


Precisamos De Você.
Aprende - lê nos olhos,

lê nos olhos - aprende
a ler jornais, aprende:

a verdade pensa
com tua cabeça.

Faça perguntas sem medo
não te convenças sozinho
mas vejas com teus olhos.

Se não descobriu por si
na verdade não descobriu.

Confere tudo ponto
por ponto - afinal

você faz parte de tudo,
também vai no barco,
vaí “pagar o pato”, vai

pegar no leme um dia.
Aponte o dedo, pergunta

que é isso? Como foi
parar aí? Por que?

Você faz parte de tudo.
Aprende, não perde nada

das discussões, do silêncio.
Esteja sempre aprendendo

por nós e por você.
Você não será ouvinte

diante da discussão,
não será cogumelo

de sombras e bastidores,
não será cenário
para nossa ação.
(Bertold Brecht)

Bem vindos ao EREM Santa Maria!

Olá estudantes, professores, palestrantes, colaboradores e demais participantes do XVII Encontro Regional 
dos Estudantes de Medicina (EREM)! É com enorme esforço e satisfação que o Diretório Acadêmico de Medicina 
Prof. Dr. José Mariano da Rocha Filho (DAZEF) - UFSM sedia este encontro pela primeira vez, também pela primeira 
vez em Santa Maria! Sediar esse evento é o fruto de um enorme trabalho que todas as gestões do DAZEF fizeram 
nos últimos 4 anos. Todo nosso esforço nesses últimos anos nos tornaram desejosos de abraçar tão grande respon-
sabilidade e oportunidade. Conheçam um pouco da nossa história e sintam-se bem-vindos! Traz-nos muita alegria 
realizar tão importante encontro dentre todas as escolas do Sul do Brasil!

 O Diretório Acadêmico de Medicina da UFSM surge homenageando o fundador da medicina e da Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFSM), tornando-se diretório acadêmico José Mariano da Rocha Filho na década de 
60. Presente em diversas mobilizações e atividades por muito tempo, o Diretório encontrava-se fora do movimento 
estudantil nacional desde os anos 90. Ao final de 2009, um grupo pequeno de alunos, após participar de encon-
tros da Direção Executiva Nacional de Medicina (DENEM) e da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) 
e conhecerem o funcionamento dos Diretórios em diversas universidades, decidiu reoxigenar o Diretório em Santa 
Maria, objetivando torná-lo mais que uma sala com mesa de sinuca e televisão ao criar eleições e assumir a gestão 
ainda em 2009.

Desde então, este grupo vem mudando, crescendo e atuando progressivamente no movimento estudantil. 
Vários acadêmicos de diversos semestres já passaram e atuaram no Diretório, tornando-o bastante abrangente. 
No primeiro ano, fomos conhecendo nossas possibilidades de atuação no curso e também fora dele. Criamos o 
Conselho de Representante de Turmas (CRT), participamos EREM Sul-1 em Rio Grande no ano de 2009, EREM Sul-
1 no ano de 2010 em POA, com 1 e 2 representantes em cada evento respectivamente, e do EREM no ano de 2011 
em Florianópolis com mais de 80 estudantes da UFSM no evento. Construímos a Coordenação Regional da DENEM 
em 2010, 2011 e 2012, participamos dos espaços da DENEM no Congresso Brasileiro de Educação Médica (CO-
BEM) em Goiânia no ano de 2010 com mais de 30 estudantes, participamos do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Saúde (CENEPES) em Curitiba no ano de 2010, participamos do Encontro Científico dos estudantes 
de medicina (ECEM) em julho de 2011 em Minas Gerais, do EREM da Sul 2 em São Paulo em 2009, do Congresso 
Brasileiro dos estudantes de medicina (COBREM) no ano de 2011 em Maceió e do COBREM no ano de 2012 em 
Recife, da Reunião dos órgãos executivos (ROEX) da DENEM de 2012 em Goiânia e em São Paulo e de diversos 
outros espaços e visitas ao longo desses 4 anos.

Em todos esses anos viemos nos esforçando muito para propor atividades diferentes aos estudantes, aproxi-
mando todos um pouco mais de temas que certamente na faculdade não teriam contato. Realizamos vários cursos 
teóricos na área da medicina, viemos recolhendo queixas dos problemas maiores de cada semestre já há 2 anos e 
meio e, por meio de ofícios e/ou protestos, viemos lutando com os estudantes por uma medicina melhor. Promove-
mos festas, damos a oportunidade dos estudantes realizarem intercâmbios por todo o Brasil e internacionalmente, 
e de que os estudantes que participaram de congressos ganhem bolsas de ressarcimento. Realizamos recepção 
dos calouros há 4 semestres, com atividades lúdicas, de discussão e até com “aulas de sutura” no IML com a par-
ticipação de professor da cirurgia. Fomos convidados a dar uma oficina pra todo o Brasil, no Rio de Janeiro, em 
julho. Estamos tentando trazer debates mais políticos para os estudantes, não para demarcar uma posição política 
e querer que todos pensem da mesma forma, mas justamente para criar o debate e a consciência do estudante 
que logo vai trabalhar e terá que enfrentar talvez um exame de ordem, que poderá trabalhar numa empresa, talvez 
em cidades do interior pra completar 20% da sua prova de residência e etc. Participamos de todas as reuniões do 
colegiado de curso e do conselho de centro (CCS), e em assembleia impedimos que a comida dos internos em 2012 
fosse cortada no HU. 



Nossa gestão atual, eleita ao final de 2011, tem mais de 20 integrantes na nominata
e diversos outros estudantes que vão se agregando ao grupo ao longo do tempo. Realizamos, em Santa 
Maria, semana acadêmica de 2011 (“Saúde e Trabalho: o que esperamos e o que nos espera”), curso de Raciocínio 
Clínico em 2010, construímos um processo de paralisação dos estudantes de medicina em 2011 em combate ao 
diversos problemas enfrentados pelos estudantes ao longo do curso, atuamos ativamente no movimento estudantil 
geral da UFSM desde 2010, criamos um jornal (“Sinapse”) e um informativo que atualizava para os estudantes as 
notícias da greve de 2012 (“O Estopim”), atuamos junto com o CCS na construção da Copa Esportiva da saúde, aju-
damos a criar o Núcleo Docente Estruturante para avaliação do currículo, criamos o grupo de movimento estudantil 
de toda a saúde (MESaúdeUFSM), ajudamos a compor a Comissão do Internato e buscamos sempre atuar com os 
estudantes para a melhoria da nossa educação, tanto de maneira local como de maneira nacional.

No primeiro semestre de 2010, para caracterizar o nosso Diretório a nível nacional, criamos a sigla DAZEF 
para substituir DAMED-UFSM. A partir daí, o movimento local cresceu de maneira exponencial e atingiu visibilidade 
a nível nacional. Fomos eleitos para sediar o Fórum Nacional de Estágios e Vivências (FEV) em 2012. Realizamos 
reuniões praticamente semanais, debatemos exaustivamente a questão da greve dos docentes, técnicos admi-
-nistrativos e estudantes que ocorreu em todo o Brasil em mais de 46 universidades federais em 2012, com todos 
os alunos do curso nas reuniões do DA (que são sempre abertas) e em assembleias. Atuamos em conjunto com os 
médicos do HUSM na luta contra cortes de salários da MP 568 por meio de atos, assembleias, paralisações e greve.

Dessa forma, demonstramos nossa vontade, nossa luta e nossa atuação no curso de medicina da UFSM, no 
movimento estudantil - principalmente na UFSM, na Regional Sul-1 da DENEM, na DENEM como um todo e em 
seus eventos ao longo dos últimos 2 anos e meio. Acreditamos em um movimento estudantil que sempre dialogue 
com os estudantes, que parta das pautas locais para mobilizar os alunos, que debata temas atuais, que preserve 
o patrimônio local, que forme politicamente os integrantes do diretório e quem mais tiver interesse, que forme 
consciência crítica, que promova eventos e assembleias, que esteja próximo dos estudantes, que apoie e incentive 
intercâmbios nacionais e internacionais, que seja participativo nos espaços locais e nacionais e que sempre se 
proponha a lutar e construir educação e saúde qualitativas.

Em novembro de 2011 nos candidatamos para sediar o próximo EREM. Ganhamos esta oportunidade e desde 
lá estamos trabalhando para a construção de um evento de qualidade, desejando que ele tenha uma grande parti-
cipação e sirva tanto para atrair e formar novos estudantes que nunca tiveram contato com o movimento estudantil, 
quanto para aprofundar temas de educação, saúde e sociedade com aqueles estudantes que já militam há algum 
tempo. Objetivamos-nos a construir um encontro dialogável, atrativo e ao mesmo tempo profundo e político.

Dessa forma, curtam, aproveitem, tirem suas dúvidas e cresçam conosco nesse final de semana em Santa 
Maria! Saudamos a todos e estaremos ao longo de todos esses dias à disposição para tudo que precisarem!

Fraternamente, 

 Diretório Acadêmico de Medicina de Santa Maria Prof. Dr. José Mariano da Rocha Filho (DAZEF)

Gestão Contracorrente 2011/2012

 “quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem”

Santa Maria, 23 de outubro de 2012



Medicina na Sociedade de Classes
Maria Cecília F. Donnangelo

Diferentemente de outras práticas sociais, cuja origem é coinciden-
te com a própria emergência ou com o desenvolvimento da sociedade ca-
pitalista, a medicina tende a revestir-se mais facilmente de um caráter de 
neutralidade face às determinações específicas que adquire na sociedade 
de classes. O considerável desenvolvimento do aparato científico e tecno-
lógico subjacente à pratica médica e, consequentemente, a possibilidade de 
enfatizar na medicina, como atividade profissional específica, o caráter de 
cientificidade e a sua imediata função social – aplicar-se cientificamente ao 
objetivo da cura – constitui apenas uma das vias pelas quais se introduz a 
concepção de neutralidade da prática.

Tal concepção, que se elabora e reelabora, também por referência às 
demais práticas técnicas, no conjunto de relações sociais próprias a essas 
sociedade, encontra, ainda, na marcada continuidade histórica da medicina 
um de seus principais suportes. A prática médica e seus agentes não foram 
instituídos no interior do modo de produção capitalista. Justamente por se 
situarem entre as mais antigas formas de intervenção técnica é que eles po-
dem também aparecer mais facilmente investidos do caráter de autonomia, 
como ocorre com outras categorias de práticas e agentes que, preexistindo a 
um novo modo de produção parecem preservados de revestir novas formas 
correspondentes a articulações inteiramente distintas com as estruturas eco-
nômica e politico-ideológica que o compõem.¹

Analisar a especificidade assumida pela prática médica na sociedade 
de classes implica, primeiro romper com essa concepção de neutralidade, 
buscando identificar, em todos os aspectos da prática, as formas pelas quais 
ela exprime as determinações próprias a essa estrutura. Tarefa obviamente 
mais fácil de propor que de executar, mas cuja formulação, quando menos, 
torna-se necessária para orientar os limites bastante modestos através dos 
quais se tentará identificar para além da imediata função técnica da medicina, 
seu significado econômico, político e ideológico. O principal aspecto dessa 
limitação revela-se na impossibilidade de recobrir todo o campo da prática 
– do saber médico ao produto do trabalho médico e às formas de organi-
zação – e na consequente necessidade de adotar uma perspectiva restrita 
através da qual se possa empreender a busca daquela especificidade. Essa 
perspectiva parecerá, à primeira vista, caracterizar-se pela externalidade em 
relação à própria prática, na medida em que se centrará nas possibilidades 
de consumo de serviços médicos na sociedade capitalista. Procurar-se-á, to-
davia, retendo a ideia esboçada no capitulo anterior, de que a prática médica 
expressa, em sua totalidade, as determinações históricas, remeter a análise, 
sempre que possível, aos elementos que a integram.

A medicalização da sociedade
Os estudos sobre a organização atual da prática médica quaisquer 

que sejam as suas orientações metodológicas, dificilmente deixam de referir-
-se à marcada expansão da produção de serviços, bem como à generalização 
do consumo por contingentes sempre mais amplos da população. Também 
raramente conseguem furtar-se à identificação do papel central desempe-
nhado pelo estado na ocorrência dessa generalização, quer o analisem como 
expressão da representatividade, ao nível do estado, de interesses comuns 
à coletividade social, quer o identifiquem com o desempenho da função de 
reprodução das classes sociais. O fato de que essa temática acabe sempre 
por impor-se, decorre menos de um processo de seleção arbitrária ao nível 
da análise do que de seu efetivo significado para a explicação da estrutura 
atual de produção de serviços médicos, bem como de sua importância na 
problematização, relativamente recente, da pratica médica, que se exerce a 
partir de fontes, motivações e referenciais bastante distintos.

O processo do qual a prática médica toma necessariamente como seu 
objeto diferentes categorias e classes sociais constitui, também aqui, o ponto 
central para a análise dos aspectos que caracterizam essa prática nas socie-
dades capitalistas, particularmente no capitalismo industrial. Os determinantes 

desse processo e as formas por ele assumidas encontram-se 
também, naturalmente, na origem dos sucessivos projetos ou 
tentativas de organização racional da produção de serviços, de 
que a Medicina Comunitária representa, em parte, uma das manifestações.

Um dos ângulos através dos quais se poderia apreender mais fa-
cilmente os nexos entre a prática médica e a estrutura de classes é dado 
pela própria diferenciação da prática médica conforme se destine às distintas 
classes e camadas sociais, diferenciação essa que tem sido registrada mes-
mo em sociedades onde a forma de organização dos serviços médicos faria 
supor a ocorrência de um padrão “igualitário” de consumo.²

Não sendo, em si, um fenômeno novo, uma vez que a própria me-
dicina antiga já difere, em sua prática, segundo a origem social do pacien-
te, a diferenciação adquire especificidade nas sociedades capitalistas como 
decorrência da forma pela qual nela se projetam o fator trabalho e as rela-
ções de classe. Assim é que, mesmo a partir do momento em que o cuidado 
médico se generalizou amplamente, como resposta, quer à necessidade de 
reprodução da força de trabalho frente ao processo de produção econômi-
ca, quer a momentos particulares do desenvolvimento, a nível político, dos 
antagonismos de classe, verificou-se paralelamente: de um lado, a seleção 
de grupos sociais a serem incorporados ao cuidado médico, conforme ao 
seu significado para o processo econômico e político; de outro, uma dife-
renciação das instituições médicas voltadas para diferentes tipos de ações 
e diferentes tipos de clientelas, a qual se expressa em grande parte em seu 
caráter ‘privado’ ou ‘estatal’ mas que não se esgota aí.

Embora esses processos se apresentem sob graus e formas dife-
rentes em distintas formações sociais, devem ser registrados, em sua gene-
ralidade a fim de indicar que a extensão atual da medicina não traduz nem 
a total generalização do cuidado médico, nem o desenvolvimento necessá-
rio de uma prática uniforme por referência aos tipos de cuidado prestados. 
Ao contrário, a exclusão, ainda atual de determinadas camadas sociais do 
acesso a tais cuidados, tanto em sociedades capitalistas centrais quanto nas 
dependentes, bem como a constatação de que a medicina institucionalizada 
reproduz – na forma pela qual seleciona patologias, incorpora e utiliza a tec-
nologia, favorece o atendimento diferencial das classes sociais – o caráter 
de classe da sociedade, tem-na levado, com frequencia, ao centro do debate 
político cerca da estrutura dessas sociedades. Diga-se, de passagem, que 
esse caráter seletivo conduz muitos dos críticos da medicina contemporâ-
nea a ressaltarem sua orientação individualista, concepção que frequente-
mente confunde as expectativas de que a medicina se oriente no sentido de 
uma distribuição mais igualitária de seus recursos com a possibilidade de 
superação de um aspecto que caracteriza o ato médico enquanto ato clínico, 
circunstância em que a prática médica dirige-se ao indivíduo, quer o conce-
ba ou não em todas as suas determinações.³ Parece ao contrário, bastante 
apropriado considerar a orientação “coletiva” da medicina como o aspecto 
mais expressivo de sua articulação com a dinâmica das relações de classe.

Neste sentido, não é a diferenciação da prática médica em socieda-
de capitalistas, e sim a sua extensão, o que importa ressaltar de imediato, 
embora a distinção entre esses dois aspectos pareça artificiosa, dado que 
tanto um como outro constituem momentos de um mesmo processo e só 
podem ser elucidados por referência aos mesmo determinantes. Ao referir-
-se prioritariamente à extensão indica-se, antes de mais nada, a intenção de 
acentuar o aspecto mais diretamente visualizável da organização atual dos 
serviços médicos, bem como de tentar discorrer sobre a peculiaridade das 
relações entre medicina e classes sociais pelo ângulo do qual tende-se mais 
facilmente a negá-la. Por outro lado, através desse aspecto, as formas atuais 
de organização da prática médica aparecem não apenas como o produto da 
ação das classes hegemônicas, mas revelam mais diretamente a participa-
ção, não processo político, das demais classes sociais.

No que se designa aqui por extensão da prática médica há que desta-
car pelo menos dois  sentidos que devem merecer atenção: em primeiro lugar, 
a ampliação quantitativa dos serviços e a incorporação crescente das popu-
lações ao cuidado médico e, como segundos aspecto, a extensão do campo 
da normatividade da medicina por referência às representações ou concep-

ções de saúde e dos meios para se obtê-la, bem como às condições gerais 
de vida. Ambos os aspectos manifestam-se quer através do cuidado médico 
individual, quer através das chamadas “ações coletivas” em saúde, tais como 
medidas de saneamento do meio, esquemas de imunizações, programas de 
educação para a saúde, entre outros.

É a extensão da prática médica através do cuidado médico individual 
que se estará considerando, na maior parte do tempo, mas não exclusiva-
mente, ao tratar do fenômeno da medicalização da sociedade. Tomando de 
empréstimo a Ivan Illich o termo “medicalização” para referir-se ao processo 
de extensão da prática médica, não se pretendeu sugerir, de saída, uma ade-
são às suas teses, em particular a ênfase que atribui à reprodução do “modo 
industrial de produção” pelo modelo de organização da prática médica como 
elemento básico explicativo da medicalização, e sua postura marcadamente 
voluntarista a favor da total desinstitucionalização” da medicina.4 Visou-se 
reter principalmente algo do teor polêmico ligado ao termo – e decorrente 
sobretudo da obra desse autor – com a finalidade de indicar que a extensão 
da prática médica não correspondeu a um fenômeno simples e linear de au-
mento de um consumo específico, e sim que ela se deu através de uma com-
plexa dinâmica econômica e política na qual se expressaram os interesses e 
o poder de diferentes classes sociais.

A extensão mais marcada do cuidado médico sob forma de consumo 
individual diz respeito, propriamente, à estrutura de produção de serviços já 
no século XX, quando na maior parte das sociedades capitalistas desenvol-
veram-se os esquemas de seguro-social e, com ele, da extensão do consu-
mo médico, constituiu um momento adiantado de um processo cujas origens 
são mais remotas e já revelam, sob outras facetas, a especificidade do papel 
assumido pela medicina na estrutura social da prática médica embora se 
revista atualmente de formas de institucionais específicas e se expresse no 
aumento das possibilidades de também sob outras formas, e em distintas 
circunstâncias, a condições relacionadas ao processo de acumulação do ca-
pital ou, ainda à necessária subordinação do trabalho a capital em condições 
mais adequadas possíveis à obtenção e apropriação da mais-valia. Antes de 
considerar algumas das situações históricas através das quais se configu-
rou a medicalização, pode-se tentar sistematizar, em algum grau, as formas 
de participação da medicina na reprodução social através da reprodução da 
força de trabalho e das relações de produção, ou relações de classe, sem 
que se vise distinguir, a não ser analiticamente, esses dois aspectos de sua 
articulação na estrutura social.

A continuidade do processo de acumulação capitalista ou reprodução 
das condições – econômicas e politico-ideológicas – da produção constitui, 
portanto, o ponto de referência mais amplo para a análise da medicina como 
prática social na estrutura capitalista. O fato de que ele se encontre na repro-
dução da força de trabalho um de seus componentes fundamentais, aponta 
imediatamente para uma das formas possíveis de participação da medicina 
em tal processo, uma vez que o corpo representa, por excelência, o seu 
objeto. Dado, porém, que esse objeto só se define no conjunto das relações 
sociais, ao exercer-se sobre o corpo, definindo os limites de sua capacidade 
física e normatizando as formas de sua utilização, a medicina não apenas 
cria e recria condições materiais necessárias à produção econômica, mas 
participa ainda da determinação do valor histórico da força de trabalho e 
situa-se, portanto, para além de seus objetivos tecnicamente definidos.

Essa aplicação da medicina ao corpo, enquanto agente socialmente 
determinado da produção econômica, fundamenta entre outras, umas pers-
pectiva de análise que apreende a participação da prática médica no pro-
cesso de acumulação através de sua imediata articulação com a estrutura 
econômica, em particular com o momento da produção. Sinteticamente, tal 
perspectiva acentua o papel da medicina no processo de produção da mais-
-valia, em particular da mais-valia relativa, através, basicamente, do aumento 
da produtividade do trabalho, dado que a melhoria das condições de saúde do 
trabalhador possibilita a obtenção de um máximo de produtos em menor tem-
po de trabalho e, correspondentemente, a produção de mercadorias por cus-
to mais reduzido. Ou, em outros termos, ao dirigir-se à força de trabalho ocu-
pada na produção, a prática médica (embora aumente o valor absoluto dessa

força pelo aumento de tempo de trabalho a ela incorporado) 
contribui para o aumento da mais valia através da redução do 
tempo de trabalho necessário para a obtenção do produto a que 
essa força de trabalho se aplica, e da consequente baixa de seu valor por 
relação ao produto.

Apontando para esse aspecto nuclear da especificidade da medici-
na como prática social, a produtividade do trabalho constitui tema central 
de vários estudos que buscam no econômico e, em particular, no momento 
da produção, um elemento explicativo da articulação estrutural da medicina, 
como conhecimento ou como prática. Pode-se utilizar os termos de Polack 
para indicar o conteúdo dessas formulações, embora com a advertência de 
que tais termos não as sintetizam, mas apenas expressam o sentido geral em 
que se orientam: “Dirigindo-se à força de trabalho, o ato terapêutico eleva seu 
nível ou contribui para sua manutenção no quadro de uma reprodução (...). 
A Medicina não visa essencialmente o domínio dos quadros organizativos 
da economia, mas a definição permanente de um nível de produtividade. As 
forças produtivas (a energia proletária) constituem o seu alvo eleito. Por isso 
mesmo, a influência da atividade sanitária sobre a marcha da economia é 
relativamente direta, imediata. O sistema de cuidados tem sob seu controle 
a parte humana da atividade de produção, o trabalho (...). Toda a medicina é 
ato de regulação da capacidade de trabalho. A norma do trabalho impregna 
o julgamento dos médicos como um ponto de referência mais preciso que 
um valor biológico ou fisiológico mensurável. A sociedade atribui, portanto, 
ao trabalho um valor de norma biológica.”5 O processo de trabalho médico 
seria então permeado, em todos os seus momentos, pela necessidade ba-
sicamente econômica de reprodução da força de trabalho. É ainda nesse 
sentido, embora no quadro de uma problemática mais restrita, que se orienta 
Dreitzel ao desenvolver a análise do que designa “atitude instrumentalista 
para o corpo” como base do processo de obtenção da produtividade e do 
lucro e como elemento explicativo de aspectos da organização dos serviços 
médicos nos Estados Unidos: “Em nossas sociedades capitalistas a saúde 
é institucionalmente definida como a capacidade de produzir o excedente 
apropriado pelos proprietários dos meios de produção. Isso explica porque 
na sociedade americana dificilmente se proporciona mais serviços desprezí-
veis para os pobres e os velhos que não vendem sua força de trabalho no 
mercado. Por outro lado, muitas indústrias empregam seus próprios médicos 
não por razões altruístas, mas a fim de manter sua força de trabalho em boas 
condições físicas e impedir que os ‘malingerers’* decidam adoecer – o que 
representa frequentemente a última defesa contra o ‘stress’ e a alienação do 
trabalho industrial”.6

A questão da produtividade, em particular como se expressa nesse 
ultimo texto, permite introduzir algumas observações com vistas ao dimensio-
namento progressivo dos nexos que se estabelecem entre a prática médica 
e processo de acumulação, bem como, paralelamente, dos fatores que se 
encontram diretamente relacionados à medicalização da sociedade. O tre-
cho citado enfatiza um aspecto relativamente restrito da articulação entre a 
medicina e a reprodução da força de trabalho, ao referir-se ao trabalhador 
efetivamente incorporado ao processo de produção, mais especificamente, 
na produção industrial. Em decorrência, requer, antes de mais nada, que 
se explicite que a questão da reprodução da força de trabalho se coloca 
também sob outros ângulos, o primeiro dos quais diz respeito às exigências 
de constituição progressiva da força de trabalho potencialmente utilizável, 
quer no sentido da necessária reposição de trabalhadores, quer como garan-
tia frente a eventuais oscilações na quantidade de trabalhadores requeridos 
pela produção e, poder-se-ia acrescentar – embora se encontre implícito no 
recurso às ideias genéricas de força de trabalho e produtividade – também no 
sentido da constituição e reposição da força de trabalho cujo significado para 
a produção resulta de seu papel no processo de realização da mais-valia.

Permanecendo ainda no plano das relações com a prática econô-
mica e o momento da produção é necessário, portanto, para visualizar as 
possibilidades aí contidas de extensão dos cuidados médicos, que se consi-
dere os aspectos referentes à força de trabalho tanto no interior do processo 
produtivo quanto fora dele.



Em outros termos, apreender genericamente as determinações da prática 
médica a partir do momento da produção equivale a admitir que a garantia 
da manutenção do processo de produtividade do trabalho tenderia a estender 
o âmbito de ação da medicina para além da força de trabalho incorporada à 
produção, com vistas à disponibilidade em níveis controláveis, de volumes 
adequados de força de trabalho potencial. Esse é, sem dúvida, um dos pon-
tos a serem considerados para explicar a ênfase atribuída a programas médi-
cos destinados a diferentes grupos sociais, tais como os que se desenvolvem 
na área materno-infantil.

Na necessidade de proporcionar cuidados de saúde ao trabalhador 
– direta ou indiretamente – com vistas a objetivos econômicos imediatos en-
contra-se uma importante explicação para a expansão dos serviços médicos, 
bem como para algumas de suas formas de organização, em particular as 
que se desenvolvem no interior de, ou estreitamente vinculados a setores 
de produção de bens materiais. Mas, não expressando todas as ordens de 
determinações que incidem sobre a prática médica, esse fator não responde 
também inteiramente pela incorporação crescente ao cuidado médico de vá-
rias categorias de consumidores, em particular os diferentes grupos etários e 
as categorias sociais marginalizadas do processo de produção. Esse ponto 
deverá ser posteriormente retomado.

À reprodução da força de trabalho como ângulo privilegiado a partir 
do qual se pode apreender, ao nível do próprio objeto da medicina enquanto 
prática técnica, a sua relação com o processo de acumulação, deve-se agre-
gar outro aspecto pelo qual ela se articula de forma também relativamente 
direta com a produção econômica. Este aspecto diz respeito propriamente 
aos meios de trabalho médico.

Já se fez referência anteriormente, às modificações que se proces-
sam continuamente na prática médica com o desenvolvimento das ciências 
biológicas e a incorporação de novas técnicas de diagnóstico e terapêutica. 
Considerados da perspectiva do processo de trabalho médico, os novos co-
nhecimentos biológicos e as possibilidades então abertas para novas inter-
venções técnicas dizem respeito, em um primeiro momento, a modificações 
internas no processo de trabalho, a mais significativa das quais se encontra 
nas mediações que se estabelecem entre o médico, seus instrumentos de 
trabalho e seu objeto. A imediatez da relação entre médico e paciente corres-
ponde à própria imediatez da relação entre o médico e seus instrumentos de 
trabalho não apenas no sentido de que a relativa simplificação tecnológica 
desses instrumentos garante a sua posse integral pelo médico, mas, sobre-
tudo na medida em que permite estabelecer como que um circuito relativa-
mente fechado, no próprio momento do ato terapêutico, entre conhecimento 
médico e ações técnicas. Esse circuito acaba necessariamente por romper-
-se desde quando entre o médico e o objeto de sua prática interpõem-se 
novos meios de trabalho consistentes em um conjunto sempre crescente de 
recursos materiais cuja utilização substitui etapas anteriormente inerentes 
ao ato clínico.

O sentido dessas alterações não se esgota, todavia, na modificação 
interna do processo de trabalho, mas diz respeito a uma forma particular de 
articulação entre a medicina e a produção em geral.

Desse ângulo, os novos elementos materiais que compõe o proces-
so terapêutico – e que vão desde produtos sempre renovados da indústria 
farmacêutica, até uma enorme variedade de equipamentos e maquinarias 
produzidas por muitos setores industriais – devem ser considerados como 
mercadorias cuja produção é externa à medicina, mas cujo consumo só se 
efetiva através dela. A própria organização de todo o campo da medicina 
(desde o tipo de conhecimento elaborado e as formas de sua transmissão, 
até a constituição de princípios legitimadores, a nível ético ou jurídico, do 
exercício da prática), com seu efetivo monopólio sobre as ações de saú-
de, garante à prática médica uma posição central na distribuição e consumo 
dessas mercadorias e, portanto, na realização de seu valor, permitindo que 
se complete o processo de valorização do capital aplicado na produção in-
dustrial.

Esse segundo aspecto, pelo qual a medicina se articula já não ape-
nas com o momento imediato da produção, mas também com a realização

da mais-valia produzida em diferentes setores industriais, leva
a indagar acerca das proporções em que o próprio conteúdo da
prática terapêutica poderia esta sendo determinado pela necessi-
dade de reprodução de capitais aplicados em diferentes setores da produ-
ção. E isto, na medida em que a medicina pode responder por um consumo 
sempre crescente de bens, impostos pela lógica da produção capitalista.7 Por 
outro lado, e visto que se encontra subordinada a essa “racionalidade” mais 
geral, a prática médica também encontraria aí o seus próprios limites. Ana-
-lisando o conhecimento e as práticas médicas atuais, Laura Conti conclui 
que eles se orientam para a observação e o aumento da “competição pro-
dutiva” que se define não apenas no plano da produtividade individual, mas 
deve levá-los ainda a respeitar os limites a partir dos quais estariam afetando 
a “competência produtiva” em um sentido mais geral: “Curar os infartos con-
firma a lógica da competência e por isso o fazemos (...). Criar um tipo de vida 
com menos ‘stress’, capaz de reduzir os casos de infarto significaria diminuir 
a competência em nossa vida: por isso não o fazemos. O mesmo poderíamos 
dizer do câncer do pulmão, cuja prevenção significaria intervir na competên-
cia eliminando-a, seja nas indústrias, seja junto aos automobilistas...”8

Mais do que explicar o processo de extensão da prática médica tal 
como vem sendo aqui entendido – e ao qual ela não é alheia – essa forma 
de articulação da medicina com o econômico permite identificar a constitui-
ção de um campo problemático que interessa de imediato caracterizar pelo 
menos em um de seus aspectos: o que diz respeito à questão dos custos 
médicos progressivos, em grande parte decorrente da incorporação do custo 
dos produtos industriais ao valor do cuidado médico. Ainda que tais custos 
se encontrem cada vez mais socializados, por meio da participação do Es-
tado nessa área de produção e consumo, eles acabam por introduzir um 
dos elementos contraditórios da prática médica em seus processos de ex-
tensão, na medida em que esse processo, não tendo sido aleatório e não 
parecendo, portanto reversível, encontra no problema dos custos uma das 
barreiras à sua efetivação. O ponto central de crise é dado pelo fato de que 
as alternativas de solução poderiam afetar componentes da prática médi-
ca igualmente necessários, no sentido de que respondem a determinações 

estruturais igualmente significativas, ainda que essas determinações se 
desdobrem em dimensões distintas explicativas de um ou outro dos compo-
nentes. A fim de explicitar o sentido dessa afirmação deve-se introduzir um 
aspecto ainda não considerado do processo de generalização do consumo 
médico. Antes, todavia, registre-se, de passagem, que o interesse específico 
dessa questão para o encaminhamento do estudo é dado, em grande parte, 
pelo fato de que aqueles dois aspectos da prática médica – a necessária 
extensão dos serviços e a elevação dos custos (também necessária, con-
forme análise prévia) conjugam-se para dar origem a várias tentativas de 
racionalização desse setor, aos quais não é alheia a proposta da Medicina 
Comunitária.

Em seu sentido mais geral, a questão levantada a propósito dos 
custos remete a um aspecto muito importante da articulação da medicina 
na sociedade de classes, presentado pelo significado político e ideológico 
da extensão da prática médica e que responde também, fundamentalmente, 
pela irreversibilidade acima referida, do processo. A necessidade de man-
ter e recuperar a força de trabalho com vistas ao aumento da produtividade 
se proporciona o ângulo privilegiado da articulação da medicina com o eco-
nômico e revela a sua participação relativamente direta na organização do 
processo produtivo, não esgota, quer a análise de seu papel na reprodução 
da estrutura de classes, quer a identificação dos elementos subjacentes à 
medicalização e às formas por ela assumidas.

A fim de identificar sob outros ângulos as determinações que incidem 
sobre a prática médica, é necessário considerar que as condições de conti-
nuidade do processo de acumulação não se encontram dadas inteiramente 
no plano da reprodução, a nível econômico, dos fatores de produção. Na 
medida em que as relações de produção são relações de classe que se pro-
cessão através de uma contradição fundamental, consistente na oposição 
entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação, elas 
implicam a possibilidade do desenvolvimento dos antagonismos de classe e
da transformação do modo de produção. Nesse sentido, a continuidade do 
processo de acumulação capitalista depende da presença de condições 
supra-estruturais – ideológicas e políticas – capazes de assegurar que não 
se manifestem contradições já instaladas ao nível da estrutura da produção, 
adquirindo, também a nível político, a forma de antagonismo. Depende, em 
outros termos, das possibilidades de exercício da “hegemonia”, entendida 
como domínio ideológico e político das classes no poder sobre as demais 
classes na sociedade, o qual se processa através de um conjunto de institui-
ções privadas ou estatais.

O conceito de hegemonia, elaborado por Gramsci com vistas a expli-
car, através da análise do ideológico e do político, as condições de sujeição 
das classes dominadas, permite apreender as relações entre as classes no 
sentido de direção cultural e política. Distinguindo a “sociedade civil” da “so-
ciedade política” ou Estado, Gramsci refere-se à função de “domínio direto 
ou de comando” exercido pelo Estado como organização político-jurídica, ex-
pressas através da obtenção de um consenso “coletivo” acerca d orientação 
impressa ao poder pelo grupo dominante, quer através da direção intelectual 
e moral, quer através da coerção por via dos tradicionais aparelhos repres-
sivos do Estado. Essa distinção entre sociedade civil e sociedade política 
representa um aspecto central da construção teórica de Gramsci que não 
cabe aqui discutir. Mas, ainda que em certo contexto ela adquira o caráter de 
distinção metodológica9, seu significado imediato decorre da possibilidade 
de lembrar que as condições supraestruturais de continuidade ou de supe-
ração da estrutura elaboram-se no conjunto das relações e instituições da 
sociedade e não necessitam ser exclusivamente identificados com agentes 
e instituições diretamente articuladas com a estrutura do Estado. É o papel 
dos intelectuais ou das “instituições de cultura” (escola, igreja, imprensa...) 
na elaboração da ideologia dominante que as análises de Gramsci reforçam, 
permitindo buscar nas práticas aparentemente mais distanciadas da domi-
nação, elementos de confronto ideológico-político na sociedade de classes. 
Por outro lado, a participação do Estado nesse processo, de forma mais ou 
menos direta, e através de distintos aparelhos, representa uma constante na

realização histórica do capitalismo, embora assuma dimensões
mais marcadas na fase atual da reprodução.9

O que importa acentuar é que o conceito de hegemonia
permite apreender a manifestação das relações de classe, a nível político e 
ideológico em sua articulação com a estrutura da produção. E mais, que re-
metendo às condições de exercício do domínio político-ideológico como ele-
mento necessário do processo de reprodução social, revela, em contraparti-
da, a importância da atividade política como potencialmente transformadora 
das relações de produção: “O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmen-
te que se tenha em conta os interesses e as tendências dos grupos sobre 
os quis ela se exercera, que se forme um certo equilíbrio de compromisso, 
que o grupo dirigente faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas 
é também indubitável que estes sacrifícios e este compromisso não podem 
referir-se ao essencial; porque se a hegemonia é ético-política, não pode 
deixar de ser também econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na 
função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da estrutura 
econômica. Em outros termos, as possibilidades de exercício da hegemonia 
não se encontram já dadas historicamente mas se efetivam através de um 
processo contraditório de enfrentamentos e, por vezes, de concessões, entre 
classes e frações de classes, indicando a presença, ao menos potencial, 
de distintas ideologias e projetos políticos capazes de desempenhar papel 
efetivo na transformação da estrutura.
A análise da articulação da medicina com o político e o ideológico encontra 
suporte em muitos estudos que se aplicam à medicina, quer como campo do 
saber, quer como conjunto de práticas cristalizadas em instituições – hos-
pitais, escolas médicas – quer como serviço cuja produção e consumo se 
estruturam conforme à dinâmica política. É o caso, por exemplo, das análises 
de Foucalt, através das quais se pode acompanhar, sob a forma de uma 
historia política da sociedade capitalista, a partir do século XVIII, seja a cons-
tituição da loucura como doença mental e objeto da medicina, seja a emer-
gência com a clinica, de um uso in-inteiramente novo do discurso cientifico. 
O mesmo se aplica a numerosos estudos que intentam a crítica das práticas 
psiquiátricas, especialmente àqueles que, partindo da análise do poder no in-
terior da instituição psiquiátrica, buscam a sua articulação com a distribuição 
do poder no conjunto da sociedade12. Deve também merecer referencia o 
estudo de Boltanski acerca da difusão das normas da moderna puericultura o 
qual, embora omitindo a perspectiva da reprodução das relações de classe, 
quer a nível de sua constituição na estrutura de produção, quer a nível de 
suas manifestações supra-estruturais, proporciona todavia importantes indi-
cações sobre a possibilidade de incorporação, pela pratica médica, de um 
projeto de normatização das condutas de diferentes classes sociais.

Fundamentando-se em rico material empírico, o estudo revela como, 
equiparando-se à instituição escolar, a medicina, a a partir da tentativa de 
estruturação simbólica, para toda a sociedade, das representações de saúde 
e doença empreende a tarefa de regular a vida privada, em particular dos 
estratos sociais inferiores (os “novos bárbaros” ou trabalhadores da cidade). 
Compartimentalizando a análise no nível simbólico-ideológico, o estudo não 
ultrapassa de muito as abordagens tradicionais do processo educativo em 
sua dimensão socializadora. Mas tampouco se reduz a elas, na medida em 
que, por um lado, proporciona elementos para se desvendar a coerência e o 
caráter próprio de classe das configurações de saber e pratica referentes à 
saúde, por outro, e consequentemente, deixa aberta a possibilidade de ana-
lise dessa dimensão “pedagógica” da pratica medica como expressão parcial 
do processo de reprodução das relações de classe. A importância desses es-
tudos para o problema em questão decorre do fato de indicarem – a partir de 
diferentes perspectivas, e com distinto instrumental teórico a impossibilidade 
de descartar a dimensão político-ideológica como explicativa dos aspectos 
que revestem a prática médica, o que não significa que o aparato conceitu-
al de que se servem remeta sempre às relações de classe como elemento 
nuclear dos processos que se desenvolvem a nível político-ideológico. Por 
outro lado, revelam a possibilidade de análise dessa questão por referencia 
a distintos elementos da prática.



De imediato, entretanto, a articulação da medicina com o processo 
da hegemonia político-ideológica será considerada através das possibilida-
des de aumento do consumo de serviços médicos, vale dizer, do sentido que 
adquirem no desenvolvimento dos antagonismos de classe, as políticas refe-
rentes ao aumento do consumo de bens e serviços, sejam ou não conduzidas 
diretamente pelo Estado.

O processo amplo de controle dos antagonismos, visando mantê-los 
dentro de limites compatíveis com a reprodução da estrutura, expressa, em 
sua dimensão ideologia mais geral, a ênfase na unidade social negadora 
da existência da diferenciação básica entre classes identificadas no plano 
das relações de produção. Essa ênfase, todavia, não é incompatível com 
o reconhecimento e mesmo a justificativa da desigualdade no plano da dis-
tribuição de bens de consumo ou, ainda, com o acionamento de mecanis-
mos capazes de garantir a elevação dos níveis de consumo. Mas trata-se, 
já então, de uma desigualdade que não se refere às fontes de obtenção da 
renda – trabalho ou propriedade – e sim ao seu montante e, por essa forma, a 
perspectiva se desloca da contradição para a hierarquização das categorias 
sociais segundo um “quantum” de consumo. Nesse sentido, parece adequa-
do considerar que a própria ótica da diversidade do consumo das diferentes 
categorias sociais pode já representar um mecanismo potencia de suaviza-
ção de conflitos sociais, na medida em que corresponda a um deslocamento 
para a exclusiva esfera do consumo, de antagonismos identificáveis ao nível 
da produção. Essa ótica tem a vantagem de proporcionar um elemento de 
manejo econômico e político possível, dado que a elevação controlada do 
consumo não afeta o essencial da estrutura de produção e que níveis mais 
elevados de consumo podem constituir, particularmente em certas conjun-
turas, aspecto significativo da hegemonia, conquanto deva ser mantido em 
limites compatíveis coma realização de taxas adequadas de acumulação – li-
mites apenas definíveis por relação à dinâmica econômica e política no plano 
das formações sociais. Neste plano, a estrutura de classes não se reduz às 
duas classes polares identificadas ao nível do modo de produção capitalista 
– burguesia e proletariado – mas expressa-se através de uma multiplicidade 
de classes, frações de classes, camadas, cuja situação de classe deve ser 
todavia referida às relações de produção, ou seja, às formas pelas quais se 
definem as suas posições na estrutura da produção. Do fato dessa multipli-
cidade de classes, que só podem ser apreendidas e analisadas pelo estudo 
da forma como se realiza o modo de produção em cada sociedade concreta, 
decorre em parte a possibilidade do deslocamento da ênfase na diferencia-
ção dada ao nível da produção para aquela que se dá ao nível do consumo 
ou, sob outra forma, a possibilidade de sobrepor à presença de uma estrutura 
de classes a ótica da estratificação social

Atentar para a ocorrência desse deslocamento, bem como para o 
fato de que ele pode estar em correspondência com os interesses econô-
micos, políticos e ideológicos das classes dominantes, não significa que se 
deva visualizar o processo político tão-somente pelo ângulo da dominação. 
O interesse dessa perspectiva decorre da possibilidade que oferece para a 
compreensão de uma das dimensões das “políticas sociais” destinadas a 
proporcionar consumos específicos tais como educação, saúde, habitação, e 
que na fase atual do capitalismo encontram no Estado o seu agente privile-
giado. É importante reafirmar que tais políticas não correspondem a qualquer 
alteração significativa nas relações de produção e que, além do sentido que 
adquirem no processo político podem mesmo corresponder ao interesse ime-
diatamente econômico do capital, quer por ativarem determinadas áreas de 
produção, quer por representarem a garantia de um salário indireto o qual, 
refletindo-se em uma redistribuição da renda ou em um maior montante de 
consumo, traz ademais a vantagem de não incidir diretamente sobre o capital 
sempre que os custos são socializados, sobretudo, por meio da participação 
do Estado. Isto não significa que as “políticas sociais” correspondem sempre 
e estritamente aos interesses dominantes, mas apenas que, manipuladas 
dentro de certos limites, elas não ameaçam a estrutura de poder e, como tal, 
adquirem sua potencialidade de utilização no processo político. Tal potencia-
lidade – e colocado o Estado no centro do processo – acresce-se do fato de 
que, incorporando efetivamente, em sua função de controle do desenvolvi-

mento de antagonismos políticos, interesses imediatos das
classes dominadas – mais frequentemente o que se expressam
na busca de elevação de renda – o Estado reveste mais facilmen-
te o caráter de entidade representativa dos interesses coletivos.

A percepção da desigualdade no plano da distribuição e do consumo 
de bens, mesmo quando implica o deslocamento das relações de produção 
do centro do processo político-ideológico, não corresponde, todavia, à supe-
ração dos antagonismos. E isso, em duplo sentido: persiste o antagonismo 
básico, dado já ao nível das relações de produção, ainda quando não se 
manifeste sob essa especifica forma, desenvolvem-se outras ordens de con-
flitos, secundários por referencia àqueles, mas potencialmente capazes de 
assumir a forma de antagonismo de classe, a depender do processo amplo 
de realização da estrutura social. Os interesses manifestos por diferentes 
frações de classe através das exigências de elevação do consumo pelo au-
mento da renda-salario ou do acesso a bens de serviços proporcionados 
diretamente por instituições “privadas” ou “estatais” dizem respeito, no plano 
imediato, a essa ordem de conflitos considerados como secundária, e o seu 
preciso significado político só pode ser apreendido no plano concreto das re-
lações sociais: “a questão particular do mal-estar ou do bem-estar econômico 
como causa de novas realidades históricas é um aspecto parcial da questão 
de correlação de forças em seus diversos graus”. Podem produzir-se novi-
dades, seja porque uma situação de bem-estar tornou-se intolerável e não 
se vê na sociedade nenhuma força capaz de mitigá-lo e de restabelecer uma 
normalidade com os meios legais. Pode-se dizer, por conseguinte, que todos 
esses elementos são a manifestação concreta das flutuações de conjuntura 
no conjunto das correlações sociais de forças, em cujo terreno se produz a 
passagem destas a correlações políticas de forças...”. É inegável que em 
diferentes sociedades e em especificas conjunturas políticas, a ação de clas-
ses ou frações de classes tem-nas revelado como forças sociais, a partir da 
expressão dessa modalidade de interesses.

Consequentemente, se por vezes a hegemonia político-ideológica se 
expressa através de interferências no plano da distribuição e do consumo de 
bens que assumem um caráter aparentemente independente das relações 
de classe, especialmente na medida em que podem antecipar-se a qualquer 
manifestação imediata de conflitos de conflitos sociais, é preciso considerar 
que, mesmo na incorporação dessa ordem de interesses pela sociedade, 
revela-se também a presença potencial das classes não hegemônicas como 
forças sociais. Em outros termos, a compreensão da “política social” como 
parte do processo de controle dos antagonismos, implica que se apreenda 
o fato de que ela expressa, em sua realização e em suas modalidades, a 
relação das forças sociais ao nível das sociedades concretas.

Embora não se trate de privilegiar a articulação da medicina com o 
político frente ao sentido que adquire no plano da produção econômica senso 
estrito – o seu significado respectivo por referencia à reprodução social só 
poderia ser apreendido em outro nível de análise – pode-se admitir que o pro-
cesso pelo qual a prática médica acabou por tomar necessariamente como 
seu objeto praticamente todas as classes, frações de classes e camadas so-
ciais constitui, sobretudo uma das formas de manifestação, no plano político, 
das relações de classe. O próprio fato de que a enfermidade e a morte se dis-
tribuam de maneira a revelar as formas de participação dos grupos sociais na 
estrutura da produção e nas oportunidades de consumo contribui para tornar 
a medicina uma área significativa do ponto de vista político. Nas alterações 
experimentadas pela produção de serviços médicos manifestou-se, em seu 
duplo sentido, o processo acima referido de incorporação da desigualdade ao 
nível político ideológico: expressão a um só tempo, do exercício da hegemo-
nia de classe e das pressões por aumento de consumo como potencialmente 
negadoras dessa hegemonia. A história política da medicina, em todas as 
sociedades, revela momentos particularmente expressivos dessa ordem de 
determinações: “Se se considera mais de perto essa noção de ética, é possí-
vel dar-se conta de que o valor da vida humana sofre variações incessantes 
em torno de alguns momentos de flexão histórica e política. Esse valor variou 
sem dúvida, na França, com a Frente Popular, a Resistência, a Libertação, a 
liquidação das situações coloniais, sem que se possa afirmar, por outro lado,
 o paralelismo dessas modificações com o crescimento econômico e as va-
riações da balança comercial (...). A respeito do valor da vida humana e de 
suas flutuações, a inércia do sistema é essencialmente econômica, as mu-
tações são político-sociais”. O mesmo fenômeno pode ser descrito para a 
maior parte das sociedades européias, a partir do século XIX, bem como para 
as sociedades americanas, especialmente no século XX. Todavia, é impor-
tante assinalar a relativa impropriedade da compartimentalização, expressa 
no citado texto, das determinações econômicas e políticas que incidem sobre 
a prática médica. Necessária para efeito de análise, ela não corresponde à 
complexidade da forma de articulação da medicina no conjunto das práticas 
sociais, na medida em que, referidas às condições gerais do processo de 
acumulação, reflita as contradições próprias a ele.

     A participação da medicina na dinâ-
mica das relações de classe eviden-
cia-se mais facilmente na época atual, 
quando a noção de “direito à saúde” 
tornou-se a pedra de toque através da 
qual se manifestam as determinações 
político-ideológicas que incidem sobre 
a prática médica. Todavia, e desde 
que não se compartimentalize o eco-
nômico e o político-ideológico no pla-
no concreto da reprodução social é 
possível pensar a progressiva reorga-
nização histórica da prática médica 
como inseparável de todo o processo 
de constituição e reprodução da estru-
tura das sociedades capitalistas.
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As mudanças no mundo do traba-
-lho e a qualificação do trabalho 
em saúde - Considerações finais¹
Rogério Miranda Gomes²

A qualificação do trabalho em saúde é, portanto, processo histórico 
de adequação entre esses constituintes do trabalho – trabalhador, meios e 
objeto – e a correspondência dessa conformação com as finalidades social-
mente instituídas para o trabalho em saúde. Estar qualificado para o traba-
lho em saúde, significa, em última instância, corresponder às expectativas 
postas para o processo produtivo pelas relações sociais de produção, sejam 
expectativas no plano da técnica, sejam no plano da subjetividade. É sempre 
importante lembrar que o processo de qualificação para o trabalho, ao con-
trário do que costumamos pensar, não se restringe aos aparelhos formais de 
treinamento, como escolas técnicas e universidades. A dimensão superes-
trutural da qualificação, que se refere à internalização de normas, valores e 
relações sociais que, por sua vez, expressar-se-ão em padrões de compor-
tamento e disciplinamento em relação ao mundo da produção, é adquirida 
a partir dos mais diversos 
mecanismos presentes 
na sociedade. Desde 
relações familiares até 
a escola, passando pe-
las formas institucionais 
e não institucionais de 
convívio social, todas 
essas esferas tendem a 
reproduzir, com suas di-
versas particularidades, 
os padrões sociais de 
comportamento neces-
sários a uma adaptação 
ao mundo do trabalho. 
Inclusive os próprios 
serviços de saúde são 
parte desse processo, 
pois, ao reproduzirem os 
padrões de normalidade 
aceitos socialmente e as 
representações sociais 
acerca do corpo, do normal e do patológico, ajudam a conformar padrões 
de comportamento que influenciarão a adaptação dos sujeitos ao mundo do 
trabalho, aí incluído o trabalho em saúde.

A dimensão infraestrutural da qualificação para o trabalho, por sua 
vez, que se  refere ao treinamento técnico (manual e intelectual) para o exer-
cício de determinadas atividades, tende a realizar-se em dois espaços: Nos 
aparelhos formadores, como escolas técnicas e universidades, e no próprio 
processo produtivo. Os primeiros tendem a centrar-se na dimensão teóri-
ca, no ensino das técnicas e saberes necessários à realização das práticas. 
Os segundos correspondem ao lugar da práxis, onde agente do trabalho e 
processo prático de produção encontram-se mediados pela teoria adquirida. 
Aqui acontecerá o processo prático de qualificação, onde o trabalhador depa-
rar-se-á com problemas práticos do mundo da produção e terá de enfrentá-
-los, seja recorrendo a saberes adquiridos externamente, seja recorrendo e 
(re)inventando conhecimentos práticos próprios desse espaço.

No caso do trabalho em saúde, temos visto que o processo de qua-
lificação técnica ao realizar o movimento, típico do trabalho sob o capita-
lismo, de subordinação do trabalho aos preceitos das ciências modernas 
e de definição de espaços institucionais para difusão desses conhecimen-
tos vinculou a qualificação técnica às escolas formadoras (universitárias e 

técnicas). Esse foi um processo fundamental para dar legitimi-
dade social a essas práticas ao mesmo tempo em que deslegiti-
mava as demais práticas que não se subordinaram à racionalidade médica 
positivista, como aquelas oriundas de saberes populares ou exercidas por 
“práticos” advindos de períodos históricos anteriores. Porém, uma particulari-
dade do trabalho em saúde, em relação a outras apresentações de trabalho 
“mais intelectual”, refere-se à estreita vinculação das instituições formadoras 
com os espaços produtivos. SCHRAIBER (1989) ao analisar a educação mé-
dica, e pensamos que podemos extrapolar para os demais trabalhos em saú-
de, ressalta a importância que teve a consolidação do hospital nesse proces-
so. A partir disso, o processo de qualificação técnica do trabalhador em saúde 
passou a constituir-se do que a autora denominou como momento-escola e 
momento-hospital, referindo-se à formação mais teórica, nas escolas de saú-
de, e aos momentos mais práticos nos serviços de saúde. Não obstante as 
modificações a que esse processo tem sido submetido, pensamos que, em 
essência, a qualificação dos trabalhadores da saúde continua seguindo esse 
método geral. As particularidades referem-se principalmente aos diferentes 
conteúdos que cabem a um ou outro trabalhador parcelar, particularidades 
que se expressam também nos tempos requeridos e na divisão prioritária en-
tre um ou outro dos momentos-formação. Os trabalhadores mais intelectuais 

(de cursos superiores), 
por exemplo, são subme-
tidos a um processo mais 
longo de formação teóri-
ca, enquanto que os de 
nível técnico têm sua for-
mação direcionada para 
a educação profissional, 
ou seja, maior dedicação 
aos treinamentos em ser-
viços.

O movimento de 
qualificação técnica ten-
derá a acompanhar, com 
maior ou menor corres-
pondência temporal, as 
transformações ocorridas 
ao nível do processo de 
trabalho em saúde. Por-
tanto, todos os aspectos 
por nós analisados ao 
longo dessa dissertação 

– constituição do trabalho coletivizado e parcelarizado; especialização do 
trabalhador; impacto das diversas apresentações tecnológicas, entre outros 
– assim como suas contradições, irão impactar os processos educativos em 
saúde. Geralmente, as transformações ocorridas no processo de trabalho, 
e suas contradições, não apresentam reflexo imediato nos conteúdos e 
métodos utilizados nos aparelhos formadores. Costuma haver uma distân-
cia entre esses dois mundos (acadêmico e do trabalho), porém, quando as 
transformações consolidam-se e universalizam-se, a academia é obrigada a 
acompanhá-las. Inclusive, pensamos que grande parte das novas elabora-
ções acadêmicas acerca das mudanças do trabalho em saúde reflete uma 
apreensão dessas transformações em curso, ainda que em germe.

Um exemplo atual dessa interseção entre academia e trabalho pa-
rece ser a atual “exaltação” da “pedagogia das competências” nas atuais 
propostas de reformas curriculares, principalmente de cursos técnicos, mas 
também de cursos superiores. Como vimos, a idéia de competências surge 
na década de 70, muito vinculada à aquisição de habilidades técnicas parce-
lares, e, com o advento de formas produtivas mediadas pela microeletrônica, 
passa a ganhar uma dimensão de habilidades cognitivas de articulação de 
tecnologias e conhecimentos teóricos e práticos, além de enfatizar caracte-

rísticas mais comportamentais/disciplinares de adesão aos projetos 
instituídos no trabalho.

Não é nossa intenção, como já dissemos antes, adentrar o mundo 
das polêmicas acerca das inúmeras propostas que cotidianamente apresen-
tam-se em relação aos currículos da área de saúde. Não obstante, pensamos 
ser oportuno tecer alguns comentários acerca dessa proposta específica, vis-
to que tem se tornado quase uma “unanimidade” quando o assunto é educa-
ção e trabalho. 

Um primeiro aspecto que queremos ressaltar é a pluralidade de con-
cepções acerca do que seria a chamada qualificação baseada em compe-
tências. Apresentam-se, desde concepções mais voltadas ao treinamento de 
habilidades técnicas parcelares, que são em menor número e parecem estar 
perdendo espaço, até concepções que praticamente colocam a competência 
como sinônimo moderno de qualificação para o trabalho, com toda a comple-
xidade que a totalidade concernente a essa categoria constitui. Uma primeira 
ressalva que pensamos ser importante fazer é que, assim como KUENZER 
(2002b), compreendemos a categoria competência como advinda e inerente 
ao processo de trabalho. Independente da idéia, dita taylorista-fordista, de 
competência como treinamento de habilidades parcelares, ou de compe-
tência baseada na articulação de tecnologias e saberes da “especialização 
flexível”, tratam-se efetivamente de técnicas e “modos de operar” adquiridos 
nos processos de trabalho concretos. Referem-se ao exercício prático no 
trabalho. As consequências de trazer essa categoria do trabalho para a edu-
cação, no caso da área de saúde, tem sido a formulação de di-retrizes, como 
essa, que defendem que

A orientação dos currículos por competência, na área da saúde, im-
plica a inserção dos estudantes, desde o início do curso, em cenários 
da prática profissional com a realização de atividades educacionais 
que promovam o desenvolvimento dos desempenhos (capacidades 
em ação), segundo contexto e critérios. Nesse sentido, cabe ressal-
tar como aspectos de  progressão do estudante o desenvolvimento 
crescente de autonomia e domínio em relação às áreas de compe-
tência. Essa inserção pressupõe uma estreita parceria entre a acade-
mia e os serviços de saúde, uma vez que é pela reflexão e teorização 
a partir de situações da prática que se estabelece o processo de 
ensino-aprendizagem (LIMA, 2005: 376).

Esse aspecto, no caso do trabalho em saúde, pode ser uma alterna-
tiva de método para a organização dos treinamentos nos momentos-serviços 
da qualificação, porém, o processo de qualificação, principalmente do traba-
lho em saúde, não é constituído somente por essa dimensão da qualificação. 
Exige-se, para o exercício das práticas em saúde, a apreensão dos conhe-
cimentos científicos produzidos pela humanidade ao longo de sua história e 
sistematizados no corpo das ciências que ajudam a compreender e intervir 
sobre o objeto do trabalho em saúde. Conhecimento acerca do corpo, dos 
padrões de normalização, simultaneamente biológica e social, definições 
acerca do patológico e suas nuances etc. Se a categoria competência refere-
-se à articulação de saberes e tecnologias, é preciso, antes, dominar esses 
saberes e tecnologias a fim de articulá-los. Se no caso da produção industrial 
de “bens materiais” a tecnologia está consubstancializada em máquinas, no 
caso da produção da assistência à saúde a tecnologia, como vimos, encon-
tra-se hegemonicamente consubstancializada em saberes científicos, que 
precisam ser apreendidos, sendo que o espaço prioritário para isso não é o 
do trabalho, mas o da escola.

Entretanto, é preciso buscar as raízes que fazem com que a cate-
goria competência ganhe tantos adeptos no meio acadêmico da saúde. E 
aí, pensamos que a parcelarização do trabalho, cada vez em estado mais 
avançado no trabalho em saúde, contribuindo para a distinção entre trabalha-
dores intelectuais e manuais, pode ser identificada como o substrato material 
da pedagogia das competências. Os trabalhadores ditos de “nível técnico” 
tendem a restringir suas práticas a tarefas manuais, supervisionadas pelos 
de “nível superior”. Se a lógica é formar trabalhadores manuais parcelares, 
com saberes muito restritos, subordinados a trabalhadores “mais nucleares”,

um método que se proponha a centrar na formação prática em
habilidades parcelares pareceria representar uma alternativa
adequada³. Porém, vimos como a questão da interconexão das práticas 
parcelares é hoje, mais do que nunca, um problema posto para o trabalho 
coletivo em saúde. Trabalho que não possui a maquinaria como elemento 
unificador e tem de recorrer à riqueza e complexidade do trabalhador coletivo 
e seus saberes como catalisadores dessa unificação. Pois bem essa unifica-
ção somente pode dar-se caso os trabalhadores possuam pontos de inter-
face, sejam campos de domínio comum, sejam saberes/tecnologias-mestras 
direcionadoras do processo de trabalho. Por exemplo, o exercício da gestão 
coletiva, como vimos, pode ser um instrumento que ajude os trabalhadores 
parcelares a conhecerem, mesmo de forma abstrata, o processo de trabalho 
em sua totalidade, facilitando, assim, a integração entre as práticas parcela-
res. Ou as normatizações com base em um saber comum, a epidemiologia, 
por exemplo, pode constituir-se nesse fio condutor. Mas para que isso seja 
possível é necessário que cada trabalhador possua um arsenal de saberes 
que extrapole seu campo de práticas parcelares. Articular saberes envolve o 
domínio dos mesmos, ainda que em níveis diferenciados. Isso exigiria, por 
exemplo, que os trabalhadores de nível técnico possuíssem uma formação 
que privilegiasse o domínio de alguns campos de saberes centrais para a 
articulação do trabalhador coletivo, para além das habilidades manuais par-
celares. Noções de epidemiologia, de gestão no trabalho, de determinações 
sociais sobre os conceitos de corpo, normal, patológico. Isso não são ha-
bilidades a serem adquiridas como competências no processo de trabalho, 
mas conhecimentos que somente podem ser adquiridos a partir do aprofun-
damento no mundo das ciências. E o espaço para essa abordagem não é 
aquele do mundo do trabalho, do treinamento em serviços de saúde, é o 
espaço da escola, da academia.

Mas não são somente as profissões de “nível técnico” que sofrem 
o assédio da pedagogia das competências. O processo de parcelarização 
também atinge o trabalho mais intelectual, como vimos, sendo a especia-
lização médica um exemplo emblemático. Pois bem, já começam a surgir 
experiências de reforma curricular para essas profissões, também baseadas, 
em diferentes graus, na teoria das competências. No caso do curso de me-
dicina isso se expressa, ainda que não explicitamente, na proposta do PBL 
(Problem based learning) que foi implantada em algumas faculdades do país 
e que tem como diretriz a utilização de “problemas práticos” como pontos de 
partida para a reflexão teórica dos alunos e para a articulação das diversas 
disciplinas (BERBEL, 1998). A ideia geral dessas propostas é direcionar os 
estudos para os problemas mais práticos do trabalho, hipertrofiando a parte 
do curso relativa a essas atividades em detrimento de carga “mais teórica”, 
como forma de estimular mais os alunos a se interessarem pelos conteúdos. 
Como os médicos deixam progressivamente de se constituírem como profis-
sionais centralizadores do processo de trabalho em saúde em sua totalidade, 
restam às propostas curriculares reduzirem a carga de formação voltada para 
as ciências básicas, aquelas que propiciam uma apreensão menos prática e 
mais científica (mais ampla) acerca do corpo. Em compensação, cabe dire-
cionar o processo de formação para atividades mais práticas, resolutivas de 
problemas concretos, porque se entende que 

Na abordagem dialógica de competência, a construção de significado 
pressupõe a transferência da aprendizagem baseada nos conteúdos 
para uma aprendizagem baseada na integração teoria-prática. É na 
reflexão e na teorização a partir das ações da prática profissional, 
preferencialmente realizadas em situações reais do trabalho, que es-
tudantes e docentes constroem e desenvolvem capacidades (LIMA, 
2005: 374). 

Não estamos aqui questionando a importância de se aprender a re-
solver os problemas práticos no processo de trabalho. Em última instância, 
é esse o fim último do trabalho: resolver os problemas práticos postos para 
a vida dos homens. Trata-se aqui de demonstrar como para resolver os pro-
blemas está sendo necessário um aporte progressivamente menor de sabe-
res científicos adquiridos, enquanto aumenta a necessidade de treinamento



prático em áreas parcelares. Decresce a necessidade do saber acerca do 
trabalho enquanto predomina a formação voltada para o fazer. Não confi-
gura novidade a medicina ser apreendida como atividade essencialmente 
prática, terapêutica. Como vimos, o caráter relativamente contemplativo dos 
antigos físicos em relação à doença foi completamente abolido do trabalho 
médico moderno, guiado pela racionalidade positivista. Esse foi um processo 
pelo qual passaram as ciências de uma maneira geral, ou seja, as relações 
sociais capitalistas colocam como critério de legitimidade para o saber, sua 
interferência sobre as demandas práticas colocadas pela produção. Foi pre-
ciso que as ciências perdessem seu caráter “contemplativo” e adquirissem 
uma dimensão “produtiva” para o capital. As ciências vinculadas à saúde e à 
doença também percorreram esse caminho, liberando as forças produtivas 
para darem saltos fantásticos na capacidade de apreensão da organicida-
de humana. Logo, as práticas em saúde a partir do século XX passaram a 
ser guiadas pelos preceitos científicos acerca do corpo anatomofisiológico, 
fazendo com que os saberes outros (como, por exemplo, o conteúdo “mais 
humanístico” presente na medicina até o renascimento) fossem progressiva-
mente secundarizados nesse processo. A parcelarização, por sua vez, não 
aboliu a indissociabilidade entre saber e fazer nas práticas em saúde, embo-
ra a tenha restringido a campos parcelares. Um odontólogo, embora domine 
um campo parcelar do trabalho em saúde, domina o conhecimento científico 
acerca das patologias bucais como pressuposto para exercício das práticas 
tecnológicas que opera cotidianamente. Se no trabalho industrial a ciência 
está na maquinaria, no trabalho em saúde ela continua no trabalhador, indivi-
dual (parcial) e coletivo (integral). Os exaltadores da pedagogia das compe-
tências não negam essa articulação teoria-prática, pelo contrário, enfatizam-
-na. A questão é que, a nosso ver, incorrem em um equívoco ao confundirem 
processo de transmissão com processo de construção do conhecimento. Um 
autor, por nós muito utilizado nessa dissertação, nos ajudará uma última vez.

É mister, sem dúvida distinguir, formalmente, o método de exposi-
ção do método de pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da 
matéria, em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas 
de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há entre 
elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, 
adequadamente, o movimento real. Se isto se consegue, ficará espe-
lhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar 
a impressão de uma construção a priori (MARX, 2001: 28)

Essa citação do autor é fundamental para diferenciar construção e 
transmissão do conhecimento. No primeiro caso, da investigação do real

que leva à construção do conhecimento, parte-se da matéria,
ou seja, da ação prática sobre o mundo, dissecando-o em seus
pormenores e descobrindo seus processos e interconexões. Já na exposi-
ção, ou transmissão do processo conhecido, parte-se do pólo contrário. É a 
partir das categorias teóricas elaboradas acerca do real que se lhe explica 
seu processo de desenvolvimento. Portanto, é da teoria que se parte no pro-
cesso de educação escolar. Portando-a é que se torna possível intervir sobre 
o mundo de forma a transformá-lo e, concomitantemente construir novos sa-
beres, constituindo o movimento ininterrupto da práxis. O processo de forma-
ção técnica para o trabalho é, fundamentalmente, processo de transmissão 
de conhecimento já produzido.
Quando a autora nos diz que “Na abordagem dialógica de competências, a 
construção de significados pressupõe a transferência da aprendizagem ba-
seada nos conteúdos para uma aprendizagem baseada ma interação teoria-
-prática.”(LIMA, 2005: 374. Grifos nossos) esquece-se que “os conteúdos” já 
se referem a sistematizações anteriores da relação teoria-prática. E que para 
participar da interação “teoria-prática” é preciso dominar a teoria, e não se 
domina a teoria no espaço dessa interação, pois esse espaço é o trabalho. O 
local para se acessar a teoria é, principalmente, o espaço da escola. A cada 
movimento que os aparelhos formadores fazem no sentido de abrirem mão 
desse papel, sob o pretexto de “melhor integrarem-se ao mundo do traba-
lho”, a nosso ver, mais contribuem para o afastamento da possibilidade de 
acesso aos conhecimentos científicos pelo conjunto dos trabalhadores. Se 
no caso da produção dominada pela maquinaria isso não afeta o processo 
de trabalho, receamos que no caso do trabalho em saúde não se possa dizer 
o mesmo.

Bem, mas esse processo, sempre bom lembrar, somente encontra 
eco porque corresponde a necessidades postas pelas relações sociais de 
produção hegemônicas. Vimos como é tendência inerente ao modo de pro-
dução capitalista, o processo progressivo de expropriação do saber acerca 
do trabalho do conjunto dos trabalhadores a fim de estabelecer pleno contro-
le sobre o processo produtivo. No entanto, também vimos como, no caso do 
trabalho em saúde, esse processo cria contradições que ameaçam a efetivi-
dade do processo de “produzir assistência à saúde”. 

As experiências que se propõem a solucionar algumas dessas con-
tradições apresentam-se, tanto do ponto de vista do capital, quanto do ponto 
de vista de projetos mais comprometidos com ideais emancipadores. Pen-
samos, portanto, que os conhecimentos construídos no trabalho, a partir da 
relação teoria-prática, sua maioria na forma de saberes tácitos, devem ser 
objeto dos diferentes processos particulares de trabalho; não sendo função 
dos centros formadores o de propiciá-lo, embora, no caso da qualificação téc-
nica do trabalho em saúde, esse processo inicie-se já nos espaços de intera-
ção escola-serviço. Logo, a nosso ver, deve caber aos aparelhos formadores 
centrarem sua ação naquilo que o trabalhador dificilmente encontrará nos 
processos de trabalho: a socialização da ciência produzida historicamente 
pela humanidade em cada campo particular do trabalho. 

Tentou-se nessa dissertação demonstrar a existência de um movi-
mento. Essa nem sempre é tarefa simples, pelo contrário, geralmente a di-
ficuldade é de dupla origem: primeiro, conseguir apreender o movimento e, 
depois, conseguir demonstrá-lo. Demonstrá-lo significa dissecá-lo em seus 
múltiplos aspectos buscando a inter-relação entre eles, elementos nem sem-
pre de fácil acesso. Como dissemos no início, somos adeptos de um método, 
método que, ao mesmo tempo em que tenta se afirmar, vive em constante 
disputa com outros métodos advindos de diferentes concepções acerca da 
realidade. Fazer essa disputa, entretanto, entre quais são as teorias mais 
fidedignas em interpretar como a realidade existe, conserva-se, transforma-
-se, etc., não é motivo de angústia. Esse processo, ao contrário, torna-se fon-
te permanente de prazer e realização, sentimentos esses advindos da pos-
sibilidade que se vislumbra, ao proceder tais incursões, de poder contribuir, 
na dimensão daquela gota de oceano, para a compreensão e intervenção 
sobre nosso objeto. Mormente quando o objeto que se apresenta para nós 
é algo de uma complexidade e importância tão grande para a humanidade

quanto a que possui o trabalho em saúde. Portanto, o processo de disputa 
com outros métodos acerca da melhor interpretação e, consequentemente, 
da melhor intervenção sobre o real é inerente ao processo do conhecimento 
e nos causa gratificação. Não obstante, a disputa mais desgastante é a que 
se tem de fazer com outras compreensões típicas do período histórico que 
vivemos que negam a existência de métodos capazes de apreender o real 
em sua complexidade. Coerentemente com um período em que se afirma o 
“fim da história”, a superação de teorias que se proponham apreendedoras 
de totalidades, o surgimento de tantos “pós”, surgem diversas concepções 
que negam a existência de determinações maiores dos processos sociais. 
A realidade passa a ser, para essas teorias, por demais fragmentada, não 
somente constituída por múltiplas determinações como destituída de hierar-
quia entre elas, sem nexos apreensíveis e sem leis a serem compreendidas. 
O real passa a tornar-se algo incognoscível, incapaz de apreensão, sem leis 
em seu desenvolvimento. As produções teóricas passam a centrar-se em 
experiências “do cotidiano”, categoria muito valorizada nesses tempos. Mas 
não como expressão singular, que após o conhecimento das leis do universal 
poderão propiciar a apreensão da complexidade inerente ao seu caráter par-
ticular. O cotidiano, o singular, passa a representar o único ponto passível de 
apreensão para essas concepções, quase como se criassem uma interdição 
no processo de passagem do concreto sensorial para o concreto pensado. 
Por isso, optamos por uma investigação que não tivesse como objeto, novos 
“relatos do cotidiano”, mas que se aproveitasse de relatos já realizados como 
forma de tentar apreender suas determinações, suas leis.

Tentamos mostrar como qualificar-se para o trabalho significa tornar-
-se apto para execução de práticas determinadas por necessidades históri-
cas dos homens, sob certos “modos de existir”, certos modos de organizar a 
vida social. “Modos” que ao serem constituídos constituem os homens que, 
por sua vez, os (re)constituem. Tentamos mostrar também como esse pro-
cesso não se apresenta linear e harmonicamente, mas, pelo contrário, apre-
senta-se em movimento permanentemente contraditório. Criando “tensões”, 
ao mesmo tempo em que reproduz o instituído. 

A qualificação do trabalho em saúde apresenta-se, assim, como esse 
estar-sendo “tenso”, contraditório, porém seguindo algumas tendências que 
nos ajudam a apreender aspectos de seu devir. Cabe optar quais tendências 
são importantes de serem impulsionadas, mesmo que sua efetivação não 
esteja posta nos padrões de temporalidade que nosso apego ao ser indivi-
dual nos limita a vislumbrar, em razão da incompreensão do gênero humano 
como histórico. Em meio a essa limitação, as palavras de BRECHT (2000: 
294) podem proporcionar um alento: 

As novas eras não começam de uma vez
Meu avô já vivia no novo tempo
Meu neto viverá talvez ainda no velho.
A nova carne é comida com os velhos garfos.

¹Capítulo 6 da tese de mestrado “As mudanças no mundo do trabalho 
e a qualificação do trabalho em saúde” apresentada como requisito parcial à 
obtenção do grau de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
– Área Educação e Trabalho, Setor de Educação, Universidade Federal do 
Paraná (2006).

²Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná 
(2002) e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná (2006) 
na área de Educação e Trabalho. Concentrou sua pesquisa de mestrado no 
tema “Qualificação do Trabalho em Saúde”. Médico dedicado à área de Saúde 
Pública/Coletiva tendo experiência como docente na disciplina de Saúde Cole-
tiva da Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná. Atualmente cursa o dou-
torado em Medicina Preventiva/Saúde Coletiva na Universidade de São Paulo.

³ Um demonstrativo disso é que o espaço onde a pedagogia das com-
petências mais tem se consolidado é o da educação profissional. Veja-se, por 
exemplo, o caso das propostas para o PROFAE – projeto de profissionalização 
dos trabalhadores da área de enfermagem, expostos na revista Formação, do 
Ministério da Saúde, mormente os números 2 e 5.
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Lá vai nosso herói Dr. Pacheco
Com sua careca inconfundível

A gravata e o paletó
Misturando-se às pessoas da vida

Lá vai Dr. Pacheco
O herói dos dias úteis

Misturando-se às pessoas que o fizeram

Formado, reformado, engomado
Num sorriso fabricado
Pela escola da ilusão
Tem jeito de perfeito

No defeito
Sem ter feito com proveito

Aproveita a ocasião

(...)

Perdido, dividido, dirigido
Carcomido e iludido

Tem nos olhos o cifrão
Disfarça na fumaça

e acha graça
Sem saber que a rua passa

Entre a massa e o caminhão

Dr. Pacheco não vai voltar
Dr. Pacheco foi almoçar

Dr. Pacheco não vai voltar
Dr. Pacheco foi almoçar...



Reflexões gerais sobre as mudanças 
do ensino médico no Brasil¹
Guilherme Albuquerque

O ensino médico no Brasil, assim como em diversos países de todo 
o mundo, passa, nas últimas décadas, por intenso processo de reflexão e 
reorganização.

Em nosso país, diversas escolas médicas têm implantado, de forma 
mais ou menos intensa, inovações pretensamente voltadas a adequar o perfil 
do profissional ali formado às necessidades atuais da sociedade brasileira. 
Numa conjuntura de precarização da vida em que se encontram os países 
devedores, subordinados aos organismos econômicos internacionais, torna-
-se imperativo analisar a implementação de tais mudanças. É preciso avaliar 
com muito cuidado se as alterações propostas qualificam a formação médica 
ou a precarizam e se, em conseqüência, a atenção à saúde se aprimora ou 
se pauperiza.

Segundo diversos autores2, as exigências neoliberais, veiculadas 
pelos organismos multilaterais entre os quais se destaca o Banco Mundial, 
criam a forte tendência de focalizar o gasto público apenas na atenção a 
grupos populacionais marginalizados, com recursos de baixa densidade tec-
nológica e custos mínimos. Tais exigências, uma vez adotadas, influenciam 
de forma extremamente danosa setores fundamentais como a educação e 
a saúde.

Em contraposição à integralidade da atenção e universalidade do 
acesso, conquistadas em lei, entre outros direitos, pelo povo brasileiro com a 
instituição do SUS, apresenta-se a idéia da cesta básica de serviços, visando 
universalizar o acesso apenas à atenção primária, nos limites dos recursos 
disponíveis para cada agrupamento social.

A reflexão sobre as práticas de saúde e a formação médica neces-
sária para o desenvolvimento e o bom desempenho de tais práticas tem-se 
mantido na ordem do dia, principalmente nas últimas décadas, devido aos 
novos desafios com que se deparam, tanto os serviços de saúde e o trabalho 
médico, que neles desempenham papel central, quanto a educação médica. 
Neste sentido podem ser citados desde o emblemático estudo sobre a Edu-
cação Médica de Juan César Garcia, realizado em 1972 e inserido em sua 
obra “Pensamento Social em Saúde na América Latina” (1989), até as con-
tribuições mais atuais de autores brasileiros como Schraiber (1989), Campos 
(1994), Mendes (1996), Feuerwerker (1998, 2001, 2002), Marcondes e Gon-
çalves (1998), Batista e Silva (1998), Almeida (1999), Lampert (2002), Merhy 
(2002), entre outros.

As tensões, constantemente atualizadas, pelo confronto apresentado 
de práticas médicas cada vez mais dispendiosas pela crescente incorpora-
ção de tecnologia, às quais não correspondem ganhos proporcionais em ter-
mos de saúde da população, têm, freqüentemente, colocado em cheque a 
adequação da formação médica.

Além disto, como observa Feuerwerker (2001), devido à transição de-
mográfica e à introdução de novas tecnologias, que recolocam a atenção do 
espaço prioritariamente hospitalar para o ambulatorial, modifica-se o perfil do 
profissional capaz de atender às necessidades do sistema de saúde.   Tanto 
o setor público quanto o privado, buscando a racionalização dos gastos e a 
melhoria da qualidade da atenção, clamam por um profissional com formação 
geral, capaz de trabalhar em equipe multiprofissional e de articular aspectos 
da atenção individual e da saúde coletiva.

Cabe, no entanto, apresentarmos dois questionamentos a respeito 
destas idéias. Em primeiro lugar, o custo crescente do cuidado médico pre-
cisa ser analisado como fruto, também, da medicalização da sociedade, ou 
seja, da “redefinição de uma quantidade cada vez maior de contradições no 
plano individual, familiar ou social, como problemas de saúde”. (SINGER, 
CAMPOS e OLIVEIRA,1981). Este processo, segundo Singer, decorre da ex-
pansão acelerada, não só dos recursos absorvidos pelos serviços de saúde, 
mas do próprio âmbito de ação destes serviços.

Em segundo lugar é preciso desvelar as mediações da relação
 entre formação e prática médica em nossa sociedade.
Principalmente no que diz respeito à inadequação da formação. Para Schrai-
ber (1989), a contradição entre o papel efetivo e o papel apresentado, da 
escola é re-traduzida ideologicamente como inadequação.

Apresenta-se a educação escolar como processo de ajuste às neces-
sidades do conjunto da sociedade, ocultando-se as contradições originadas 
nas relações de classe. À educação médica, no Capitalismo, cabe produzir 
profissionais que mantenham a prática médica Capitalista - no que diz res-
peito à realização do lucro da indústria médico-farmacêutica, à reprodução 
da força de trabalho necessária para a produção Capitalista e à manutenção 
da hegemonia da ideologia Capitalista - para a aceitação das relações de 
exploração.

A Educação e a Medicina, práticas hegemônicas nas sociedades Ca-
pitalistas, estão, portanto, a serviço da classe dominante. O que as coloca 
em cheque é sua aparente inadequação no sentido de satisfazer as necessi-
dades do conjunto da população.

A crise da Medicina ocidental é parte integrante da crise mais ampla 
do Capitalismo contemporâneo, demarcada, segundo Navarro (1979b), pela 
crise de legitimação e acumulação do Capital, com a conseqüente crise das 
sociedades ocidentais e seus sistemas de saúde. A crise da Medicina em 
particular, tem se explicitado por seu intenso crescimento acompanhado da 
ineficácia para resolver os principais problemas de saúde.

Para o citado autor, as principais características desta crise - cresci-
mento e ineficácia   são devidas às necessidades criadas pelo processo de 
acumulação do Capital, somadas às demandas expressadas pela população 
trabalhadora. Estas necessidades, por serem geradas pelo Capital e pelo 
Trabalho, estão intrinsecamente em conflito.

As necessidades do Capital e a invasão pelo Capital de todas as 
esferas de nossas vidas criam, cada vez mais, problemas de saúde que re-
querem um aumento dos serviços sociais em geral e de saúde em particu-
lar. Desta forma se impõe à Medicina a tarefa de realizar o impossível, de 
resolver os problemas que estão fora de seu controle. Os problemas são 
criados pelo processo de acumulação do Capital e se incumbe a Medicina de 
resolvê-los no âmbito restrito da ação médica. Esta é, para Navarro (1979b), 
a causa real da ineficácia médica.

No momento atual, além desta aparente inadequação, contribuem 
para colocar em cheque, tanto a Medicina quanto a educação médica, os 
interesses de outros setores do Capital.

Às companhias de seguro saúde, interessa que se mantenha a ima-
gem da necessidade do consumo de produtos médicos, para obter a saúde, 
ao lado do real interesse de que o consumo destes produtos não se realize.

Do mesmo modo aos Estados, que se responsabilizam pelo acesso 
aos serviços de saúde, interessa a realização de uma prática de não consu-
mo, viabilizando este setor com parcos recursos.

É o caso do Estado Brasileiro que tem direcionado suas políticas de 
saúde e educação no sentido de incentivar as mudanças para a formação de 
um profissional mais adequado a uma prática menos onerosa, mais resoluti-
va e, portanto, mais racionalizadora.

No Brasil vivemos, atualmente, no setor saúde, um momento marca-
do por grande esforço para reorganizar e incentivar a atenção básica, como 
estratégia central de substituição do modelo tradicional de atenção à saúde, 
centrado na doença, no atendimento hospitalar, permeado por intenso con-
sumo de tecnologia.

Como já dissemos, os médicos, formados para o modelo tradicional, 
têm-se mostrado pouco adequados para esta “nova” prática.

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação em Me-
dicina redirecionam os cursos de Medicina, orientando-os para a formação 
de um médico generalista, com postura ética e humanista, senso de respon-
sabilidade social e compromisso com a cidadania, voltado para a proteção, 
promoção da saúde e prevenção das doenças, capacitado para atuar nos 
níveis primário e secundário de atenção e resolver os problemas mais co-

muns, além do primeiro atendimento às situações de emergência. (BRASIL, 
2001)

O Ministério da Saúde anuncia ainda, como uma de suas prioridades 
essenciais, a atenção básica, mediante a qual pretende ordenar a formação 
de recursos humanos para a saúde. Neste sentido, busca induzir mudanças 
curriculares, visando deslocar o eixo central do ensino médico, da idéia ex-
clusiva da doença, incorporando a noção de integralidade do processo saú-
de/doença e da promoção da saúde, com ênfase na atenção básica. Visa, 
também, propiciar a ampliação dos cenários e da duração da prática educa-
cional na rede de serviços básicos de saúde, além de favorecer a adoção de 
metodologias pedagógicas ativas e centradas nos estudantes, com o intuito 
de prepará-los para a auto-educação permanente.

Embora desde os anos 90 observe-se uma intensificação dos estu-
dos e debates sobre a educação médica em nosso país, o sentido das mu-
danças ora propostas pelo governo brasileiro, tem origem bem mais remota 
e faz parte de uma realidade que não se restringe ao Brasil, uma vez que 
ocorre, em variados graus, nos demais países da América Latina e de outros 
continentes.

A influência sobre a educação médica na América Latina, de início, 
marcadamente européia, passa a ser exercida, com grande predominância, 
pelos estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial. O nú-
mero considerável de médicos residentes que se especializou nos EUA na 
época, proporcionou uma verdadeira invasão das idéias de Flexner na Amé-
rica Latina.

No decorrer dos anos, porém, aquela influência se institucionalizou, 
com a criação de associações e organismos nacionais e internacionais. Pela 
grande importância que assumem na América Latina podemos citar como 
exemplo destas instituições internacionais a Federação de Associações de 
Escolas de Medicina – FEPAFEM e a Associação Latino-Americana de Fa-
culdades e Escolas de Medicina – ALAFEM, que contribuíram diretamente 
para a formação de um movimento de educação médica na América Latina, 
composto por, pelo menos, duas correntes e que, segundo Almeida (2001), 
caracteriza-se por ser polêmico e conflituoso.

Segundo este mesmo autor, os processos de criação e de desenvol-
vimento das ações da FEPAFEM foram alvo de polêmicas e de suspeição 
sobre sua condição de entidade manipuladora e manipulada por certos se-
tores da sociedade e do governo norte-americano, em aliança com alguns 
líderes latino-americanos da educação médica, em defesa dos interesses e 
políticas neocolonialistas. Em contrapartida, sempre houve referências ve-
ladas à ALAFEM como instrumento da política externa cubana. (ALMEIDA, 
2001, p.45).

Estas divergências se reproduziram ao nível das escolas e refletem 
as contradições existentes nas práticas médicas e na educação médica, fun-
dadas em diferentes concepções de sociedade, políticas sociais, de saúde e 
de educação médica.

As críticas e propostas de reformulação do ensino médico de base 
Flexneriana, surgem nos Estados Unidos, já na década de 40. A integração 
dos ciclos básico e profissionalizante, a incorporação dos princípios da Medi-
cina Preventiva, da Medicina Integral e da Medicina Comunitária, marcaram 
as discussões que se seguiram nas próximas décadas em toda a América 
Latina, assim como em outros continentes.

Nos anos 70, o 2o. Plano Decenal de Saúde das Américas ressaltava 
que a prática e a educação médica deveriam tratar a saúde como função 
biológica e social, serem multidisciplinares e estabelecerem relações dos or-
ganismos de saúde pública e instituições privadas com as universidades, por 
meio da regionalização docente-assistencial, da Medicina de comunidade e 
da participação precoce do estudante nos serviços.

Segundo Almeida (2001), já nesta época se recomendava que o pon-
to de partida para o processo formativo do médico fosse a atenção à saúde; 
deveria haver a superação das dicotomias teoria/prática, básico/clínico e pre-
ventivo/curativo; precisaria existir a integração multidisciplinar e a inserção 
do processo de ensino em toda a rede de serviços, em todos os níveis, não

apenas no hospital especializado.
Surgiram, assim, as propostas de integração docente-assisten-

cial (IDA). As relações entre instituições educativas e de serviços foram rei-
teradamente discutidas nas décadas de 70 e 80, refletindo, nas práticas edu-
cativas, em experiências que variavam desde a utilização dos serviços como 
espaços de prática, até tentativas de reorganização do processo educativo 
ao redor de um novo modelo de organização dos serviços.

As reformas propostas para a prática médica estão aí tomando con-
cretude nos projetos como o da “Saúde da Família”, para o qual, segundo 
Feuerwerker (2001), é preciso formar os médicos de família, pois o médico 
formado hoje é em geral um “especialista”, que não se encaixa no novo mo-
delo de atenção proposto.

A fragmentação dos conteúdos, o desprezo à determinação social da 
saúde-doença, a dificuldade para o enfretamento de problemas cuja solução 
foge do âmbito daqueles modelos, muitas vezes importados, para os quais o 
médico foi preparado, reforçam a idéia de que realmente existe uma inade-
quação na formação.

Na verdade há problemas na formação. Muitas das questões aponta-
das são reais. O enfoque é predominantemente ou exclusivamente biológico, 
especializado, fragmentado, desprovido de humanidade, desconsiderando o 
ser humano em sua totalidade. O ensino se dá por pedagogias que tendem 
à memorização mecânica de conceitos, técnicas e comportamentos, o que, 
somado ao processo incompleto de análises, não seguidas das sínteses 
correspondentes, reduz, sobremaneira, a capacidade do futuro médico para 
contribuir com as transformações necessárias principalmente ao nível social.

Em resposta a estas “inadequações” da educação e às crises apre-
sentadas em torno da prática médica, o governo brasileiro tem apresentado 
a necessidade da articulação serviço, docência e investigação; a pertinência 
das mudanças pedagógicas no sentido de aprender através da solução de 
problemas, aprender fazendo e aprender transformando as condições reais 
dos serviços, o ensino orientado à comunidade, em cenários extra-hospita-
-lares.

Diversos aspectos das mudanças na formação e na prática médica, 
com as linhas gerais acima apontadas, vêm sendo recomendados há mais 
de cinqüenta anos, e, neste período, embora tenham sofrido um processo de 
contínuo aperfeiçoamento teórico, na prática a mudança foi quase inexisten-
te, configurando segundo Feuerwerker (1998) “a mudança que não houve”. 
A autora levanta, como uma das causas desta não mudança, a falta de um 
sistema de saúde bem estruturado que fornecesse a base material necessá-
ria para a mudança.

Mas se estas propostas tiveram anteriormente um caráter prescritivo 
e idealista, hoje a realidade mudou. Já há uma base material mais condizente 
com a mudança proposta. Há um sistema de saúde onde uma nova práti-
ca está sendo implementada e há interesse dos organismos internacionais, 
que estão incentivando esta remodelação (p. ex.: OMS/OPS, do Unicef, da 
Unesco, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, do Banco 
Mundial, da Fundação Kellogg, da Fundação Robert Wood Johnson etc.).

No final de 2002, no Brasil, numa iniciativa dos ministérios da Saúde 
e da Educação em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde, 
a Organização Mundial da Saúde, as Instituições de Ensino Superior (IES) 
foram convidadas a participar do Programa de Incentivo a Mudanças Curricu-
lares nos Cursos de Medicina – PROMED. (BRASIL, 2002a).

Tratou-se de um convite à apresentação de projetos de mudança, 
que, se adequados às diretrizes propostas, implicaria no repasse de um mi-
lhão e duzentos mil reais a estas instituições formadoras, no período de três 
anos. Síntese das propostas de mudança acumuladas a partir da metade do 
século passado até os dias atuais, esta iniciativa do governo brasileiro visa 
tornar real a reforma tantas vezes anunciada, pretendida, mas não ocorrida. 

A proposta tem como objetivo geral, segundo o edital de convocação, 
reorientar os produtos da escola médica – profissionais formados, conheci-
mentos gerados e serviços prestados -, com ênfase nas mudanças no mo- 
delo de atenção à saúde, em especial aquelas voltadas para o fortalecimento



da atenção básica.
Como objetivos específicos o documento enuncia o seguinte:
• Estabelecer, de forma sistemática e auto-sustentável, protocolos 

de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas médicas.
• Deslocar o eixo central de ensino médico da idéia exclusiva da en-

fermidade, incorporando noção integralizadora do processo saúde/doença e 
da promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.

• Propiciar a ampliação dos cenários e da duração da prática educa-
cional na rede de serviços básicos de saúde.

• Favorecer a adoção de metodologias pedagógicas ativas e centra-
das nos estudantes, visando prepará-los para a auto-educação permanente 
num mundo de constante renovação da ciência. (BRASIL, 2002a, p.19).

O referido edital indica, também, como imagem objetivo a interven-
ção no processo formativo para que os programas de graduação possam 
deslocar o eixo da formação – centrado na assistência individual prestada 
em unidades hospitalares – para um outro processo em que a formação 
esteja sintonizada com o SUS, em especial com a atenção básica, e que 
leve em conta as dimensões sociais, econômicas e culturais da população, 
instrumentalizando os profissionais para enfrentar os problemas do binômio 
saúde-doença da população na esfera familiar e comunitária  e não apenas 
na instância hospitalar.

Tal movimento deve estar sustentado na integração curricular, em 
modelos pedagógicos mais interativos, na adoção de metodologias de en-
sino-aprendizagem centradas no aluno como sujeito da aprendizagem e no 
professor como facilitador do processo de construção de conhecimento.

As novas interações devem estar sustentadas também em relações 
de parceria entre as universidades, os serviços e grupos comunitários, como 
forma de garantir o planejamento do processo ensino-aprendizagem, focali-
zado em problemas sanitários prevalentes.

¹Capítulo 7 da tese de doutorado “As determinações do capital sobre a forma-
ção do trabalhador em saúde: um estudo sobre reformulações curriculares em 
dois cursos de medicina do Paraná” apresentada ao curso de Pós- Graduação 
em Educação, Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná.

Origem da necessidade de 
mudança na educação médica
Guilherme Albuquerque

A argumentação mais frequente em torno das necessidades de mu-
dança da educação médica gira em torno da sua inadequação para a produ-
ção de uma prática que responda às necessidades atuais do cuidado médi-
co, originadas pela transição epidemiológica e pelo avanço significativo dos 
meios de produção ligados à atenção médica. Uma reflexão mais profunda, 
no entanto, é necessária, se não para refutar completamente tais argumen-
tos, para complementá-los.

Num contexto no qual o desenvolvimento da produção em geral ob-
teve grande incremento de produtividade, ao lado da substituição do trabalho 
vivo pelo trabalho morto¹ e a reprodução da vida de significativa parcela da 
humanidade passou a ser desnecessária para o Capital, as consequências 
para o setor da saúde devem ser avaliadas com muito cuidado.

Como os processos educacionais e os processos sociais mais abran-
gentes de reprodução estão intimamente associados (MÉSZÁROS, 2005), 
caberia questionarmo-nos acerca das possíveis repercussões sobre as po-
líticas de educação e de saúde nas sociedades Capitalistas, decorrentes do 
surgimento desta massa de (ex) trabalhadores sobrantes.

Seguindo a lógica Capitalista, de subordinação da vida aos interes-
ses do Capital, como seriam as políticas voltadas para esta imensa parcela 
da população mundial?

Para Offe (1994), não há perspectiva de utilização e manutenção 
desta força de trabalho. Não há perspectiva de reconstrução do pleno em-
prego e, portanto, dos fundos públicos serem utilizados para a reprodução da 
força de trabalho. Como são pessoas desnecessárias tanto para a produção 
de mercadorias, como para o seu consumo, uma vez que seus ingressos 
não lhes permitem consumir os produtos que interessam ao grande Capital 
comercializar, sua sobrevivência não interessa à sociedade globalizada.

A revolução tecnológica e a globalização competitiva resultam no de-
saparecimento estrutural de empregos. Neste sentido, a formação de grande 
parcela de profissionais parece perder completamente o sentido. (CATANI, 
OLIVEIRA e DOURADO, 2001).

Mas se a massa de desvalidos não é necessária para o mercado, sua 
insurreição contra o regime, pelas intoleráveis condições de sobrevivência, 
poderia abalar a ordem. É preciso, então, mantê-los minimamente satisfeitos. 
Diante do desamparo, manter a sensação de amparo, manter a ideia de alívio 
das condições de miserabilidade que seriam advindas de sua própria incapa-
cidade de inserção no circuito principal de produção e consumo.

Nestas condições, cabe à saúde, executar ações simplificadas ao 
máximo, porque de menor custo, mesmo que ineficazes para recuperar as 
condições de funcionamento destes corpos como força de trabalho, já que 
sua utilização para este fim não será necessária. Esta simplificação visando 
a redução de custos, mesmo que resultando em piora da qualidade, segundo 
Rizzotto (2005), já estaria ocorrendo, de alguma forma, em nosso Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Vivemos atualmente no Brasil em meio a uma intensa disputa entre 
aqueles segmentos que defendem um sistema de saúde com as caracterís-
ticas definidas em nossa constituição e aqueles que defendem os interesses 
rapaces dos segmentos nacionais ou internacionais da subordinação da vida 
e da saúde à lógica do lucro.

Grande parte do movimento que hoje observamos deve-se à influ-
ência dos organismos internacionais. Da Organização Mundial da Saúde ao 
Banco Mundial, as influências são diversas e, em especial nos tempos atuais, 
bastante nefastas. Vale a pena recuperar brevemente a história da interven-
ção destes dois organismos para melhor compreensão da atual conjuntura.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência multilateral 
especializada do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU). Se-
gundo Brown, Cueto e Fee (2006), antes de sua criação outras instituições e

agências internacionais já se envolviam com as questões da saúde interna-
cional. Em 1902 já se pensou em uma instituição permanente para a saúde 
internacional com a organização da Oficina Sanitária das Repúblicas Ameri-
canas, que décadas mais tarde converteu-se na Oficina Pan-Americana de 
Saúde e, a partir de 1959, na Organização Pan-Americana da Saúde.

Também a Fundação Rockefeller com sua divisão internacional de 
saúde teve grande importância no início do século XX, pela influência nas 
ações e direcionamentos de saúde em diversos países, implementando 
várias campanhas contra ancilostomose, febre amarela e malária, além de 
oferecer bolsas de estudo para estrangeiros para medicina, saúde pública e 
enfermagem nos EUA.

Outras duas importantes agências internacionais da saúde, que se 
estruturaram em torno do ideário da saúde internacional, foram a Office Inter-
national d’Higiéne Publique e a Organização de Saúde da Liga das Nações. 
A Office International d’Higiéne Publique iniciada em 1907 em Paris concen-
trava suas atividades na administração de acordos sanitários internacionais 
e no intercâmbio rápido de informação epidemiológica e a Organização de 
Saúde da Liga das

Nações, que começou seus trabalhos em 1920, com sede em Gene-
bra na Suíça, investiu na publicação de vários informes técnicos e de vigilân-
cia epidemiológica sobre as epidemias que ameaçavam as principais cidades 
e portos do mundo.

Dentre as medidas tomadas para viabilizar a nova ordem mundial no 
pós-Segunda Guerra, em 1945, numa conferência realizada em São Francis-
co, aprovou-se a criação das Nações Unidas e a realização de uma reunião 
que criasse uma nova agência especializada em saúde. Formou-se então a 
Comissão Interina da Organização Mundial da Saúde que se reuniu entre 
1946 e 1948 para estabelecer a nova organização da saúde internacional, 
cuja constituição acabou incorporando as antigas agências. A sobrevivên-
cia da Oficina Pan Americana de Saúde, criada anteriormente, foi permitida, 
mantendo certa autonomia como parte de um esquema de regionalização e 
descentralização das ações da Organização Mundial da Saúde.

Em 1948 a primeira Assembleia Mundial da Saúde reuniu-se em Ge-
nebra e criou formalmente a Organização Mundial da Saúde, com sede em 
Genebra.

Os EUA principal contribuinte do financiamento da Organização Mun-
dial da Saúde mantinha, no entanto, uma postura contraditória: apoiava o 
sistema das Nações Unidas com seus objetivos mundiais amplos, mas, ao 
mesmo tempo, primava por sua soberania e mantinha o direito de intervir 
unilateralmente em nome da “segurança nacional”.

Sobre os EUA e seus aliados, aliás, sempre pairou a desconfiança, 
ou reinou a certeza de que utilizavam os organismos internacionais como a 
Organização Mundial da Saúde para viabilizar seus intentos imperialistas. 
Em meio à Guerra Fria, a URSS e outros países comunistas retiraram-se da 
Organização Mundial da Saúde entre 1949 e 1956, acusando a instituição 
de não estar cumprindo seu trabalho e de constituir-se em instrumento da 
política exterior imperialista norte-americana.

Como resultado, os EUA e seus aliados ficaram com o caminho livre 
para exercerem sua influência de forma quase que absoluta. Neste período 
as ações da Organização Mundial da Saúde estiveram então voltadas para 
os problemas de saúde e a pobreza extrema dos países subdesenvolvidos, 
para evitar que fossem tentados a aderir às propostas comunistas. Para isso 
investiu-se no controle das principais enfermidades epidêmicas do mundo. 
Os EUA e seus aliados, na busca da adesão a seus projetos de desenvol-
vimento, alinhados aos interesses capitalistas, apregoavam, por exemplo, 
que a erradicação global da malária promoveria o crescimento econômico 
e criaria mercados no exterior para a tecnologia e os bens manufaturados 
estadunidenses. Isto ajudaria a obter um apoio para os governos locais e os 
que apoiassem os Estados Unidos e faria com que se ganhassem ‘corações 
e mentes’ na batalha contra o comunismo. (BROWN, CUETO e FEE, 2006, 
p. 80-81).

Este modelo de apoio para o desenvolvimento ajustava-se clara-

mente aos esforços dos EUA da Guerra Fria de promover
a modernização com uma reforma social limitada alinhada ao 
desejo da manutenção ou abertura de novos espaços de acumulação capi-
talista.

Com o passar do tempo explicitou-se a insuficiência das medidas 
propostas para a solução de problemas de origem tão complexa como, por 
exemplo, a questão da erradicação da malária, reconhecendo-se assim a 
impossibilidade de erradicação absoluta desta doença em muitas partes do 
mundo para populações que viviam em condições tão precárias. Como não 
se pretendia intervir diretamente sobre estas condições, que era a proposta 
socialista, substituiu-se a ideia da erradicação pela do controle. O mundo 
capitalista deveria reconhecer que manter as pessoas vivas, na companhia 
permanente da doença, era possível de se realizar.

A Organização Mundial da Saúde, como estratégia para sobreviver à 
Guerra Fria, nunca havia reconhecido a saída dos países do bloco socialista 
e em 1956 a URSS e seus principais aliados retornam efetivamente e mar-
cando sua presença ao afirmar com energia que a varíola, por não contar em 
sua transmissão com um vetor - como no caso da malária - e por contar com 
uma vacina, poderia ser efetivamente erradicada. URSS e Cuba destinam 
25 e 2 milhões de doses da vacina respectivamente e se inicia uma grande 
batalha mundial para a erradicação da doença. Os EUA relutaram em ade-
rir decididamente ao movimento, mas em 1965 assumiram o compromisso 
com um programa internacional para erradicar a varíola e, somente em 1980, 
após luta intensa no Brasil e África, se alcançou o objetivo de erradicação.

A ação da Organização Mundial da Saúde, desde então, sempre es-
teve orquestrada pelo interesse geral de expansão do modelo capitalista, 
mesmo que em frequente tensão com os diversos interesses particulares das 
nações filiadas e de pessoas integrantes cujos anseios individuais divergis-
sem. No percurso de sua trajetória observamos, no entanto, que de 1948 a 
1998 esta organização passou de líder inquestionável da saúde internacional 
a ter que buscar seu lugar no competitivo mundo da “saúde global”.²

Dentro da Organização Mundial da Saúde sempre houve tensões en-
tre os enfoques centrados na determinação social e econômica da saúde da 
população e aqueles que apontam a utilização de diferentes tecnologias para 
o controle ou erradicação de determinada doença. A ênfase num ou noutro 
enfoque modifica de acordo com as correlações de força que se estabelecem 
em torno dos interesses dos agentes internacionais, do compromisso intelec-
tual e ideológico dos indivíduos chaves e do resultado disto tudo na definição 
das políticas de saúde. (BROWN, CUETO e FEE, 2006).

Durante as décadas de 1960 e 1970 diversas mudanças ocorridas 
na Organização Mundial da Saúde foram fortemente influenciadas por um 
contexto político marcado pelo enfraquecimento da hegemonia norte-ameri-
cana na Guerra Fria; pela manifestação das nações africanas; pela difusão 
de movimentos nacionalistas e socialistas e pela emergência de novas teo-
rias de desenvolvimento que punham ênfase na independência econômica 
dos países periféricos, em relação aos industrializados e no crescimento em 
longo prazo, mais que na intervenção tecnológica em curto prazo. (BROWN, 
CUETO e FEE, 2006).

Nesta conjuntura, a Organização Mundial da Saúde passou a apre-
goar, nos anos 1970, que o provimento de uma infraestrutura sanitária de-
senvolvida ao lado de pessoal que atendesse as enfermidades mais comuns 
e o surgimento de serviços básicos de saúde de âmbito nacional eram pré-
-requisitos para o êxito dos programas de controle de doenças como a malá-
ria entre outras, especialmente na África.

Com base em experiências de Organizações Não Governamentais, 
de missionários médicos e no trabalho dos médicos descalços da China, 
foi-se constituindo um corpo de conhecimento e um novo modelo de orga-
nização dos serviços de saúde que passou a ser denominado de Atenção 
Primária de Saúde (APS). A Atenção Primária de Saúde, caracterizada por 
centrar a atenção nas necessidades essenciais de saúde, incluía treinamento 
de trabalhadores comunitários de saúde e a resolução dos problemas econô-
micos e ambientais básicos que causavam os principais problemas de saúde.



O enfoque soviético era diferente, centrado muito no médico para a 
provisão dos serviços de saúde. Decidiu-se então por realizar a próxima con-
ferência mundial de saúde em solo soviético, na localidade de Alma Ata, bus-
cando angariar a adesão daquela nação ao novo ideário. Uma reunião ante-
rior à conferência, visando aparar as diferenças, produziu a Declaração da 
Atenção Primária de Saúde que colocava como objetivo “Saúde para todos 
no ano 2000” e recomendava o enfoque intersetorial, multidimensional para 
a saúde e desenvolvimento econômico. Sublinhava também a necessidade 
de usar “tecnologia apropriada” e a urgência da participação ativa da comu-
nidade na assistência sanitária e na educação sanitária em todos os níveis.

E a Conferência de Alma Ata tornou-se um marco fundamental da 
instituição dos princípios da Atenção Primária de Saúde e da ideia do alcance 
da “saúde para todos no ano 2000”.

Agências internacionais, multilaterais e instituições privadas pressio-
naram para que ao invés de promover grandes mudanças nos sistemas de 
saúde fossem estabelecidos objetivos “mais tangíveis” e “menos utópicos” 
como era o da saúde para todos no ano 2000. Isto levou à introdução do 
conceito de Atenção Primária Seletiva de Saúde. Em 1979 realizou-se uma 
pequena conferência com forte presença dos EUA, ocorrida em Bellagio, 
Itália, sob os auspícios da Fundação Rockefeller e apoio do Banco Mun-
dial, que contou com a participação de instituições como Fundação Ford, 
Agência Estadunidense para o Desenvolvimento Internacional (USAID), 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) entre outras de menor 
expressão. Ressaltava-se, nessa conferência, a necessidade de interven-
ções pragmáticas focais, de baixo custo e fáceis de avaliar. A ideia da saúde 
integral para todos reduziu-se drasticamente para ações pontuais dirigidas 
ao monitoramento do crescimento, à reidratação oral, ao aleitamento mater-
no e às imunizações. Nascia assim a Atenção Primária de Saúde Seletiva.

Seguindo esse caminho, na década de 1980 a crescente influência 
do Banco Mundial começava a ser sentida na saúde. Este Banco, que foi 
criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods e abriu suas portas em 
1946 para fomentar a reconstrução da Europa e mais tarde expandiu suas 
ações no sentido de fornecer empréstimos, subvenções e assistência técni-
ca para os países “em desenvolvimento”, começava a investir em políticas 
de controle da natalidade, saúde e educação. Aliando a ideia da saúde ao 
crescimento econômico, começou a realizar empréstimos diretos para os 
serviços de saúde, exigindo um uso “mais efetivo” dos recursos, assim como 
uma revisão nos papéis dos setores público e privado no financiamento e 
assistência. As medidas de ajuste econômico, impostas pelo Banco Mundial, 
produziram crescente falta de recursos para os gastos em saúde. Impulsio-
nou, desta forma, a privatização dos serviços com a redução da presença 
dos governos em programas sociais.

A década de 1980 assistiu a crescente influência do Banco Mundial 
na saúde ao lado da queda de prestígio da Organização Mundial da Saúde. 
Diante de posicionamentos contrários aos interesses dos países mais ricos, 
em especial dos EUA, como, por exemplo, na questão dos medicamentos 
genéricos, a Organização Mundial da Saúde foi perdendo suas fontes de 
financiamento, angariando inimigos importantes como a UNICEF e cada vez 
mais se acirrou a disputa entre os modelos da Atenção Primária de Saúde

Integral e a Atenção Primária de Saúde Seletiva.
As ações da Atenção Primária de Saúde promovidas pela

Organização Mundial da Saúde que, se por um lado, representavam uma 
resistência contra a absorção irracional da tecnologia médica, mas por outro 
possuíam um caráter de extensão racionalizadora da assistência em busca 
de aliviar tensões sociais, tomava agora um rumo ainda mais nefasto: restrin-
gia-se a ações focais sobre problemas pontuais cuja relação custo-benefício 
fosse muito favorável.

A identificação das “necessidades essenciais” passara, gradualmen-
te, a ser dirigida fortemente pelo olhar da economia de mercado. As priori-
dades e os rumos políticos eram, naquela época, decididos pela Assembleia 
Mundial da Saúde, que, composta por todos os estados membros, começou 
a ser dominada pelos países pobres e não mais controlada pelos países in-
dustrializados. Diante disso, as nações mais ricas e as agencias multilaterais 
começaram a manipular o financiamento conforme seus interesses, contra-
riando muitas vezes as decisões da Assembleia.

A Organização Mundial da Saúde começou a perder força e prestígio 
e, a partir de então, fins dos anos 1980 e início da década de 1990, o Banco 
Mundial começou a deter a hegemonia das decisões globais em torno da 
saúde.

A intervenção do Banco Mundial na saúde, durante a década de 
1990, esteve marcada pela forte imposição do recuo das políticas sociais 
com a presença direta do Estado, ao lado de medidas rigorosas de ajuste 
econômico. O aumento da pobreza e do abandono de milhões de pessoas à 
própria sorte por parte do Estado, gerou uma situação de sofrimento crescen-
te de difícil dissimulação. Diante disso, o Banco viu-se obrigado a modificar 
seu discurso, buscando dar uma face mais humana a suas intervenções. 
Passou então a afirmar que o desenvolvimento é um processo global cen-
trado nas pessoas das sociedades nas quais opera. Diante disto, os progra-
mas de Saúde, Nutrição e População (SNP) tornam-se centrais no trabalho 
e missão do Banco, que aumentou significativamente seus investimentos 
neste sentido, tornando-se atualmente o maior provedor externo de fundos 
de saúde no mundo.

Sua intervenção, no entanto, continuou e em muitos casos acentuou 
a ênfase nas necessidades básicas, na atenção básica seletiva, na definição 
de uma cesta básica de assistência, no controle da natalidade, no ciclo da po-
breza, na necessidade de educação e empoderamento das mulheres, como 
solução para a maioria das deficiências do cuidado à saúde das populações 
pobres. Insistiu na promoção do seguro privado, na privatização de setores 
públicos, e em medidas como a instituição do co-pagamento por parte do 
usuário, obtendo resultados muito desfavoráveis. Segundo da UNICEF, os 
programas de ajuste estrutural, que seguiram invariavelmente essa receita, 
podem ter contribuído para a morte de 500 mil crianças ao ano. (RUGER, 
2006).

Obtidas as mudanças inicialmente induzidas, o Banco Mundial pas-
sa, a partir do final da década de 1990, a “afastar-se dos serviços básicos 
de saúde para optar por outras formas de políticas mais amplas que estão 
dirigidas ao sistema de saúde em seu conjunto”. (RUGER, 2006, p.126).

No sentido de recobrar a credibilidade maculada pelos maus resul-
tados, o Banco reaproxima-se da Organização Mundial da Saúde, tendo, 
recentemente, firmado acordos para que aquela organização forneça assis-
tência técnica para nas questões de saúde.

Ainda neste sentido o Banco Mundial tem retirado de seu discurso o 
apoio explícito ao co-pagamento, à privatização, às medidas gerais de ajuste 
econômico, centrando suas análises e recomendações em questões atinen-
tes à boa administração dos serviços de saúde, buscando uma boa relação 
custo-benefício. É preciso entender, então, que embora o Banco Mundial 
tenha apresentado uma retração em suas intervenções claramente nocivas 
à saúde em geral e ao setor saúde em particular, sua influência continua 
ocorrendo, seja porque “o serviço já está feito”, seja porque pretende dar a 
suas ideias uma aparência mais humana.

Persistem, no entanto, em seu discurso, as explicações simplistas

como a lógica mecanicista do círculo vicioso da pobreza - alta natalidade 
- saúde deficiente, como causas de baixo crescimento econômico, assim 
como a supervalorização do controle da natalidade dos pobres como medida 
de redução da pobreza. (WORLD DEVELOPMENT REPORT, 2000-2001).

Em decorrência disso, assim como descrito anteriormente para a 
Educação, também na Saúde começa a ganhar relevo a ideia de se contem-
plar as necessidades básicas para a sobrevivência dos indivíduos. Convém 
não nos esquecermos, porém, que há distintas formas de conceituar e iden-
tificar necessidade, bem como de planejar formas de satisfação nas diversas 
formações sociais, em cada momento histórico, de acordo com o referencial 
adotado.

Segundo Breilh (2006), atualmente a lógica utilizada para a definição 
de necessidade em saúde é disputada entre as correntes liberal e solidária. A 
corrente liberal compreende a necessidade humana como um valor relativo, 
que se identifica na dependência de opções individuais e das possibilidades 
de cada pessoa e sua família para satisfazê-las através do consumo realiza-
do segundo as leis do mercado.

Na corrente solidária, por sua vez, a necessidade é vista como pro-
cesso determinante da vida, cuja realização constitui, por isso mesmo, um 
direito inalienável, ao qual se deve aceder através de uma distribuição equi-
tativa e segura por parte de todos os membros de uma sociedade, a qual 
deve constituir-se solidariamente em prol do máximo bem comum. Ou seja, 
a visão liberal realiza uma substituição do direito universal por necessidades 
discricionárias, preparando, desta forma, o terreno para sua mercantilização. 
Se o atendimento à saúde e os programas de prevenção já não são direitos 
inalienáveis, mas “necessidades discricionárias”, o Estado tem a possibilida-
de de decidir quais necessidades deve incluir num pacote mínimo para os po-
bres e quais deve deixar a cargo do mercado e do ‘livre’ arbítrio dos ‘clientes’.

De acordo, ainda, com esse autor, o conflito de ideias sobre a ques-
tão da necessidade tem-se polarizado, na atualidade, entre uma teoria objeti-
va e uma teoria subjetiva. A teoria objetiva é aquela segundo a qual todos os 
seres humanos têm as mesmas necessidades, historicamente produzidas. 
A teoria subjetiva, por sua vez, marcada pelo relativismo, sustenta que as 
necessidades são uma construção sociocultural, conformada, portanto às ca-
racterísticas particulares de cada agrupamento social, com seus costumes, 
desejos e possibilidades próprias (BREILH, 2006).

O processo de definição das necessidades nos grupos humanos não 
é nem exclusivamente objetivo, nem exclusivamente subjetivo. Toda neces-
sidade objetiva se expressa no sujeito a partir elementos subjetivos, mas a 
necessidade subjetiva só pode ser construída a partir de uma necessidade 
concreta e possibilidades socialmente construídas.

Se a saúde for entendida como condição para a realização do hu-
mano, ou o desenvolvimento máximo do potencial de cada um, de acordo 
com as possibilidades sociais dadas pelo desenvolvimento dos meios de 
produção, as necessidades serão entendidas como um patamar universal a 
partir do qual cada um poderá se desenvolver. Por outro lado, numa forma-
ção social marcada por relações de exploração, que não permite o acesso 
igualitário ao produto da civilização, necessidade de saúde pode ser enten-
dida apenas como a atenção restrita a determinadas situações que impeçam 
a livre exploração da força de trabalho de alguns, ou à mera satisfação da 
sensação de não abandono.

O conhecimento científico da necessidade humana não tem como 
ponto de partida um elemento objetivo abstrato nem um esquema subjetivo 
abstrato, mas a atividade prática social de seres concretos, historicamente 
dados pelo modo de produção vigente e pelo grau de desenvolvimento das 
forças produtivas.

Numa sociedade de classes, a construção da necessidade humana 
ocorre no plano individual das necessidades fisiológicas e psicológicas, de-
terminadas e delimitadas pelas condições particulares de existência, pelos 
modos de vida de cada grupo social. As possibilidades das classes subal-
ternas estão dadas pelo avanço dos meios de produção e constrangidas pe-
las limitações impostas pelas necessidades das classes dominantes. Numa

sociedade Capitalista, as relações de produção, impedem que
as classes exploradas desfrutem, em sua plenitude, do desenvol-
vimento, ou seja, da possibilidade da passagem “de um grau ontologicamen-
te inferior a um grau ontologicamente superior”. (LUKÁCS, 1978, p.53).

Podemos exemplificar a questão com o caso da necessidade dos 
trabalhadores que ficam expostos à poeira de sílica na perfuração de túneis, 
para abertura de estradas ou na mineração. A silicose, doença pulmonar cau-
sada pela inalação de poeira de sílica, foi descrita já em 1700 por Ramazzini. 
(AMÂNCIO, 1993). Assim como já se conhece sua patologia, já se dispõe 
de meios para a perfuração de rochas que não exponham de forma intensa 
os trabalhadores à inalação da poeira de sílica. Por uma questão de econo-
mia, nos meios de produção, persistem processos primitivos que acabam 
impondo uma condição extremamente perniciosa para os trabalhadores que 
se vêm obrigados a inalar grandes quantidades de sílica, que os levará à 
lesão pulmonar irreversível. É sob estas condições, dadas pelo grau de de-
senvolvimento dos meios de produção, mas constrangidos pelos interesses 
do Capital, que se gera, para este grupo de trabalhadores, a necessidade 
de cuidados respiratórios paliativos ou eventualmente, a necessidade de um 
transplante pulmonar, que diante da possibilidade criada pelo desenvolvi-
mento dos meios de produção da Medicina, ao ser possível, torna-se objeto 
do desejo dos trabalhadores com silicose.

Realmente, este tipo de necessidade, devido à inalação de sílica nes-
tas condições, a classe dominante muito provavelmente jamais terá. Somen-
te nessas condições de desigualdade de direitos e possibilidades, dadas pe-
las relações de exploração, podemos entender que as necessidades sejam 
diferentes conforme o “desejo”, limites e possibilidades de cada grupo social.

Do mesmo modo, a educação, entendida como o acesso ao produto 
cultural da civilização, surgiria como necessidade igual para todos. Entendi-
da, no entanto, restrita a seu papel de reprodução da força de trabalho, como 
o adestramento dos diferentes grupos conforme sua inserção na produção, 
apresenta-se como necessidade bastante diversa de acordo com o lugar 
ocupado pelos referidos grupos no mundo da produção.

A sobrevivência e o acesso aos meios necessários para garanti-la 
são necessidades essenciais em qualquer sociedade, porém, falar delas no 
vazio, sem levar em conta os processos históricos determinantes da repro-
dução social - processos estes ligados à produção e ao consumo, bem como 
às relações sociais que se estabelecem entre as classes -, que definem a 
divisão social da produção, constitui uma abstração que empobrece ao ex-
tremo a análise da questão.

O direito à sobrevivência e sua possibilidade de realização é social-
mente determinado conforme o modo de produção, o grau de desenvolvi-
mento das forças produtivas e a inserção dos diferentes grupos no processo 
de produção em cada momento histórico. Num momento histórico como o



que vivemos, marcado pelo imenso desenvolvimento das forças produtivas,  
diante do qual, mantendo-se as relações de exploração, grande parte da for-
ça de trabalho torna-se dispensável, constituindo, como já referimos, uma 
grande massa humana de sobrantes, a possibilidade de realização da sobre-
vivência deste grupo está seriamente ameaçada, como preço para que, ao 
mesmo tempo, possa ocorrer a melhoria substantiva das condições de vida 
para a outra parcela da sociedade. A produção econômica dos bens e a dis-
tribuição dos que são repartidos pelo Estado não são simples instrumentos a 
serviço da satisfação de necessidades preexistentes, mas estão ligadas aos 
interesses das classes dominantes que criam esses elementos de satisfação 
de acordo com sua conveniência.
A sobrevivência dos sobrantes definitivamente não é conveniente para o Ca-
pital. Para Breilh (2006), as abordagens liberais sobre a necessidade situam-
-na como um problema individual, ligado ao consumo e à escolha pessoal, 
e, nos planos retrógrados da reforma neoliberal, isso adquire uma impor-
tância capital, porque é assim que os cidadãos deixam de ser ‘detentores 
de direitos’ e se transformam em ‘clientes’. Segundo esse autor, formulada 
desta maneira, a necessidade substitui o direito e a distribuição insuficiente 
de serviços – que é ocasionada pela monopolização da riqueza, mas não é 
reconhecida como tal – passa a constituir um recurso de sobrevivência, me-
dido por técnicas múltiplas, como a da ‘linha da pobreza’ ou a da ‘satisfação 
de necessidades básicas’ às quais os clientes do mercado podem ter acesso.

A expressão clara deste ideário, no âmbito da saúde, se dá na defini-
ção, pelo Banco Mundial, da “cesta básica de assistência” a que deveria ter 
direito aquela parcela da população que não tivesse qualquer possibilidade 
de escolher livremente e consumir os serviços de saúde no mercado.

Em nosso país, embora tenhamos, felizmente, um sistema de saúde 
universal, que coloca como direito de todos a atenção integral à saúde, a 
grande dificuldade de acesso a procedimentos de média complexidade – os 
mais atraentes para a iniciativa privada-, que ultrapassam os limites da “aten-
ção básica”, pode também ser sinal da influência daquele ideário. Vivemos, 
atualmente, um momento de defesa visceral da centralidade absoluta do 
sistema de saúde na atenção básica, com o que concordamos, desde que 
isto não signifique o impedimento do acesso aos procedimentos mais com-
plexos sempre que necessários. Negar à população, que custeia o sistema 
através dos impostos, o acesso a estes procedimentos é tão nefasto quanto 
submeter o sistema ao consumo irracional dos mesmos, atendendo à vora-
cidade do Capital. Fleury (2009), partilha desta preocupação e observa que 
“concentrar-se na atenção primária não é equívoco técnico, é opção política 
oposta a sistemas universais e integrais”. (FLEURY, 2009)

Pochmann (2006), também se posiciona nesse sentido afirmando 
que A possibilidade de uma atenção à saúde integral e de qualidade para 
todos, fica muito ameaçada em nosso país diante do movimento do Estado 
no sentido da privatização de amplos setores, redução do orçamento que 
seria destinado à universalização dos direitos sociais e focalização das ações 
sociais em geral, mesmo diante do aumento da arrecadação.(POCHMANN, 
2006).

Segundo Pochmann (2006), entre 2001 e 2004 as restrições fiscais 
concentraram-se justamente no orçamento social. Neste período o orçamen-
to social total da federação, por habitante, experimentou uma redução da or-
dem de 8,31% e o orçamento da saúde, em particular, sofreu um decréscimo 
de 6,71% por habitante. Dessa forma, não apenas o contexto macroeconômi-
co manifestou-se predominantemente antissocial como também os recursos 
públicos per capita direcionados à área social apresentaram um movimento 
de regressão em termos reais. (POCHMANN, 2006, p.124).

Diante disso, no âmbito da formação médica, poderá ocorrer o que 
ocorre no mundo do trabalho em geral: a polarização de competências. A 
qualificação dos processos de trabalho, pela introdução de tecnologia, se, 
por um lado, exige um trabalho mais qualificado de um número cada vez mais 
restrito de trabalhadores, por outro lado possibilita a dispensa ou a desqua-
lificação da grande maioria dos trabalhadores, uma vez que o conhecimento 
estará objetivado no trabalho morto.

Isto significa que será possível realizar o trabalho com
menor dependência do conhecimento do trabalhador. O que já 
pode estar ocorrendo, como citamos anteriormente, em casos de utilização 
de protocolos de atendimento, elaborados por profissionais de boa qualifica-
ção, mas colocados em prática por profissionais menos qualificados.

Os profissionais de maior qualificação, cuja reprodução é mais one-
rosa, destinam-se ao atendimento das parcelas da população que ainda 
mantém a capacidade de compra de seus serviços, seja diretamente, ou, 
o que é mais frequente, intermediado pelos planos de saúde. O acesso a 
estas práticas deverá, ainda, além de contemplar os interesses da indústria 
médico-farmacêutica, restaurar as regularidades anátomo-funcionais dos 
corpos, de modo a mantê-los como força de trabalho.

Como para o atendimento daquelas parcelas da população sobran-
te, as possibilidades de retorno financeiro são muito mais restritas, a força 
de trabalho aqui utilizada deverá ter um custo de reprodução inferior. Todas 
as formas de redução dos custos da formação desta mão de obra serão, 
portanto, bem-vindas, mesmo que resultem na formação de profissionais de
menor capacitação. Estes, além de terem um custo de reprodução inferior, 
poderão recorrer menos frequentemente à utilização dos procedimentos de 
maior complexidade, uma vez que realizam práticas simplificadas e de menor 
custo. Se estas práticas serão menos eficazes na restauração da normalida-
de anatômica e fisiológica dos corpos, para poderem funcionar como força de 
trabalho, não importa, pois, sua utilização para este fim, como já dissemos, 
será desnecessária.

Entre as recomendações do Banco Mundial para a saúde, está a 
ideia de que o cuidado médico curativo voltado às populações pobres seja 
limitado e baseado em protocolos e procedimentos simples que possam ser 
administrados por trabalhadores de saúde com um “adestramento breve”. 
(RIZZOTTO, 2000, p.127). É como um retorno à Idade Média, quando a as-
sistência médica qualificada (dentro das limitações da época) destinava-se 
aos poderosos, aos artesãos e aos burgueses, enquanto, para os pobres 
restava entregar-se às mãos dos curandeiros e barbeiros ou morrer sem 
qualquer ajuda. (GARCIA, 1989).

¹Trabalho vivo corresponde àquele realizado com a presença do trabalha-
dor em ato, enquanto trabalho morto é aquele realizado pela máquina, objeti-
vação de um trabalho vivo pretérito. (MARX, 1996)

²Para Brown, Cueto e Fee o termo Saúde Internacional refere-se ao contro-
le de epidemias através de fronteiras entre as nações, ou seja, internacional-
mente. Saúde Global implica, em geral, uma consideração das necessidades 
em matéria de saúde das pessoas de todo o planeta acima do que concerne 
às nações em particular. (BROWN, T. M.; CUETO, M.; FEE, E. La Organización 
Mundial de la Salud y la transición de la “Salud Internacional” a la “Salud Glo-
bal”. In: CUETO, M.; ZAMORA, V. (ed.). Historia, Salud y Globalización. Lima: 
IEP, UPCH, 2006).

Privatizado
Bertold Bretch

“Privatizaram sua vida, seu trabalho, 
sua hora de amar e seu direito de pensar. 
É da empresa privada o seu passo em frente, 
seu pão e seu salário. E agora não contente querem 
privatizar o conhecimento, a sabedoria, 
o pensamento, que só à humanidade pertence.”

Educação: faca de vários gumes
Camilla Bellomo de Oliveira Santo
Gabriel Freitas de Barros

 
Pensando sobre o tema do Patológico, Educação, surgiram alguns 

questionamentos. Quais seriam os fatores que influenciam a Educação? Tem 
ela alguma relação com a forma como a sociedade está organizada? Qual 
seria o papel que cumpre nos dias atuais?

Buscando responder a essas indagações, resolvemos tratar de forma 
breve como se deu sua organização nos diferentes graus de desenvolvimen-
to da vida humana. Para tanto, percebemos que devemos olhar não apenas 
para a educação de forma isolada, mas também para os determinantes que 
a levaram a ser o que é hoje. Ou seja, devemos olhar sua construção sócio-
-histórica e é esse movimento que faremos nesse texto, a fim de que nossa 
compreensão sobre esse tema seja um pouco mais ampla.

Nas sociedades primitivas, o homem e as comunidades estavam à 
mercê da natureza, pois o controle que tinham sobre ela era muito baixo. A 
humanidade era refém do que a natureza disponibilizava: os animais e frutos 
que encontrava. Na medida em que a humanidade consegue através do seu 
trabalho modificar a natureza e aprimorá-la, já que não é apenas mera usuá-
ria dos recursos disponíveis, se desvencilha dos processos de caça e coleta.

“[...] o primeiro pressuposto de toda existência humana e de toda 
a história é que os homens devem estar em condições de viver para poder 
‘fazer história’. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter 
habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, por-
tanto, a produção dos meios que permitam a satisfação das necessidades, 
a produção da própria vida material, e de fato este é um ato histórico, uma 
condição fundamental de toda história, que ainda hoje, como há milhares de 
anos, deve ser cumprido todos os dias e todas as horas, simplesmente para 
manter os seres humanos vivos” (MARX e ENGELS, 2004, p. 53).

Nas sociedades primitivas, O grau de avanço das forças produtivas 
(conhecimento, trabalho, instrumentos de trabalho, técnica) era tão baixo que 
para possibilitar a sobrevivência imediata de uma comunidade era necessá-
rio que todos estivessem ligados ao trabalho (caça, coleta, plantio, criação 
de animais). Ou seja, Era impossível que alguém parasse de trabalhar, pois 
assim, não somente ele seria prejudicado, mas toda a comunidade.

Mas a relação dialética entre a natureza e a humanidade –  natureza 
e humanidade se relacionam influenciando uma à outra e se modificando 
continuamente - permite o desenvolvimento da agricultura, da seleção de 
plantas e sementes, da domesticação de animais e do sedentarismo. 

 No desenrolar da história, ocorre desenvolvimento daquelas forças 
produtivas materiais a ponto de produzirmos mais do que o mínimo, quer 
dizer, começamos a produzir excedentes. Vai sendo possível e concreto que 
produzamos excedente mesmo que nem todos tenham que se dedicar ao 
trabalho como antes. Ou seja, é possível que alguns parem de trabalhar sem 
prejudicar a sobrevivência de todos.Como parte desse processo, o exceden-
te permite o surgimento da propriedade privada dos meios de produção e, por 
conseqüência, da exploração do homem pelo homem.

A interdependência dos homens para a produção da vida se mantém. 
Não somos nós que, individualmente, produzimos tudo aquilo necessário à 
nossa vida: não construímos nossas casas, nossos alimentos, nossas ves-
timentas, cultura, tecnologia e etc. Enfim, a produção humana dos meios de 
sobrevivência é fruto do trabalho social, sendo este constituído pelo conjunto 
de diferentes trabalhos que se articulam e são dependentes entre si. Desta 
forma, é necessário que a humanidade se organize para realizar uma divisão 
de tarefas, ofício ou especialidades da produção, à que se denomina divisão 
social do trabalho.

Na sociedade atual, caracterizada pela produção capitalista, “a 

divisão do trabalho modifica-se em intensidade e qualidade em
relação a essa distribuição de tarefas, ofícios ou especialidades que
caracterizam a produção social humana em geral. Se a divisão do trabalho 
em especialidades produtivas ocorreu em todas as formações sociais co-
nhecidas [...]”, na sociedade capitalista, se subdividiu de forma pormenoriza-
da, específica e limitada como nunca fora visto outrora. (ALBULQUERQUE, 
2009)

 O desenvolvimento das forças produtivas (conhecimento, trabalho, 
instrumentos de trabalho, técnica) da pré-história aos tempos modernos, en-
tretanto, permitiu responder não só às necessidades imediatas do homem 
(sobrevivência), mas também apresentou à humanidade novos problemas 
e desafios. Permite ao homem responder às suas necessidades imediatas 
– sobrevivência – e traz os novos elementos que compõem a organização 
da sociedade – excedente, divisão social do trabalho, surgimento da proprie-
dade privada, exploração. E nesse movimento surgem novos problemas e 
desafios.

Para reorganização da vida como a conhecemos no capitalismo, foi 
necessário que cada trabalhador fosse ensinado e treinado a produzir da 
forma mais eficaz possível. Massificar as técnicas e conhecimentos rela-
cionados estritamente à função do trabalhador na linha produtiva tonou-se 
fundamental e, para isso, um mínimo de conhecimento já acumulado pelo 
gênero humano teve que ser partilhado: alfabetização, por exemplo. As es-
colas públicas é que vão cumprir esse papel de massificação.

Além do mínimo de conhecimento necessário, “a demanda por qua-
lificação passa a ser diferenciada conforme a inserção de cada sujeito nas 
relações de produção” (GOMES, 2009, p.27). O médico atual, por exemplo, 
tem de ter acesso a informações específicas para realizar a função que lhe 
cabe na sociedade. Temos que saber da farmacologia, da anatomia, da fi-
siologia, da semiologia e etc. Mas não nos cabe o conhecimento de cálculo, 
por exemplo, apesar de este ser um acúmulo humano. Dessa forma, o que 
devemos aprender e é determinado pela nossa posição na divisão social do 
trabalho, e não simplesmente por nossa vontade.

A Educação, portanto, não cumpre o papel de simplesmente parti-
lhar o conhecimento já acumulado pelo gênero humano, satisfazer nossas 
curiosidades ou permitir que entendamos como o mundo funciona. Cumpre, 
dentre outros, o papel fundamental de qualificar a força de trabalho de acordo 
com sua inserção na escala produtiva. 

Há aqueles, entretanto, que não estão inseridos diretamente na pro-
dução. Se ela cumpre o papel de qualificar a força de trabalho, por que ha-
veriam os proprietários dos meios de produção de ter acesso à educação? 
Inclusive, uma educação mais estruturada e complexa?

“Liberta da atividade laborativa essa classe terá tempo de se propor 
a funções dirigentes na nova sociedade, como a política, a administração, a 
filosofia, a guerra. Portanto a qualificação para a classe proprietária passará 
a englobar fundamentalmente a qualificação ligada à superestrutura político-
-ideológica. Essa tarefa é fundamental para que a classe economicamente 
dominante se mantenha como dominante também no plano político, ou seja, 
através da manutenção das expressões ideais das relações de produção 
contribui-se para a reprodução dessas.” (GOMES, 2009, p.27)

Aqui está a razão para tal paradoxo aparente. Para a manutenção da 
produção não é suficiente que os trabalhadores estejam qualificados a de-
sempenhar seu papel na escala de produção. É necessário que a sociedade 
assuma uma série de comportamentos, regras, valores, moral, dentre outros, 
que mantenham essas relações de produção  e as legitime. A esse conjunto 
de fatores, chamaremos de superestrutura.

“Na produção social da sua existência, os homens estabelecem re-
lações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações 
de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento 
das forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção 



constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual 
se levanta a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem deter-
minadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material 
condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral” 
(MARX, 1977:24)

A elaboração da superestrutura é uma das funções principais dos 
proprietários dos meios de produção. Para isso, é necessário que tenham um 
grande acesso ao conhecimento produzido pela humanidade. É necessário 
que conheçam profundamente a História, a Política, a Filosofia, as Artes. A 
Educação deve formar também aqueles que não têm a função de produzir a 
vida, mas de manter as relações de produção como estão. Fica claro que o 
acesso ao conhecimento é qualitativa e quantitativamente diferente entre os 
indivíduos da sociedade, a depender da sua classe social.

 Além de elaborar esses valores, morais, regras etc, a classe domi-
nante tem também de transmiti-los a toda a sociedade. A Educação, em sua 
forma geral, é um de seus veículos para isso. Será ao acaso que, desde 
crianças, somos ensinados a sermos os melhores da turma, a viver sob a 
pressão da produtividade, a fazer nossas “obrigações” antes de realizar nos-
sa obrigação primordial que é a de viver?

Enfim, a Educação cumpre um papel muito claro e importante para 
sociedade. Ela permite que a força de trabalho se qualifique para produzir 
adequadamente.Permite também que a classe dominante elabore os seus 
ideais.E por fim, consolida tais ideais, transformando-os em comuns a toda 
a sociedade. 

Assim sendo, a luta por mudanças na educação é também dialética. 
Apesar de sabermos qual o papel social que a educação cumpre, entende-
mos que a classe dominada ter acesso aos conhecimentos produzidos pela 
humanidade é elemento fundamental para iniciar seu processo de emanci-
pação do sistema de exploração de um homem sobre outro. Temos claro, 
entretanto, a partir de tudo o que discutimos, que mudanças profundas na 
educação só se darão quando houver mudanças estruturais na sociedade.

¹Relações de produção são as formas como os seres humanos desenvolvem 
suas relações de trabalho e distribuição no processo de produção e reprodução 
da vida material.

Nada é Impossível de mudar
Bertold Brecht

Desconfiai do mais trivial,
na aparência singelo.
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.
Suplicamos expressamente:
não aceiteis o que é de hábito como coisa natural.
Pois em tempo de desordem sangrenta,
de confusão organizada,
de arbitrariedade consciente,
de humanidade desumanizada,
nada deve parecer natural.
Nada deve parecer impossível de mudar.

Dissidência ou a Arte de Dissidiar
Mauro Luis Iasi

Há hora de somar
E hora de dividir.
Há tempo de esperar
E tempo de decidir.
Tempos de resistir.
Tempos de explodir.
Tempo de criar asas, 
romper as cascas
Porque é tempo de partir.
Partir partido,
Parir futuros,
Partilhar amanheceres
Há tanto tempo esquecidos.
Lá no passado tínhamos um futuro
Lá no futuro tem um presente
Pronto pra nascer
Só esperando você se decidir.
Porque são tempos de decidir,
Dissidiar, dissuadir,
Tempos de dizer
Que não são tempos de esperar
Tempos de dizer:
Não mais em nosso nome!
Se não pode se vestir com nossos sonhos
Não fale em nosso nome.
Não mais construir casas
Para que os ricos morem.
Não mais fazer o pão
Que o explorador come.
Não mais em nosso nome!
Não mais nosso suor, o teu descanso.
Não mais nosso sangue, tua vida.
Não mais nossa miséria, tua riqueza.
Tempos de dizer
Que não são tempos de calar
Diante da injustiça e da mentira.
É tempo de lutar
É tempo de festa, tempo de cantar
As velhas canções e as que ainda vamos inventar.
Tempos de criar, tempos de escolher.
Tempos de plantar os tempos que iremos colher.
É tempo de dar nome aos bois,
De levantar a cabeça
Acima da boiada,
Porque é tempo de tudo ou nada.
É tempo de rebeldia.
São tempos de rebelião.
É tempo de dissidência.
Já é tempo dos corações pularem fora do peito
Em passeata, em multidão
Porque é tempo de dissidência
É tempo de revolução.

Cinco observações sobre a crise da 
educação pública 
Valerio Arcary

“A doutrina materialista de que os homens são produtos das circuns-
tâncias e da educação, e de que portanto, seres homens modificados são 
produtos de circunstâncias diferentes e de uma educação modificada, esque-
ce que as circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens, e que 
o  próprio educador precisa ser educado. Leva, pois, forçosamente, à divisão 
da sociedade em duas partes, uma das quais se sobrepõe à sociedade(...) 
A coincidência da modificação das circunstâncias e da atividade humana só 
pode ser apreendida e racionalmente compreendida como prática revolucio-
nária.” Karl Marx¹

“A chain is no stronger than its weakest link”
(Uma corrente não é mais forte que seu elo mais fraco)
Sabedoria popular européia

Este texto resultou de uma comunicação apresentada no seminário 
do ILAESE em novembro de 2005. Comentaremos cinco temas que foram, 
na ocasião, objeto de uma discussão coletiva. A primeira idéia é o reconhe-
cimento do fracasso da educação pública como instrumento da mobilidade 
social. Uma das premissas do capitalismo era a igualdade jurídica dos cida-
dãos. A promessa dos reformistas brasileiros foi, contudo, ao mesmo tempo, 
mais audaciosa e confusa: afirmaram durante os últimos vinte anos de re-
gime democrático liberal, antes de chegar ao poder, que a educação seria, 
mesmo preservado o capitalismo, uma via de maior justiça social. A escola 
poderia mudar o Brasil, diminuindo as desigualdades sociais. Através da me-
ritocracia, da igualdade de oportunidades, a chamada equidade, a justiça 
diante de obstáculos ou   de barreiras que são ou deveriam ser universais, 
existiria a possibilidade de melhorar de vida. Todo a promessa reformista 
esteve construída em cima desta tese. “Estudem e trabalhem duro”, e terão 
um futuro superior ao dos vossos pais. 

Educação e trabalho para todos garantiriam, presumia-se, uma maior 
coesão social à democracia burguesa na periferia do capitalismo, e serviam 
de álibi para a confiança dos reformistas nas possibilidades de “controle so-
cial” do mercado. Abraçados a esse programa, o desenvolvimento econômi-
co substituía, alegremente, o socialismo como horizonte estratégico da es-
querda eleitoral. A democracia liberal afiançaria, gradualmente, prosperidade 
para todos. Seria uma questão de paciência. Mas, quando chegaram ao po-
der, fizeram um “desconto” na promessa, e o direito à educação universal foi 
subtraído: no lugar de mais verbas para a educação pública, mais isenção 
fiscal para a educação privada. Sobraram as políticas compensatórias como 
o “Bolsa Família”: uma amarga contrapartida.

Todas os levantamentos estatísticos disponíveis a partir do censo do 
IBGE de 2000 e dos PNAD’s dos anos seguintes informam que, apesar de 
melhoras quantitativas modestas dos índices educacionais, o projeto refor-
mista tem sido um fiasco. O Brasil está mais injusto que há vinte anos atrás, 
o desemprego mais alto, os salários médios congelados, enfim, a vida ficou 
mais difícil. A expansão da rede pública foi significativa nos anos sessenta, 
setenta e oitenta, mas não diminuiu a desigualdade social. Depois, a partir 
dos anos noventa, vieram as políticas sociais focadas que o governo Lula 
está preservando, e fracassaram, ainda mais estrepitosamente. A mobilidade 
social, ou seja, a esperança de ascensão social de uma geração para outra 
permanece muito pequena. A desigualdade social brasileira continua entre 
as mais elevadas do mundo. Vinte anos de democracia burguesa e de al-
ternância no poder municipal, estadual e nacional entre a centro direita e a 
esquerda reformista, que tiveram oportunidade de aplicar os mais variados 
projetos educacionais, não trouxeram maior mobilidade social. Segundo os 
dados do IBGE, os 10% mais ricos da população ainda são donos de 46% do 

total da renda nacional. Já os 50% mais pobres ficam com ape-
nas 13,3%. Há décadas o Brasil anda de lado, ou seja, fica para trás.

 
A  educação  não  garante  mobilidade  social 
ascendente
Eis a primeira questão: a mobilidade social e o lugar da educação 

como instrumento de ascensão. A primeira constatação da realidade social 
no capitalismo periférico é que as possibilidades de ascensão social agora 
estão congeladas. A sociedade brasileira teve, durante algumas décadas, 
comparativamente à situação atual, uma  mobilidade social significativa. Se 
analisarmos a origem social da maioria da população urbana adulta e, tam-
bém, o que podíamos chamar o “repertório cultural” das gerações anteriores 
nas nossas próprias famílias, veremos que, com raras exceções, uma grande 
parcela foi, individualmente, favorecida pelo aumento da escolaridade de um 
período histórico anterior. Esse fenômeno é chave para compreendermos a 
crise atual, porque foi excepcional. O padrão histórico dominante na história 
do Brasil foi outro. Durante gerações nossos antepassados foram vítimas da 
imobilidade social e da divisão hereditária do trabalho. Os que nasciam filhos 
de escravos, não tinham muitas esperanças sobre qual seria o seu destino. 
Os filhos dos sapateiros já sabiam que seriam sapateiros.

No entanto, a sociedade brasileira entre 1930 e 1980, mesmo con-
siderando-se os limites impostos pelo seu estatuto subordinado na periferia 
capitalista, foi uma das economias com mais dinâmica no mercado mundial. 
Perpetuaram-se as desigualdades, por suposto. Mas, existiu durante déca-
das um capitalismo com urbanização e industrialização. Os dois processos 
não tiveram a mesma proporção dos anos 30 aos 70. O certo, todavia, é que 
existiu mobilidade social. Logo, a promessa reformista de que seria possí-
vel mudar o capitalismo e viver melhor, através de uma educação pública 
universal – a percepção popular do nacional-desenvolvimentismo - era uma 
promessa que alimentava esperanças. Garantia alguma coesão social para a 
dominação burguesa. A força de inércia das ilusões reformistas – a ideologia 
de colaboração entre capital e trabalho que resiste à necessidade do con-
fronto e da ruptura - repousava nessa história. A sua superação exigirá uma 
experiência prática compartilhada por milhões. 

Os que defendemos o projeto revolucionário, não ignoramos que as 
massas viveram a etapa histórico-política dos últimos vinte anos depositando 
expectativa em Lula e no PT, porque permaneciam prisioneiras das ilusões 
reformistas. Não defendemos a revolução socialista porque temos um tem-
peramento exaltado. Não apostamos que a revolução brasileira possa vencer 
sem a mobilização e organização das grandes massas populares. Os mais 
apressados e nervosos não resistem, geralmente, aos longos anos de uma 
militância contra a corrente. Os mais exasperados, depois das primeiras de-
cepções, ficam pelo caminho. A luta revolucionária é um assunto para gente 
muito equilibrada. A revolução exige dedicação, perseverança, exige espírito 
de sacrifício, reflexão, muita crítica, muita autocrítica, muita disposição de 
mudar. Gente muito perturbada não tem disposição de mudar, já acha que 
é perfeita; os revolucionários, não. Acham que são gente incompleta, gente 
imperfeita, gente em construção. Acham que têm que se corrigir uns aos ou-
tros. A adesão ao projeto revolucionário se fundamenta na História: o projeto 
reformista não tem viabilidade no tempo que nos tocou viver.

Quando raciocinamos neste horizonte de perspectiva, verificamos 
que a economia brasileira perdeu o impulso que teve até os anos oitenta. 
Concretizemos: mobilidade social, neste contexto, significava quais eram as 
possibilidades que cada um tinha de melhorar de vida, preservadas as rela-
ções sociais dominantes. Essas taxas são mais acentuadas em uns perío-
dos e menos acentuadas em outros; há sociedades mais congeladas, numa 
etapa histórica, e há sociedades mais dinâmicas. A questão decisiva é que 
o Brasil é hoje uma sociedade muito congelada, comparativamente, àquilo 
que ela foi. O capitalismo brasileiro do século XXI é um capitalismo com taxa 
de mobilidade social muito baixa, e a educação deixou de ser um trampolim 
social.

As possibilidades de se ter recompensas econômicas e sociais,



ou uma vida mais segura e mais confortável, através do ensino, está seria-
mente em crise. Além disso a crise já foi percebida pelas massas trabalha-
doras, e mesmo pelas camadas médias. Ainda que façam o possível e até o 
impossível para garantir uma escolaridade elevada para os seus filhos. Na 
verdade, não nos enganemos, a função social da educação na sociedade 
contemporânea é estabelecer a divisão do trabalho que vai permitir a perpe-
tuação das relações sociais existentes. Ou seja, a educação não questiona 
as relações sociais. 

Uma outra forma de ilusão reformista é acreditar na quimera de que 
uma população mais educada mudaria, gradualmente, a realidade política 
do país. Se fosse assim, a Argentina ou a Coréia do Sul, entre inúmeros 
exemplos de sociedades que tiveram índices elevados de escolaridade, não 
seriam infernos para os trabalhadores. Não há maneira de diminuir a desi-
gualdade material e cultural, sem ruptura com  o imperialismo. O que mudará 
o Brasil será a luta popular anticapitalista. Todas as promessas reformistas 
de que a educação seria o instrumento meritocrático que permitiria que cada 
um tivesse a sua justa função na sociedade, isto tudo está numa crise com-
pleta. Mas, ainda em crise, esta ideologia mantém influência entre as massas 
– porque as ilusões não morrem sozinhas - em especial entre os professores, 
que são, paradoxalmente, um dos instrumentos sociais de convencimento de 
que a escola poderia mudar a sociedade.

A ordem capitalista não seria, todavia, possível, se a maioria das 
pessoas não acreditasse que esta divisão do trabalho não é algo razoável. É 
uma ideologia reacionária porque naturaliza aquilo que não é natural. Legiti-
ma o que é anti-humano. A ideologia de que o capitalista cumpre uma função 
necessária, a herança é justa, a desigualdade é inevitável, e a escola é o ins-
trumento que permite a seleção que justifica a divisão do trabalho e a divisão 
em classes é uma fraude. Primeira falsidade: os patrões não são necessá-
rios. Os patrões são inúteis, os proprietários do capital são uma excrescência 
parasitária que vive da extração de trabalho que não é remunerado. Segunda 
falsidade: a desigualdade não é natural. Não é razoável vivermos numa so-
ciedade em que a diferença entre o piso e o teto das remunerações varia de 
um para quinhentos. Como é possível aceitar que o trabalho de uma hora de 
alguém, seja centenas de vezes mais valioso que o trabalho de outro? 

No Brasil, a desigualdade é tão gigantesca que a classe capitalista é 
invisível. Consideremos os números: está prevista para 2005 que a rolagem 
dos juros da dívida interna deverão consumir R$ 150 bilhões. No terceiro 
ano do mandato de Lula serão batidos todos os recordes, nunca ocorreu 
uma transferência líquida de riqueza tão grande do Estado para o capital. O 
estoque da dívida interna, porém, continuou crescendo e se aproxima dos 
R$1 trilhão de reais, um número imponente. Mas, o que é mais espantoso 
é que vinte mil pessoas físicas irão receber, cada uma delas, R$ 500.000 
por mês com a rolagem dos juros da dívida interna. Ao mesmo tempo, todo 
o orçamento da previdência social brasileira – a previdência é, de longe, 
o programa social mais significativo – que beneficia vinte e quatro milhões 
pessoas está estimado em R$ 142 bilhões. De um lado, vinte mil rentistas. 
De outro, mais de vinte milhões de famílias. Esta é a realidade do Brasil. 
A burguesia brasileira só é identificada quando usamos o microscópio da 
estatística e as lentes de aumento da sociologia. É preciso uma análise lilipu-
tiana da sociedade brasileira para encontrarmos os proprietários do capital. 
A educação perdeu para as famílias populares, portanto, o significado de 
promoção social meritocrática.

O atraso cultural da sociedade brasileira é res-
ponsabilidade do Estado
O segundo tema é a idéia de que nós vivemos numa sociedade que 

não superou significativo atraso cultural. Uma aferição de qual é o nível de 
escolaridade e o repertório médio da sociedade de hoje, em relação ao que 
ela foi no passado, mas, também, uma comparação da sociedade brasileira 
com outras sociedades da periferia, como os países do Cone sul, não é nada 
animadora. O Brasil é uma sociedade que tem uma forte defasagem cultural. 

O balanço é devastador: o número de estudantes ma-
triculados aumentou, mas, para desespero nosso, tão lentamente,
que a melhora é quase imperceptível. O número de certificados emitidos 
cresceu, mas a qualidade do ensino caiu. Mesmo com uma presença maior 
das crianças nas escolas, temos ainda pelo menos 14,6 milhões de analfa-
betos. Os iletrados são, contudo, inquantificáveis. O analfabetismo funcional 
– incapacidade de atribuir sentido ao texto escrito em norma culta - está na 
escala das dezenas de milhões, talvez mais da metade dos brasileiros com 
mais de quinze anos. Da população de 7 a 14 anos que freqüenta a escola, 
pelo menos um em cada três não concluem o ensino fundamental. Na faixa 
de 18 a 25 anos, apenas 22% terminam o ensino médio e, mesmo em São 
Paulo, menos de 20% estão matriculados em cursos superiores. Segundo 
Marcio Pochmann, do Instituto de Economia da Unicamp: “no Chile, 80% dos 
estudantes de 15 a 17 anos estão no ensino médio. Se quisermos chegar lá, 
temos que incluir 5 milhões de jovens, formar 510 mil professores e construir 
47 mil salas”.²

Resumo da ópera: o Estado brasileiro, mesmo na forma do regime 
democrático - não importando quais os partidos na sua gestão, se o PMDB, 
PSDB, PFL ou PT - continuou drenando recursos dos serviços públicos para 
o Capital. Políticas sociais focadas e compensatórias, como o Bolsa Família 
de Lula, e outros que o antecederam, não obtiveram resultados significativos. 
O Estado ao serviço do Capital se demonstrou historicamente incapaz de 
garantir uma educação pública e universal. Muitas décadas nos separam do 
início do processo de urbanização e industrialização, e a desigualdade mate-
rial e cultural não diminuiu.

O atraso cultural da sociedade brasileira tem, entre outras manifes-
tações, uma expressão dramática. O Brasil é um país de iletrados e semi-
-analfabetos. É cruel constatar isto assim, todavia a realidade é incontorná-
vel. Não é fácil abordar este tema porque a maioria dos trabalhadores nutre 
um sentimento de inferioridade cultural que é indivisível do sentimento de 
inferioridade social. Todos os que nasceram nas classes trabalhadoras têm, 
em maior ou menor medida, a percepção de que sabem muito menos do que 
gostariam de saber e, portanto, sentem inseguranças culturais. Mas, essa 
dor é muito mais intensa nas amplas massas do nosso país. Não é só uma 
percepção subjetiva, há um abismo educacional. É um assunto meio tabu, 
porque é desconfortável. Em geral o brasileiro médio se relaciona com sua 
pobreza material com dificuldades, mas se relaciona com muito mais cons-
trangimento com sua ignorância. É um tema um pouco intimidador, porém, 
inescapável para quem trabalha com educação.

A sociedade brasileira do início do século XXI continua uma socie-
dade iletrada. A burguesia fracassou em trazer o nosso povo para o que 
podemos chamar de um acervo cultural mínimo do século XX, que é dominar 
a matemática e a língua. Os “gênios” que nos governam descobriram nestes 
últimos vinte anos que educação é caro. O Estado não poderia remunerar 
o Capital e garantir, ao mesmo tempo, a educação pública. Inventaram, em 
conseqüência, um sistema brutal: cada classe tem a sua escola. O ensino 
passou a ser uma obrigação de responsabilidade, estritamente, familiar.

A grande maioria do nosso povo não tem outro instrumento de co-
municação que a língua coloquial. A televisão não é somente o grande canal 
de comunicação. Para a maioria é o único, porque estão prisioneiros da ora-
lidade. A norma culta do texto continua um repertório desconhecido para a 
esmagadora maioria do nosso povo. Os números oficiais que consideram o 
analfabetismo no Brasil como um fenômeno histórico residual, reconhecem 
algo abaixo de 15%. O ultimo número de 2003, registrava 12,8% de analfabe-
tos na população com mais de quinze anos. Aqueles que trabalham em edu-
cação sabem qual é, na verdade, a dificuldade que nós temos. Pelo menos 
metade do povo brasileiro reconhece as letras, reconhece que as letras são 
símbolos gráficos que reproduzem sons, mas o domínio da escrita não é isso.

A dinâmica histórica deste atraso cultural não é animadora, se com-
pararmos o Brasil de hoje com o de nossos pais. O que aconteceu neste in-
tervalo de meio século em que o Brasil deixou de ser uma sociedade agrária, 
basicamente, é que o acesso à escola pública realmente se massificou, mas

a qualidade do ensino público é atroz. Hoje, a grande maioria das crianças 
brasileiras com até quatorze anos de idade, em números que superam os 
90%, está matriculada na escola pública. Mas, esta escola não corresponde 
às suas necessidades. O fracasso escolar pode se manifestar de diferentes 
formas: repetição em alguns Estados, ou evasão em outros, ou ainda péssi-
mos resultados nas avaliações por provas. Pode ser um fracasso oculto pela 
promoção automática, como em São Paulo. 

Temos uma situação na qual a divisão social se manifesta através 
do abismo que separa a escola pública da escola privada. Mercantilizaram 
a educação.  O capitalismo criou um monstro: o apartheid educacional. A 
escola privada hoje no Brasil não é somente um fenômeno educacional, é 
um fenômeno econômico. O faturamento do ensino privado já tem peso sig-
nificativo no PIB; foi estimado pelo IBGE, para o ano de 2004, acima de R$ 
50 bilhões. Talvez nos surpreenda, mas uma das atividades menos regula-
mentadas pela Receita ou, se quiserem, uma das atividades em que há mais 
lavagem de dinheiro, é a educação. De tal maneira é a sonegação, que o 
principal projeto educacional do governo Lula foi a isenção fiscal do ensino 
superior em troca de bolsas: o Prouni, que renegociou dívidas em troca de 
matrículas.

Este desastre político-educacional, um apartheid social na educação, 
tem uma história. A burguesia promoveu, conscientemente, através de seus 
variados partidos, o desmantelamento da escola pública, cortando as verbas, 
restringindo a expansão do sistema público. No Brasil, se constituiu uma ca-
mada média urbana mais ampla a partir dos anos cinqüenta que, com a crise 
de estagnação aberta nos anos oitenta e a decadência do ensino público, 
se viu obrigada a retirar seus filhos das escolas públicas e os colocou na 
escola privada. Esse processo foi potencializado por que toda a estrutura 
educacional foi organizada em função de um elemento exógeno, exterior ao 
aprendizado, o vestibular. O Brasil tem um sistema de acesso à universidade 
que é peculiar, é uma instituição brasileira, o exame vestibular. Ele ordena 
todo o edifício, e explica a privatização.

Aqueles que já passaram pela experiência do vestibular não valori-
zam, freqüentemente, o lugar que ele tem na estrutura educacional. Mas, a 
morfologia da estrutura educacional no Brasil tem na sua raiz o vestibular. A 
diferença entre ensino privado e ensino público fundamental e médio é que 
o aluno que está no ensino público, tem muito menos possibilidades de ser 
bem sucedido numa experiência incontornável que se chama vestibular. E o 
vestibular separa os jovens entre aqueles que vão estudar na universidade 
pública, que são as melhores do Brasil e são gratuitas, e aqueles que vão 
estudar no ensino privado.

A mercantilização do ensino destruiu a carreira 
docente
O terceiro tema é uma avaliação da situação do ensino público. A 

educação brasileira contemporânea agoniza, porque foi completamente mer-
cantilizada. O capitalismo destruiu a escola pública. Não é somente uma si-
tuação conjuntural. A escola primária está em crise, as escolas secundárias 
são impossíveis de administrar, o ensino médio e superior foi privatizado em 
larga escala. A educação pública é um cadáver insepulto.

A promessa liberal do ensino meritocrático – “estudarás, serás re-
compensado” -  não tem correspondência com a realidade. Este discurso en-
contra uma contra-evidência brutal, esmagadora, e muito simples. Os filhos 
de diferentes classes estudam em escolas separadas: segregação educacio-
nal. Isto não é secundário. Estamos tão habituados - até resignados - com 
o avanço da educação privada que já não ficamos chocados. A privatização 
da educação é, por suposto, um processo mundial. Mas, em vários países 
europeus, os filhos das diferentes classes estudam na mesma escola, do pri-
mário até á universidade. O critério de acesso para a Sorbonne, admitindo-se 
a classificação no exame de conclusão do ensino médio, permanece sendo 
o certificado de residência. Claro que viver no Quartier Latin não é barato. No 
entanto, é mais barato que pagar US$90.000 de mensalidades por ano em 
Harvard. No Brasil, qual é a possibilidade de encontrarmos na escola pública 

um filho de um burguês? Ao vivo e a cores, a maioria do povo
brasileiro nunca viu e nunca verá um burguês, muito menos na
sala de aula, ao lado dos seus filhos.

A promessa meritocrática faliu e com ela a escola pública. Todos os 
jovens das classes populares sabem que a escola em que eles estão, é uma 
escola na qual o seu destino social já está traçado. Aqueles que estão na 
escola pública sabem que, por maior que seja o seu talento, a chance de mo-
bilidade social é reduzida, e os filhos da classe média, que estão na escola 
privada, sabem que vão ter que batalhar, desesperadamente, para conseguir 
uma vaga na universidade pública. Mesmo para um jovem de classe média 
argentino, a comemoração de quem é aprovado na USP – a família toda de 
lágrimas nos olhos, como se tivessem ganhado a loteria federal – é incom-
preensível. Já os poucos que receberão herança, e vão viver da renda do ca-
pital, estão em absoluta tranqüilidade, fazendo faculdades privadas no Brasil 
ou no exterior. A escola pública afundou em decadência. Ela foi destruída por 
vários processos. Além da privatização, o principal foi a desvalorização da 
carreira docente, a degradação profissional dos professores. 

O que é a degradação social de uma categoria? Na história do capi-
talismo, varias categorias passaram em diferentes momentos por promoção 
profissional ou por deterioração profissional. Houve uma época no Brasil em 
que os “reis” da classe operária eram os ferramenteiros: nada tinha maior 
dignidade, porque eram aqueles que dominavam plenamente o trabalho no 
metal, conseguiam manipular as ferramentas mais complexas. Séculos an-
tes, na Europa, foram os marceneiros, os tapeceiros, e em muitas socieda-
des os mineiros foram bem pagos, relativamente, por muito tempo. Houve 
períodos históricos na Inglaterra – porque a aristocracia era pomposa - em 
que os alfaiates foram excepcionalmente bem remunerados. Na França, se-
gundo alguns historiadores, os cozinheiros. Houve fases do capitalismo em 
que o estatuto do trabalho manual, associada a certas profissões, foi maior 
ou menor. A carreira docente mergulhou nos últimos vinte e cinco anos numa 
profunda ruína. Há, com razão, um ressentimento social mais do que justo 
entre os professores. A escola pública entrou em decadência e a profissão 
foi, economicamente, desmoralizada.

Os professores foram ideologicamente desqualificados diante da so-
ciedade. O sindicalismo dos professores, uma das categorias mais organiza-
das e combativas, foi construído como resistência a essa destruição das con-
dições materiais de vida. Reduzidos às condições de penúria, os professores 
se sentem humilhados. Este processo foi uma das expressões da crise crô-
nica do capitalismo. Depois do esgotamento da ditadura, simultaneamente à 
construção desse regime democrático liberal, o capitalismo brasileiro parou 
de crescer, mergulhou numa longa estagnação. O Estado passou a ser, em 
primeiríssimo lugar, um instrumento para a acumulação de capital rentista.



O Estado retira da sociedade através de todos os mecanismos - o 
fisco e todos os mecanismos arrecadatórios - uma parte da mais-valia que é 
produzida e a redistribui para o Capital. Isso significa que os serviços públi-
cos foram completamente desqualificados.

Dentro dos serviços públicos, contudo, há diferenças de grau. As 
proporções têm importância: a segurança pública está ameaçada e a justiça 
continua muito lenta e inacessível, mas o Estado não deixou de construir 
mais e mais presídios, nem os salários do judiciário se desvalorizaram como 
os da educação; a saúde pública está em crise, mas isso não impediu que 
programas importantes, e relativamente caros, como variadas campanhas 
de vacinação, ou até a distribuição do coquetel para os soropositivos, fossem 
preservados. Entre todos os serviços, o mais vulnerável foi a educação, por-
que a sua privatização foi devastadora. Isso levou os professores a procura-
rem mecanismos de luta individual e coletiva para sobreviverem.

Há formas mais organizadas de resistência, como as greves, e for-
mas mais atomizadas, como a abstenção ao trabalho. Não é um exagero 
dizer que o movimento sindical dos professores, em todos os níveis, ensaiou 
quase todos os tipos de greves possíveis. Greves com e sem reposição de 
aulas. Greves de duas, dez, quatorze, até vinte semanas. Greves com ocu-
pação de prédios públicos. Greves com marchas. E muitas e variadas formas 
de resistência individual: cursos para administração escolar, transferências 
para outras funções, cargos em delegacias de ensino e bibliotecas e, tam-
bém, a ausência. Tivemos taxas de falta ao trabalho, em alguns anos, eleva-
díssimas. Além disso, temos uma parcela dos professores, inquantificável - é 
um tabu dentro das instituições e nos sindicatos - que são aqueles colegas 
que freqüentam a escola, mas não dão aulas. Entram na sala de aula, pas-
sam uma atividade na lousa e dispensam os alunos – faz quem quer, quem 
não quer sai –, já desistiram de dar aulas, é o último degrau. Cria-se uma si-
tuação de conflito latente entre os professores que dão aula e os professores 
que não dão aula. Por último, uma parcela dos professores desabou. “Sur-
taram”: as doenças profissionais são elevadíssimas, entre elas, a depressão 
é epidêmica.

 
Um programa socialista para a educação pública
As duas últimas questões são programáticas. O quarto tema são ele-

mentos para um programa que o marxismo revolucionário poderia apresentar 
para a educação. Um projeto para a reconstrução da escola pública e gratuita 
é, também, um plano para a educação dos educadores. Ensina a sabedoria 
popular que podemos conduzir um cavalo até à água, mas não podemos 
obrigá-lo a beber. Não haverá uma nova educação sem a mobilização livre 
dos sujeitos ativos no processo educacional.

O programa socialista para a educação brasileira começa por um 
resgate do lugar da educação e dos educadores. Os principais agentes de 
transformação da educação serão os estudantes e os trabalhadores da edu-
cação, pois são eles que a defendem contra os ataques do Estado. Em cada 
momento, qual será entre os estudantes e os professores, o segmento que 
estará na vanguarda?  Este é um falso problema. É um assunto sobre o qual 
não deveríamos ter um critério rígido; isto  é indeterminado, é incerto. A ex-
periência histórica sugere que, em alguns momentos, os professores serão 
vanguarda e, em outros, os estudantes.

Essa não é a opinião dos reformistas. Ao lado dos liberais e dos con-
servadores, defendem uma campanha imunda que transforma os professo-
res, de vítimas, em responsáveis pela crise da escola, criminalizando as gre-
ves de resistência. O Estado burguês defende que é o governo a vanguarda, 
o que é cômico se não fosse trágico. Como transferem a responsabilidade 
do fracasso escolar para os professores e os estudantes, insistem em mobi-
lizar os pais para dentro das escolas, argumentando que a pressão externa 
da comunidade poderá melhorar a gestão. Os neoliberais “descobriram” que 
o problema da educação não é o corte verbas, mas a má administração. 
Uma campanha abjeta na televisão, apresenta o trabalho voluntário como a 
solução da escola pública, o que seria, evidentemente, risível, se não fosse 
desprezível.

Um programa para a educação tem que primeiro identifi-
car quem são os sujeitos sociais da luta pela mudança. Não é
sequer razoável pensar na luta por uma melhor escola pública, se o projeto 
for construído “demonizando” os professores. Este ponto de partida progra-
mático, a reivindicação dos professores como sujeitos, é uma ruptura com a 
estratégia reformista, porque identifica o Estado burguês como o inimigo da 
educação, e os docentes como os protagonistas da mudança. Os reformistas 
defendem, exatamente, o contrário. A concepção dos reformistas é igual à 
dos partidos ao serviço do Capital: o partido burguês na campanha eleitoral 
diz “o nosso programa para a educação é muito bom”. Aí os reformistas, o PT 
e o PCdoB dizem “o nosso programa para a educação é melhor”. Depois es-
quecem as promessas, por suposto, mas a concepção comum é que, quando 
chegarem ao Estado, aplicarão um programa contra os professores, porque 
são grandes sábios e os professores nem merecem ser ouvidos. A tradição 
marxista revolucionária não é esta. 

A tradição marxista é que as organizações dos trabalhadores, sindi-
cais e políticas, são instrumentos para os trabalhadores tomarem o poder, e 
eles, os trabalhadores, governarem a sociedade. Um partido revolucionário 
não “toma” o poder e não impõe um programa contra as massas; as massas 
é que mudam a sociedade e tomam o poder. O partido é um instrumento para 
a revolução e um organizador geral do projeto insurrecional. Recordando a 
epígrafe de Marx que abre este artigo, transformaremos a escola, nos trans-
formando a nós mesmos. Lutamos por uma outra escola, porque nós mes-
mos lutamos para sermos diferentes daquilo que fomos e somos. Não haverá 
uma nova escola, se os professores não acreditarem nela. Não haverá uma 
nova escola, se a juventude brasileira não for chamada a construir essa nova 
escola, e não tiver paixão política pelo projeto.

Um programa para a educação passa por investimentos maciços na 
educação, porque nós acreditamos que é justamente o socialismo ou, pelo 
menos, a primeira fase de construção do socialismo que vai, pela primeira 
vez na história do Brasil, transformar em experiência social o que hoje não 
são senão utopias. O projeto do socialismo é a implantação de uma verdadei-
ra equidade, e a escola será um dos instrumentos da equidade. A equidade é 
a meritocracia que não existe na sociedade brasileira de hoje. Mas, a equida-
de não é mesma coisa que a igualdade. A igualdade é “de cada um segundo 
suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades”, um critério de 
distribuição imortalizado por Marx e que foi tomada por todos os igualitaristas 
do final do século XIX. Na primeira fase de transição, no entanto, o critério 
de distribuição será “de cada um segundo suas necessidades; a cada um se-
gundo o trabalho realizado”. Isso é a meritocracia, é a equidade: milhares de 
vezes mais igualitária que o capitalismo, mas ainda não é a igualdade social.

O projeto socialista é transformar a escola num dos instrumentos da 
equidade social. Esse projeto só é possível, se os educadores compreen-
derem que eles têm que estar disponíveis para serem, permanentemente, 
reeducados. Se eles compreenderem que o processo de educação é per-
manente processo de reavaliação e que, portanto, essa vida que nós es-
colhemos é uma vida em que ensinar e aprender não se encerra nunca. A 
primeira aprendizagem que existe nesta profissão, é que para ser professor 
será preciso ser eternos estudantes. Aquele que está sempre disposto a se 
colocar no lugar do outro.

Só a revolução socialista poderá garantir a edu-
cação pública universal
A quinta e última idéia é uma contextualização de porque um pro-

grama tão elementar como a educação universal só é possível, em nossa 
opinião, com a revolução social. Só a revolução socialista pode oferecer uma 
educação de qualidade, gratuita, e acessível para todos. A revolução social é 
a expropriação do capital, um processo econômico, mas ela se inicia, como 
toda revolução, como uma ruptura política. Este Estado é incapaz de oferecer 
uma escola de qualidade para todos: nunca funcionou, mas agora não é mais 
possível o Estado garantir a remuneração do Capital e os serviços públicos. 
É uma realidade internacional inquestionável. Sob o capitalismo, contudo, a

educação virou uma mercadoria que só é acessível a quem pode pagar. A 
educação é um direito essencial, uma necessidade que está entre as mais 
intensas. A educação abre a janela da vida na infância para aquilo que é o 
nosso destino: o domínio consciente da natureza e de nossa sociabilidade. 
Por essa via, descobrimos a vocação de uma profissão, que é o sentido do 
trabalho, a plena realização do potencial humano. 

Na sociedade que nós vivemos, porém, o trabalho é a maldição que 
nos oprime. O trabalho é o castigo que nos mortifica. É, às vezes, até a 
prisão, dentro da qual nós nos sentimos encarcerados. O projeto socialista 
é derrubar os muros da prisão, libertar o trabalho da forma alienada que ele 
tem no capitalismo e transformá-lo naquilo que é, na verdade, o sentido da 
nossa existência. O sentido da nossa existência é transformar as condições 
materiais e culturais da vida que nos entorna. O que nos transforma em hu-
manos é o trabalho. Nós temos necessidades mais complexas que a vida ve-
getal e animal, nossas necessidades não são resolvidas só com o consumo 
de oxigênio e a transformação de carboidratos, proteínas, vitaminas e sínte-
ses químicas que alimentam as sinapses do nosso cérebro. Nós precisamos 
do trabalho. Nós temos que agir. A união de conhecimento e ação, a práxis, 
é o nosso destino. A práxis humana é transformar o mundo e a nós mesmos 
através do trabalho.

 Os reformistas ignoram a necessidade de uma educação libertadora 
e desalienadora. Abandonaram o projeto da escola pública, porque aderiram 
ao programa do Estado mínimo. Já nos alertaram que, se não pagarmos as 
dívidas do Estado aos capitalistas, seremos vítimas de terríveis maldições 
bíblicas. Ai de nós, será a invasão dos gafanhotos, e os filhos dos corintia-
nos nascerão todos palmeirenses. O fim dos tempos e a escuridão cósmi-
ca. Defendem, portanto, as políticas sociais focadas, como o Bolsa Família, 
argumentando que, sendo as verbas públicas disponíveis muito insuficien-
tes para garantir escola de qualidade para todos, seria preciso atender aos 
mais necessitados. São, agora, os campeões da ideologia de que é preciso 
esquecer as reivindicações históricas dos trabalhadores, para atender aos 
mais humildes. O projeto de distribuir dinheiro aos miseráveis, no lugar de 
garantir o direito ao trabalho e a escola universal, é, no entanto, uma política 
reacionária. O direito ao trabalho e à educação são inegociáveis, e é preciso 
ter perdido, além de todos os reflexos socialistas mais elementares, até o 
bom senso, para renunciar a eles. Acontece que o capitalismo contemporâ-
neo admite, todos os dias, que é impossível garantir trabalho e escola, e os 
reformistas se resignam, porque estão mais comprometidos com a defesa da 
propriedade privada de uns poucos, do que com o direito da maioria. 

Os reformistas argumentam, também, que projetos de renda mínima, 
como o Bolsa Família, seriam progressivos, porque iriam além da relação 
salarial - uma das metas históricas do socialismo. O projeto socialista é, de 
fato, desmercantilização do trabalho, mas destruindo o Capital, e preservan-
do o trabalho. O Bolsa Família é, exatamente, o contrário: mantém o Capital 
recebendo os dividendos das dívidas estatais, e condena os desempregados 
a receber esmolas, desmoralizando-os. Tem como objetivo inconfessável, 
somente, a paz social e os calendários eleitorais nos países da América La-
tina que estão explodindo. Suas seqüelas são previsíveis: dividirão os traba-
lhadores entre ativos e ociosos, e promoverão a proliferação de uma massa 
lumpen dependente do Estado, e por ele manipulável.

O projeto socialista, por sua vez, é incompatível com a proprieda-
de privada e com o capital. Exige que a sociedade destrua este Estado, e 
destrua toda a organização política que tem como uma única função pro-
teger a propriedade privada. Por que isto é pré-condição? Nós precisamos 
da revolução brasileira porque esta é a única possibilidade, num intervalo 
historicamente curto, de oferecer a toda a juventude um projeto para a vida. 
Se não suspendermos o pagamento das dívidas públicas, se não conseguir-
mos o controle do sistema financeiro, se não limitarmos, enfim, a ação dos 
monopólios, garantindo trabalho e educação para todos, não haverá futuro.

O lugar da escola hoje é um encontro de sociabilidade, mas não é 
um encontro mais com o repertório cultural que a humanidade construiu. Nós 
sentimos essa angústia, que é reconhecer que a escola agoniza. Nós somos,

contudo, os guardiões de uma promessa: que através da arte,
da cultura, da ciência que as gerações anteriores nos legaram,
podemos construir um mundo melhor. Os professores se sentem tristes, sen-
do a última linha de defesa. Mas, não estamos sozinhos. O projeto pelo qual 
lutamos, que é a promessa inscrita no programa socialista, a liberdade e a 
igualdade humana, permanece sendo a causa mais elevada da época que 
nos coube viver.

¹Karl Marx, Terceira Tese sobre Feurbach, Obras Escolhidas, São Paulo, Edito-
ra Alfa-Omega, s/d, p.208/9.
²Bia Barbosa, in Carta Maior, 02/01/06, http://agenciacartamaior.uol.com.br/

O Analfabeto Político
Bertol Brecht

O pior analfabeto é o analfabeto político. 
Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos 
políticos. 
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, 
do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio 
dependem das decisões políticas. 
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o 
peito dizendo que odeia a política.
Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a 
prostituta, 
o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos que é o 
político vigarista, 
pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo.



2011: O ano em que a medicina 
parou

Quem não se movimenta, não sente as correntes que o pren-
dem”.  Essa forte frase de Rosa Luxemburgo, sem dúvida, ilustra bem 
o ano de 2011, um ano em que nós, enfim nos MOVIMENTAMOS e con-
seguiu quebrar, ao menos em partes, as correntes que a prendiam e limi-
tavam esse curso, o qual era visto, até então, como conservador e apáti-
co em relação aos seus problemas e aos da sociedade como um todo. 

Para entendermos todo esse processo devemos olhar para 
o passado e entender a a sua história como algo dinâmico, para 
isso utilizamos como marco inicial de nosso relato a Semana Aca-
dêmica de medicina, apesar de que os fatos que culminaram com 
esse evento tenham começado muito antes do que imaginamos.

Há aproximadamente 10 anos não era realizada uma Semana 
Acadêmica, mas, para que um grupo de estudantes precisaria de uma se-
mana inteira para se reunir, debater e questionar? Afinal, estava tudo tão 
perfeito, passamos todos num curso concorridíssimo e ainda por cima 
numa faculdade federal. Agora deveríamos estudar direitinho, ir ás aulas, 
ignorar os problemas e nos formar em 6 anos, certo? Errado, ao menos, 
foi o que pensou um grupo de estudantes ao organizar, em meio a tantos 
contratempos, a já esquecida Semana Acadêmica do curso de medicina. 

O evento ocorreu de 22 a 26 de agosto de 2011 e teve como tema 
“Saúde e trabalho: o que esperamos e o que nos espera”. Com o importante 
intuito de abordar temas essenciais para nossa formação, como Saúde do 
Trabalhador, Determinação social do processo saúde-doença, Precariza-
ção do trabalho, mercantilização da saúde e movimento estudantil, esses 5 
dias, felizmente, representaram muito mais que isso. A inserção dos debates 
acerca de problemas recorrentes ao longo da nossa formação somado ao 
clima de indignação dos estudantes frente às bizarrices do curso culminou 
com um consenso, em assembleia, da realização de uma nova assembleia 
para o dia 31 de agosto a fim de decidirmos ações para, finalmente, ten-
tar mudar tudo que vinha nos afetando e contaminando nossa formação.

No dia 31 de agosto de 2011, aproximadamente 300 estudantes do 
1º ao 12º semestre discutiram e pautaram os principais problemas do curso, 
APROVANDO EM CONSENSO CADA UM DOS PONTOS LEVANTADOS. 
Como resultado fizemos uma carta de reivindicações a qual seria entregue no 
dia seguinte, na reunião de Colegiado, órgão composto por todos os chefes de 
departamentos, a coordenação, o vice-coordenador e três estudantes. É aí que 
se tomam as principais decisões do nosso curso (ou, pelo menos, deveria ser).

Mas, o que havia de tão errado no curso para tanta mobilização? 

• Estudávamos toda a anatomia com uma aula prática por semana 
sem monitoria, e com peças anatômicas lastimáveis.

• As aulas práticas de patologia e PGAD (Imunologia, Bacteriologia, 
Micologia e Parasitologia), previstas no currículo, não eram nem ao 
menos lembradas. 

• Durante a faculdade (repleto de pendências e insegurança) somos 
submetidos a atender aos pacientes sozinhos, colocando em risco 
a vida dos mesmos, simplesmente porque o professor/preceptor 
NÃO APARECE NAS AULAS E NEM NOS PLANTÕES.

• Estudávamos toda a anatomia com uma aula prática por semana 
sem monitoria, e com peças anatômicas lastimáveis.

• As aulas práticas de patologia e PGAD (Imunologia, Bacteriologia, 
Micologia e Parasitologia), previstas no currículo, não eram nem ao 
menos lembradas.  

• Durante a faculdade (repleto de pendências e insegurança) somos 
submetidos a atender aos pacientes sozinhos, colocando em risco a

vida dos mesmos, simplesmente porque o professor/preceptor NÃO 
APARECE NAS AULAS E NEM NOS PLANTÕES. 
• Em algumas disciplinas, atendíamos os pacientes, e ao final da 

manhã tínhamos que avisá-los de que o professor não havia com-
parecido. Assim, voltavam para suas cidades sem conduta e de-
veriam que retornar numa outra data, para finalmente receber um 
atendimento completo. 

• Sabe-se que as doenças estão ligadas ao trabalho que as pessoas 
executam, o qual está inserido na lógica produtivista imposta pelo 
sistema econômico vigente. Isso, para alguns, não tem a menor 
importância, pois, enganam-se e enganam os pacientes achando 
que estão cumprindo seu papel de medicozinhos ao receitar um 
analgésico qualquer ou um atidepressivo para aliviar as mazelas 
impostas por esse ritmo frenético de produção. O fato indignante 
é que a disciplina de Saúde do Adulto e do Trabalhador, necessá-
ria para compreender essa dinâmica, não era ministrada e ainda 
por cima  apresentava uma nota no final do semestre copiada da 
disciplina de Doenças prevalentes.  Éramos Enganados e reprodu-
zíamos essa enganação!

• Analisando que fraturas e luxações são uma das principais causas 
de incapacidade funcional e deformidades, e que saber manejar 
pacientes com lesões traumatológicas é de extrema importância, 
seria óbvio concluir que a disciplina de traumato-ortopedia é ne-
cessária para nossa formação. Pois bem, esta é mais uma discipli-
na que estava no currículo e não era ministrada.

• Nosso currículo sofreu mudanças e já formou suas primeiras tur-
mas sem nenhuma avaliação curricular. Quando poderemos saber 
quais mudanças trouxeram benefícios? Somente quando tivermos 
uma AVALIAÇÃO PARITÁRIA!

•  Ao longo do nosso curso somos constantemente vítimas de as-
sédio moral, no internato, nas salas de aula e inclusive no cole-
giado do curso. Frases como: “vocês são uns merdas”, “se você 
não sabe, se atire pela janela” que indignaram os estudantes, não 
devem mais ser ouvidas. 

• Era do internato a maioria das reclamações, como a carga horária 
excessiva que ultrapassava de longe o previsto e, muitas vezes, 
o suportável. Muitas vezes trabalhávamos mais do que 40 horas 
semanais. O assédio moral e a exploração constante marcam o 
desrespeito para com os estudantes e para com os pacientes. Não 
podemos esquecer as condições miseráveis de certas cidades do 
internato regional como São Pedro, e a falta de preceptoria tanto 
no HUSM como nos demais locais de atendimento. Que tipo de 
médicos estão se formando? Onde está a educação humanizado-
ra? O que se aprende é o rude descaso para com os pacientes, 
para com os funcionários, a visão hospitalocêntrica e desvinculada 
da interdisciplinaridade. Todos esses exemplos se perpetuam dia 
após dia nessa lógica de ensino exploradora.

Seguimos, de mãos dadas, ao redor do HUSM, até a entrada do 
CCS bradando por professor em sala de aula, por qualidade na educação, 
por disciplinas reais e por uma formação que não colocasse em risco a vida 
do paciente. Foi no clamor dos gritos de ordem que chegamos à entrada do 
CCS para que todos escutassem em alto e bom som: “SOU, SOU ESTU-
DANTE EU SOU, EU QUERO ESTUDAR! PRA SOCIEDADE TRANFOR-
MAR, VAMOS À LUTA!”. Como uma avalanche, irrompemos ao 3º andar e 
ali esperamos o parecer dos chefes de departamento, do vice-coordenador 
e da coordenadora do curso.

Sendo assim, 80 estudantes compareceram ao 3º andar do CCS para levar a carta de reivindicações ao colegiado a
qual foi lida e mal-recebida pelos professores presentes na reunião.  O que recebemos em troca?

Comentários debochados  como “se querem paralisar que paralisem”. Ou seja, aqueles que deveriam dar um exemplo de profissiona-
lismo, ética e compromisso com a qualidade do ensino, menosprezaram nossas demandas. A revolta dos estudantes era tão grande que a 
vontade de lutar pelos nossos direitos, por uma formação médica de qualidade e pelo fim da exploração, só aumentava. 

Foi com esse sentimento e com a união organizada dos estudantes que discutimos a SEMANA DE LUTAS DA MEDICINA. Depois 
das importantes decisões fomos em passeata até a Assembléia Geral do DCE que discutia assistência estudantil e a Greve dos Técnicos 
Administrativos.

Chegando ao RU nos juntamos aos demais estudantes principalmente os da Terapia Ocupacional e decidimos, por fim, terminar a as-
sembleia dentro da reitoria, isso tudo contra a 
vontade da gestão do DCE que acabou indo 
de arrasto. Com a ocupação conseguimos 
levar não só nossas pautas, mas também a 
de muitos outros estudantes da UFSM. Isso 
mostrou para toda a Universidade, pela pri-
meira vez na história, que a Medicina, curso 
há muito tempo visto como conservador, es-
tava ali para lutar por todos. Foram momen-
tos preciosos que mudaram as concepções 
de muitas pessoas e que também serviram 

para organizarmos estrategicamente as ações que seriam feitas durante a semana de lutas. O tempo que passamos ali foi de extremo tra-
balho, pois estávamos todos os dias juntos, debatendo as melhores formas de ação e o que seria melhor para os estudantes de nosso curso 
e da Universidade. Foi lá também que conseguimos pressionar a reitoria pela abertura de uma sindicância para averiguar os problemas que 
levantamos.  No dia 5 de setembro, com uma das maiores mobilizações da história da UFSM, onde mais de 350 estudantes ocuparam o 3º 
andar do ccs em Assembléia Geral, discutimos a ocupação de reitoria, os próximos passos e a falta de resposta às nossas reivindicações. 
Naquele momento o movimento crescia cada vez mais, estudantes que estavam quietos há muito tempo começavam a falar e discutir sobre 
cada um dos temas propostos em nossas deliberações. Nesse dia aprovamos a paralisação e a ocupação de reitoria como formas de expres-
sar que apoiávamos a luta de todos os estudantes da UFSM. 

No dia 7 de setembro, organizamos um Ato público na Praça Saldanha Marinho, com a finalidade de esclarecer a população sobre 
nossas reivindicações, a consequente paralisação do dia 8 e a ausência de atendimento no HUSM, já que essa instituição se encontra ex-
tremamente dependente dos estudantes. Além disso, fizemos atividades de promoção e prevenção em saúde e atividades culturais, como 
pintura em crianças e intervenções circenses. Nesse dia podíamos notar a extrema capacidade organizativa dos estudantes e também a 
compreensão e a adesão da população a nossa causa. Gritos como “O Paciente é meu amigo mexeu com ele mexeu comigo” foram bem 
aceitos inclusive pelos militares que estavam agrupados em comemoração ao dia cívico.

“PROFESSOR! FANTASMA! EU NUNCA TE VI TO AQUI PRA APRENDER E NÃO PRA TRABALHAR PRA TI!” foram palavras de 
ordem como esta que cerca de 550 estudantes bradavam juntos no emocionante momento da paralisação. Algo histórico acontecia na UFSM, 
os estudantes de um dos cursos mais tradicionais da universidade se uniram e paralisaram todas as suas atividades, interromperam o trânsi-
to, mobilizaram a atenção de todos e expuseram para quem quisesse ver a situação de exploração e descaso ao qual estavam submetidos.



Os momentos seguintes foram um reflexo de toda a mobilização. Mais uma vez, os professores demonstraram
não conhecer de fato a realidade do curso de medicina em que lecionam. Mas por fim, tivemos como resposta o compro-
metimento da coordenação em atender e encaminhar nossas pautas para os respectivos responsáveis.lecionam. Mas por fim, 
tivemos como resposta o comprometimento da coordenação em atender e encaminhar nossas pautas para os respectivos respon-
sáveis. Organizaram suas reivindicações e movimentaram-se para conquistá-las. Isso tudo marcado por uma união nunca antes 
vista. Fomos protagonistas de nossa própria história.

Muitas mudanças vêm ocorrendo no curso desde esses dias, como por exemplo:
• Aulas práticas de PGAD e Patologia 
• Documento padronizado para registro e cobrança 

imediata de falta de professores (enviado para e-mail 
das turmas). Assim o professor que faltar sem justifi-
cativa é rapidamente notificado pelos responsáveis.

• Aulas de Saúde do Adulto e do trabalhador.
• Aulas de Traumato-ortopedia.
• Reorganização do Internato em Pediatria e diminui-

ção de sua carga horária.
• Maior respeito para com as demandas vindas do es-

tudantado.
• Maior assiduidade por parte de alguns professores – 

os quais a ausência era sentida.
• Mudança na disciplina de Neurologia.
• Parecer da comissão sindicante que responsabiliza a 

Presidência do colegiado por não “cumprimento das 
normas Complementares à organização e funciona-
mento do colegiado do curso de medicina.” (proces-
so Nº 23081013433/2011-39)

• Abertura de sindicância para averiguar as faltas de um 
professor de Reumatologia.

• Abertura de processo no Ministério Público para ave-
riguar professores que tem dedicação exclusiva e tra-
balham fora da UFSM.

• Análise de gastos do internato regional por assessoria 
jurídica competente constituída. 

• Possibilidade de abertura de um edital para monitoria 
de Anatomia.

• Encaminhamento ao setor de compras da universida-
de de pedido de aquisição peças anatômicas sintéti-
cas para o departamento de morfologia.

• E a Principal vitória: A TOMADA DE CONSCIÊNCIA 
DE QUE A AÇÃO COLETIVA SUPERA AS DIFICUL-
DADES INDIVIDUAIS E DE QUE A LUTA ORGANI-
ZADA DE TODOS É A ÚNICA VIA PARA TRANSFOR-
MAR A REALIDADE

Sabemos que essas mudan-
ças não são suficientes nem 
definitivas e que estão longe 
do ideal. É justamente essa 
tomada de consciência a for-
ça motriz que nos trará ou-
tras conquistas, ainda mais 
profundas, que ainda estão 
por vir. 
 Muitos vêm atacando 
sistematicamente o Diretório, 
responsabilizando os mem-
bros pelos ATOS OCORRI-
DOS e instigando os estu-
dantes a se voltarem contra 
esses. O que temos a dizer é:

NOS ORGULHAMOS EM DEFENDER AS MUDANÇAS QUE TODOS OS ESTUDANTES DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROPUSERAM E QUE NÃO 

DAREMOS NENHUM PASSO ATRÁS NA DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS. 
PORQUE “SE O PRESENTE É DE LUTA O FUTURO NOS PERTENCE”.

Operário em Construção
Vinícius de Moraes

Era ele que erguia casas
Onde antes só havia chão.
Como um pássaro sem asas 
Ele subia com as asas
Que lhe brotavam da mão.
Mas tudo desconhecia 
De sua grande missão:
Não sabia por exemplo
Que a casa de um homem e’ um 
templo
Um templo sem religião
Como tampouco sabia
Que a casa quer ele fazia
Sendo a sua liberdade
Era a sua escravidão.

De fato como podia
Um operário em construção
Compreender porque um tijolo
Valia mais do que um pão?
Tijolos ele empilhava
Com pá’, cimento e esquadria
Quanto ao pão, ele o comia
Mas fosse comer tijolo!
E assim o operário ia
Com suor e com cimento
Erguendo uma casa aqui
Adiante um apartamento

Além uma igreja, à frente
Um quartel e uma prisão:
Prisão de que sofreria
Não fosse eventualmente
Um operário em construção.
Mas ele desconhecia
Esse fato extraordinário:
Que o operário faz a coisa
E a coisa faz o operário.
De forma que, certo dia
A mesa, ao cortar o pão
O operário foi tomado
De uma súbita emoção
Ao constatar assombrado 
Que tudo naquela mesa
- Garrafa, prato, facão

Era ele quem fazia
Ele, um humilde operário
Um operário em construção.
Olhou em torno: a gamela
Banco, enxerga, caldeirão
Vidro, parede, janela
Casa, cidade, nação!
Tudo, tudo o que existia
Era ele quem os fazia
Ele, um humilde operário
Um operário que sabia 
Exercer a profissão.

Ah, homens de pensamento 
Não sabereis nunca o quanto 
Aquele humilde operário 
Soube naquele momento 
Naquela casa vazia 
Que ele mesmo levantara
Um mundo novo nascia 
De que sequer suspeitava.
O operário emocionado 
Olhou sua própria mão 
Sua rude mão de operário 
De operário em construção 
E olhando bem para ela 
Teve um segundo a impressão
De que não havia no mundo 
Coisa que fosse mais bela. 

Foi dentro dessa compreensão 
Desse instante solitário 
Que, tal sua construção 
Cresceu também o operário 
Cresceu em alto e profundo 
Em largo e no coração 
E como tudo que cresce 
Ele não cresceu em vão 
Pois além do que sabia 
- Exercer a profissão - 
O operário adquiriu 
Uma nova dimensão: 
A dimensão da poesia. 

E um fato novo se viu 
Que a todos admirava: 
O que o operário dizia 
Outro operário escutava. 

E foi assim que o operário 
Do edifício em construção 
Que sempre dizia “sim” 
Começam a dizer “não” 
E aprendeu a notar coisas 
A que não dava atenção: 
Notou que sua marmita 
Era o prato do patrão 
Que sua cerveja preta 
Era o uísque do patrão 
Que seu macacão de zuarte 
Era o terno do patrão 
Que o casebre onde morava 
Era a mansão do patrão 
Que seus dois pês andarilhos 
Eram as rodas do patrão 
Que a dureza do seu dia 
Era a noite do patrão 
Que sua imensa fadiga 
Era amiga do patrão. 

E o operário disse: Não! 
E o operário fez-se forte 
Na sua resolução 

Como era de se esperar 
As bocas da delação 
Começaram a dizer coisas
Aos ouvidos do patrão 
Mas o patrão não queria 
Nenhuma preocupação. 
- “Convençam-no” do contrário 
Disse ele sobre o operário 
E ao dizer isto sorria. 

Dia seguinte o operário 
Ao sair da construção 
Viu-se súbito cercado 
Dos homens da delação 
E sofreu por destinado 
Sua primeira agressão 
Teve seu rosto cuspido 
Teve seu braço quebrado 
Mas quando foi perguntado 
O operário disse: Não! 

Em vão sofrera o operário 
Sua primeira agressão 



Muitas outras seguiram 
Muitas outras seguirão 
Porem, por imprescindível 
Ao edifício em construção 
Seu trabalho prosseguia 
E todo o seu sofrimento 
Misturava-se ao cimento 
Da construção que crescia. 

Sentindo que a violência 
Não dobraria o operário 
Um dia tentou o patrão 
Dobra-lo de modo contrário 
De sorte que o foi levando 
Ao alto da construção 
E num momento de tempo 
Mostrou-lhe toda a região 
E apontando-a ao operário 
Fez-lhe esta declaração: 
- Dar-te-ei todo esse poder 
E a sua satisfação 
Porque a mim me foi entregue 
E dou-o a quem quiser. 
Dou-te tempo de lazer 
Dou-te tempo de mulher 
Portanto, tudo o que ver 

Será’ teu se me adorares 
E, ainda mais, se abandonares
O que te faz dizer não. 
Disse e fitou o operário 
Que olhava e refletia 
Mas o que via o operário 
O patrão nunca veria 
O operário via casas 
E dentro das estruturas 
Via coisas, objetos 
Produtos, manufaturas. 
Via tudo o que fazia 
O lucro do seu patrão 
E em cada coisa que via 
Misteriosamente havia 
A marca de sua mão. 
E o operário disse: Não!- Loucura! - 
gritou o patrão 
Não vês o que te dou eu? 
- Mentira! - disse o operário
Não podes dar-me o que e’ meu. 

E um grande silêncio fez-se 
Dentro do seu coração 
Um silêncio de martírios 
Um silêncio de prisão. 

Um silêncio povoado 
De pedidos de perdão 
Um silêncio apavorado 
Com o medo em solidão 
Um silêncio de torturas 
E gritos de maldição Um silêncio de 
fraturas 
A se arrastarem no chão 
E o operário ouviu a voz 
De todos os seus irmãos 
Os seus irmãos que morreram 
Por outros que viverão 
Uma esperança sincera 
Cresceu no seu coração 
E dentro da tarde mansa 
Agigantou-se a razão 
De um homem pobre e esquecido 
Razão porem que fizera 
Em operário construído 
O operário em construção


