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o ano da 15ª Conferên-
cia Nacional de Saúde
(CNS), marcada para 1°
de dezembro deste ano,
em Brasília, a Casa de

Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) inaugurou,
em parceria com o Conselho Nacional
de Saúde, uma exposição sobre o Sis-
tema Único de Saúde intitulada Pelos
caminhos do SUS. A mostra traça a his-
tória do SUS, cujo momento decisivo
ocorreu em 1986, durante a 8ª CNS.
Dois anos depois a Constituição Fede-
ral assegurou a sua implantação no país.
O objetivo é desenvolver o tema sob
uma perspectiva crítica, mas ao mes-
mo tempo lúdica, de modo a desmisti-
ficar e informar o público sobre o
sistema, mostrando avanços e apontan-
do desafios. Este ano a conferência terá
como tema Saúde pública de qualida-
de para cuidar bem das pessoas e como
eixo Direito do povo brasileiro.

A mostra, que fica em cartaz até ju-
lho, na Fiocruz, pretende afastar o ponto
de vista estabelecido pelo senso comum
sobre o SUS, segundo o qual, por exem-
plo, o sistema se reduziria à uma inefici-
ente assistência à saúde. Desenvolvida
com painéis, fotos e outros recursos de
interação com o público, estrutura-se em
quatro módulos. O visitante se depara
com módulos como Sustentando o SUS,
em que uma estrutura em forma de arco
sugere o envolvimento de um grupo para
a construção dos “pilares” do SUS. Em
Time da Saúde, é possível conhecer mais
sobre os profissionais da área. A ativida-
de Árvore da Saúde é uma oportunidade
para o visitante interagir completando a
estrutura cenográfica com folhas, usando
diferentes conceitos relacionados à saú-
de pública. A exposição também inclui
uma animação, que revela como o siste-
ma se organiza para o público.

A mostra Pelos caminhos do SUS é
uma iniciativa que surge a partir de uma
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parceria da Fiocruz com o Conselho Na-
cional de Saúde (CNS). Foi desenvolvi-
da pelo Museu da Vida em parceria com
pesquisadores do Observatório História
e Saúde, vinculados à Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz). Ela nasceu de
reflexões em torno das manifestações
de junho de 2013. “Um dos objetivos
iniciais do projeto é ampliar o diálogo
com a sociedade civil e os movimentos
sociais”, destacou Diego Vaz Bevilaqua,
chefe do Museu da Vida. “A exposição
é bastante leve e própria para se tornar
itinerante por diversos locais no Brasil,
de forma a atingir mais diretamente a
população”, afirmou.

De acordo com o pesquisador da
COC Carlos Henrique Paiva, um dos or-
ganizadores da exposição, a ideia de apre-
sentar muitas das complexas questões
sobre o SUS nasceu em março de 2013.
O objetivo, diz o pesquisador, “era discu-
tir o papel do Ministério da Saúde na tra-
jetória da saúde pública nacional. A ideia
de se produzir informações que dialogas-
sem com as pessoas, que incorporassem
o contraditório, as tensões, as críticas, se
radicalizava. Não poderíamos correr, de
forma alguma, o risco de produzir uma
exposição que reproduzisse um discurso
oficial sobre a saúde no Brasil, ou que re-
produzisse um discurso que não fosse ca-
paz de incorporar as legítimas críticas ao
estado da saúde pública no país”, explica
Paiva. O desafio era “produzir marcos
contextuais que fossem capazes de dar
conta tanto da potência quanto das con-
tradições do atual sistema de saúde”,
completou o pesquisador.

“O público terá a oportunidade de
conhecer o SUS de forma crítica, lúdica
e interativa, caminhando pelas conquis-
tas, perspectivas e principalmente pe-
los desafios que ainda existem na luta
pela saúde pública de qualidade”, con-
cluiu Hilda Gomes, coordenadora do
Serviço de Educação em Ciências e
Saúde do Museu da Vida (Seducs) e que
participou da organização da mostra.
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