, ao nível das representações da inserção em uma sociedade complexa, um 

processo que, no plano propriamente social, seria induzido por uma tripla aceleração 

(tecnológica, da mudança social, e dos ritmos de vida), que se manifestaria por um 

aumento do número de atividades que devem efetuar-se sobretudo pela aparição de 

novas fronteiras e imbricações temporais, uma realidade que faria com que os 

indivíduos privilegiassem unilateralmente o tempo presente como principal horizonte 

temporal de suas existências, posto que em sua ausência, a vida corre o risco de 

transformar-se em uma experiência fragmentada e interminável (BAUMAN, 2008b). 

Um processo que induziria, inclusive, a múltiplas patologias coletivas e individuais, 

através das quais as pessoas buscam paradoxalmente desacelerar suas vidas em meio a 

uma sociedade que ganhou, globalmente, em tempo livre. 

 A imagem é plausível de forma muito ampla. Não obstante, o tempo em ação na 

periferia da metrópole, entre o posto de saúde e a clínica médica particular, se 

caracteriza menos pelo problema generalizado da aceleração do que pelo tema do 

desequilíbrio entre os tempos. Os fenômenos de aceleração não estão ausentes em 
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Heliópolis, porém, ao menos ao nível das experiências individuais, o desejo 

majoritariamente expressado pelos indivíduos é a busca de um equilíbrio entre o 

trabalho e a família. Na crítica da aceleração se mesclam outros elementos: com muita 

frequência a denúncia da aceleração da realidade está associada à experiência 

desconfortável a respeito das interações com os outros. A queixa sobre a aceleração é 

específica, com a denúncia de um sentimento difuso, mas generalizado, de irritação nas 

relações sociais, e que aparece com especial importância nos encontros entre médico-

paciente. 

 O equilíbrio é fundamental na ausência de uma regulação institucional, porém 

ele aparece como um projeto agonizante. 

 Na União Europeia assim como nos Estados Unidos houve, de fato, muitos 

dispositivos do que se tem denominado work-life (WAHL, 2011) ou seja, práticas de 

harmonização entre a vida dentro e fora do trabalho. Estas práticas incluem 

flexibilização temporal e espacial de trabalho, e a oferta aos assalariados de um 

conjunto de recursos em termos de saúde, cuidado com os filhos, vida cotidiana ou 

projetos pessoais. Tratam-se de fatores que tiveram que ser tomados em consideração à 

medida que a vida pessoal dos assalariados terminou impondo coerções que os 

empregadores não puderam mais desconhecer: resistência ao deslocamento, 

disponibilidade limitada de tempo, estresse, de carreira de promoções, rejeições a tempo 

parcial, e até mesmo demissões.  

Trata-se de uma tomada de consciência coletiva que fez com que, em muitos 

desses países, um emaranhado institucional e uma linguagem política tenham dado o 

marco para a articulação temporal. Aqui a legitimidade do próprio tempo é muito maior 

(BECK; BECK-GERNSCHEIM, 2001), e a conciliação do tempo é uma importante 

preocupação institucional que conhece, inclusive, variantes nacionais em função dos 

modelos de Estado de bem-estar (ESPING-ANDERSEN, 1991). O importante a reter 

aqui é que esta problemática se converteu, nas últimas décadas, em um dos mais 

importantes setores de inovação de políticas sociais efetuadas, e para além dela, a vida 

concreta e cotidiana dos indivíduos.  

A relação entre o tempo de trabalho e a vida fora do trabalho resultou em um 

conjunto importante de estudos, e rapidamente criou-se a questão sobre qual era o 

melhor termo para descrever precisamente a tensão entre ambos. Para alguns, a ideia de 

conciliação deixava subentendida a possibilidade de um acordo por fora das coerções 

sociais. Em termos de tempo, a conciliação das políticas sociais com a vida fora do 
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trabalho é central nas instituições. Nesta direção as políticas sociais são, em muitas 

ocasiões, objeto de críticas abertas.  

Em Heliópolis o desequilíbrio entre o tempo do trabalho e o tempo da família 

faz parte de um processo estrutural ao qual os indivíduos devem dar, a partir de seus 

diferentes repertórios, e de maneira muitas vezes solitária, uma resposta pessoal. Este 

desequilíbrio de domínios se impõe, assim, com especial virulência devido ao escasso 

debate público e à inexistência de contra-tendências institucionais à invasão da vida 

pelo trabalho ou à desvalorização do tempo livre. O sentimento de solidão pessoal, em 

meio a vidas cotidianas duras é, deste modo, uma experiência maçante. 

Como indicamos, a existência ou não de políticas sociais que tentam regular o 

tempo é mais que importante. No entanto, não é somente relevante sua, senão o caráter 

dessas políticas. Inclusive quando elas existem, o principal objetivo é, em geral, de 

índole estritamente funcional, como aumentar a produtividade dos assalariados, e raras 

vezes elas se inscrevem em uma perspectiva mais individual e plural, o que supõe tomar 

em conta outros âmbitos da realização pessoal. Inclusive quando esta problemática é 

objeto de políticas públicas, o fato de que o tempo seja reduzido à única questão da 

reconciliação trabalho-família conota inevitavelmente um déficit institucional 

importante, dados os anseios e expectativas que têm hoje os indivíduos. A oferta 

política traduz mal e, inclusive, às vezes simplesmente não reflete a demanda. As 

demandas em direção a uma sociedade de bem-estar não são em absoluto inexistentes, 

mas estas tendem a ser negligenciadas por uma sociedade de consumo. 

Em resumo: o tempo é urgente, uma vez que um desequilíbrio produzido 

estruturalmente não é compensado ou contrabalançado por uma vontade institucional. 

Ou somente o é parcialmente. Ao contrário, a urgência do tempo é depositada sobre as 

costas dos indivíduos. Eles devem encontrar, segundo as suas capacidades e em meio 

aos seus diferentes repertórios, como lidar com esse desafio. Este é um exemplo 

significativo de como, no quadro mais geral do processo de individualização, o tempo 

pode, apesar de uma fraca ou muito escassa visibilidade no emaranhado institucional da 

sociedade, ser muito significativo no nível das experiências individuais. 

Na ausência de fortes e claras regulações institucionais, um conjunto plural de 

estratégias na casa, no trabalho, na vida familiar, tentam equilibrar os diferentes âmbitos 

temporais dos indivíduos na estruturação das diferentes classes sociais. Odécia (CP) fala 

sobre a sua atividade de cuidadora de idosos: “A minha vida se resume ao trabalho e a 
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casa. Saio pouco. Essas coisas ficam para segundo plano”. A estratégia é paradoxal, 

porque consiste em buscar um equilíbrio pessoal através do desequilíbrio estrutural. 

Para este grupo de indivíduos, o trabalho não é o problema, mas a solução. Soma-se a 

isso, muito concretamente, um profundo sentimento de desequilíbrio de tempo.  

Contudo, se esta experiência não é nova, ela transmite uma questão extrema em 

Heliópolis. Como se resiste a esta experiência quando as instituições dão pouco ou 

nenhum apoio? Ou seja, o horizonte do tempo do trabalho sem fim se transforma no 

único suporte existencial. Este relato não foi isolado. Em muitos outros relatos o 

trabalho foi descrito como uma realidade na qual se dedicava o essencial do tempo. 

Ante o álibi da necessidade econômica, por trás dele, muitas vezes, se deixava 

vislumbrar uma necessidade de tipo existencial, uma necessidade que remete muito 

menos à carência de um sentido pessoal e coletivo de vida entre os entrevistados do que 

a uma dificuldade concreta de sustentar a vida.   

O trabalho, seja qual for a razão, é um suporte da existência. “Estou com crises 

renais, já tive câncer e agora estou com um novo nódulo na clavícula esquerda. Fiz 

radioterapia e quase morri. Deram uma dose maior. Precisei assinar um monte de papel 

para ir para a mesa de cirurgia. Inclusive um que dizia que poderia afetar uma parte do 

cérebro que se liga à fala. Agora preciso fazer novos exames para fazer uma nova 

cirurgia. Prefiro trabalhar do que ter a permissão de afastamento e auxílio doença. 

Trabalho para esquecer”, diz Marcela (CM). A sua legitimidade é menor no que toca o 

âmbito familiar, mas ainda assim é um suporte suficientemente eficiente para ser 

assumido publicamente.  

“Não, pra falar a verdade eu tenho seis meses de convênio [Greenline]. Desde 

novembro de 2016 e não usei ainda. Usei uma vez que eu tava precisando porque estava 

com dor no pescoço. O pessoal falou que era caxumba. Gente, mas a minha mãe falou 

que você só tem uma vez. Não é caxumba, porque eu tive quando era criança e a minha 

mãe falou que é só uma vez! Eu peguei, fui no posto. Tô lá no posto, não tipo... não 

tinha ninguém adulto, só tinha muita criança. Aí a Daniela falou, Carolina vai no 

convênio. Tem um ali no Ipiranga. Aí eu falei, caramba! Vou ter que ir lá no convênio. 

Aí eu peguei tive que pagar o Uber, ir até o convênio. Gastei R$ 30 reais. O pronto 

atendimento fica no Ipiranga. Cheguei no pronto atendimento, não puderam fazer nada 

por mim. Era um pronto atendimento, não era um pronto socorro. Não tinha máquinas 

pra fazer exame, não adiantou muito porque eu tinha que ir até a Brescia, que é onde 
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fica o Hospital do convênio, e eu tava no horário do trabalho ao mesmo tempo. Gente, 

Deus cura” (Carolina, CP). 

A causa da falta de tempo, por causa da lógica do trabalho, deve ser submetida a 

um ordenamento. Uma rotina estrita da vida que abarque cada momento. Um 

sentimento, destacamos, particularmente vivo entre as mulheres ativas, assalariadas, 

com filhos, que com ou sem ajuda de familiares, estão submetidas a uma pressão 

temporal. Raimunda conta a sobre o trabalho anterior que teve no hipermercado Extra 

como gerente durante 15 anos. “Mudei de emprego e decidi por uma vida com mais 

tempo pra a minha filha e pra mim. Ganho bem menos”. E mesmo não sendo um 

trabalho diretamente ligado ao curso de pedagogia a distância que está fazendo, fala 

bem da atual experiência. A principal estratégia é a de buscar reequilibrar, a partir de 

suas próprias forças pessoais, a vida cotidiana. “Olha, meu filho tá doente, se eu for 

pegar o ônibus para chegar no próximo posto do SUS vai demorar muito” afirma Ana 

depois de ser questionada por que frequenta a clínica médica de baixo custo em 

Heliópolis. Muitas vezes isso se traduz na necessidade de uma organização do tempo e 

das atividades, outras vezes, este equilíbrio passa pela busca de estratégia pessoais que 

consigam romper a fronteira entre o espaço-tempo do trabalho e o espaço-tempo 

doméstico. Entre as mulheres é possível observar que os efeitos são menos 

ambivalentes, o que se tem denominado de padronização do espaço doméstico. O 

resultado às vezes pode ser contraintuitivo, ou seja, a agenda do tempo onde as ações se 

sucedem sem respiro, e onde sobretudo, todo imprevisto (a doença de um filho, por 

exemplo) acarreta severas disfunções na jornada. Do ponto de vista da organização do 

tempo, a vida é vivida sem cenário de mudanças de peças. Jeane (CP), na recepção de 

uma clínica médica de baixo custo de Heliópolis, comenta que os preços valem a pena. 

“Ginecologista vale a pena. Aquele exame de densitometria óssea, também é muito 

procurado”. Ela tem um filho, o caçula, que nasceu com uma doença dos ossos, e todas 

as sextas-feiras precisa ir à Santa Casa. O marido vai às vezes, porque trabalha com 

conserto de eletrônicos e computadores em casa. Além do trabalho de agente 

comunitária de saúde das 08h às 17h, Jeane estuda na Faculdade Anhanguera com o 

financiamento Prouni do governo federal, e atravessa a cidade de São Paulo para chegar 

lá. Ou, como Carolina (CP), que quando questionada sobre o dia a dia no trabalho diz: 

“corrido assim que nem você viu. Aqui é tranquilo mais um dia, o resto é assim. Eu sei 

que eu fico doida, mas eu fico feliz de trabalhar aqui, porque é isso, todo mundo quer tá 

junto, quer participar, quer conhecer...”. 
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 Com os homens ocorre o contrário; menos habituados por sua socialização nesta 

gestão simultânea e apertada da agenda diária, e, sobretudo, menos responsáveis pela 

carga mental e material da casa. Na nossa pesquisa as mulheres expressaram uma maior 

capacidade, e obrigação, para administrar um uso plural do tempo livre, enquanto os 

homens privilegiam muito marcadamente um domínio, o do trabalho, sobre todos os 

outros. No entanto, e apesar destas importantes diferenças, expressaram o sentimento 

comum de desgoverno do tempo em suas vidas (GEORGES; SANTOS, 2016).  

Finalmente, todos têm o sentimento de que é preciso fazer mais coisas, mais 

complexas, em menos tempo. O resultado é um sentimento de urgência e de estresse 

permanente na vida cotidiana. Se isto se dá entre alguns homens, é, sem dúvida, entre as 

mulheres que se expressa com mais força. Uma estratégia que, frente aos desequilíbrios 

estruturais, se busca encontrar com um equilíbrio individual. O que se persegue no final 

das contas é uma estabilização pessoal e familiar. Mais do que isso, buscam ativamente 

continuar fazendo coisas que as interessam, não se resignam, se colocam em posição de 

ganhar tempo ao tempo, ou de evitar, pelo menos, perder as prioridades, sem que isso 

implique em amputar suas existências pessoais. Para fazer uma analogia, falamos em 

“acrobatas-malabaristas”, para acentuar o caráter fortemente individual no qual se põe 

em prática esta estratégia. 

Rita (CM) fala sobre a nova rotina depois que as ACS começaram a visitar a sua 

casa. “Elas me orientaram e eu segui o programa”. Ela fala sobre os dias da semana em 

que frequenta as atividades e passa para o marido e a filha quando chega em casa. A 

filha pega o pau da vassoura e mostra como a mãe faz. “Isso tudo me ajudou com a 

síndrome do pânico que estava. [...] Não conseguia sair de casa, pegar o metrô, ir aos 

lugares que precisava. [...] Sentia falta de ar. Passei com a psicóloga no posto, faço 

atividades físicas no CEU, terapia de grupo e atividades na Igreja Santa Edwiges”. Para 

as mulheres entrevistadas, em consequência de sua tendência a privilegiar o âmbito do 

trabalho, é um desafio que vai muito mais além da solitária conciliação do tempo entre o 

trabalho e a vida familiar. São outros tempos: a sociabilidade, a participação, e o tempo 

para elas mesmas. É para ter acesso a estes outros tempos, que se colocam em diversos 

projetos. Uma situação que se revela impossível até que uma solução seja encontrada 

em meio à corda bamba e os malabares. 

A família é o valor supremo, mas o trabalho é o meio para satisfazer suas 

necessidades. Sem trabalho não há pagamento, e sem pagamento não há, em uma 

sociedade capitalista, vida possível. Trata-se, sem dúvida, da resposta majoritária. Se a 
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vida se desequilibra é porque a realidade econômica, e suas coerções, quaisquer que 

sejam suas modalidades, empurram para o trabalho sem-fim. Ressoa a denúncia de 

Marx sobre os efeitos nocivos que a mercantilização da vida, induzida pela burguesia, 

tem na vida dos setores trabalhadores. Mas, em outras versões, não parece necessária a 

ideia da existência de um projeto consciente e explícito de governo dos indivíduos 

através da coerção do tempo. Uma interpretação deste tipo avançou nas entrevistas entre 

indivíduos que manifestavam opiniões políticas muito diversas entre si. Se se fala tanto 

de trabalho não é somente uma interiorização individual da necessidade do trabalho, 

mas também uma adesão coletiva à ideia de como é visto o trabalhar muito: uma adesão 

que exerceria em si mesma, uma pressão informal sobre todos e cada um. A lógica do 

trabalho sobre novas bases, não somente de um mecanismo de controle, consciente ou 

inconsciente, mas também de um ideal de mobilização de todas as forças vivas em 

direção ao trabalho, impõe a legitimidade de uma sociedade trabalhadora generalizada, 

na redução da vida humana em torno das exigências do trabalho. A extensão do tempo 

de trabalho aparece no processo de individualização como uma profunda experiência de 

desequilíbrio estrutural entre os diversos domínios da vida. 

 

A sociedade brasileira, com uma intensidade inusitada desde o fim dos anos 80, 

foi o teatro exacerbado de um dos grandes conflitos das sociedades modernas, entre a 

lógica do mercado e a lógica da proteção. Na raiz da constituição de 1988, o país 

colocou em prática um conjunto de medidas econômicas que progressivamente se 

converteram no modelo neoliberal (privatização, liberalização econômica, desregulação, 

abertura internacional, flexibilidade do trabalho).  

 A instauração do modelo neoliberal não foi, porém, linear. A natureza e a 

profundidade da inflexão introduzida nos anos 90 é objeto de constantes discussões. A 

razão, para além dos aspectos técnicos, é evidente: trata-se não somente de definir a 

natureza real do modelo implementado, mas também de saber se o retorno para a 

democracia supõe, ou não, a abertura de uma nova página. O modelo neoliberal 

produziu um redesenho entre o mercado e o Estado. As relações entre os grupos sociais 

sofreram uma profunda transformação à medida que a economia nacional se orientou 

para o mercado de capitais, que regula sobre novas bases o mercado de trabalho, o que 

transformou os princípios da proteção social, e para além disso os serviços públicos aos 

quais os cidadãos podem ter acesso. Isto é, a transformação do capitalismo brasileiro 

significa mais que o advento de uma nova matriz de redução do Estado. A economia 
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brasileira é hoje em dia dirigida por grandes grupos, acionistas e proprietários, que têm, 

em associação com capitais estrangeiros, a capacidade de influenciar na distribuição da 

riqueza socialmente produzida entre salários, ganhos e renda financeira, um modelo no 

qual a bolsa de valores se converte em um critério importante de gestão. Frente a estas 

mudanças, no Brasil, como em tantos outros países, se assiste à transformação das 

margens de manobra dos governos nacionais. No coração destes processos o que se 

produz , como já foi discutido, é um novo modo de desdobramento das relações sociais. 

 Tudo isso leva a afirmar que, hoje como ontem, mesmo sob modalidades 

distintas, a versão brasileira do capitalismo é uma articulação entre uma lógica de 

mercado e uma lógica estatal. A ideia de um mercado “aberto e competitivo” e de um 

Estado “oneroso e ineficaz” é uma caricatura ideológica proposta pelo Consenso de 

Washington. O capitalismo é indissociável das políticas públicas, e estas políticas e suas 

filosofias traçam importantes diferenças entre os países. Deste modo, os recursos 

considerados para uma caracterização do país são as modalidades e transformações no 

que Fernando Filgueira (1999), em sua classificação dos Estados de bem estar na 

América Latina, denominou como um “universalismo estratificado” – um sistema que 

dá cobertura a um número significativo de cidadãos (até 70%) mas dentro de fortes 

diferenciações entre grupos sociais. Neste registro entende-se que as políticas sociais 

têm sido um dos principais campos de batalha nas últimas décadas na hora de 

caracterizar o tipo e a profundidade de mudança de um país. 
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CAPITULO 7 - O TRABALHO E O CONSUMO: COEXISTÊNCIAS 

Revendo a história da formação dos trabalhadores industriais e do movimento 

operário (CARDOSO, SINGER, CAMERGO & KOWARICK, 1973), analisando o 

sindicato e o movimento sindical (RODRIGUES, 1970) e pensando a presença dos 

trabalhadores na sociedade em transição (TOURAINE, 1961), é transparente em muitas 

entrevistas. O testemunho de Nazarete, cuidadora de crianças, revela a ponta do iceberg 

dos planos de saúde e ao mesmo tempo a descoletivização da mobilidade social. Seu 

marido passou para uma empresa melhor e se sentiu mais seguro. “[...] eu tive o Amil 

do trabalho do meu marido. Ele trabalhava na... ele trabalhou em várias, né. Na Prensas 

Schuller em São Bernardo. As duas últimas foram os melhores convênios que tive e a 

Nakata, que é uma japonesa em Diadema... não é em São Bernardo mesmo. Meu marido 

era metalúrgico industrial”. Plano de saúde era coisa de funcionário público ou de 

região com muita fábrica, região desenvolvida, coisa do ABC Paulista, onde vivia outra 

parte da família.  

 “A minha história de vida é essa, trabalhando direto. Desde quando eu vim para 

cá, eu tinha 19 anos de idade e comecei trabalhando como empregada doméstica. 

Depois eu comecei a trabalhar com metalúrgica na Cipriano Barata, região de Sacomã 

próximo ao Parque da Independência. Trabalhei na Vila Carioca também. A empresa 

não fornecia plano para os trabalhadores. A única firma que me forneceu plano foi a 

gráfica que eu trabalhei lá perto da Japaratuba. Eu trabalhei lá quatro anos. Aí foi 

quando eu tive o Daniel e parei de trabalhar um tempo porque ele era pequeno. Aí 

continuei o plano com ele e saí”, afirma Márcia (CP). 

As transformações do estatuto do indivíduo a partir da mobilidade das relações 

de trabalho, das carreiras profissionais e das proteções ligadas ao estatuto do emprego 

estreitam os laços com as mudanças políticas em Heliópolis. É necessário trazer a 

geração de homens e mulheres (entre 50 e 60 anos) que viveram enquanto jovens ou 

crianças diretamente os impactos do mundo do trabalho no contexto das políticas de 

proteção. Boiu (CP) é um pernambucano que tinha 36 anos no começo dos anos 90 e 

que entrou no movimento pelos braços da mulher. Ela participava de reuniões e brigava 

pela comunidade. Ele não gostava. Hoje Boiu é vice-presidente do movimento. Largou 

o emprego em uma metalúrgica e é funcionário da favela. “Então a necessidade faz com 

que a gente fique assim lutando. E aí é uma coisa assim que é difícil explicar, porque é 
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uma coisa que pega na gente mesmo. É uma coisa que entra na gente que é a questão da 

luta mesmo, lutar pelo bairro, lutar por uma condição de luta melhor”. O salário de Boiu 

era pago por uma instituição religiosa da Holanda. 

Manoel, conselheiro de saúde (CP), explica que a UNAS faz uma parceria com 

uma empresa de convênio médico. “Eu mesmo não tenho pra mim. Eu teria um plano de 

saúde se ele cumprisse a maioria das coisas. Não é obrigatório, as pessoas que quer, elas 

têm. Só que essa [empresa de convênio Santa Amália] da UNAS ela tem uma estrutura 

diferente do Dr. Consulta [clínica médica de pagamento direto], eles fazem alguns 

exames, tem três ou quatro espaços, dá pra fazer cirurgia pelo plano, então não é que é 

ruim, poderia ser melhor”. 

O cidadão-consumidor aparece com força, em todo caso, nas tendências à 

desmobilização, à privatização, no desinteresse político. A privatização dos sujeitos 

também se concretizou na ignorância. Aqui, seu triunfo implicaria a adesão massiva dos 

indivíduos à cultura de mercado e, sobretudo, ao consumo. Inclusive as linguagens 

cotidianas, afirma Nayara Silva de Noronha (2017), teriam se tornado econômicas em 

Heliópolis, graças uma intensiva aprendizagem da economia através dos meios de 

comunicação massificados. Heliópolis torna-se “empresarial” e “mercantilizado”. Seria 

isso? 

Partamos de uma constatação. Em muitas periferias brasileiras uma ampla 

aliança na qual se mesclam os mais diversos elementos: componentes da tradição 

católica81; que identificam o mercado com a globalização e este com as transformações 

políticas de Heliópolis; grupos que se sentem prejudicados pelas privatizações; 

movimentos sociais que questionam diversos aspectos da mercantilização das relações 

sociais. Ao mesmo tempo, a aliança de grupos pró-mercado une os setores mais 

díspares: os grupos mais pobres, que vivem o mercado em sua forma mais crua e direta, 

devendo diariamente desenvolver novas estratégias de sobrevivência, e setores de classe 

média, que perderam benefícios do Estado. 

Esta ampla, complexa e, em geral, ideologicamente heterogênea mescla de 

fatores e atores, não dá lugar em Heliópolis, no entanto, à constituição de um verdadeiro 

sentimento anti-mercado. Pelo contrário, a experiência de Heliópolis demonstra uma 

atitude pró-mercado mobilizada por discursos políticos com importantes componentes 

                                                           
81 Para além da renovação das matrizes discursivas centrais para essas mobilizações (católica, sindical e 
marxista – ver o trabalho paradigmático de Sader, 1988), esses setores intelectualizados traziam a 
influência cultural das transformações americana e europeia, que se seguiram à aparição dos movimentos 
de direitos civis nos Estados Unidos e de maio de 1968 na França. 
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estatizantes, que acabou por ter um público efetivo; em parte, é claro, sobre os efeitos de 

bem-estar econômico que o país conheceu. 

Nesse contexto, o processo de individualização, ganha grande potencial de 

visibilidade, que se desenvolveu entre três polos: o dinheiro, o consumo, e o 

endividamento. Mais simples: a experiência de uma falta crônica de dinheiro que, em 

meio à sedução do consumo, obriga o indivíduo a ter que se defender do endividamento. 

Uma sociedade de consumo sem capacidade de consumo? Um cidadão-consumidor em 

tensão? 

Os mercados, todos os mercados, se encontram inseridos em relações sociais e, 

nesse sentido, são constantemente transformados pela ação dos sujeitos sociais e 

políticos. O modelo econômico brasileiro implicou a financeirização da economia e, 

inclusive, de muitos aspectos da vida social (HARVEY, 2007). O neoliberalismo é 

necessário para reduzir as possibilidades de solidariedade baseada na vizinhança 

solidária, isto é, no território compartido (SANTOS, 2014). 

Para compreender a força da mudança produzida a partir da economia é 

necessário, sobretudo analisar a sua legitimidade junto à opinião pública. A opinião 

pública concorda que uma maior liberdade mercantil pode significar mais produção, 

inserção e inclusive melhor distribuição da riqueza social. Um processo no qual é 

visível, em parte, o êxito da medicina empresarial em atrair para o mercado os avatares 

do jogo democrático. 

Esta verdadeira revolução cultural tem um núcleo central: o trânsito do 

predomínio da produção para o consumo. No fundo, é este o coração do processo de 

individualização lida a partir dos indivíduos. Trata-se menos da primazia do Estado 

sobre o mercado, que o da produção para o consumo (FONTENELLE, (2015). Em 

Heliópolis, foi o consumo, ainda mais do que a estabilidade macroeconômica, o grande 

princípio da legitimidade da mudança e o valor colocado no mercado. De fato, nossas 

evidências mostram que entre as pessoas de classe média e classe baixa entrevistadas, o 

acesso a bens materiais como carro, casa, planos de saúde e novas empresas em 

Heliópolis foi avaliado positivamente em termos de consumo. O consumo alcança uma 

nova legitimidade na significativa importância dada a proteção do consumidor 

(ANCONA LOPES, 2010), uma importância excessiva, como vimos, a respeito de suas 

práticas exageradas. 
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7.1 APP FAVELA: SAÚDE NA COMUNIDADE 

Em 2015, uma associação local de moradores de Heliópolis firmou parceria com 

a empresa Facebook para a realização de um projeto inédito para a companhia: a 

instalação de um Laboratório de Inovação dentro de Heliópolis, com o objetivo de dar 

acesso à internet e ensinar os empreendedores locais a utilizarem a rede social para 

divulgar seus negócios e comercialização via internet.   

Para entrar em contato com Ninine, uma das jovens do projeto “Facebook na 

Comunidade”, é preciso ir até a entrada de uma pequena rua que passa ao lado da 

Unidade Básica de Saúde Sacomã, numa área problemática da favela de Heliópolis, 

ligar para o celular dela, esperar que o toque cesse, que a mensagem gravada entre, e a 

ligação finalmente se complete. Às vezes pode levar algum tempo, porque Ninine 

costuma demorar já que aguarda a chegada de todos os alunos do curso de 

empreendedorismo para recepcioná-los. Durante a espera, é possível observar o 

movimento na esquina – usuário(a)s do sistema público entram no posto de saúde, 

camelôs vendem dvds e tapioca na rua. Ao cabo de meia hora, Ninine aparece com o 

colete azul do projeto e vamos caminhando até o laboratório social. No caminho 

passamos por lojas de roupas, mercados, bares e restaurantes. Viramos na rua Borges 

Lagoa, hoje conhecida como rua Luta Popular. Passamos em frente à Paróquia Santa 

Paulina – Comunidade São José – Operário, e descemos a rua. A sede do laboratório de 

inovação Facebook fica no mesmo prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de vínculos para crianças e adolescentes da prefeitura de São Paulo. O prédio é todo 

grafitado. O laboratório de inovação é parte de uma vasta rede social que vem sendo 

construída como a mais nova modalidade de inovação e gestão de ideias de 

compartilhamento. 
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Figuras 18 e 19- Sede do laboratório de inovação Facebook na Comunidade 

  

Fonte: Fotografias tirada durante trabalho de campo, em maio de 2017. 
 

 “Aqui no laboratório a gente dá aula, né. Eu e os meninos a gente dá aula. A 

Ninine cuida mais dessa parte administrativa e de ajudar a gente no incentivo, na 

motivação. A gente dá aula no laboratório de Facebook pra negócios. E é isso, 

basicamente aqui no laboratório a gente dá aulas. Procurar novos clientes, novos alunos. 

Quando a gente não dá aula no laboratório a gente tá procurando novos clientes. Pessoas 

dentro de Heliópolis que queiram aderir ao projeto. A gente atende o comércio, só se for 

dentro de Heliópolis, até São João Clímaco, mais ou menos. Fora disso aí... Porque 

assim, o objetivo do projeto é tornar Heliópolis um bairro empreendedor, né. E aí a 

gente expandiu o projeto, porque a gente viu que tinha muita procura das pessoas lá 

fora. Só que esse atendimento nosso se limita ir até os comerciantes de Heliópolis”, 

afirma Carolina (CP).  

“A ideia do laboratório aqui dentro de Heliópolis, desde 2015, sempre foi a gente 

trabalhar a questão primeiro do empreendedor. De capacitar ele, de ensinar ele como 

usar uma ferramenta que comunica pro mundo inteiro sobre um produto de um serviço 

que ele faz. Esse era um primeiro momento. Durante o meio do projeto, surgiu a ideia 

de a gente oferecer um curso de aplicativo pra comunidade. De fazer um curso de 

programação. De chamar os jovens que tivessem interesse, e até os empreendedores, de 

criarem um aplicativo que fosse aqui pra dentro. E aí o André, que é um dos 

engenheiros do Facebook, foi um dos primeiros professores a dar aula pra essa turma de 
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jovens. Foi mais uma galerinha jovem que se interessou, que aí na época entrou a 

Daniela, o Vinicius, um dos ganhadores do aplicativo82. Aí ficou durante dois meses 

esse curso, que é uma vez por semana. Eles aprenderam primeiro a programar e depois 

eles tiveram aula com outro professor que foi uma parceria com a empresa de 

programação, uma empresa que trabalha com programação e aplicativo. Aí nessa fase 

do projeto, a ideia era que se formassem grupos e que eles tivessem uma ideia de um 

aplicativo que beneficiasse a comunidade, que de alguma forma fizesse a comunidade 

crescer. Foi quatro aplicativos que surgiu: para o jovem conseguir encontrar emprego 

dentro da região de Heliópolis e do Ipiranga. Um outro foi cultural, coisas que tinha de 

cultura dentro de Heliópolis. O outro aplicativo foi de serviços, quando eu tenho um 

problema com a Telefônica ou com a Eletropaulo, eu não consigo falar pela internet ou 

pelo telefone, então eu tenho um aplicativo. E o premiado que ganhou mesmo, foi o dos 

meninos, que é o Vinicius, a Daniela, o Bruno e a Felipe. Eles desenvolveram esse 

aplicativo que tinha a ver com saúde. Eles pegaram o tema e saúde e falaram no dia da 

apresentação que pra eles era muito importante. Porque hoje tá um caos, você não sabe 

onde tem especialista, você não sabe onde você consegue encontrar remédio, você não 

sabe que hora ele [o médico] tá. Você não consegue agendar direito. E aí eles falaram 

vamos criar um aplicativo nesse sentido. E eles apresentaram com vontade, correram 

atrás, porque queriam que esse programa seja desenvolvido. Tanto que tá no Google 

Play. Hoje em dia cada um tá trabalhando em um projeto. A Daniela tá no CCA, o 

Vinicius tá em um projeto sobre a questão do álcool, o Felipe tá num projeto de 

tecnologia pra jovens e a Sarah, eu sei que ela estuda bastante. E aí eles foram 

ganhadores. Na premiação tinha o pessoal da prefeitura, a gente tentou chamar o 

prefeito, mas na época era o Haddad, infelizmente ele estava com a agenda super cheia 

e mandou um representante de tecnologia pra participar. Veio um representante da 

empresa de programação, do Facebook, e uma representante daqui de Heliópolis, do 

Movimento de Mulheres, representante da UNAS. Foi bem bacana e aí a votação foi da 

comunidade pelo melhor aplicativo. A gente fez a divulgação pela nossa página do 

Facebook, colocou cartazes na comunidade e passou carro de som. O prêmio foi o curso 

completo de programação na empresa. Alguns deles fizeram, outros não conseguiram 

completar. E o celular de última geração, Galaxy 7 se eu não me engano, eles ganharam 

                                                           
82 Projeto Facebook na Comunidade premia app criado em Heliópolis. Disponível em: 
<https://www.unas.org.br/single-post/2015/12/16/Projeto-Facebook-na-Comunidade-premia-app-criado-

em-Heli%C3%B3polis> Acesso em: 1 dez. 2015. 
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para continuar trabalhando com isso. Depois que aconteceu tudo isso o pessoal da 

Artemisa procurou eles, que é uma empresa de startups que investe em aplicativo. 

Parece que muita gente tá interessado no aplicativo deles. Eu acho que se fizessem 

investimento todo mundo usaria”. 

Figura 20 - Prêmio FavelaApp 

 

Fonte: Fotografia do site da UNAS Heliópolis e Região 
 

“Eles pensaram em tudo isso, e aí conversou com professor né? Lá o professor 

falou assim, ‘ó eu acho que no momento vai ser meio difícil vocês conversarem, porque 

tem que conversar com a prefeitura, governo, pra eles passarem sistemas e tal. Mas não 

é impossível. O não vocês já têm. Eu acho legal vocês fazerem…’ Aí eles montaram. 

Mas foi muito legal no dia que eles apresentaram, por que eles apresentaram assim com 

aquela vontade de ‘eu vou atrás. Eu quero que esse programa seja desenvolvido’.”  

 No coração desta experiência se encontra o sentimento do que pode, a todo 

tempo, mudar. Trata-se, pois, de uma preocupação permanente. Uma atitude cotidiana 

de inquietude que reflete uma sociedade atravessada por sentimentos plurais de 

instabilidade (ARAUJO; MARTUCCELLI, 2011). A ascensão social é polissêmica, 

plural em suas fontes, e em geral constante nos movimentos sociais da periferia de São 

Paulo, porém a ascensão social das últimas décadas dá lugar a uma atmosfera de 

preocupação comum a um grande número de indivíduos situados em distintos estratos 
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sociais. Segundo Araujo e Martuccelli (2011), para delimitar esta posição vale a pena 

diferenciá-la de outras noções próximas, a saber: marginalidade, vulnerabilidade ou 

exclusão, inconsistência de status, mobilidade social. 

Com efeito, a inconsistência em questão não se associa exclusivamente a uma 

transformação econômica, ao passar de uma economia urbana e industrial para uma 

economia dominada pelos serviços, nem como uma expressão essencialmente urbana. 

Se nos basearmos na experiência da periferia urbana da Grande São Paulo, nela se 

expressam fortes identidades urbanas e a inconsistência da ascensão social das últimas 

décadas que aflige os seus membros não pode reduzir-se a um processo econômico que 

teria polarizado, sobre novas bases, a estrutura social. Pelo contrário, é como cidadãos, 

em geral incertos no mercado de trabalho e compartilhando dos mesmos valores da 

sociedade contemporânea brasileira, que estes habitantes expressam seu mal-estar, sua 

frustração e sua inconsistência posicional. O problema não é que são como os outros, o 

problema é que percebendo-se coletivamente como os outros, sentem que suas posições 

são particularmente instáveis. A maioria dos habitantes entrevistados nestes bairros, 

qualquer que seja a sua situação econômica, eram trabalhadores formais, ou tinham 

membros de sua família no setor. Se encontram definidos, então, menos pela 

informalidade econômica do que por sua escassa qualificação e baixa renda. O 

problema não é que estão “fora”. O problema é que estando dentro se sentem frágeis. 

Nesse sentido a inconsistência posicional se distingue, por exemplo da 

marginalidade evocada por Lúcio Kowarick (1975), em “Capitalismo e Marginalidade 

na América Latina”. Nela, como se sabe, foi salientada uma dimensão estrutural 

particular, os limites do sistema capitalista da cidade de São Paulo para absorver, o 

excedente de mão de obra proveniente do campo. Segundo Araujo e Martuccelli (2011), 

a inconsistência posicional não concerne unicamente a um número reduzido de 

segmentos da população, que teriam sido esquecidos ou “abandonados” pelo progresso, 

mas a um grupo numericamente muito importante de pessoas que percebem sua posição 

através de um sentimento singular de inconsistência. 

A inconsistência da recente ascensão social dos moradores de Heliópolis, por 

exemplo, designa um processo social amplo e transversal a muitos estratos sociais. 

Diferente de certos estudos de estratificação social, onde a vulnerabilidade em geral é 

definida em relação à pobreza e tem sido restringida às classes populares ou, inclusive, a 

um proletariado informal (BRAGA, 2010), a inconsistência define uma experiência 

social própria de muitos outros estratos sociais. Certamente alguns estudos têm 
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mostrado como, dentro do mundo popular, às vezes denominado “setor D” existe, por 

um lado, uma vulnerabilidade eventual de caráter acidental ou ligada a uma conjuntura 

econômica particular e, pelo outro, uma vulnerabilidade crônica própria de indivíduos 

que não possuem capacidades laborais que lhes permitam sair de forma permanente da 

pobreza. Mas apesar desta distinção, o importante é que, como os estudos mostram, a 

vulnerabilidade designa geralmente uma experiência bem-delimitada socialmente 

(KOWARICK, 1993, 2010). Sem dúvida, as razões deste uso restringido da noção são 

legítimas. Mas tendo em conta os depoimentos analisados, nos parece indispensável 

recorrer a uma noção mais ampla para designar o sentimento de inquietação posicional 

expressado pela grande maioria dos indivíduos. 

Uma distinção similar se impõe a propósito da noção de exclusão (PAUGAM, 

1996). Aqui, e apesar da forte polissemia do termo, é possível afirmar que o que se 

salienta é um processo de fragilização que traz preocupações progressivas aos grupos 

sociais perfeitamente adaptados à sociedade moderna e que são, no entanto, vítimas da 

conjuntura econômica e sobretudo das crises de emprego. Neste sentido, a exclusão é 

uma noção que, sem negar a existência da pobreza extrema, foca sua atenção nos grupos 

sociais mais integrados. Mas nesta extensão analítica, e apesar da vontade de elaborar 

uma definição dinâmica das transformações da estrutura de classes (FERNANDES, 

1965), no fundo a análise privilegia a tese da existência de uma crise das relações 

sociais e essencialmente a associa, cedo ou tarde, à transformação das formas de 

integração asseguradas pelo emprego. Uma experiência que está muito longe de fazer 

justiça às características próprias do mercado de trabalho (GUIMARÃES, 2012). 

A inconsistência posicional não se reduz a uma mera inconsistência de status, 

em um primeiro momento, é uma ansiedade criada em meio a posições sociais que são 

percebidas como sólidas no estatuto do indivíduo, mas que no entanto, expõe a 

dificuldade para ascender e ocupar uma personalidade orientada à defesa ativa e 

permanente de status (CASTEL, 2010; BECK, 2007). No caso de Heliópolis, as 

entrevistas expressam uma inconsistência posicional dos indivíduos que é a própria 

posição social percebida como porosa e suscetível de deterioração. Com certeza, o 

acesso aos status é um tema maior, mas quando as posições sociais são estruturalmente 

inconsistentes, os indivíduos devem, em todas as classes sociais, dar uma maior 

consistência, a sua própria posição social. 

A noção tem em parte a ver com a inconsistência de status na característica de 

marcar uma perda de legitimidade destes, entre os diversos registros econômicos ou 
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simbólicos, de uma posição; que os posicionamentos híbridos se incrementam e que os 

indivíduos possam conhecer de maneira simultânea e contraditória mobilidades 

“ascendentes” ou “descendentes” em diversos âmbitos sociais, e inclusive na maior 

parte dos estratos sociais. Contudo, no caso da inconsistência posicional, mais que as 

contradições, o que é marcante é a porosidade dos lugares ocupados pelos indivíduos e 

o simultâneo desassossego (ARAUJO e MARTUCCELLI, 2011). 

Como se sabe, as “classes médias” conheceram profundas variações históricas. 

Por trás da mudança este grupo social em sua situação intermediária, foi mais teorizada 

em termos dos estatutos dos indivíduos do que de posições. Ser de classe média era, 

antes de qualquer outra coisa, possuir e defender um status social. Nas últimas décadas, 

uma verdadeira transição tem ocorrido. Em primeiro caso, a ansiedade tem origem na 

vontade de defender os “privilégios” ou “direitos”, inclusive a acessibilidade de um 

status. No segundo caso, trata-se de multiplicar recursos ou proteções (econômicas, 

políticas ou relacionais) a fim de apontar e solidificar uma posição social que se percebe 

como inconsistente, através de um conjunto de estratégias relacionais. No primeiro caso, 

nas classes médias brasileiras, e nas fronteiras simbólicas que se constroem ao redor 

dela, o que traça a fronteira dos estatutos dos indivíduos; no segundo, trata-se não 

somente de manter-se em uma posição mas de manter a mesma posição, que por ser 

uma posição instável, é imperativo ressaltá-la através de estratégias individuais e 

coletivas. 

O sentimento generalizado de inconsistência das posições sociais não pode 

reduzir-se unicamente a um efeito direto da mobilidade social ascendente ou 

descendente, ou ao movimento de entrada e saída da pobreza. Esta definição analítica é 

mais importante quanto à sociedade brasileira em um contexto de forte segmentação 

urbana e desigualdade acentuada na renda (SOUZA, 2009, 2012). Impossível não 

acentuar este aspecto. A taxa de crescimento da classe média, medida em função da 

distribuição da renda, é muito alta a curto prazo (POCHMANN, 2014). Mesmo quando 

a mobilidade é maior entre os setores mais pobres em relação aos mais ricos, em todos 

eles é visível uma muito importante taxa de crescimento. 

Sem lugar para dúvidas, esta realidade faz parte do sentimento de inconsistência 

posicional expressado pelos entrevistados. Mas aqui, também, o fenômeno aparece 

como mais amplo, não somente por causa da pluralidade de fontes evocadas, mas 

também porque o uso majoritário das clínicas particulares de baixo custo pelas classes 

populares em contexto de crise socioeconômica manifesta forte inquietação posicional.  
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A prova da inconsistência posicional descreve, então, uma nova maneira de 

compreender a estratificação da proteção social à saúde. Exceto para a elite, uma 

minoria globalmente protegida, a maior parte dos indivíduos sente que sua posição não 

é impermeável, nem a mudanças ou à deterioração social. É a consciência generalizada 

desta situação que define a grande característica da inconsistência posicional da 

sociedade brasileira hoje em dia. Frente a isto, os indivíduos tentam colocar em prática 

estratégias (grupais, familiares ou individuais) com o fim de se protegerem da 

deterioração de suas posições sociais. Neste sentido, as posições sociais definem menos 

os lugares estabelecidos do que as zonas em movimento que os indivíduos devem 

constantemente esforçar-se pelo equilíbrio. Ou seja, a posição nunca termina por se 

consolidar. O que obviamente, não abole as importantes diferenças que existem entre os 

indivíduos, dado que nem todos são suscetíveis a antecipar certos riscos, nem todos 

possuem a mesma diversidade de recursos práticos, e nem todos detêm o mesmo nível 

de controle sobre os fatores de risco posicional. 

 O sentimento de que todas as posições sociais podem sofrer processos ativos de 

desequilíbrio é tão importante hoje em dia na sociedade, que convida a propor uma 

descrição posicional singular na hora de descrever os lugares desde os quais os 

indivíduos enfrentam o processo de individualização. Na qual se preste atenção menos 

nas posições estruturais ou nos refúgios sociais que os indivíduos consigam fabricar, e 

muito mais em dar conta da diversidade estrutural das fontes de inconsistência 

fortemente ativas na sociedade.  

 Como em toda sociedade, é visível uma divisão estratificada das posições sociais 

que podem ser analisadas de distintas maneiras. No entanto, o ponto anterior não deve 

levar a desconhecer a presença, em todas as categorias sociais, de um sentimento 

comum de inconsistência posicional, ou seja nada está seguro na posição em que os 

indivíduos de Heliópolis ocupam.. Este é mais ou menos agudo segundo os grupos 

sociais e etários: as incertezas ante o futuro são, por exemplo, particularmente ativas 

entre os indivíduos entre 30 e 60 anos de idade, e globalmente mais pronunciadas entre 

classes populares do que entre as classes médias. Ainda, esta inquietação se origina a 

partir de fatores estruturais distintos. É frente a esta experiência onipresente que põem 

em prática, ou buscam por em prática, um conjunto de estratégias individuais e coletivas 

que buscam apontar ou reforçar a posição que ocupam construindo redes de suportes 

entre o mercado e o Estado.  
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 Em todos os casos, a profundidade do impacto sobre a estrutura posicional 

produz diferentes formas de risco, engendra uma individualização que não pode 

dissociar-se das estratégias plurais que os indivíduos põem em prática para enfrentar a 

inconsistência permanente das posições sociais. A consistência, lida na chave 

econômica, se converte em um objetivo às vezes central de muitos indivíduos.  

 Se a grande maioria enfrenta esta prova, nem todos os indivíduos a 

experimentam com a mesma intensidade e nem todos enfrentam os mesmos fatores de 

desestabilização. É preciso complementá-la, a fim de restituir a complexidade destas 

experiências, com outros fatores de caráter político, cultural e urbano. Entretanto, por 

trás desta comum inquietação se desenham experiências diferentes. Nelas o princípio de 

diferenciação se organiza ao redor das fontes estruturais de desestabilização. 

Abaixo, trago dois depoimentos sobre o cotidiano de trabalho de duas 

empreendedoras sociais da Associação UNAS que singularizam melhor a descrição dos 

desafios comuns entre os sistemas públicos e o mercado. Os depoimentos mesclam as 

percepções da vida das entrevistadas com as transformações recentes em Heliópolis. 

7.2. NININE: PROJETO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO 

Aos 27 anos, Ninine parece mais nova. Há vários anos atua como dirigente 

social da União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, a 

UNAS, entidade social sem fins lucrativos que surgiu em meados dos anos 80. No 

momento, ela e mais três amigas administram o projeto Facebook na Comunidade, 

dedicado a dar cursos de empreendimento e amparo ao comércio de dentro da favela de 

Heliópolis. Ninine estuda Publicidade e Propaganda na Faculdade Anhanguera, está no 

último ano, sétimo semestre, já se preparando para fazer o trabalho de conclusão de 

curso. Ela trabalha para a UNAS, registrada, há oito anos. Sempre trabalhou com 

projetos que tinham um determinado tempo de contrato. Os projetos eram sempre 

voltados para empreendedorismo social, cidadania, com o jovem adolescente, passando 

por vários projetos na UNAS. “Então eu já passei por vários projetos na UNAS. Fui 

educadora, fui jovem de projeto também, entrei tipo que nem o pessoal indo pro CCA, 

entrei em um projeto que trabalhava cidadania, questão política da gente ser um 

cidadão, da gente cobrar os nossos direitos. Aí depois entrei num projeto que trabalhava 

o empreendedorismo, que era… a gente montar uma marca dentro de Heliópolis. Aí não 

rolou muito porque tipo naquela época acho que tava começando essa cultura das 
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pessoas serem empreendedoras, de criar cooperativa, trabalhar em grupo e isso era 

muito complicado, mas tudo que eu aprendi lá é o que me deu vontade de fazer o curso 

que eu faço hoje que é Comunicação. Tanto que você que eu falo pra caramba, né? Eu 

gosto de falar, de criar, gosto de ver, gosto de tudo que tem a ver com comunicação. Aí 

eu trabalhei nesses projetos, trabalhei como educadora no projeto com a Coca Cola, que 

é o Coletivo Coca Cola. Eu fui a primeira educadora do projeto, então quando instalou 

aqui em Heliópolis, eu… eu que iniciei assim, tudo muito novo né? Por que, não tinha 

nada aqui pra jovem. E era muito bacana. Vai fazer agora… entrou em 2010, 7 anos já 

de parceria com a Coca Cola. Eles.. Aí tinha aqui e em mais dois lugares, que era no 

Campo Limpo se eu não me engano e o outro eu não lembro. Daí desses três projetos 

foi quando ele foi surgindo no Brasil inteiro né? Então eles têm no Brasil inteiro agora. 

Se não me engano foi no Campo limpo a primeira. Aí foi o primeiro lá, um aqui em 

Heliópolis e outro no Grajaú. Aí os três primeiros foi aqui. Aí eu fiquei durante um ano, 

a Deise foi umas das minhas educandas, aí a gente dava essa aula de dois meses pros 

jovens, que eles aprende as técnicas de como ser um… De vender o produto, se você 

trabalhar no mercado do varejo, como você trabalha essa coisa do marketing. Eles 

ensinavam tudo isso. Preparava pro primeiro emprego. Aí eu saí e depois eu entrei no 

projeto Cultura com o Itaú, a ideia era pegar os jovens da comunidade e ir explorar a 

cidade de São Paulo de ônibus, pegava 30 jovens e andava de ônibus pro Pacaembu, pro 

Centro, pra Paulista, era meio uma loucura, mas a gente fazia. Acho que foi um dos 

melhores projetos assim que a gente trabalhou, por que ninguém quer investir cultura 

pra ninguém, e o Itaú fez essa questão de investir cultura pros jovens. Então os jovens 

começaram a andar, tinha jovem que nunca tinha ido pro terminal Sacomã, que nunca 

tinha saído daqui da comunidade. A gente ficava impressionado. Aí acabou também, 

não funcionou mais, acho que acabou a verba do Itaú. Foi em 2011. Aí ficou um ano, e 

depois eles não renovaram. A gente ficou muito triste, porque não tinha mais projeto pra 

jovem, quase não tem projeto de desenvolvimento pro jovem. Aí depois desse projeto, 

eu trabalhei no Jovens Álcool Consciente, que trabalha a questão da prevenção com 

álcool, com o Reginaldo, não sei se você conhece, que ele coordena. Era... foi uma 

parceria… tem até hoje, acho que vai fazer seis anos de projeto, já vai renovar agora de 

novo. Aí eu fui assistente de coordenação, cuidava… Foi aí quando eu trabalhei com o 

Vinicius que fez o aplicativo, com o Bruno também, o Felipe que eles foram jovens do 

projeto. A AMBEV que repassa o dinheiro para a UNAS, e a gente que escreveu o 

projeto. Esse projeto do Jovens Álcool Consciente também, é um projeto que foi escrito 
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pela UNAS, pelas pessoas da UNAS e que AMBEV gostou muito da forma que a gente 

fazia, da metodologia que a gente fez. E aí eles pegaram e conversaram com a LINKS 

que faz essa ponte de ONGs com AMBEV. Aí eles começaram a criar o projeto Na 

Responsa, que eles têm no Brasil inteiro, mas a metodologia, toda a ideia foi daqui da 

UNAS. Chegou até do tempo do Alckmin, o governo eles aderirem ao projeto, aí acho 

que eles tentaram fazer nas escolas, só que não funcionou, não sei por que. Acho que 

não procurou a gente, não conversou, por que é a metodologia que você tem que 

trabalhar. E era... é muito legal, projeto de um ano, os jovens recebem bolsa pra ficar 

nesse projeto, são 20 jovens e eles tinha oficina todos os dias da semana pra trabalhar a 

questão da prevenção do álcool, pra quem é menor de 18 anos e quem é maior beber 

conscientemente. Então a ideia é não era falar pra ele “não bebe por que você é menor 

de idade ou não bebe muito por que faz mal pra você”. É ensinar a ele quais efeitos que 

vão causar nele daqui um tempo, é… não falar “não, não, não, não” por que é muito 

fácil fazer propaganda e falar “não bebe”, o jovem vai querer beber, vai querer 

consumir. Daí a gente ensinava esse tempo todo, mostrava pra eles, aí durante um 

tempo eles recomeçava a replicar tudo que eles tinham aprendido. Então era bem legal, 

eu gostava. Eu não sei se você conhece o Alexandre de Maio, aquele do Catraca Livre, 

que ele desenha. Ele vinha, dava aula de sexta pra trabalhar essa coisa das mídias 

sociais, de como usar o Facebook pra fazer montagem, pra tipo fazer alguns GIFs. Pra 

essa questão do álcool era muito bacana. Tinha um professor, o Silvio Ayala, que ele dá 

formação de redação pra gente criar uns textos bacanas. Tinha a de produção de 

eventos, porque todo último sábado do mês a gente fazia a Balada Black, que era a 

balada sem álcool e ninguém acreditava, mas meu, lotava, mil pessoas, jovens dentro da 

balada. Aí saí do Álcool consciente e surgiu a oportunidade de trabalhar como 

coordenadora aqui no Facebook.” 

A trajetória de Ninine entre os projetos sociais da associação UNAS expõe uma 

política que faz parte da construção do indivíduo como um produtor consumidor, sendo 

elevado a posição de coordenador social criativo, apresenta-se como uma questão 

importante da inclusão cultural contemporânea das trocas de mercadorias. Isso se soma 

à concepção do eu como capital de si mesmo. 

Esses projetos não pretendem dirimir a desigualdade social, mas possibilitar a 

convivência nessa desigualdade propondo uma produção da comunidade mais alinhada 

a um nível individual de proteção social. O caminho tem sido tudo menos linear, a tal 

ponto que “o resultado é uma forma nova e crescentemente abstrata de dominação, que 
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sujeita as pessoas a imperativos e coerções estruturais impessoais que não podem ser 

adequadamente compreendidos em termos de dominação concreta (por exemplo, 

dominação pessoal ou de grupo), que também gera uma dinâmica histórica contínua” 

(POSTONE, 2014, p. 18). 

Essa reinterpretação trata o neoliberalismo menos como uma teoria das formas 

de exploração e dominação na sociedade e mais como uma teoria social crítica da 

própria natureza da modernidade. Nesse sentido o neoliberalismo é percebido pelos 

indivíduos como um sistema que desenvolve uma ordem que produz uma verdadeira 

“naturalização do social”. Ou seja, as formas de trabalho e consumo se entrelaçam 

possibilitando a ascensão social no espaço do cotidiano pelo status de uma posição 

diferencial na comunidade, sem representar com isso mudanças estritamente de ordem 

econômica. A própria ideia de liderança, nesses casos, estaria deslocada de sujeito capaz 

de mobilizar a comunidade para reivindicação política, em direção aos indivíduos com 

potencial criativo para gerir o próprio trabalho-negócio-comunidade. 

Estariam sendo experimentadas nessas periferias formas de fazer política 

associadas à responsabilidade social corporativa e à proposição criativa da sociedade 

civil, captando assim como ativo econômico os bens imateriais. E a série de 

consequências que se deram ao nível social, cultural e político, engendram uma adesão 

a partir das consciências do modelo e também uma experiência múltipla de coerções e 

submissões a um sistema tentacular.  

Estimula-se a criatividade e a criação de novos coletivos e grupos por “indústrias 

criativas” voltadas para ampliação do consumo de serviços e bens. Setores como 

artesanato, design, moda, filme e vídeo, música, artes performáticas, software, 

computadores e videogames estão mais abertos a esse tipo de estratégia política, e são 

mais facilmente absorvidos pelo mercado. Desta forma, reconfiguram-se as dimensões 

cotidianas, as práticas de consumo, as formas de sociabilidade e as formas de expressão 

dessas populações.   

Neste sentido, é possível refletir sobre uma reconfiguração dos serviços de saúde 

de modo ambivalente, já que ao mesmo tempo em que se está mais próxima do público 

historicamente excluído, se distancia pelas terceirizações via ONGS, OSS, etc. A 

contradição é aprofundada ao micro, penetrada no nível individual, em que a invasão da 

vida privada das pessoas se faz através de um conjunto de planejamentos sociais 

privados de gestão, com agentes de saúde e de cultura e o trabalho no território. A 
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contradição posta é que isso não implica em melhoria ou mais proteção social, mas se 

realiza em programas mais fragmentados à luz da eficiência e do acesso.  

7.3. CAROLINA: SOBRE AS RECENTES MUDANÇAS EM HELIÓPOLIS 

Carolina têm 27 anos e estuda pedagogia na UNINOVE, faculdade particular. 

“Eu comecei design de interiores e parei. Mas era técnico. Na Etec de Heliópolis. Eu fiz 

três semestres e parei. Eram dois anos. Aí eu parei na metade do segundo ano. Eu moro 

há 27 anos em Heliópolis. Olha eu acho que Heliópolis tem crescido muito. Tem hora 

que eu fico muito chateada porque as pessoas não percebem a importância que o 

trabalho tem aqui na Associação, por exemplo. A presença que a Associação tem dentro 

de Heliópolis e que todas as nossas conquistas vieram de lutas por conta de união de 

moradores e por conta da busca que a própria UNAS faz pra essas melhorias. Porque 

quando a gente foi pro Grajaú, o saneamento básico é horrível, as ruas não têm asfalto. 

A gente foi, era um projeto que a gente trabalhava e a gente foi fazer uma... como é que 

fala? Integração. Um intercâmbio, né, entre comunidades. E aí quando você visita. 

Porque quando você tá aqui pra gente é tudo natural ter luz na rua, pra gente é normal 

ter asfalto, ter ônibus a cada 5 minutos na Estrada das Lágrimas ou menos que isso. É 

um ônibus atrás do outro. Então, quando você visita outra comunidade você fica, meu, 

como assim! O meu pai mora em Parelheiros hoje, né. E às vezes eu vou visitá-lo. Então 

são quatro horas de ônibus pra ir pra lá transporte público. Você vai ficar no terminal 

uma hora e meia esperando um ônibus porque o mesmo ônibus que vai volta, e você 

tem que ficar esperando. E aí todo mundo espera tranquilamente e eu fico louca. Fico, 

gente, alguém, tem que pedir ônibus pra esse lugar. Eu falei é tal do mosquitinho social 

que o Boiu fala muito [Boiu é um antigo líder comunitário em Heliópolis]. Gente 

alguém tem que pedir ônibus pra esse lugar. Não dá. Sabe quando você fica com 

vontade de cutucar alguém na fila e falar, você não pode ficar parado esperando o 

ônibus uma hora e meia. Você poderia tá na sua casa. Porque o trajeto até a casa do meu 

pai dá o que, meia hora de ônibus. De carro a gente gasta uma hora e meia, duas horas, 

porque é uma via só. Uma que sai, outra que volta pra esse lado. Mas de ônibus, com 

esse ônibus, demora uma hora e meia pra ir e pra voltar. Como faz se esse ônibus 

quebra no meio do caminho? O tempo de espera é muito maior e eu não consigo. Aqui 

as pessoas têm isso tudo na mão e acham natural. Quem chegou agora na comunidade 

não sabe, tipo, as lutas que foram pras coisas acontecerem. Pra gente ter a comunidade 
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do jeito que ela tá. A gente tem um monte de creche aqui dentro e o que mais a gente vê 

nas reportagens dos nossos programas sensacionalistas são as pessoas pedindo creche, 

escola. Aqui não, aqui se tem um filho o máximo que você vai esperar vai ser um ano 

pra vaga sair, ou até menos, e tem gente que a criança tá com cinco anos nunca foi até a 

creche e aí tem que tentar colocar ele na EMEI ou pagar, quando você tem condições de 

pagar. Aí eu acho que Heliópolis é bem evoluído”.  

O que se observa é a dificuldade para definir coletivamente o sentido dos 

eventos históricos vividos. Na sua ausência, o que aparece é a dificuldade expressa que 

apresentam quando articulam “a” História com “sua” biografia, e trazem uma 

surpreendente dispersão de experiências. Há uma fenda aberta porque à medida que 

avançamos, nenhuma narrativa coletiva impôs uma versão hegemônica.  

Pergunto se considera Heliópolis uma favela: “Não. Eu acho que não... favela 

como pejorativo a gente pensa em barraco, é rua sem saneamento, sem asfalto, é casa de 

telha cada uma com um. E aqui não né, a gente quando fala nesse termo, comunidade, a 

gente pensa também comunidade não é mais tão comunidade assim. Porque você pensa 

comunidade quando um ajuda o outro, e aqui eu acho que as pessoas já tão muito 

individualizadas, é tipo cada um por si. As pessoas têm crescido, eu acho muito legal 

isso. Ver os moradores de Heliópolis tendo outra cabeça. Se vê as lojas aqui já não são 

mais as mesmas. Os bares já não são mais os mesmos. A gente vê as pessoas de fora de 

Heliópolis vindo pra cá usar os serviços. Vamos no bar x e todo mundo conhece esse 

bar, frequenta esse bar. Os bares já não são mais aqueles botecos que os caras passavam 

voltando do trabalho pra tomar uma pinga, não. São bares mais sofisticados. A mesma 

coisa que tem lá fora, vamos dizer assim, a gente tem aqui. Tipo, a mesma qualidade 

que tem no bar em São Caetano na cidade vizinha, vista como cidade de primeiro 

mundo, você tem em Heliópolis e... às vezes com os mesmos preços, às vezes mais 

barato, se brincar até mais caro dentro da comunidade. Então a gente tem essa 

qualidade”.  

A ausência de uma interpretação política hegemônica dos eventos vividos se 

traduz, assim, em uma proliferação de lembranças pessoais, muito presente e em alguns 

casos muito dura. Mas o que nos interessa é que estas lembranças evocam mais o 

registro da lembrança individual do que o de uma memória coletiva. Os elementos do 

passado tomam um peso decisivo: o barraco, a rua sem saneamento e sem asfalto dos 

primeiros tempos.  



187 

 

“Eu costumo dizer que pra algumas pessoas cria esse bloqueio. É, eu cresci e 

passei a minha infância inteira falando, eu moro no Sacomã, ou moro no Ipiranga 

porque Heliópolis tinha essa coisa. ‘Ah, você mora na favela’. Até hoje, gente, já 

briguei muito com professor, com amigo de escola por conta dessa classificação de ‘ah, 

eu sou Heliópolis’. Não, você não é do Heliópolis. Não, você não é do Heliópolis 

porque você trabalha lá. Você tem que ter muita vivência. Você fala, ‘ah eu adoro 

Heliópolis’, ‘eu amo Heliópolis’. Tá, então vai morar lá! Você não quer morar lá. Você 

quer continuar a morar na sua casa na Mooca, na Lapa, não é. Então, tipo, você gosta 

das pessoas, você gosta de tudo isso, mas na verdade você não é Heliópolis. E uma vez 

eu briguei com um professor por conta disso que ele falou assim: ‘você tem que ser 

Heliópolis’. Esse negócio de vestir a camisa é igual vestir camisa do seu time. Você 

veste, você tira e você continua sendo você. Eu acho que tem muito disso. Igual quando 

eu te falei quando alguém fala mal daqui, peraí, você não pode falar mal da favela, você 

nem mora lá. Agora, a gente pode porque eu moro lá. Igual o termo favela. ‘Aí, 

Carolina, não é favela’. A favela é sua ou é minha, então. A favela é minha, eu falo do 

jeito que eu quiser. Igual quando alguém fala, ‘ah, a sua favela’, você olha tipo, porque 

se tá com preconceito. A gente briga muito com taxista, o tempo todo, com Uber o 

tempo todo. ‘Você vai pra onde? Eu vou pro Heliópolis’. Eu já entro no carro dizendo, 

eu vou pro Heliópolis, você tem algum problema de entrar na favela?”  

A certeza sobre a rede de sentidos que apoiam as expressões individuais faz com 

que se possa articular sua ressonância em um discurso coletivo. Nos relatos coletados, 

as percepções sobre Heliópolis foram frequentemente evocadas. Por quê? Talvez 

porque, associada a Heliópolis esteja a sua transformação, a geração que entrevistamos 

deu testemunhos da profundidade das mudanças sofridas e o que as mudanças afetaram 

em sua juventude. Não é dado pouco valor para estas lembranças. Em vez disso aparece 

a vontade de apropriar-se de um espaço que os define. Esta é uma maneira de indicar até 

que ponto as mudanças no dia a dia de Heliópolis, em termos físicos, sociais, culturais, 

econômicos, marcaram as suas vidas. 

“E aí você pensa, a gente tem dinheiro pra pagar internet tem que ser... é 

apareceram umas empresas, como é que fala, opcionais, vamos se dizer assim, pra gente 

usar. Até outro dia a gente era dependente da Vivo. Só a Vivo entrava e a Vivo não 

entrava pra todo mundo. Ela tinha um limite de abstenção por bairro. Se fala, poxa, se as 

pessoas querem pagar então porque não trazer aí conversando com umas pessoas de 

fora, eles falam que tipo nos Jardins, esses lugares assim, mais na Paulista por ali, tem 
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pra instalar a internet ‘master’ mas não têm público pra contratar essa internet. É muito, 

tipo loco, né. Tem uma amiga minha que trabalha na Vivo e como assim pra dentro da 

favela quer e não pode e pra fora, que ninguém quer, tem? Então eles tinham que rever 

isso aí. Aí a gente fica preso”.  

Estas anedotas são triviais frente aos preconceitos da sociedade, porém refletem 

o marco real que estes tiveram entre aqueles que foram e são sujeitos de diretos da 

construção de Heliópolis enquanto comunidade. Uma maneira de falar de um evento do 

qual, em geral, se tem um juízo de valor, mas que não se sabe, na verdade, em 

referência à história de desigualdade do país, o que se deve pensar. A história em letras 

minúsculas servem não somente para narrar facetas menosprezadas, nas quais se 

condensa seu significado mais vivo, senão também para testemunhar, a partir da vida 

pessoal, da sua força dissensual e da ausência de uma verdade hegemônica. 

“O que eu digo individualizado é na questão de lutas, sabe. Que o pessoal acha 

que eu tenho um emprego garantido, eu não preciso me preocupar com o meu vizinho 

que está desempregado ou as reformas trabalhistas que tipo... a gente fez projeto social 

né, participou de projeto na adolescência... eu venho desde a... eu participo de projetos 

desse tipo desde os dez anos. Entrei num projeto que era tipo CCA, também de crianças 

e adolescentes. Fiquei até os 14. Até os 13 anos e 11 meses. Porque eu fazia 14 em 

janeiro e daí já não podia ficar mais. Aí fiquei até os treze anos, saí e fui fazer uma 

temporada no projeto de adolescente com 15 anos foi onde eu conheci a Ninine, o 

Wesley. Essa galera. E quando você faz parte desses projetos você fica engajada com a 

luta social, não tem como você ser neutro. E aí uma galera que fez parte do projeto junto 

com a gente sabe todas essas histórias porque a gente tinha aula de cidadania. E você 

fala, poxa, fulano, a gente tá em um grupo comum, vamo protestar. Aí o pessoal começa 

meio que dá uma: ‘ah, porque vocês trabalham na UNAS e vocês vão ficar com esse 

negócio’. Porque eles foram pro mercado e eles acabaram, na minha opinião, sendo 

contaminados pelo chefe, sabe. Viraram meio de direita. E a gente não consegue 

entender como você mora no meio da favela, a sua casa não tem escritura, por melhor 

que seja a sua casa. Tem muita casa que tem gente morando em cima de gente. Dois 

cômodos pra uma família de seis pessoas, que não tem condição de construir, também e 

você é neutro a isso. ‘Eu tô trabalhando e tenho o meu salário, ainda não me afetou’. Só 

vai se sentir afetado quando for demitido. Eu não tenho filhos, por exemplo, vamo lutar 

por creche, vamo lutar por creche. Vamo reclamar por creches melhores. Por creches 
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com mais espaço. Sabe, é disso que eu... por isso que eu falo que as pessoas às vezes 

tão... se não me afeta diretamente eu não tô nem aí”.  

 “A minha própria irmã já falou isso. ‘Se eu não trabalho, eu não tenho’. Mas a 

gente, se não fosse as lutas sociais, você não teria. Você não teria. Eu sei que o mundo 

tá muito capitalizado mas hoje dentro da favela a maioria tem carro, tem seu carro, sua 

casa própria. Não é uma mansão, não é o melhor, não é o do ano, mas é um carro.” 

“É... alguns tem aquela visão de que é perigoso, Heliópolis é perigoso. Que 

Heliópolis tem barracos e que todo mundo é bandido. Algumas pessoas veem o 

potencial que Heliópolis tem. Vê a riqueza que é isso aqui. E querem vir, querem 

conhecer e querem fazer parte de alguma forma. Sempre tem alguém que quer dar um 

jeito de participar. ‘Ah, eu quero fazer um projeto lá. Como é que eu faço. Eu quero ser 

voluntário’. É, tem essa acho que, uma visão tipo, porque Heliópolis ele é muito aberto, 

é um abraço vamos dizer assim. É tipo o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Se 

tivesse uma imagem seria o Cristo Redentor, talvez, porque aqui tem espaço pra todo 

mundo. Todo mundo é acolhido. Tipo, de qualquer lugar não tem essa de ‘você não vai 

entrar’. Ou ‘você vai poder andar na rua tal, você não vai poder ir do lado de lá de 

Heliópolis porque você mora na parte de cima, é a parte de cima’! Não tem isso. É livre. 

Heliópolis, ele é livre. E... você anda tranquilamente aqui, circula tranquilamente aqui. 

Você veio da Estrada das Lágrimas até aqui e ninguém te parou perguntando para onde 

você ia, quem você era. Então eu acho que Heliópolis é muito aberto. Heliópolis é 

muito grande e aberto. O que eu gosto muito é dessa desmistificação, quando as pessoas 

têm essa de: ‘aí, mas não é perigoso?’ Quando elas vêm pra cá: ‘nossa, mas tem tudo 

aqui!’. Sim gente, tem tudo. Tem asfalto... eu acho muito legal quando eles saem daqui: 

‘nossa, que legal, tem projeto pra criança’. Tipo, é gente. É porque pra gente é tão 

natural que quando alguém vem de fora e reconhece todo esse trabalho. A gente fala, 

nossa é verdade, né? A gente é muito privilegiado, eu acho”.  

Entre as mudanças estruturais e as experiências pessoais, a distância é sempre 

importante. Especificando melhor: o relato não implica necessariamente uma ausência 

de posicionamento sobre as mudanças de Heliópolis. Em muitos casos, a anedota é 

acompanhada por um juízo moral e por uma carga efetiva e emocional associada às 

situações vividas. As pessoas são capazes de expressar sua rejeição a um acontecimento 

ou outro, aos movimentos de moradores, sociais, culturais, religiosos, políticos e até 

mesmo, ilegais, por exemplo. Porém por si mesmo o juízo de valor não é um sinal de 

que um acontecimento foi historicizado. Nenhuma delas remete necessariamente à 
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maneira em que uma comunidade produz uma narrativa sobre o que constitui a sua 

continuidade. Nesse sentido, tem a possibilidade de orientar afetos e ainda paixões, 

desafetos e distâncias, mas o que não tem é a capacidade de constituir-se em um 

elemento de relacionado com outros em uma perspectiva para o futuro. Não se 

comunica para fora, mas se fecha em si mesmo e entre os pares. 

Resultado: o passado é um campo minado de conversação. Na ausência de uma 

base de legitimidade comum, é um relato que está muito atento as suas condições de 

exposição: possível entre os iguais, impossível entre os diferentes, ausente entre aqueles 

que não podem ser localizados politicamente.  

7.4. O SENTIMENTO COMPARTILHADO DE DESEQUILÍBRIO 

 Por trás de um sentimento comum de desequilíbrio generalizado, as diferenças 

são observadas segundo o tipo de inquietação e, obviamente, em função dos recursos, 

sobretudo econômicos e sociais, que possuem os indivíduos. Porém, é um erro reduzir o 

desequilíbrio unicamente a estas dimensões. Heliópolis é o palco de mudanças 

profundas, cujas pegadas estão visíveis nas relações sociais. Estas pegadas históricas 

dividem os habitantes no meio de uma paradoxal experiência comum: o sentimento 

compartilhado de desequilíbrio posicional. 

 No marco da sociedade brasileira, o desequilíbrio é transversal a muitas classes 

sociais, o que é relevante enquanto o país conheceu taxas importantes de crescimento 

econômico nas últimas décadas, apesar da permanência das desigualdades sociais, e um 

sentimento de melhoria e prosperidade. (POCHMANN, 2014; ARRETCHE, 2015; 

MARQUES, 2015). No entanto, se a sociedade brasileira conheceu um importante 

processo de enriquecimento coletivo nas últimas décadas, que foi traduzido na quase 

desaparição da indigência e em uma redução da pobreza, este processo foi 

acompanhado por uma transferência para os indivíduos da problemática de seu nível e 

tipo de integração social. Aqui estão os verdadeiros significados estruturais desta 

perspectiva. 

 Esquematizando os resultados, é possível dizer que o sentimento de 

desequilíbrio é massivo entre as classes populares, em geral associado a fatores 

econômicos e urbanos, mas também aos efeitos em transição da produção estrutural do 

indivíduo na sociedade contemporânea brasileira. Note-se que neste setor a política 

aparece como um fator mais transitório. Entre as classes populares, as principais razões 
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de desequilíbrio estão em expressões de caráter político e econômico. No entanto, este 

trabalho lança uma conclusão principal: no que concerne à estratificação social, é 

preciso reconhecer que por trás da pluralidade dos lugares, existe hoje em Heliópolis um 

paradoxal sentimento compartilhado de desequilíbrio social. 

 É um processo que introduz, então, uma leitura transversal entre estratos, e que 

se encontra na origem de muitos outros fenômenos presentes no país, começando, por 

exemplo, com o excesso de demandas de serviços de saúde, pela necessidade de 

desenvolver estratégias individuais a fim de disfarçar esta inquietação posicional, ou 

constituindo estas estratégias em práticas sociais. O indivíduo deve dar respostas às 

demandas sociais dinâmicas. 

 Para os indivíduos, a consequência da realidade do desequilíbrio, é, na verdade, 

dupla. Por um lado, convida os indivíduos a tecerem redes sociais para se protegerem 

dos riscos. Por outro lado, frente aos seus limites, e dado o caráter estrutural, plural e 

permanente da inconsistência, se reforça o sentimento de que, na vida, você tem que 

cuidar das coisas sozinho. Os indivíduos se percebem obrigados a buscar respostas por 

conta própria a uma série de ruínas estruturais, o que, inevitavelmente, aumenta as suas 

inseguranças. Um sentimento que em sua raiz, e qualquer que seja o peso que 

corresponda aos processos econômicos, não pode em absoluto reduzir-se a esta única 

dimensão. O que antes era definido pelo sangue e transmitido para alguns pelo nome e 

sobrenome, e para outros por certas formas de proteção salarial e comunitária, hoje é 

cada vez mais percebida como uma forma que constantemente derrete e se transforma 

em novas formas igualmente líquidas, transitórias e que requer, constantemente, o 

desdobramento de estratégias indissociavelmente pessoais, familiares e sociais. 

  O desequilíbrio aparece como um fenômeno estrutural de primeira importância 

na sociedade brasileira contemporânea; um processo que participa da consolidação de 

um indivíduo que possui uma experiência subjetiva histórica inédita, a saber: a 

necessidade que todos percebem, sob a coerção estrutural, de desenvolver formas 

distintas de autoconfiança; no fundo, uma relação particular consigo mesmo, com os 

outros e com as instituições, na qual o sentimento de ter, afinal de contas que lidar com 

elas sozinhos é imposto como norma; uma transferência, uma solicitação crescente 

voltadas para os indivíduos como autores de suas vidas, que tem consequências 

importantes. 

 A biografia pessoal tem se convertido em doses sociais inéditas no processo de 

individualização social. 
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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 
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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 
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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”. 

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 tecnológico-terapêuticas 

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 pós-

industrial - 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 
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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 
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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 sujeitos-

cidadãos 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 
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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 
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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 



199 

 

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 
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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 
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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 econômico-

financeira, 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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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

1ª rodada 

Identificação do/a entrevistado/a: nome, idade, ocupação. 

Você mora aqui perto? Como faz para chegar até aqui? 

Você tem plano de saúde? Se sim: qual o tipo de plano? Se não: por que não tem 
(mais)? 

O que você acha da saúde hoje em dia? 

O que você acha que deveria ser feito? 

É comum o uso de clínicas particulares pelos moradores da região? 

O que mudou com a presença dos serviços de saúde privados na região? 

Você acha que os usuário(a)s têm informações necessárias sobre acesso, qualidade e 
segurança nos serviços de saúde? 

Onde você consegue informações sobre o acesso aos serviços de saúde? 

Quem oferece ajuda para o acesso a um serviço de saúde público ou privado? 

No que as clínicas particulares ajudam a melhorar a saúde? 

 

Roteiro de Entrevistas  

2ª Rodada 

Trajetória pessoal 

1) Nome, idade, escolaridade 

2) Conte-me sobre sua trajetória de vida 

3) Há quantos anos você mora em Heliópolis? Conte-me a história de como chegou 
aqui. 

Trajetória profissional e renda 

4) Conte-me sobre sua vida profissional. Como é o seu dia a dia no trabalho? 

5) Como é a composição de renda familiar? Quem contribui para a renda? Já houve ou 
há alguma crise financeira que a/o levou a fazer empréstimo no banco ou com algum 
conhecido? 
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Percepção sobre Heliópolis 

6) Qual sua percepção sobre Heliópolis? 

7) Você considera Heliópolis uma favela?  

8) Quais são os benefícios e as dificuldades de morar em Heliópolis?  

9) Como você acha que as pessoas que moram em outros lugares enxergam Heliópolis? 

Relação com o “mercado” de saúde 

10) Em sua opinião, quais são as principais empresas que atuam em Heliópolis? 

11) Elas sempre estiveram aqui? Quando entraram? 

12) Na sua opinião, qual é o papel dessas empresas para Heliópolis? O que mudou após 
a presença de tais empresas? 

13) Você saberia apontar pontos positivos e negativos das clínicas populares que atuam 
em Heliópolis? 

14) Você costuma frequentar clínicas médicas populares fora de Heliópolis? 

15) Você vê diferença entre as empresas que estão em Heliópolis e aquelas que estão na 
Região do Ipiranga como um todo? Quais? 

16) Que tipo de especialidade você não encontra em Heliópolis e precisa se deslocar 
para outro bairro? 

17) Em sua opinião, quais são as facilidades e dificuldades que as empresas do mercado 
encontram na região? 

Mudança na materialidade da favela 

18) Na sua visão, como as empresas do mercado presentes em Heliópolis afetam a 
comunidade/favela (em termos físicos, sociais, culturais, econômicos)? Que 
transformações positivas e negativas elas trazem? 

19) O que tem mudado no dia a dia de Heliópolis? 

Relação com os outros agentes da comunidade 

20) Quais são os principais grupos de atividades sociais (movimentos de moradores, 
sociais, culturais, religiosos, políticos e até mesmo ilegais) que atuam em Heliópolis? 

21) Na sua percepção, como estes grupos contribuem ou atrapalham para Heliópolis? 

22) Você atua em algum grupo de atividade social? Conte-me sobre estas atividades. 

23) Como se dão as relações entre os diferentes grupos de atividades sociais de 
Heliópolis? 
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24) Como você percebe a atuação do Estado (governo) dentro de Heliópolis? 

25) Existem parcerias entre representantes de empresas, do Estado e dos grupos de 
atividades sociais? Como se dão essas parcerias? Quem são os beneficiados por tais 
parcerias? E conflitos, você percebe conflitos entre representantes de empresas, do 
Estado e dos grupos de atividades sociais? Por quê? Quais os conflitos mais frequentes? 
Como resolvem estes conflitos? 

Avaliações e perspectivas para o futuro 

26) O que você gostaria de mudar em Heliópolis? Explique o porquê. 

27) O que você sente falta em Heliópolis que você gostaria que estivesse presente ou 
próximo daqui? 

28) Você acredita que a ação das empresas do mercado nas favelas contribui para a 
comunidade/favela? Por que? Para quem? Eles atendem as demandas locais? 

29) Como vê a entrada de novas empresas em Heliópolis? 

30) Na sua opinião, qual é a contribuição de uma empresa do mercado para uma favela? 

31) Como você descreveria Heliópolis há 10 anos? E hoje? E no futuro, como você 
imagina Heliópolis daqui a 10 anos? 

Encerramento 

Você indica alguém que poderia conversar comigo? 
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ANEXO B - PERFIS DOS ENTREVISTADOS E PERSONAGENS 

CITADOS 

 A intenção de apresentar estes perfis, telegráficos, é unicamente contextualizar 

para o leitor pouco familiarizado com o universo específico estudado algumas das 

citações literais de trechos de transcrições ou descrições apresentadas no corpo do texto, 

acrescentando a elas um mínimo de informações descritivas sobre seus personagens. 

Limito-me a fazê-lo acerca dos personagens de relatos dessas entrevistas que tiveram 

suas trajetórias utilizadas nesta tese. 

 Invariavelmente, montar um perfil telegráfico de trajetórias é por demais 

arbitrário. A escolha para esta apresentação, então, foi de não padronizar os resumos das 

existências das personagens a seguir, para utilizar neles somente categorias que os 

próprios entrevistados utilizaram como elementos centrais de sua descrição pessoal ou 

daquele a quem se referiam. É por isso que, em alguns casos, a ênfase do resumo recai 

sobre a idade, em outros sobre a trajetória pessoal e familiar, e em outros sobre os 

lugares de moradia ou atuação profissional. 

 Em ordem alfabética: 

 Adão: Atual fundador da Associação de Gestão Urbana e Ação Social 

(AGUAS), 51 anos, casado e pai de dois filhos. Da Bahia, está há 30 anos em 

Heliópolis e há 15 anos nos movimentos sociais. Acabou como dirigente social, por 

acaso, após uma reintegração de posse de um terreno próximo à rua Cônego Xavier, em 

que assumiu os diálogos da comunidade com a prefeitura. Ex-integrante da União dos 

núcleos de associações de moradores de Heliópolis e da associação AMORF, que visa a 

regularização das moradias. Adão também se candidatou a conselheiro na divisão de 

moradia da prefeitura e a vereador por Heliópolis na última eleição. A sua trajetória é 

analisada no Capítulo 3 - “Dr. Alegria”. 

 Adriana: Trabalha de domingo a domingo em uma loja de conveniência de um 

posto de gasolina no bairro de Moema, 42 anos, mora com dois filhos em casa alugada 

de três cômodos. O marido paga plano de saúde para o filho. Um dos filhos, André, tem 

12 anos e estuda em horário integral e o outro, Pedro Henrique, ainda é um bebê. No 

emprego anterior de balconista de farmácia tinha convênio com o plano Medial.  Mora 

há mais de sete anos na casa no bairro Sacomã. Não se adaptou na favela de Heliópolis. 

Alugou sozinha uma casa em outro lugar em Heliópolis. Ela morou com o pai de André 



216 

 

na “Lagoa”, em uma área ocupada pelo tráfico e com más condições de infraestrutura 

sanitária. Veio com 20 anos de idade da Paraíba para São Paulo. 

 Alaide: 38 anos de idade. Há 15 anos mora em São Paulo e está há 8 anos no 

bairro do Sacomã. Três pessoas moram na casa com ela. Uma pessoa tem plano de 

saúde. A renda é de R$ 2000. 

 Ana C: 48 anos de idade. Secretária da empresa de convênio médico Fleury. 

Originária da Paraíba, mudou-se para Heliópolis com a família. Ex-militante do 

movimento de moradia de Heliópolis. Mais precisamente onde mora a sua irmã, na rua 

Viela Gaspar. Atualmente mora com a mãe, o esposo e a filha em Santo André com 

aluguel social, aguardando a chamada para a ocupação da sua casa em Heliópolis. 

Artur: 24 anos de idade. Está em um projeto na associação UNAS sobre álcool 

e jovens. Tem visão muito reduzida, apenas a periferia do campo visual, e não enxerga 

bem as cores. Terminou o ensino Superior completo com Pós-Graduação em Pedagogia 

e especialização em Educação Especial. É casado, sem filhos, proveniente de Minas 

Gerais, cidade de Carneirinho, próxima a Iturama, área urbanizada, casa de alvenaria 

com saneamento básico. Mora em casa alugada no Sacomã com três cômodos. Em caso 

de doença procura o Atendimento Médico Ambulatorial (AMA Sacomã). Não tem 

plano de saúde e faz uso da clínica popular Dr. Consulta no Ipiranga. 

Boiu: 64 anos de idade, é um pernambucano que tinha 36 anos no começo dos 

anos 90 e que entrou no movimento social pela moradia pelos braços da mulher. Ela 

participava de reuniões e brigava pela comunidade. Ele não gostava. Hoje Boiu é vice-

presidente do movimento. 

Carolina: 28 anos de idade, uma das coordenadoras do projeto social Facebook 

na Comunidade. Estuda pedagogia na UNINOVE. Começou design de interiores, curso 

técnico na ETEC Heliópolis, mas parou. Sempre morou em Heliópolis com a mãe. O 

seu pai mora no Grajaú. Ministra aulas de empreendedorismo e negócios na 

comunidade, e trabalha dedes os 14 anos em projetos sociais da UNAS. Era beneficiária 

do Programa Renda Mínima da prefeitura de São Paulo, no começo dos anos 2000.  

Cleide: 54 anos de idade, antiga líder comunitária. Trabalha no cuidado de 

crianças na Associação Damas da Caridade “São Vicente de Paula”. O espaço também é 

utilizado para estágio dos cursos de saúde do Hospital São Camilo. Pedagoga de 

formação, está há 32 anos em Heliópolis. Também conhecida como “Crioula”. Entrou 

em Heliópolis como educadora. Fazia ações sociais em Minas Gerais, estado de origem. 
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Ela é muito próxima dos projetos sociais da Igreja e de antigos líderes comunitários de 

Heliópolis.  

Daniela: 27 anos de idade, agente comunitária de saúde da usuária Rita. 

Trabalhou no supermercado Extra como gerente durante 15 anos. Resolveu mudar de 

emprego para ter mais tempo para a filha e para si mesma. Faz curso a distância de 

pedagogia. Ganha bem menos e, mesmo não sendo um trabalho diretamente ligado com 

o curso que está fazendo, ela afirmou que a experiência está sendo muito rica. Foi 

quando marcou uma consulta de rotina no posto de saúde que viu um cartaz sobre o 

concurso para agente comunitária de saúde e resolveu prestar. Na fase de entrevista 

pensou que não ia passar porque tem dificuldade para falar em público. Mora com a 

filha de quatro anos de idade em Heliópolis. 

Dedé: 40 anos de idade, faz parte do Conselho de Pastores Evangélicos do 

Estado de São Paulo. Participa das ações sociais e faz campanhas de saúde, levando 

médicos para palestras, consultas e exames com cardiologista, pediatra e oftalmologista 

em Heliópolis. No final de 2016, se aproximou da clínica Dr. Alegria para apresentar 

um projeto em parceria com as Igrejas evangélicas para divulgação da clínica médica. Já 

havia trabalhado com a clínica Dr. Consulta. Uma das ideias era espalhar voluntários da 

Igreja para fazer o cadastramento de usuário(a)s para a clínica Dr. Alegria, além de 

divulgar a marca da empresa levando médicos e diretores para palestras nas Igrejas.  

Eduardo: 40 anos de idade, empresário da saúde, economista de formação. Está 

no ramo dos negócios em saúde há vinte anos. Trabalhou com prefeitos de Osasco e 

Barueri. Sempre praticou lutas no estilo vale tudo, mas diz que está parado sem prática 

já há um bom tempo. Durante a entrevista conta que seu pai foi um lutador de vale-tudo 

famoso em Santos, sua cidade natal. Torcedor do Santos Futebol Clube, revela que fez 

parte da torcida Jovem (torcida organizada). “Acompanhei o time até na Argentina. 

Matava o trabalho para viajar de ônibus atrás do time da baixada santista”. Foi o 

principal articulador de divulgação da clínica com as associações de Heliópolis para 

divulgar e fazer negócios dentro da comunidade. Sempre apoiou líderes de diferentes 

associações a se candidatarem a vereador para a Câmara dos Vereadores de São Paulo e 

outras cidades na Grande São Paulo. Apoiou Adão na candidatura a vereador por 

Heliópolis emprestando os serviços da clínica para o apoio. Também era o principal 

canal de contatos com médicos para contratos na clínica Dr. Alegria. 

Fabiana: 42 anos de idade. Gerente da UBS Sacomã. Foi quem me recebeu na 

clínica e me orientou no acompanhamento com as agentes comunitárias de saúde. 
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Participei com ela das reuniões da UBS para discutir os encaminhamentos do Programa 

Saúde da Família. 

Gevaneide: 33 anos de idade, balconista da padaria da família em Heliópolis. 

Do Piauí, ela está há 6 anos em Heliópolis. Usuária do Dr. Consulta, pagou a clínica 

para fazer exames de gravidez. Maria SF é a sua agente de saúde, que acompanha o 

bebê para saber como estão os exames preventivos. 

Jeane: 35 anos de idade, foi a primeira ACS que encontrei em Heliópolis e por 

coincidência em frente a clínica Dr. Alegria, recém inaugurada. Saiu do Programa 

Saúde da Família e está trabalhando em um escritório de advocacia em São Caetano. 

Além disso está fazendo o curso de engenharia que havia me falado, quando a 

acompanhava nos trabalhos como agente comunitária de saúde. Estuda na Faculdade 

Anhanguera com o financiamento Prouni do governo federal. Me lembro que Jeane não 

gostava de trabalhar como ACS e nem de morar em Heliópolis. Ela é da Bahia e chegou 

em São Paulo há pouco tempo. Ela uma filha de 6 anos e mora com a mãe. 

José: 59 anos de idade, comerciante, morador do bairro Sacomã há trinta anos. 

Quando o conheci ele precisava de um carimbo do médico cardiologista para a receita 

de um remédio para o coração. Também o encontrei na UBS Sacomã para atendimento. 

Ele recebe a visita da agente de saúde Maria SF. Sua esposa também passa no psicólogo 

do posto de saúde há um ano e meio, está com tumor no cérebro, na parte do tálamo, 

região delicada para cirurgia. Ele diz que o tumor parou de crescer depois que a esposa 

passou pela cirurgia espiritual. A esposa, também, passa pelo convênio médico Prevent 

Senior, fazendo tomografia anual para controle do tamanho do tumor. 

Kelen: 30 anos de idade, dona de casa. Teve dificuldade para engravidar e 

passou por várias clínicas particulares. Gastou, mensalmente, entre trezentos e 

quatrocentos reais com exames. Passou pelo Dr. Consulta onde fez um ultrassom e por 

um médico particular em São Caetano onde fez ultrassom morfológico por R$ 172. 

Kelen fez todos os exames de imagem, transvaginal, Papanicolau e avaliador de 

abdômen no particular. Foi quando descobriu que tinha pedra na vesícula. Casada com 

um haitiano, mudou-se de Heliópolis há alguns meses para uma casa com dois cômodos 

no bairro do Sacomã. 

Marcia: 49 anos de idade, recepcionista da clínica Dr. Alegria e uma das minhas 

principais interlocutoras em Heliópolis. Veio de Serra Grande, na Paraíba, com os pais e 

os irmãos, morou em Santos e depois em Heliópolis. Sua mãe foi uma das primeiras 

líderes comunitárias de Heliópolis. Primeiro na questão da ocupação e regularização da 
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terra junto à prefeitura, nos anos 80. Depois, com a creche Criança Feliz, que chegou a 

se tornar uma ONG reconhecida pelo governo do Estado de São Paulo nos anos 90. A 

aproximação com Ricardo Montoro e Lu Alckmin foi a principal força para a 

estabilidade do projeto social. Marcia foi a principal ponte da clínica Dr. Alegria com as 

associações locais. A sua trajetória profissional se confunde com o crescimento 

institucional dos movimentos sociais de Heliópolis. Pouco antes de entrar na clínica Dr. 

Alegria, trabalhou por mais de dez anos em Telecentro de Heliópolis, onde era 

coordenadora. 

Marcela: 49 anos de idade, estava com câncer na clavícula quando a conheci na 

recepção da clínica médica Dr. Alegria. Trabalha como auxiliar administrativo. 

Precisava fazer um rápido exame tomográfico porque pelo SUS iria demorar e ela 

queria agilizar no particular. Mora no bairro de Sacomã com a mãe e o filho. Fez 

faculdade Anhanguera junto com a Marcia, recepcionista da clínica Dr. Alegria.  

Maria B: 68 anos de idade. Descendente de italianos e vinda do interior de São 

Paulo. Mora com o filho de 38 anos. Tem plano Prevent Senior
83. Já passou no Dr. 

Consulta com clínico geral. Seu filho é engenheiro e tem plano de saúde NotreDame 

Intermédica. Recebe a visita da agente de saúde Jeane. Nascida em Barretos, interior de 

São Paulo, veio para capital com o marido há 30 anos. O marido trabalhava no bairro do 

Ipiranga para a Fundação Antônio Helena Zerrener e se aposentou depois de 24 anos de 

serviço. No período da aposentadoria mudaram para o bairro do Sacomã. 

Maria V: 61 anos de idade, auxiliar de limpeza, mora em uma pequena vila no 

meio de Heliópolis conhecida pelo nome de Lagoa, onde os aluguéis são os mais 

baratos devido às condições de risco de saúde e violência gerada pelos conflitos diários 

dos meninos em conflito com a lei. A casa tem dois cômodos, cozinha e quarto. Um 

banheiro separa os dois cômodos, que ficam no primeiro andar de um sobradinho de 

dois andares. Sua mãe, de 80 anos de idade, mora no puxadinho construído na laje de 

Maria, e a irmã na casa de baixo. Original do Piauí, ela mora em Heliópolis há 17 anos. 

Antônio, marido de Maria, tem por volta de 60 anos de idade e é caminhoneiro. Teve 

convênio médico Amil, Intermédica e Santa Helena. Todos pelas empresas onde 

trabalhou. Acompanhei Maria no Programa “Corujão da Saúde” depois que a agente de 

saúde da UBS Sacomã fez o contato com a usuária. Maria também frequentou a clínica 

                                                           
83 Em março de 2016 o plano tinha 320.616 beneficiários. Com 84,9% de idosos em planos de assistência 
médica. Presente principalmente no estado de São Paulo. 
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Dr. Consulta para fazer exames oftalmológicos depois que recebeu um panfleto nas ruas 

de Heliópolis. 

Maria SF: 29 anos de idade, agente comunitária de saúde. Foi uma importante 

interlocutora nas visitas domiciliares com os usuária(o)s da UBS Sacomã. Demonstrava 

conhecimentos de repertórios técnicos e comuns ao dia a dia dos pacientes. Trabalhava 

tanto fora como dentro do posto de saúde. “Pau para toda obra”. Mora com o marido e 

duas filhas. Foi uma das agentes mais preocupadas com as consequências do Programa 

Saúde da Família expandir as suas ações para o bairro de classe média Sacomã. “Os 

comentários deles [moradores de Sacomã] são que, nós vamos entrar na casa deles para 

falar para os ladrões daqui. [...] Eles vão dificultar a nossa entrada em suas residências”, 

dizia Maria. A sua família tem plano de saúde porque o marido trabalha. E sempre fazia 

questão de citar outras clínicas, laboratórios e farmácias populares, além do Dr. 

Consulta, que estavam sendo frequentados por moradores de Heliópolis.  

Marlene: dona de casa, ensino primário completo, aposentada, original do 

Paraná. Mora há 20 anos em Heliópolis. Conheci Marlene na quadra de esportes da 

Associação Damas da Caridade “São Vicente de Paula”. Ela frequentava as aulas de 

educação física, com o professor contratado pela ONG da ex-jogadora de vôlei Ana 

Moser, por indicação das agentes comunitárias de saúde e do médico do convênio 

Biolife84. 

Manoel: 54 anos de idade, então conselheiro de saúde da UBS Sacomã e 

principal organizador das reuniões que debatem o tema da saúde na associação UNAS. 

Meu principal interlocutor com a esfera dos movimentos sociais. Conhecido de Cleide e 

Adão. Participou de algumas reuniões com os diretores da clínica Dr. Consulta na sede 

da UNAS na rua da Mina, mas se recusou a apoiar o projeto de parceria para a entrada 

da clínica na comunidade. 

Madalena: 40 anos de idade, de Euclides da Cunha, na Bahia, veio com 18 anos 

para São Paulo. Lá se foram 20 anos. Há pouco tempo mudou-se de Heliópolis. Paga o 

aluguel de 705 reais em uma casa de três cômodos no bairro Sacomã. Com uma renda 

de R$ 2000, se endividou com o tratamento hormonal das filhas na rede privada de 

clínicas médicas. 

Neguinha: 59 anos de idade, mãe de Marcia, foi importante líder do movimento 

pela moradia nos anos 80. Ela assumiu uma creche final dos anos 80 e criou a ONG 

                                                           
84 O plano de assistência médica possui uma pequena carteira com 1.326 beneficiários. Dados da ANS. 
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Criança Feliz nos anos 90. Mencionava na entrevista que Heliópolis era um “Iraque” 

nos anos 80. Deu continuidade ao trabalho social até os anos 2000 com o apoio de Lu 

Alckmin, quando registrou a ONG Criança Feliz, em setembro de 2000. A ONG está 

endividada, mas Neguinha continua assinando pelo projeto. Pretende começar um novo 

projeto social em São Bernardo. Sempre teve estimas por Heliópolis mesmo nos 

momentos mais difíceis. É um lugar que gera emprego, segundo ela. Seu marido, pelo 

contrário, nunca gostou de Heliópolis. A família sempre teve convênio médico dos 

tempos em que o esposo de Neguinha trabalhava como metalúrgico em São Bernardo, 

nas empresas Nakata e Schuller. Neguinha também foi conselheira de saúde durante 7 

anos. Atualmente recebe visitas domiciliares da equipe de saúde da família da agente de 

saúde Jeane, faz uso do posto de saúde, das clínicas médicas de baixo custo da região e 

também utiliza o Cartão de todos e o Cartão Cristão para ter acesso ao serviço de 

psiquiatria em Sapopemba. 

 Ninine: 27 anos de idade, agente social. Estuda Publicidade e Propaganda na 

faculdade UNINOVE, onde está no último ano. Trabalha para a associação UNAS há 

oito anos. Sempre trabalhou com projetos sociais voltados para empreendedorismo, 

cidadania, e com jovens adolescentes. 

Odécia: 49 anos de idade, cuidadora de idosos, renda de R$ 1700,00. Há 20 

anos em Heliópolis, mora com seu filho e marido em uma casa. Possui plano de saúde 

(Santamália) para o filho. Quando a conheci na clínica Dr. Alegria estava 

acompanhando o filho para uma consulta com o oftalmologista. Nasceu no Piauí, Jaicós 

e chegou aqui em 1985. Morou na Vila Carioca durante 4 anos. Ainda antes de morar 

em Heliópolis alugou uma casa durante três anos na rua Japaratuba, no bairro Sacomã. 

Atualmente mora na rua Fantasia, próximo à escola Gonzaguinha, onde seu filho 

estudou e próximo à clínica Dr. Alegria. Visitei a família algumas vezes. Odécia foi 

metalúrgica na Cipriano Barata, região de Sacomã, próximo ao Parque da 

Independência. Trabalhou também na Vila Carioca e em uma gráfica na rua Japaratuba 

que oferecia convênio médico para os trabalhadores. Trabalhou durante quatro anos. Foi 

quando teve seu filho, Daniel, e resolveu passar o plano de saúde para o filho. 

 Raquel: 61 anos de idade, ensino fundamental, motorista de ônibus há 10 anos e 

neste momento ela está afastada. Ela diz que faz exercício aqui na quadra da associação 

das Damas da Caridade há mais ou menos um ano. Nasceu em São Paulo e está há mais 

ou menos 30 anos em Heliópolis. Pagava aluguel antes de morar em Heliópolis e agora 
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tem casa própria. Ela tinha o plano de saúde da empresa de ônibus, “Santa Helena 

Saúde”, que atende na região do ABC. 

Rita: 62 anos de idade. Conheci Rita em um encontro da associação UNAS com 

os gestores de saúde da subprefeitura do Ipiranga. Na ocasião ela foi uma das únicas 

usuárias a se manifestar na reunião. Reclamou da ausência de ambulâncias para 

transporte dos pacientes do AMA após alta hospitalar. Moradora do bairro Sacomã, ela 

foi considerada pelas agentes de saúde como uma usuária ideal do Programa Saúde da 

Família, realizando atividades no CEU Heliópolis e na Igreja Santa Edwiges. A mesma 

afirma que buscou tratamento para ansiedade. É casada, tem 2 filhos. A sua filha 

trabalha em uma empresa de convênios médico para classes altas em São Paulo. Apesar 

de buscar tratamento na UBS Sacomã, também faz uso das clínicas médicas populares e 

consegue continuar o tratamento no SUS com as guias das consultas e exames das 

clínicas particulares. 

Rosângela: 35 anos, mora em São Paulo desde 2008. Psicóloga de formação 

com mestrado na Unifesp. Atualmente cursa doutorado na mesma instituição. Trabalha 

na rede pública de saúde de São Bernardo do Campo e também em projetos de 

formação e especialização no Hospital Sírio-Libanês. 

Terezinha: 39 anos de idade, auxiliar de limpeza do posto de saúde Sacomã. De 

Itaitê na Bahia, veio bem pequena com a mãe para São Paulo. Realizei a entrevista com 

Terezinha no setor de serviços de limpeza do posto de saúde Sacomã, no primeiro andar 

do prédio que combina Atendimento Médico Ambulatorial e Unidade Básica de Saúde. 

Antes desse emprego trabalhou no mercado informal com uma banca de jornais e 

revistas que ficava dentro da garagem da sua casa. Depois trabalhou com uma banca de 

vendas de DVDs piratas durante anos. Foi o período mais próspero economicamente. 

Conseguiu terminar a reforma da sua casa com a banca de DVDs. Depois que a crise 

chegou, precisou arrumar emprego registrado. “Você não pode ficar doente. Aí quando 

eu separei, eu falei, não, agora eu vou arrumar alguma coisa registrado ou eu ou o 

menino e se ficar doente com o é que vai ficar”. Terezinha tem um filho adotado. 

Wandi: 32 anos de idade, auxiliar administrativo. Trabalhou por cinco anos na 

área de construção civil. Ficou parado durante cinco ou seis meses, e foi quando surgiu 

a oportunidade de passar por um processo seletivo para ser agente comunitário de saúde 

na UBS. Normalmente conversava com Wandi no balcão da administração da UBS 

onde são guardados prontuários e arquivos com resultados dos exames feitos pelo(a)s 
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usuário(a)s de Heliópolis. Ele sempre me dizia que aumento do número de guias de 

clínicas médias populares nos prontuários da UBS era uma constante. 

 

ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Eu gostaria de convidá-lo para participar do projeto “A Proteção Social à Saúde 
Segundo a Perspectiva da Individualização: a Sociedade de Risco e a Assistência 
Médica Suplementar no Brasil” respondendo livremente as perguntas do 
PESQUISADOR: RICARDO DE LIMA JURCA, RG: 28091984-0. Sua participação se 
dará com o objetivo de conhecer os modos como as pessoas utilizam os serviços 
privados de saúde na cidade de São Paulo. As suas respostas poderão ser utilizadas pelo 
pesquisador com esse objetivo: compreender como o acesso à assistência médica 
privada se torna realidade em áreas de baixa renda em São Paulo. A sua participação na 
pesquisa representa risco mínimo. DURANTE A PESQUISA VOCÊ TEM O DITEITO 
DE PARAR DE RESPONDER AS PERGUNTAS EM QUALQUER MOMENTO E 
TAMBÉM DE RETIRAR O CONSENTIMENTO SEM PREJUÍZOS, INCLUSIVE 
QUANTO AO ATENDIMENTO PELA UNIDADE. O pesquisador manterá em sigilo 
todos os seus dados pessoais. Em caso de publicação posterior, em eventos científicos e 
publicações da área de Ciências Sociais em Saúde, as respostas serão utilizadas, desde 
que O SEU NOME VERDADEIRO NÃO SEJA IDENTIFICADO *(E DESDE QUE 
NÃO SEJAM FORNECIDOS QUAISQUER OUTROS DADOS QUE 
IDENTIFIQUEM A SUA FUNÇÃO CASO TRABALHE NO SERVIÇO DE SAÚDE), 
ASSEGURANDO ASSIM A SUA PRIVACIDADE. Você tem o direito de receber uma 
via deste termo de consentimento livre e esclarecido, assim como de receber respostas a 
quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre o projeto como procedimentos, riscos, 
benefícios, com o pesquisador no telefone 11 95817 4446 ou e-mail: rljurca@usp.br; e 
de procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública, endereço: 
Avenida Dr. Arnaldo, 715. Telefone: 3061-7779. E-mail: coep@fsp.usp.br, para 
dúvidas ou denúncias sobre irregularidades éticas. O contato com o pesquisador é para 
dúvidas quanto ao projeto. 

                                                            São Paulo,____de_________________20___. 

______________________________________________________________________ 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

______________________________________________________________________ 

PESQUISADOR 
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Ricardo de Lima Jurca 
E-mail: rljurca@usp.br/ Telefone: 11 59817 4446* 

Endereço: Faculdade de Saúde Pública 
Av. Dr. Arnaldo, 715 - São Paulo - SP - Brasil - CEP - 01246-904 

Telefone: 3061-7796 
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