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 01 nov 

Quinta 

02 nov 
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política 
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12-14h  Almoço Almoço Almoço 
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Universidade 

 

Mundo do 

trabalho e 

conselhos 

profissionais 

 

Opressões 

(LGBT e Gênero) 
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Encaminhamentos 

 

Avaliação do 
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Karaokê 

Sistematizações 
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EEQQUUIIDDAADDEE  EE  IIGGUUAALLIITTAARRIISSMMOO::  PPOORR  QQUUÊÊ  

OOSS  SSOOCCIIAALLIISSTTAASS  DDEEFFEENNDDEEMM  AASS  CCOOTTAASS??  

Valério Arcary 

“Se se entende que toda transgressão 

contra a propriedade, sem entrar em distinções, 

é um roubo, não será um roubo toda a 

propriedade privada? Acaso minha propriedade 

privada não exclui a todo terceiro desta 

propriedade? Não lesiono com isso, portanto, 

seu direito de propriedade?” 
1 
(Karl Marx) 

O limite político do liberalismo sempre 

foi a igualdade jurídica dos cidadãos. Os 

cidadãos seriam iguais diante da lei, mas 

desiguais entre si. A igualdade possível seria a 

eqüidade. A discussão das cotas abriu uma 

polêmica na sociedade brasileira, alguns 

defendendo o princípio meritocrático, e outros 

defendendo as políticas afirmativas. As cotas 

sociais e raciais são pequenas reformas ou 

medidas de emergência, um paliativo, que não 

podem inverter a dinâmica decadente do 

capitalismo periférico. Mas, a valorização 

progressiva que os socialistas fazem das cotas 

sociais e raciais só pode ser contextualizada à 

luz de uma equação mais ampla: seu 

compromisso com a igualdade social. 

Iguais e diversos 

Remetendo as formas econômicas da 

organização social contemporânea às 

características de uma natureza humana 

invariável – o homem como lobo do homem - o 

liberalismo fundamentava a justificação do 

capitalismo na desigualdade natural. 

O marxismo percebia que os homens 

eram, ao mesmo tempo, iguais e desiguais.  

Reconhecia que a humanidade era 

diversa, os seres humanos possuindo 

capacidades e talentos variáveis, sublinhando, 

porém, que as necessidades mais intensamente 

sentidas eram iguais. Mais ou menos 

inteligentes, mais ou menos corajosos, todos os 

seres humanos compartilharam, geração após 

geração, uma experiência comum: a necessidade 

de alimentação, vestimenta, abrigo, 

aprendizagem, segurança e diversão foram 

iguais para todos. 

O programa socialista inscreveu na 

História a necessidade da luta contra a 

propriedade privada para defender o direito à 

vida. O socialismo elevou o direito ao trabalho, 

à moradia, educação, transporte e lazer, como a 

missão fundamental da vida civilizada, e o 

sentido da história pelo qual vale a pena lutar. A 

universalização dos direitos sociais remete ao 

cerne do projeto socialista: a luta pela liberdade 

humana, em que o trabalho deixe de ser um 

castigo para os explorados, e passe a ser a plena 

realização do potencial criativo de busca de 

conhecimento, beleza e solidariedade. 

A luta contra as opressões é 

indivisível da luta contra a exploração  

Os socialistas insistem na centralidade 

da luta contra a exploração, reconhecendo a 

legitimidade das lutas contra a opressão. Os 

argumentos dos que defendem a eqüidade, a 

igualdade de oportunidades contra as cotas, 

diminui a radicalidade do combate pela 

igualdade social. A igualdade jurídica é o limite 

teórico do liberalismo. O socialismo quer mais. 

A sociedade burguesa histórica nunca 

pode realizar sequer a eqüidade. Em país algum, 

os cidadãos são iguais diante da lei, porque os 

donos do capital podem mais. Ser branco pobre 

no Brasil, nunca foi o mesmo que ser negro 

pobre. A igualdade de oportunidades não pode 

corrigir, em prazos breves, estas desigualdades. 

Apresentar aos trabalhadores negros o mesmo 

programa que se apresenta aos trabalhadores 

brancos significa calar sobre sua condição. 

O marxismo defendeu que a passagem 

a uma sociedade socialista deveria ser 

compreendida pelo critério de distribuição de 

“cada um segundo suas capacidades, a cada um 

segundo suas necessidades”, construído pela 

socialização da propriedade. 

Seu objetivo é a gratuidade da 

alimentação, da educação, da saúde, dos 

transportes ou do lazer. A distribuição segundo 

a satisfação das necessidades exigirá, portanto, 

ir além do regime do trabalho assalariado. O 

trabalho no socialismo deixará de ser um 

martírio, para alcançar o estatuto de plena 

realização humana. Os marxistas nunca se 

iludiram, todavia, que este princípio organizador 

da distribuição pudesse ser implantado 

imediatamente, ou à escala de um só país. 

De cada um segundo sua capacidade, 

a cada um segundo o trabalho realizado  
O marxismo propôs como princípio de 

distribuição para uma sociedade de transição 

“de cada um segundo sua capacidade, a cada um 

segundo o trabalho realizado”. Mas a eqüidade é 

ainda uma igualdade formal. Ao reconhecer que 

a distribuição seria regulada segundo o trabalho 

realizado, portanto, salários desiguais, os 

socialistas estavam admitindo uma distribuição 

desigual, transitoriamente, o que é o mesmo que 

aceitar algum critério de racionamento. A 

questão colocada seria como definir os produtos 

e serviços que seriam racionados, e quem os 

receberiam. 

Os socialistas reconheceram que a 

diminuição da desigualdade social impulsionada 

pelo princípio de distribuição meritocrático – a 

tirania do esforço ou do talento – não garantiria 
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ainda a igualdade social, porque estaríamos 

diante de um tratamento igual para os desiguais, 

perpetuando-a. Trabalhos diferentes, pela 

complexidade da educação exigida, ou pela 

intensidade do desgaste ou ainda do perigo, não 

poderiam ter salários iguais. Aceitaram a 

necessidade de seleção para o acesso às 

melhores oportunidades. Descartaram o sorteio 

porque seria ainda pior, premiando o acaso, e 

desqualificando o sacrifício ou a capacidade. 

A igualdade social é, contudo, um 

objetivo superior à igualdade de oportunidades. 

A meritocracia considera de forma igual os 

desiguais. Os socialistas defendem que, em uma 

sociedade desigual, para que se diminuam as 

diferenças sociais, não bastaria a equidade, seria 

necessária tratar de forma desigual os desiguais. 

Admitiram, portanto, fatores de correção social 

e culturalmente progressivos dos critérios 

meritocráticos. 

Essa discussão, as discriminações 

positivas para aqueles que foram vítimas de 

opressões seculares, surgiu a propósito das 

reivindicações das mulheres e dos setores mais 

explorados dos trabalhadores, mas o critério é o 

mesmo quando discutimos o racismo. 

Cotas são justas, porém insuficientes 

No Brasil do início do século XXI a 

mobilidade social é muito pequena. O 

capitalismo periférico mantém taxas de 

crescimento que não superam as taxas de 

natalidade, o desemprego oscila dento de 

margens muito elevadas, e os salários médios 

ora ficam estagnados, ora caiem. A escolaridade 

média não supera os seis anos, quando já atingiu 

os doze anos na Europa do Mediterrâneo e os 

dezesseis anos na Europa nórdica. Pelo menos 

metade da população brasileira com mais de 

quinze anos de idade é iletrada, ou seja, não 

reconhece sentido no que lê. O governo Lula foi 

incapaz de inverter o sentido histórico 

decadente que se abate como um flagelo sobre a 

população brasileira. As cotas são um bombom 

em um bolo envenenado: a reforma universitária 

que legaliza a transferência de verbas públicas 

para o ensino privado, através do Prouni, 

anistiando as dívidas fiscais de um setor que 

estima faturar dezenas de bilhões de reais em 

2006. 

Todos sabemos que os inscritos no 

vestibular de acesso às universidades públicas 

têm igualdade de condições formais, portanto, 

abstratas, porque a seleção será decidida 

favorecendo os que tiveram melhores condições 

de preparação. As políticas afirmativas de cotas 

de acesso ao ensino público ou aos concursos 

públicos para afrodescendentes corrigem, 

parcialmente, mas corrigem, um obstáculo que 

só é invisível para os que secundarizam o 

racismo. 

Opor às cotas a bandeira do acesso 

livre para todos parece um argumento razoável, 

mas não é. O ensino de qualidade significa a 

desmercantilização de uma das necessidades 

humanas mais sentidas. Nem um governo dos 

trabalhadores, pelo menos nas fases iniciais da 

transição ao socialismo num país como o Brasil, 

poderia garantir acesso irrestrito ao ensino 

superior para todos, ou em qualquer curso. 

O que se está defendendo contra as 

cotas, portanto, não é acesso universal, mas um 

critério de seleção, o meritocrático. Este critério 

é mais justo do que o racionamento pelo preço 

das mensalidades – a seleção determinada pelas 

diferenças de classe – mas, isso não faz dele um 

critério igualitarista. Igualitarista é tratar de 

forma desigual os desiguais, favorecendo os 

mais explorados ou oprimidos. Os defensores da 

meritocracia estrita propõem à juventude 

operária e negra que estudem mais, fazendo 

mais cursinhos, e tentem o vestibular outra vez. 

Esta política não muda nada. A eqüidade é 

socialmente regressiva. Privilegia o acesso dos 

mais preparados, ou seja, dos filhos dos setores 

sociais mais instruídos, excluindo os filhos dos 

trabalhadores e os negros. O seu resultado será o 

isolamento político-social dos que defendem as 

Universidades públicas, como a USP, as 

Federais e os CEFET’s, beneficiando a 

campanha pela cobrança de mensalidades e, 

finalmente, a privatização. 

As políticas afirmativas para os filhos 

dos trabalhadores, vítimas da exploração social, 

e para negros e indígenas, vítimas de uma 

opressão específica, são insuficientes, mas 

justas. Por quê as universidades devem se abrir 

para os trabalhadores é um tema que nem 

mereceria polêmica: porque o abismo social 

brasileiro é indecente. Mas por quê as cotas para 

negros e indígenas são justas? Porque, apesar 

das diferenças raciais serem biologicamente 

irrelevantes, política e culturalmente elas não 

podem ser ignoradas, seriamente, em um país 

marcado pela herança da escravidão negra. Os 

negros são, inquestionavelmente, a parcela mais 

explorada do proletariado. Não importa qual é a 

proporção dos negros sobre o conjunto da 

população. O que importa é que eles são os 

menos instruídos e os que realizam os trabalhos 

mais mal remunerados. 

Ignorar a condição oprimida específica 

da população negra, em nome de um programa 

comum de todos os trabalhadores contra o 

capital, não vai construir a unidade da classe 

trabalhadora, mas a sua divisão. O racismo no 

Brasil não é uma invenção dos líderes dos 

movimentos negros. Se os socialistas não 

defenderem, conseqüentemente, um programa 

contra o racismo, agora e já, e não depois da 

conquista do poder, e derem as costas para suas 
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reivindicações – entre elas as cotas - estarão 

afastando estes movimentos da luta unificada 

dos trabalhadores. A demissão dos socialistas da 

luta contra a opressão estará favorecendo o 

surgimento de um movimento negro sob 

influência de lideranças anti-socialistas. 

As políticas de cotas são insuficientes, 

porque não podem mudar, substancialmente, a 

4condição do negro sob o capitalismo. A 

igualdade social só será conquistada quando 

todos os que assim quiserem - sem seleção pelo 

mérito ou por sorteio – possam realizar seus 

estudos superiores, e existam vagas suficientes 

em universidades com ensino de qualidade 

equivalente, ou seja, no socialismo. A juventude 

negra só terá um futuro melhor se unir sua luta 

com toda a juventude trabalhadora, A libertação 

dos negros só será possível com a libertação do 

povo brasileiro. 

 

Valério Arcary é professor do CEFET/SP, é autor 
d’As esquinas perigosas da história, e do conselho da 

revista Outubro.  
1 MARX, Karl. Os debates na Dieta Renana sobre as 

leis castigando os roubos de lenha, in Escritos de 
Juventud, México, Fondo de Cultura Econômica, 

1987, p.251. 

 

 

AASS  MMUUTTAAÇÇÕÕEESS  NNOO  MMUUNNDDOO  DDOO  

TTRRAABBAALLHHOO  NNAA  EERRAA  DDAA  

MMUUNNDDIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAAPPIITTAALL  

RICARDO ANTUNES* 

GIOVANNI ALVES ** 

In: Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p. 

335-351, maio/ago. 2004 

O objetivo deste texto é analisar as 

principais mutações na objetividade e 

subjetividade do mundo do trabalho, visando a 

oferecer uma leitura alternativa e diferenciada 

com relação às teses que defendem a idéia do 

esgotamento ou mesmo do fim do trabalho (e da 

classe trabalhadora). Num segundo momento, 

buscaremos apreender as principais 

determinações concretas da crise e das 

metamorfoses do mundo do trabalho no 

contexto da mundialização do capital. 

Enquanto se amplia significativamente, 

em escala mundial, o 

conjunto de homens e mulheres que vivem da 

venda de sua força de trabalho, tantos autores 

têm dado adeus ao proletariado, têm defendido a 

idéia do descentramento da categoria 

“trabalho”, da perda de relevância do trabalho 

como elemento estruturante da sociedade. 

Seguiremos um caminho alternativo e contrário 

a estas teses, mostrando como há um processo 

heterogêneo e complexo, quando se analisa 

a forma de ser da classe trabalhadora hoje. 

 

1. As mutações no mundo do trabalho: 

heterogeneidade, fragmentação e 

complexificação 

Nossa tese central é a de que, se a 

classe trabalhadora não é idêntica àquela 

existente em meados do século passado, ela 

também não está em vias de desaparição, nem 

ontologicamente perdeu seu sentido 

estruturante. 

Vamos, portanto, procurar 

compreendê-la, em sua conformação atual. 

Devemos indicar, desde logo, que a classe 

trabalhadora hoje compreende a totalidade dos 

assalariados, homens e mulheres que vivem da 

venda da sua força de trabalho – a classe-que-

vive-do-trabalho, conforme nossa denominação 

(Antunes, 1995 e 1999) – e que são 

despossuídos dos meios de produção. Mas ela 

vem presenciando um processo multiforme, 

cujas principais tendências indicaremos a 

seguir. Vamos enumerá-las: 

1) Com a retração do binômio 

taylorismo/fordismo, vem ocorrendo uma 

redução do proletariado industrial, fabril, 

tradicional, manual, estável e especializado, 

herdeiro da era da indústria verticalizada de tipo 

taylorista e fordista. Esse proletariado vem 

diminuindo com a reestruturação produtiva do 

capital, dando lugar a formas mais 

desregulamentadas de trabalho, reduzindo 

fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis 

que se estruturavam por meio de empregos 

formais. 

Com o desenvolvimento da  lean 

production e das formas de horizontalização do 

capital produtivo, bem como das modalidades 

de flexibilização e desconcentração do espaço 

físico produtivo, da introdução da máquina 

informatizada, como a “telemática” (que 

permite relações diretas entre empresas muito 

distantes), tem sido possível constatar uma 

redução do proletariado estável, herdeiro da fase 

taylorista/fordista. 

2) Há, entretanto, contrariamente à tendência 

anteriormente apontada, outra muito 

significativa e que se caracteriza pelo aumento 

do novo proletariado fabril e de serviços, em 

escala mundial, presente nas diversas 

modalidades de trabalho precarizado. São os 

terceirizados, subcontratados, part-time, entre 

tantas outras formas assemelhadas, que se 

expandem em escala global. 

Anteriormente, estes postos de trabalho 

eram prioritariamente preenchidos pelos 

imigrantes, como os gastarbeiters na Alemanha, 

o lavoro nero na Itália, os chicanos nos EUA, os 

dekasseguis no Japão, entre tantos outros 

exemplos. Mas, hoje, sua expansão atinge 

também os trabalhadores remanescentes da era 

da especialização taylorista/fordista, cujas 
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atividades vêm desaparecendo cada vez mais. 

Com a desestruturação crescente do Welfare 

State nos países do Norte e com a ampliação do 

desemprego estrutural, os capitais 

transnacionais implementam alternativas de 

trabalho crescentemente desregulamentadas, 

“informais”, de que são exemplo as distintas 

formas de terceirização. 

Esta processualidade atinge, também, 

ainda que de modo diferenciado, os países 

subordinados de industrialização intermediária, 

como Brasil, México, Argentina, entre tantos 

outros da América Latina que, depois de uma 

enorme expansão de seu proletariado industrial 

nas décadas  passadas, passaram a 

presenciar significativos processos de 

desindustrialização, tendo como resultante a 

expansão do trabalho precarizado, parcial, 

temporário, terceirizado, informalizado etc., 

além de enormes níveis de desemprego, de 

trabalhadores(as) desempregados(as). 

3) Há uma outra tendência de enorme 

significado no mundo do trabalho 

contemporâneo: trata-se do aumento 

significativo do trabalho feminino, que atinge 

mais de 40% da força de trabalho em diversos 

países avançados, e que tem sido absorvido pelo 

capital, preferencialmente no universo do 

trabalho part-time, precarizado e 

desregulamentado. 

No Reino Unido, por exemplo, desde 

1998 o contingente feminino tornou-se superior 

ao masculino, na composição da força de 

trabalho britânica. 

Esta expansão do trabalho feminino 

tem, entretanto, um movimento inverso quando 

se trata da temática salarial, na qual os níveis de 

remuneração das mulheres são em média 

inferiores àqueles recebidos pelos trabalhadores, 

o mesmo ocorrendo com relação aos direitos 

sociais e do trabalho, que também são desiguais. 

Muitos estudo têm apontado que, na 

nova divisão sexual do trabalho, as atividades 

de concepção ou aquelas de capital intensivo 

são realizadas predominantemente pelos 

homens, ao passo que aquelas de maior trabalho 

intensivo, freqüentemente com menores níveis 

de qualificação, são preferencialmente 

destinadas às mulheres trabalhadoras (e também 

a trabalhadores(as) imigrantes, negros(as), 

indígenas etc.) (Hirata, 2002). 

4) É perceptível também, particularmente nas 

últimas décadas do século XX, uma 

significativa expansão dos assalariados médios 

no “setor de serviços”, que inicialmente 

incorporou parcelas significativas de 

trabalhadores expulsos do mundo produtivo 

industrial, como resultado do amplo processo de 

reestruturação produtiva, das políticas 

neoliberais e do cenário de desindustrialização e 

privatização. Nos EUA, esse contingente 

ultrapassa a casa dos 70%, tendência que se 

assemelha à do Reino Unido, da França, 

Alemanha, bem como das principais economias 

capitalistas. 

Se, entretanto, inicialmente se deu uma 

forte absorção, pelo setor de serviços, 

daqueles(as) que se desempregavam do mundo 

industrial, é necessário acrescentar que as 

mutações organizacionais, tecnológicas e de 

gestão também afetaram fortemente o mundo do 

trabalho nos serviços, que cada vez mais se 

submetem à racionalidade do capital e à lógica 

dos mercados. Como exemplos, poderíamos 

lembrar a enorme redução do contingente de 

trabalhadores bancários no Brasil dos anos de 

1990, em função da reestruturação do setor, ou 

ainda daqueles serviços públicos que foram 

privatizados e que geraram enorme desemprego. 

Com a inter-relação crescente entre 

mundo produtivo e setor de serviços, vale 

enfatizar que, em conseqüência dessas 

mutações, várias atividades no setor de serviços 

anteriormente consideradas improdutivas 

tornaram-se diretamente produtivas, 

subordinadas à lógica exclusiva da 

racionalidade econômica e da valorização do 

capital. Uma conseqüência positiva dessa 

tendência foi o significativo aumento dos níveis 

de sindicalização dos assalariados médios, 

ampliando o universo dos trabalhadores(as) 

assalariados(as), na nova e ampliada 

configuração da classe trabalhadora. 

5) Outra tendência presente no mundo do 

trabalho é a crescente exclusão dos jovens, que 

atingiram a idade de ingresso no mercado de 

trabalho e que, sem perspectiva e emprego, 

acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos 

trabalhos precários, dos desempregados, sem 

perspectivas de trabalho, dada a vigência da 

sociedade do desemprego estrutural. 

6) Paralelamente à exclusão dos jovens vem 

ocorrendo também a exclusão dos trabalhadores 

considerados “idosos” pelo capital, com idade 

próxima de 40 anos e que, uma vez excluídos do 

trabalho, dificilmente conseguem reingresso no 

mercado de trabalho. Somam-se, desse modo, 

aos contingentes do chamado trabalho informal, 

aos desempregados, aos “trabalhos voluntários” 

etc. O mundo do trabalho atual tem recusado os 

trabalhadores herdeiros da “cultura fordista”, 

fortemente especializados, que são substituídos 

pelo trabalhador “polivalente e multifuncional” 

da era toyotista. 

E, paralelamente a esta exclusão dos 

“idosos” e jovens em idade pósescolar, o mundo 

do trabalho, nas mais diversas partes do mundo, 

no Norte e no Sul, tem se utilizado da inclusão 

precoce e criminosa de crianças no mercado de 
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trabalho, nas mais diversas atividades 

produtivas. 

7) Como desdobramento destas tendências 

anteriormente apontadas, vem se desenvolvendo 

no mundo do trabalho uma crescente expansão 

do trabalho no chamado “Terceiro Setor”, 

assumindo uma forma alternativa de ocupação, 

por intermédio de empresas de perfil mais 

comunitários, motivadas predominantemente 

por formas de trabalho voluntário, abarcando 

um amplo leque de atividades, nas quais 

predominam aquelas de caráter assistencial, sem 

fins diretamente mercantis ou lucrativos e que 

se desenvolvem relativamente à margem do 

mercado. 

A expansão desse segmento é um 

desdobramento direto da retração do mercado 

de trabalho industrial e de serviços, num quadro 

de desemprego estrutural. Esta forma de 

atividade social, movida predominantemente 

por valores não-mercantis, tem tido certa 

expansão, por meio de trabalhos realizados no 

interior das ONGs e de outros organismos ou 

associações similares. Trata-se, entretanto, de 

uma alternativa extremamente limitada para 

compensar o desemprego estrutural, não se 

constituindo, em nosso entendimento, numa 

alternativa efetiva e duradoura ao mercado de 

trabalho capitalista. 

O “Terceiro Setor” acaba, em 

decorrência de sua próxima gênese e 

configuração, exercendo um papel funcional ao 

mercado, uma vez que incorpora parcelas de 

trabalhadores desempregados pelo capital e 

abandonados pela desmontagem do Welfare 

State. Se esse segmento tem a positividade de 

freqüentemente atuar à margem da lógica 

mercantil, parece-nos, entretanto, um equívoco 

entendê-lo como uma real alternativa duradoura 

e capaz de substituir a sociedade capitalista e de 

mercado. Essa alternativa tem o papel, em 

última instância, de funcionalidade ao sistema. 

Em suma: se o “Terceiro Setor” vem 

incorporando trabalhadores(as) que foram 

expulsos do mercado de trabalho formal e 

passam a desenvolver atividades não-lucrativas, 

não-mercantis, reintegrando-os, este pode ser 

considerado seu traço positivo. Ao incorporar – 

ainda que de modo também precário – aqueles 

que foram expulsos do mercado formal de 

trabalho, estes seres sociais se vêem não mais 

como desempregados, plenamente excluídos, 

mas realizando atividades efetivas, dotadas de 

algum sentido social e útil. Mas devemos 

reiterar que essas atividades são funcionais ao 

sistema, que hoje se mostra completamente 

incapaz de absorver os desempregados e 

precarizados. 

Com o desmonte do Welfare State e 

dos direitos sociais adquiridos ao longo da 

vigência da sociedade capitalista, essas 

atividades acabam suprindo em alguma medida 

as lacunas sociais que foram se abrindo. Como 

mecanismo minimizador do desemprego 

estrutural, elas cumprem uma função, ainda que 

limitadíssima. Porém, quando são concebidas 

como um momento efetivo de transformação 

social, convertem-se, em nosso entendimento, 

em uma nova forma de mistificação, que 

imagina ser capaz de alterar o sistema de capital 

em sua lógica, processo este que, sabemos, é 

muito mais complexo. 

8) Outra tendência que gostaríamos de apontar é 

a da expansão do trabalho em domicílio, 

permitida pela desconcentração do processo 

produtivo, pela expansão de pequenas e médias 

unidades produtivas. 

Por meio da telemática, com a 

expansão das formas de flexibilização e 

precarização do trabalho, com o avanço da 

horizontalização do capital produtivo, o trabalho 

produtivo doméstico vem presenciando formas 

de expansão em várias partes do mundo. 

Sabemos que a telemática (ou 

teleinformática) nasceu da convergência entre 

os sistemas de telecomunicações por satélite e 

por cabo, juntamente com as novas tecnologias 

de informação e a microeletrônica, 

possibilitando enorme expansão e a aceleração 

das atividades das transnacionais. Essa 

modalidade de trabalho tem se ampliado em 

grande escala, de que são exemplos a Benetton, 

a Nike, entre as inúmeras empresas que vêm 

aumentando as atividades de trabalho produtivo 

realizado no espaço domiciliar ou em pequenas 

unidades produtivas, conectadas ou integradas 

às empresas. Desse modo, o trabalho produtivo 

em domicílio mescla-se com o trabalho 

reprodutivo doméstico, aumentando as formas 

de exploração do contingente feminino. 

9) Há ainda uma última tendência que vamos 

indicar: no contexto do capitalismo 

mundializado, dado pela transnacionalização do 

capital e de seu sistema produtivo, a 

configuração do mundo do trabalho é cada vez 

mais transnacional. Com a reconfiguração, tanto 

do espaço quanto do tempo de produção, novas 

regiões industriais emergem e muitas 

desaparecem, além de inserirem-se cada vez 

mais no mercado mundial, como a indústria 

automotiva, na qual os carros mundiais 

praticamente substituem o carro nacional. 

Esse processo de mundialização 

produtiva desenvolve uma classe trabalhadora 

que mescla sua dimensão local, regional, 

nacional com a esfera internacional. Assim 

como o capital se transnacionalizou, há um 

complexo processo de ampliação das fronteiras 

no interior do mundo do trabalho. Assim como 

o capital dispõe de seus organismos 
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internacionais, a ação dos trabalhadores deve ser 

cada vez mais internacionalizada. 

Podemos exemplificar com a greve dos 

trabalhadores metalúrgicos da General Motors, 

nos EUA, de junho de 1998, iniciada em 

Michigan, em uma pequena unidade estratégica 

da empresa e que teve repercussões profundas 

em vários países. A ampliação do movimento 

foi crescente, na medida em que freqüentemente 

faltavam equipamentos e peças em diversas 

unidades da empresa. A unidade produtiva em 

Flint, que desencadeou a greve e que fornecia 

acessórios para os automóveis, ao paralisar suas 

atividades, afetou as demais unidades, 

paralisando praticamente todo o processo 

produtivo da GM, por falta de equipamentos e 

peças. 

Além de todas as transformações 

indicadas anteriormente, a classe trabalhadora 

também se conforma mundialmente. 

É este, portanto, o desenho compósito, 

diverso e heterogêneo que caracteriza a nova 

conformação da classe trabalhadora, a classe-

que-vivedo-trabalho: além das clivagens entre 

os trabalhadores estáveis e precários, homens e 

mulheres, jovens e idosos, nacionais e 

imigrantes, brancos e negros, qualificados e 

desqualificados, “incluídos e excluídos” etc., 

temos também as estratificações e 

fragmentações que se acentuam em função do 

processo crescente de internacionalização do 

capital. 

 

1.1. A nova forma de ser do trabalho 

Desse modo, para se compreender a 

nova forma de ser do trabalho, a classe 

trabalhadora hoje, é preciso partir de uma 

concepção ampliada de trabalho. Ela 

compreende a totalidade dos assalariados, 

homens e mulheres que vivem da venda da sua 

força de trabalho, não se restringindo aos 

trabalhadores manuais diretos, incorporando 

também a totalidade do trabalho social, a 

totalidade do trabalho coletivo que vende sua 

força de trabalho como mercadoria em troca de 

salário. 

Ela incorpora tanto o núcleo central do 

proletariado industrial, os trabalhadores 

produtivos que participam diretamente do 

processo de criação de mais-valia e da 

valorização do capital (que hoje, como vimos 

acima, transcende em muito as atividades 

industriais, dada a ampliação dos setores 

produtivos nos serviços) e abrange também os 

trabalhadores improdutivos, cujo trabalhos não 

criam diretamente mais-valia, uma vez que são 

utilizados como serviço, seja para uso público, 

como os serviços públicos, seja para uso 

capitalista. Podemos também acrescentar que os 

trabalhadores improdutivos, criadores de 

antivalor no processo de trabalho, vivenciam 

situações muito aproximadas com aquelas 

experimentadas pelo conjunto dos trabalhadores 

produtivos. 

A classe trabalhadora, hoje, também 

incorpora o proletariado rural, que vende a sua 

força de trabalho para o capital, de que são 

exemplos os assalariados das regiões 

agroindustriais, e incorpora também o 

proletariado precarizado, o proletariado 

moderno, fabril e de serviços, part-time, que se 

caracteriza pelo vínculo de trabalho temporário, 

pelo trabalho precarizado, em expansão na 

totalidade do mundo produtivo. 

Inclui, ainda, em nosso entendimento, a 

totalidade dos trabalhadores desempregados. 

Naturalmente, em nosso desenho 

analítico não fazem parte da classe trabalhadora 

moderna os gestores do capital, pelo papel 

central que exercem no controle, na gestão e no 

sistema de mando do capital. 

Estão excluídos também os pequenos 

empresários, a pequena burguesia urbana e rural 

que é proprietária e detentora, ainda que em 

pequena escala, dos meios de sua produção. E 

estão excluídos também aqueles que vivem de 

juros e da especulação. 

Compreender, portanto, a classe-que-

vive-do-trabalho, a classe trabalhadora hoje, de 

modo ampliado, implica entender este conjunto 

de seres sociais que vivem da venda da sua 

força de trabalho, que são assalariados e 

desprovidos dos meios de produção. Como todo 

trabalho produtivo é assalariado, mas nem todo 

trabalhador assalariado é produtivo, uma noção 

contemporânea de classe trabalhadora deve 

incorporar a totalidade dos(as) trabalhadores(as) 

assalariados(as). 

A classe trabalhadora, portanto, é mais 

ampla que o proletariado industrial produtivo do 

século passado, embora este ainda se constitua 

em seu núcleo fundamental. Ela tem, portanto, 

uma conformação mais fragmentada, mais 

heterogênea, mais complexificada. Que somente 

pode ser apreendida se partirmos de uma noção 

ampliada de trabalho. 

E apresentar essa processualidade 

multiforme é muito diferente, como vimos, do 

que afirmar o fim do trabalho ou até mesmo o 

fim da classe trabalhadora. 

O que, entretanto, torna-se relevante é 

entender as formas e os mecanismos do 

envolvimento no interior da fábrica moderna. 

 

2. A fábrica moderna e as novas formas do 

envolvimento 

2.1. A dimensão ontológica do envolvimento 

do trabalho 

Para compreendermos a significação 

ontológica do envolvimento do trabalho sob a 
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produção capitalista é importante compreender 

o conceito de subsunção, utilizado por Marx no 

“Capítulo VI Inédito” de O Capital, e seu 

desdobramento em formal e real. Em primeiro 

lugar, o termo “subsunção” indica e caracteriza 

a relação entre o trabalho e o capital. À primeira 

vista, poderia parecer mais oportuno denominá-

lo “submissão”, já que se trata de expressar a 

relação que surge quando o trabalhador vende 

sua força de trabalho ao capital, a ele se 

submetendo. No entanto, subsunção expressa 

que a força de trabalho vem a ser, ela mesma, 

incluída e como que transformada em capital: o 

trabalho constitui o capital. Constitui-o 

negativamente, pois é nele integrado no ato de 

venda da força de trabalho, pelo qual o capital 

adquire, com essa força, o uso dela; uso que 

constitui o próprio processo capitalista de 

produção. O termo “submissão” não ressalta a 

relação por ter em seu conteúdo uma certa carga 

de “docilidade”. Na verdade, nas relações 

trabalho/capital, além e apesar de o trabalho 

“subordinar-se” ao capital, ele é um elemento 

vivo, em permanente medição de forças, 

gerando conflitos e oposições ao outro pólo 

formador da unidade que é a relação e o 

processo social capitalista. 

Dessa maneira, o que é especifico é que 

a força de trabalho, além de ser um dos 

elementos constitutivos da relação social que a 

aprisiona e “submete”, é também um elemento 

que nega aquela relação e por isso mesmo sua 

“subordinação” precisa ser reiteradamente 

afirmada. É neste processo que o capital visa a 

superar uma subordinação (melhor: subsunção) 

meramente formal, transformando-a em real 

(subsunção real), com o corolário de que a 

transformação da força de trabalho em capital 

acaba por consolidar-se socialmente. 

Desde a sua origem, o modo capitalista 

de produção pressupõe um envolvimento 

operário, ou seja, formas de captura da 

subjetividade operária pelo capital, ou, mais 

precisamente, da sua subsunção à lógica do 

capital (observando que o termo “subsunção” 

não é meramente “submissão” ou 

“subordinação”, uma vez que possui um 

conteúdo dialético – mas é algo que precisa ser 

reiteradamente afirmado). O que muda é a 

forma de implicação do elemento subjetivo na 

produção do capital, que, sob o 

taylorismo/fordismo, ainda era meramente 

formal e com o toyotismo tende a ser real, com 

o capital buscando capturar a subjetividade 

operária de modo integral. 

 

2.2. Formas do envolvimento operário no 

fordismo/taylorismo 

Em primeiro lugar, no taylorismo e no 

fordismo, a “integralização” da subsunção da 

subjetividade operária à lógica do capital, a 

“racionalização total”, ainda era meramente 

formal, já que, como salientou Gramsci, na 

linha de montagem, as operações produtivas 

reduziam-se ao “aspecto físico maquinal” 

(Gramsci, 1985). 

O fordismo ainda era, de certo modo, 

uma “racionalização inconclusa”, pois, apesar 

de instaurar uma sociedade “racionalizada”, não 

conseguiu incorporar à racionalidade capitalista 

na produção as variáveis psicológicas do 

comportamento operário, que o toyotismo 

procura desenvolver por meio dos mecanismos 

de comprometimento operários, que aprimoram 

o controle do capital na dimensão subjetiva. 

Em contrapartida, o toyotismo não 

possui a pretensão de instaurar uma sociedade 

“racionalizada”, mas apenas uma “fábrica 

racionalizada”. É a partir do processo de 

produção intrafábrica (e na relação entre 

empresas) que ele procura reconstituir a 

hegemonia do capital, instaurando, de modo 

pleno, a subsunção real da subjetividade 

operária pela lógica do capital. Ele procura, 

mais do que nunca, reconstituir algo que era 

fundamental na manufatura: o “velho nexo 

psicofísico do trabalho profissional qualificado 

– a participação ativa da inteligência,da fantasia, 

da iniciativa do trabalho” (Gramsci, 1985). 

O toyotismo restringe o nexo da 

hegemonia do capital à produção, recompondo, 

a partir daí, a articulação entre consentimento 

operário e controle do trabalho. É por isso que, 

mais do que nunca, salienta-se a centralidade 

estratégica de seus protocolos organizacionais e 

institucionais. É apenas sobre eles que se 

articula a hegemonia do capital na produção. 

Este é, com certeza, seu “calcanhar-de-aquiles”, 

na medida em que, ao reduzir o nexo da 

hegemonia do capital apenas à esfera intrafabril 

(ou entre empresas), não o ampliando para além 

da cadeia produtiva central, para o corpo social 

total, o toyotismo permanece limitado em sua 

perspectiva política, principalmente se o 

compararmos ao arranjo fordista. Por isso, sob o 

toyotismo, agudiza-se a contradição entre 

racionalidade intra-empresa e irracionalidade 

societal. 

 

2.3. O toyotismo como uma nova forma do 

envolvimento operário 

Com o toyotismo, tende a ocorrer uma 

racionalização do trabalho que, por se instaurar 

sob o capitalismo manipulatório, constitui-se, 

em seus nexos essenciais, por meio da inserção 

engajada do trabalho assalariado na produção do 

capital (o que Coriat denominou de 

“engajamento estimulado”). Ocorre uma nova 

orientação na constituição da racionalização do 

trabalho, com a produção capitalista, sob as 
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injunções da mundialização do capital, 

exigindo, mais do que nunca, a captura integral 

da subjetividade operária (o que explica, 

portanto, os impulsos desesperados – e 

contraditórios – do capital para conseguir a 

parceria com o trabalho assalariado). 

É claro que a operação de captura da 

subjetividade operária pela lógica do capital é 

algo posto – e reposto – pelo modo de produção 

capitalista. Ela é intrínseca à própria subsunção 

do trabalho ao capital. 

Só que é sob o toyotismo que a captura 

da subjetividade operária adquire o seu pleno 

desenvolvimento, um desenvolvimento real e 

não apenas formal. 

Apesar de o toyotismo pertencer à 

mesma lógica de racionalização do trabalho do 

taylorismo/fordismo, o que implica considerá-lo 

uma continuidade com respeito a ambos, ele 

tenderia, em contrapartida, a surgir como um 

controle do elemento subjetivo da produção 

capitalista que estaria posto no interior de uma 

nova subsunção real do trabalho ao capital – o 

que seria uma descontinuidade com relação ao 

taylorismo/fordismo. 

Na verdade, a introdução da 

maquinaria complexa, das novas máquinas 

informatizadas que se tornam inteligentes, ou 

seja, o surgimentode uma nova base técnica do 

sistema sociometabólico do capital, que propicia 

um novo salto da subsunção real do trabalho ao 

capital, exige, como pressuposto formal 

ineliminável, os princípios do toyotismo, no 

qual a captura da subjetividade operária é uma 

das precondições do próprio desenvolvimento 

da nova materialidade do capital. As novas 

tecnologias microeletrônicas na produção, 

capazes de promover um novo salto na 

produtividade do trabalho, exigiriam, como 

pressuposto formal, o novo envolvimento do 

trabalho vivo na produção capitalista. 

Sob o toyotismo, a alienação (ou 

estranhamento/Entfremdung) do trabalho 

encontra-se, em sua essência, preservada. Ainda 

que fenomenicamente minimizada pela redução 

da separação entre a elaboração e a execução, 

pela redução dos níveis hierárquicos no interior 

das empresas, a subjetividade que emerge na 

fábrica ou nas esferas produtivas de ponta tende 

a ser a expressão de uma existência inautêntica 

e estranhada, para recorrer à formulação de N. 

Tertulian (1996). 

Apesar de o operário da fábrica 

toyotista contar com maior “participação” nos 

projetos que nascem das discussões dos círculos 

de controle de qualidade, com maior 

“envolvimento” dos trabalhadores, a 

subjetividade que então se manifesta encontra-

se estranhada com relação ao que se produz e 

para quem se produz. 

Se o fordismo expropriou e transferiu o 

savoir-faire do operário para a esfera da 

gerência científica, para os níveis de elaboração, 

o toyotismo tende a re-transferi-lo para a força 

de trabalho, mas o faz visando a apropriar-se 

crescentemente da sua dimensão intelectual, das 

suas capacidades cognitivas, procurando 

envolver mais forte e intensamente a 

subjetividade operária. Os trabalhos em equipes, 

os círculos de controle, as sugestões oriundas do 

chão da fábrica, são recolhidos e apropriados 

pelo capital nessa fase de reestruturação 

produtiva. Suas idéias são absorvidas pelas 

empresas, após uma análise e comprovação de 

sua exeqüibilidade e vantagem (lucrativa) para o 

capital. 

Mas o processo não se restringe a essa 

dimensão, uma vez que parte do saber 

intelectual do trabalho é transferida para as 

máquinas informatizadas, que se tornam mais 

inteligentes. Como a máquina não pode  

suprimir  o trabalho humano, ela necessita de 

uma maior interação entre a subjetividade que 

trabalha e o novo maquinário inteligente. Surge, 

portanto, o envolvimento interativo que 

aumenta ainda mais o estranhamento do 

trabalho, ampliando as formas modernas de 

fetichismo, distanciando ainda mais a 

subjetividade do exercício de uma cotidianidade 

autêntica e autodeterminada. 

Na verdade, com a aparência de um 

despotismo mais brando, a sociedade produtora 

de mercadorias torna, desde o seu nível 

microcósmico, dado pela fábrica toyotista, ainda 

mais profunda e interiorizada a condição do 

estranhamento presente na subjetividade 

operária e dissemina novas objetivações 

fetichizadas que se impõem à classe-que-vive-

do-trabalho. Um exemplo forte é dado pela 

necessidade crescente de qualificar-se melhor e 

preparar-se mais para conseguir trabalho. Parte 

importante do “tempo livre” dos trabalhadores 

está crescentemente voltada para adquirir 

“empregabilidade”, palavra-fetiche que o capital 

usa para transferir aos trabalhadores as 

necessidades de sua qualificação, que 

anteriormente eram em grande parte realizadas 

pelo capital (ver Bernardo, 2001). 

 

3. Dimensões da alienação/estranhamento e 

do fetichismo capitalista 

Como salientamos anteriormente, 

naquela parcela aparentemente mais “estável” e 

inserida da força de trabalho que exerce o 

trabalho intelectual, o estranhamento permanece 

e mesmo se complexifica nas atividades de 

ponta do ciclo produtivo. No pólo mais 

intelectualizado da classe trabalhadora, as 

formas de fetichismo têm uma concretude 

particularizada, mais complexificada (mais 
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“humanizada” em sua essência 

desumanizadora), dada pelas novas formas de 

“envolvimento” e interação entre trabalho vivo 

e maquinaria informatizada. É o que destacamos 

em nossa análise sobre as formas de 

envolvimento operário na fábrica toyotista. 

A alienação/estranhamento é ainda 

mais intensa nos estratos precarizados da força 

humana de trabalho, que vivenciam as 

condições mais desprovidas de direitos e em 

condições de instabilidade cotidiana, dada pelo 

trabalho part-time, temporário, e precarizado. 

Sob a condição da precarização, o 

estranhamento assume a forma ainda mais 

intensificada e mesmo brutalizada, pautada pela 

perda (quase) completa da dimensão de 

humanidade. Nos estratos mais penalizados pela 

precarização/exclusão do trabalho, o 

estranhamento e o fetichismo capitalista são 

diretamente mais desumanizadores e bárbaros 

em suas formas de vigência. E é o que estamos 

presenciando hoje, intensamente, em tantas 

partes do mundo e em particular na América 

Latina. Da explosão de Los Angeles, em 1992, 

às explosões de Seattle, em 1999, assistimos a 

muitas manifestações de revolta contra os 

estranhamentos, daqueles que são precarizados 

ou mesmo expulsos do mundo do trabalho e, 

conseqüentemente, impedidos de vivenciarem 

uma vida dotada de algum sentido. 

Sob a condição da separação absoluta 

do trabalho, a alienação assume a forma de 

perda de sua própria unidade: trabalho e lazer, 

meios e fins, vida pública e vida privada, entre 

outras formas de disjunção dos elementos de 

unidade presentes na sociedade do trabalho. 

Expandemse, desse modo, as formas de 

alienação dos que se encontram à margem do 

processo de trabalho. Contrariamente à 

interpretação que vê a transformação 

tecnológica movendo-se em direção à idade de 

ouro de um capitalismo saneado, próspero e 

harmonioso, estamos presenciando um processo 

histórico de desintegração, que se dirige para 

um aumento do antagonismo, o aprofundamento 

das contradições do capital. Quanto mais o 

sistema tecnológico da automação e das novas 

formas de organização do trabalho avança, mais 

a alienação tende em direção a limites 

absolutos. Quando se pensa na enorme massa de 

trabalhadores desempregados, as formas de 

absolutização da alienação são diferenciadas. 

Variam da rejeição da vida social, do 

isolamento, da apatia e do silêncio (da maioria) 

até a violência e agressão diretas. Aumentam os 

focos de contradição entre os desempregados e a 

sociedade como um todo, entre a 

“racionalidade” no âmbito produtivo e a 

“irracionalidade” no universo societal. Os 

conflitos tornam-se um problema social, mais 

do que uma questão empresarial, transcendendo 

o âmbito fabril e atingindo o espaço público e 

societal. 

Muitas manifestações de revolta contra 

os estranhamentos ocorreram entre aqueles que 

foram expulsos do mundo do trabalho e, 

conseqüentemente, impedidos de ter uma vida 

dotada de algum sentido. A desumanização 

segregadora leva ao isolamento individual, às 

formas de criminalidade, à formação de guetos 

de setores excluídos, até a formas mais ousadas 

de explosão social que, entretanto, não podem 

ser vistas meramente em termos de coesão 

social da sociedade como tal, isoladas das 

contradições da forma de produção capitalista 

(que é produção de valor e de mais-valor). 

 

4. O impacto das novas formas de 

alienação/estranhamento na subjetividade da 

classe trabalhadora 

Nessa fase de mundialização do capital, 

caracterizada pelo desemprego estrutural, pela 

redução e precarização das condições de 

trabalho, evidencia-se a existência de uma 

materialidade adversa aos trabalhadores, um 

solo social que constrange ainda mais o 

afloramento de uma subjetividade autêntica, ou 

seja, de uma subjetividade para-si (ver 

Tertulian, 1993). Múltiplas formas de 

fetichizações e reificações poluem e permeiam o 

mundo do trabalho, com repercussões enormes 

na vida fora do trabalho, na esfera da 

reprodução societal, na qual o consumo de 

mercadorias, materiais ou imateriais, também 

está em enorme medida estruturado pelo capital. 

Dos serviços públicos cada vez mais 

privatizados, até o turismo, no qual o “tempo 

livre” é instigado a ser gasto no consumo dos 

shoppings, são enormes as evidências do 

domínio do capital na vida fora do trabalho, que 

colocam obstáculos ao desenvolvimento de uma 

subjetividade autêntica, ou seja, uma 

subjetividade capaz de aspirar a uma 

personalidade não mais particular nem 

meramente reduzida a sua “particularidade”.A 

alienação/estranhamento e os novos fetichismos 

que permeiam o mundo do trabalho tendem a 

impedir a autodeterminação da personalidade e 

a multiplicidade de suas qualidades e atividades. 

Nessas condições, a subjetividade da 

classe é transformada em um objeto, em um 

“sujeito-objeto”, que funciona para a auto-

afirmação e a reprodução de uma força 

estranhada. O indivíduo chega a auto-alienar 

suas possibilidades mais próprias, vendendo por 

exemplo sua força de trabalho sob condições 

que lhe são impostas, ou, em outro plano, 

sacrifica-se ao consumo de prestígio, “imposto 

pela lei de mercado” (Tertulian, 1993). 
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Entretanto, é importante salientar que a 

vida cotidiana não se mostra meramente como o 

espaço por excelência da vida alienada, mas, ao 

contrário, como um campo de disputa entre a 

alienação e a desalienação. Como observamos 

no tocante à subsunção do trabalho ao capital, 

nas relações trabalho/capital, além e apesar de o 

trabalho “subordinar-se” ao capital, ele é um 

elemento vivo, em permanente medição de 

forças, gerando conflitos e oposições ao outro 

pólo formador da unidade que é a relação e o 

processo social capitalista. 
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AA  TTEERRAAPPIIAA  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  EEMM  TTEEMMPPOOSS  

DDEE  NNEEOOLLIIBBEERRAALLIISSMMOO::    AAPPOONNTTAAMMEENNTTOOSS  

AA  UUMMAA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

WWaallddeezz  CCaavvaallccaannttee  BBeezzeerrrraa11  

Neste texto busca-se analisar, com base 

no referencial teórico de perspectiva marxista, o 

processo contemporâneo de implementação do 

neoliberalismo no Brasil e os consequentes 

desdobramentos do mesmo nas políticas sociais 

estatais, bem como tecer algumas reflexões 

críticas sobre possíveis impactos desse processo 

na Terapia Ocupacional enquanto prática social 

ligada à realidade histórico-concreta.  Para 

tanto,  inicialmente abordar-se-á  de forma 

sintética, tendo em vista sua complexidade, a 

dinâmica econômica e política  global  que 

estabeleceu as bases para a implementação desta 

contra-reforma
2
  em nosso país, para 

posteriormente inferir-se algumas considerações 

críticas sobre os rebatimentos desse processo na 

profissão. 

Em fins da década de 1960, o 

capitalismo, que vivenciava desde o pós-

segunda guerra mundial uma taxa de 

crescimento nunca antes vista na sua história, 

começou a dar seus primeiros sinais de crise. As 

políticas sociais estruturantes do Estado de bem-

estar social não conseguiram mais dar respostas 

para contornar a crise que vinha tomando 

proporções globais e o sistema entrou em 

recessão. Neste contexto, visando superar a 

crise instalada, iniciou-se  um vasto processo de 

reestruturação do capital e as idéias neoliberais 

ganharam força em âmbito mundial. 

No Brasil, as influências neoliberais 

expressaram-se, inicialmente, a partir de 1990 

na gestão do presidente Fernando Collor de 

Melo. Entretanto, foi somente com os governos 

de Fernando Henrique Cardoso (FHC) que as 

medidas neoliberais tornaram-se mais nítidas 

através da maior abertura da economia aos 

capitais internacionais, privatização do 

patrimônio público e da redução dos direitos 

sociais com a desregulamentação das leis 

trabalhistas (FALEIROS, 2000). 

No contexto da gestão FHC tem início 

oficial o que os pesquisadores vêm 

denominando de contra-reforma do Estado 

brasileiro, incluída no projeto de Emenda 

Constitucional nº 173, e tendo como principal 

responsável o então ministro da Administração 

e Reforma do Estado (extinto MARE) Luiz 

Carlos Bresser Pereira. Para Pereira, o Brasil foi 

atingido por uma dura crise fiscal nos anos 

1980, decorrente dos gastos sociais e acirrada 

pela crise da dívida externa e pelas práticas de 

mailto:giovanni.alves@uol.com.br
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populismo econômico, tornando-se essencial a 

superação das orientações populistas e 

desenvolvimentistas para o enfrentamento da 

referida crise (BEHRING, 2008). Entretanto 

este foi na verdade um argumento para a defesa 

neoliberal de corte dos gastos sociais, pois como 

destaca Montaño (2007, p. 187),  
se há escassez de recursos estatais, ela está 

mais atrelada às privatizações de empresas 

superavitárias, à história clientelista do 

Estado, à corrupção, ao constante 

financiamento direto ou indireto ao capital, 
à perda de arrecadação pela sonegação de 

grandes empresas e produto também da 

informalização do trabalho, das falências de 

empresas nacionais e do aumento do 
desemprego, e não pelo destino dos parcos 

recursos que eram dirigidos à atividade 

social no Estado. 

A partir daí, propõe-se uma redefinição 

do papel do Estado no Brasil em sua relação 

com o mercado e a sociedade civil. As funções 

do Estado são assim estabelecidas: o Núcleo 

Estratégico, que formula políticas públicas, 

legisla e controla sua execução, composto pelos  

três poderes; o Setor de Atividades Exclusivas, 

onde são prestados serviços que só o Estado 

pode realizar, a exemplo da previdência básica, 

educação básica, segurança e outros; o Setor de 

Atividades Não-Exclusivas, onde o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações  

públicas não-estatais e privadas, incluindo 

escolas, universidades, hospitais, ambulatórios, 

creches, centros de pesquisa, entidades de 

assistência social (em especial para crianças, 

adolescentes e idosos), museus e etc.; e o  Setor 

de Bens e Serviços para o Mercado, a exemplo 

de empresas não assumidas pelo capital privado 

(BEHRING, 2008, PEREIRA,  

1997). [Grifos nossos]. 

É precisamente no núcleo de serviços 

não-exclusivos que o governo estabelece as 

premissas da contra-reforma através da 

transferência desses serviços para as 

organizações sociais, as quais executarão 

atividades mediante um contrato de gestão e, à 

medida que uma organização social for criada, 

uma instituição estatal correspondente será 

extinta. (CAVALCANTI, 2001, 

SIMIONATTO, 2007).  

Entretanto, Barreto apud Behring 

(2003) aponta os riscos desse projeto. Para, a 

autora o contrato de gestão não assegura o 

compromisso do Estado para com essas 

organizações, visto que nada existe em termos 

jurídico-legais. Além disso, esse projeto não 

assegura a responsabilidade pública sobre a 

questão social, o que coloca em risco a 

legitimidade das políticas sociais como do 

Estado e como questão de justiça social, tal 

como preconizado pela Constituição Federal de 

1988. A autora aponta ainda a vulnerabilidade 

dessas instituições aos grupos de interesse, bem 

como o poder discriminatório do Executivo, o 

que poderia levar a uma privatização ainda 

maior do Estado, uma vez que “na medida em 

que os recursos advindos do setor privado são 

injetados nessas entidades, abre-se brecha a 

ingerência dos interesses privados sobre a 

prestação de serviços. Essa possibilidade é 

inclusive agravada pela perspectiva da redução 

gradual dos recursos estatais, na proporção em 

que aumenta a participação do capital privado 

nas organizações” (BARRETO  apud 

BEHRING, 2003, p. 110). 

A parceria entre Estado e Organizações 

Sociais, mais do que um estímulo estatal para a 

ação cidadã, representa a desresponsabilização 

do Estado em relação às necessidades sociais e a 

sua transferência para o setor privado, seja para 

fins lucrativos ou públicos. É neste contexto da 

contra-reforma do Estado que o “terceiro setor” 

encontra um terreno fértil para a sua expansão, 

já que assume uma importante funcionalidade 

para com o projeto neoliberal (MONTAÑO,  

2007). Este setor é composto de organizações 

sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela 

ênfase na participação voluntária, num âmbito 

não-governamental, dando continuidade às 

práticas tradicionais da caridade, da filantropia e 

do mecenato; trata-se de um amplo conjunto de 

organizações e iniciativas privadas, atuando no  

interesse público, nãoestatal (FERNANDES, 

1997 apud YASBEK, 1998). 

Com tais características, o “terceiro 

setor” é incorporado pelo que foi denominado 

no PDRE do MARE de Programa de 

Publicização, remetendo à implementação da 

seguridade ao mundo privado, a ser assumida 

por agências e organizações sociais, na condição 

de atividades não exclusivas do Estado. 

Evidentemente, não podemos generalizar que 

todas as ações desenvolvidas por esse setor 

sejam ruins, ou que não dêem resultados 

positivos. Defendemos que ele acaba 

encobrindo a remodelação por qual passa o 

Estado no contexto das contrareformas 

neoliberais.  

A seguridade social, enquanto modelo 

de proteção social que ficou definido na 

Constituição de 1988 como um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade civil, destinados a 

assegurar os direitos relativos à saúde, 

previdência e assistência social passa, a partir 

do contexto neoliberal, por profundas 

mudanças. Da década de 1990 até a atualidade, 

as políticas sociais devem sofrer uma profunda 

reorientação política.  

Tornando-se focalizadas, ou seja, 

dirigidas de forma segmentada, aos indivíduos 

mais pauperizados e opondo-se ao princípio da 
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solidariedade universal; descentralizadas, 

passando para o nível municipal/local a 

responsabilidade de executar e financiar as 

políticas sociais; e privatizadas, transferidas 

para o mercado e vendidas ao consumidor como 

uma nova fonte de lucro ou repassadas para o 

“terceiro setor” (MONTAÑO, 1999; 2007). 

Feita essa análise sobre o contexto de 

crise e reestruturação do capital a partir da 

década de 1970, com suas conseqüentes 

implicações para o Estado brasileiro, podemos 

agora fazer alguns apontamentos teórico-

reflexivos sobre os possíveis impactos desse 

processo na Terapia Ocupacional. 

Antes de tudo, reafirmamos a 

necessidade de perceber a profissão como uma 

prática social ligada ao contexto histórico da 

sociedade capitalista. Somente desse modo 

nota-se que as transformações engendradas pelo 

capitalismo na atualidade, ou seja, essas 

transformações que acabei de tratar, exercem 

influências sobre a profissão, seja no seu 

mercado de trabalho, nas demandas postas ao 

profissional ou na formação acadêmica. 

Ao analisarmos o desenvolvimento 

histórico da Terapia Ocupacional, identifica-se 

uma estreita relação entre a sua gênese e os 

processos de modificação na postura do Estado.  

Este ao assumir os problemas sociais 

como de sua responsabilidade, passa a requisitar 

a intervenção de técnicos especializados, dentre 

eles o terapeuta ocupacional, para atuarem 

através das políticas sociais estatais no 

atendimento às necessidades sociais 

(CAVALCANTE, TAVARES E BEZERRA, 

2008; LOPES, 1999; MEDEIROS, 2003; 

SOARES, 1991). Assim, o terapeuta 

ocupacional encontrou (e ainda encontra) nas 

políticas sociais (saúde, educação, previdência 

e, mais recentemente, a assistência social) seu 

principal mecanismo de intervenção profissional 

e no Estado o seu maior empregador, realidade 

reafirmada por Bezerra et. al (2009), os quais 

constataram que 60% dos profissionais de 

Maceió estavam inseridos no setor público 

estatal, seja municipal, estadual ou federal. 

É partindo dessa compreensão que 

atentamos para a importância da análise das  

transformações implementadas pelo 

neoliberalismo na contemporaneidade e  da  

apropriação dessa discussão pela Terapia 

Ocupacional,  pois, seguindo nossa perspectiva 

de análise, é evidente que a profissão sentirá os 

desdobramentos desse processo. Nesse sentido, 

tendo em vista o cariz regressivo das estratégias 

neoliberais de transformar do Estado, podemos 

inferir algumas possíveis repercussões dessas 

mudanças na Terapia Ocupacional: 

- primeiro, retração do mercado de trabalho 

estável na esfera estatal e expansão dos postos 

de trabalho instáveis e precarizados no “terceiro 

setor” devido a constante desresponsabilização 

do Estado na  execução das políticas sociais, 

fato este já constatado empiricamente por 

Bezerra e Tavares (2009); 

- segundo, aumento da precarização das 

condições e relações de trabalho do terapeuta 

ocupacional e queda na qualidade dos serviços 

prestados, haja vista que a precarização das 

políticas sociais, através da redução do seu 

financiamento em consonância com o proposto 

pela contra-reforma analisada logo acima, 

acarretará na diminuição de recursos para 

intervenção profissional nos diversos espaços 

institucionais de atuação; 

- terceiro, aumento das demandas sociais postas 

ao terapeuta ocupacional, uma vez que a parca 

intervenção do Estado nos problemas sociais 

ocasiona o aumento da pobreza, da violência, do 

uso de drogas, formação de bolsões de miséria, 

da deterioração dos vínculos sociais, seja na 

família ou no trabalho, enfim, gera o aumento 

das populações em situação de vulnerabilidade e 

desfiliação social; 

- quarto, todas essas implicações do 

neoliberalismo na prática do terapeuta 

ocupacional levarão também a necessidade de 

refletir a formação profissional e a nossa 

produção científica com vistas à elaboração de 

proposições teóricas, políticas, éticas e técnicas 

para o desenvolvimento de novas competências 

profissionais e estratégias de intervenção 

visando responder de modo qualificado às novas 

necessidades sociais postas ao terapeuta 

ocupacional. 

Considerando esses aspectos, percebe-

se nos aparatos legais referentes à profissão uma 

preocupação com o que poderíamos chamar de 

mudança do perfil profissional ou até mesmo de 

uma reconfiguração da Terapia Ocupacional no 

cenário brasileiro contemporâneo.  

Como exemplo desse processo, posso 

citar as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Terapia 

Ocupacional (Resolução CNE/CES 6/2002) e a 

Resolução nº. 383/2010, que dispõe sobre as 

competências profissionais na nova área de 

atuação denominada de Terapia Ocupacional 

nos Contextos Sociais, reconhecida oficialmente 

pela Resolução COFFITO nº. 366/2009.  

Analisando, portanto, as atuais 

diretrizes curriculares, observa-se a preocupação 

da formação profissional em responder às 

mudanças da realidade, bem como a 

necessidade de compreender a Terapia 

Ocupacional em sua relação com as políticas 

sociais (não só a de saúde) e com as relações 

sociais em geral com o  intuito de fornecer 

subsídios para o profissional intervir sobre a 

realidade de modo crítico e reflexivo. Percebes-
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se nessas diretrizes que as demandas 

profissionais são alargadas e o caráter de 

profissional da reabilitação, presente de modo 

decisivo nos primórdios da profissão, passa a 

conviver com ações de prevenção e promoção 

focadas no coletivo e ações não assistenciais, 

como as de gestão e consultoria (BRASIL, 

2002). 

Com a Resolução nº. 383/2010, o 

terapeuta ocupacional, que até então tinha sua 

atuação mediada principalmente pelas políticas 

sociais de saúde e previdência, nesta última 

através dos serviços de reabilitação profissional, 

teve agora sua inserção na política de assistência 

social, passando a ter sua atuação 

regulamentada em todas as políticas que 

compõem o tripé da seguridade social: saúde, 

previdência e assistência social. Ainda nessa 

resolução fica definido que o terapeuta 

ocupacional é profissional competente para 

atuar em todos os níveis de complexidade da 

política de assistência social, utilizando a 

atividade como “tecnologia de mediação sócio-

ocupacional” para favorecer o pertencimento 

social e o acesso às trocas econômicas e ao 

mercado de trabalho; de um modo geral, 

atuando na perspectiva do empoderamento das 

pessoas, famílias, grupos e comunidades 

(COFFITO, 2010). 

Além das diretrizes curriculares e da 

Resolução nº. 383/2010, na própria política de  

saúde é possível encontrar elementos que 

refletem as mudanças societárias desencadeadas 

a partir do ajuste neoliberal no Brasil e que vêm 

requisitando ações do terapeuta ocupacional.  

Destacamos aqui os programas de 

atenção básica em saúde, como a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e mais recentemente os 

Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

Nesse sentido, a priorização das ações de saúde 

básica se constitui, a nosso ver, uma expressão 

do avanço neoliberal e da redução dos gastos 

sociais do Estado por meio da focalização das 

políticas sociais, pois em 1993, ano que 

antecede a criação do Programa de Saúde da 

Família (PSF) no Brasil, o relatório do BM 

sobre os investimentos na área da saúde 

“recomenda” a redução de gastos no setor 

através do direcionamento destes para a 

população pobre com a expansão da atenção 

básica e racionalização da utilização dos 

serviços de alto custo (MENICUCCI, 2003; 

MALFITANO e LOPES, 2003). Desde então, o 

terapeuta ocupacional tem sido requisitado a 

desenvolver práticas na atenção básica com o 

enfoque individual e coletivo de caráter 

preventivo e de promoção de saúde, tendo 

inclusive sua inserção reconhecida e garantida 

legalmente nos NASF pelo Ministério da Saúde. 

Pensamos que essa inserção do 

terapeuta ocupacional na assistência social e a 

valorização de práticas voltadas para sujeitos 

coletivos, tanto na assistência social quanto na 

saúde, refletem as exigências  da proposta da 

seguridade social para os profissionais em 

resposta as recentes mudanças societárias. A 

primeira proposta que norteia os princípios da 

seguridade social na Constituição de 1988 

aposta no avanço da democracia, fundada na 

participação e no controle popular; na 

universalização dos direitos; na garantia da 

gratuidade no acesso aos serviços e na 

integralidade das ações voltadas à defesa da 

cidadania de todos na perspectiva da igualdade. 

A referida proposta requer, conseqüentemente, 

ações voltadas para o fortalecimento dos 

coletivos, dos direitos sociais e à necessidade de 

organização para a sua defesa, construindo 

alianças com os usuários dos serviços na sua 

efetivação (IAMAMOTO,2010). 

Acreditamos, portanto, que é essa nova 

configuração das políticas sociais que tem 

requerido dos terapeutas ocupacionais, assim 

como de outros profissionais, novas 

competências e habilidades. Assim, os 

terapeutas ocupacionais estão sendo chamados a 

atuar no âmbito da formulação e gestão das 

políticas sociais e não só na sua execução, 

ampliando seu espaço de intervenção para 

atividades relacionadas ao controle social, à 

elaboração de programas e projetos sociais, 

ações comunitárias de promoção voltadas para 

sujeitos coletivos, enfim, como na própria 

legislação aparece voltadas para o 

empoderamento desses coletivos com o intuito 

de ampliar a sua participação social. 

A partir do exposto, cabe-nos apenas, a 

guisa de conclusão, ressaltar mais uma vez que 

os processos de orientação neoliberal, 

desencadeados a partir da crise capitalista da 

década de 1970, provocam uma série de 

mudanças no mundo do  trabalho e nas políticas 

socais que repercutem em todas as profissões  

que encontram nessas políticas a mediação para 

a intervenção profissional. Nesse sentido, 

destacamos a importância dessa discussão no 

âmbito da Terapia Ocupacional, pois ao inserir-

se nos diversos espaços de atuação profissional 

para intervir através  das políticas sociais, que 

nesse contexto passam por um processo de 

precarização, o terapeuta ocupacional também 

sentirá as inflexões dessa processualidade noseu 

fazer cotidiano, ao se deparar  não só  com  

novas demandas sociais, mas também com 

barreiras políticas para efetivação de um projeto  

profissional voltado para a  defesa dosdireitos 

sociais. 
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1 Terapeuta ocupacional graduado pela Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

(UNCISAL). Mestrando em Serviço Social pelo 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Integrante 
do Grupo de Pesquisa Serviço Social, Trabalho e 

Políticas Sociais, cadastrado pelo CNPQ. Bolsista da 

Capes. waldezto@yahoo.com.br.    Endereço para 

correspondência: Rua Magda Danielle, 160, 
Tabuleiro. CEP: 05781-600. Maceió-AL. 

Tel.:(82)8808-2935. 
2 Tal concepção se deve ao entendimento de que o 

que se presencia na atualidade é uma apropriação 
indébita e fortemente ideológica da idéia reformista 

(patrimônio da esquerda), a qual é destituída de seu 

conteúdo redistributivo de viés social-democrata, 

sempre visando melhores condições de vida e 
trabalho para as maiorias, e sendo utilizada como se 

qualquer mudança significasse uma reforma, não 

importando seu sentido, suas conseqüências sociais e 

sua direção sócio-histórica (BEHRING, 2008). Sendo 
assim, seria mais adequada a utilização do termo 

contra-reforma para designar os processos em curso, 

já que estes estão voltados à supressão ou redução de 

direitos e garantias sociais. 
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 O panorama histórico das políticas de saúde  

    Os anos 80 se revelam para o campo 

da saúde, enquanto importante ponto de inflexão 

devido ao iminente ocaso do Regime Militar e 

seu conseqüente processo de democratização e a 

grave crise econômica – que internacionalmente 

já se vinha delineando desde 1970 – como 

reflexo do esgotamento do padrão de 

desenvolvimento iniciado no período de 1930. 

Tem-se no espectro político, por meio da 

mobilização de parte da sociedade civil 

brasileira, a organização de um movimento pela 

conquista da saúde como direito universal dos 

cidadãos e um dever do Estado. Desse grupo, 

fizeram parte, basicamente, professores 

universitários, estudantes de medicina, 

profissionais da saúde, sindicalistas e 

movimentos populares pela saúde, além de 

outros setores da sociedade.  

Denominado Reforma Sanitária, 

estudos o datam de meados dos anos 70, a partir 

da criação de uma série de instituições 

empenhadas na universalidade e equidade da 

assistência à saúde. É o caso do CEBES (Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde) de 1976 e da  

ABRASCO (Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva) de 1979
3
. Já não  

se condenavam mais os fatos sociais a serem 

externos ao processo saúde-doença, mas 

reconhecendo a especificidade inerente deste, 

passava-se a concebê-lo também como parte 

integrante do social. Nesse sentido, principiava-

se a deslindar as dimensões sociais, políticas e 

econômicas da prática médica e das medidas na 

área de saúde. Em suma, retira-se a saúde da 

esfera estritamente técnica e rompe-se a 

dicotomia prevenção-cura na construção desse 

novo objeto de estudo e atuação.   

No Brasil, em que pese a diversidade 

de estratégias propostas para a conformação do 

movimento da Reforma Sanitária, todas elas 

apresentaram a cidadania como elemento 

comum. Essas proposições nucleares ao  

movimento repousaram seus princípios 

articuladores na estatização dos serviços de 

saúde, na Constituição do Sistema Único de 

Saúde, na descentralização, na universalização e 

na equidade do direito à saúde. Esses ideais, 

formulados já na segunda metade do decênio de 

70, vão se traduzindo e aperfeiçoando em 

medidas concretas na década subseqüente, 

produto do intricado jogo de forças entre os 

setores progressistas – articulados em torno das 

teses reformistas – e conservadores.  

Esse novo olhar sobre a saúde se 

mostrou absolutamente necessário, dado que 

concomitantemente ao crescimento estrondoso 

da medicina privada, os anos 80 foi palco de 

uma aguda crise financeira da previdência 

social, que acometeu sobremaneira o setor da 

saúde. Nesse contexto, ante as ameaças de 

drásticas restrições dos gastos previdenciários 

com assistência médica, vêm a público 

propostas alternativas de fortalecimento do setor  

público de saúde e uma nova forma de 

remuneração na compra dos serviços privados 

de  assistência médica.   

O conhecimento e a tentativa de 

implantação em âmbito nacional de diversos 

programas deixaram dois traços marcantes: ao 

tempo em que provocou forte reação do setor 

privado e de médicos, as Ações Integrais de 

Saúde (AIS) foram interpretadas pelos 

“reformistas” como estratégia central para a 

conformação do Sistema Único de Saúde no 

país, proposta já formulada em 1978 (Cohn, 

1989). Outro modelo decorrente dos já citados 

foi o SUDS (Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde). Essa nova proposta 

previa, do mesmo modo que as AIS, 

financiamento tripartite – federal, estadual e 

municipal – e o reforço da autonomia desses 

últimos em dois níveis na gestão da saúde. O 

objetivo atinente ao SUDS é a universalização 

do acesso aos serviços, via fortalecimento do 

setor público.  

Com relação ao arcabouço institucional 

criado  pelos programas, é possível considerá-lo  

como um processo exitoso, dado que revelou  

avanços significativos na contribuição do SUS, 

objeto precípuo da Reforma Sanitária. Segundo 

Amélia Cohn:  
“Já no caso das AIS, por exemplo, não só 

em tese ocorreu uma integração do 

INAMPS com o Ministério da Saúde como 
foram previstas diferentes instâncias de 

coordenação institucional, as CIS, CRIS, 

CLIS e/ou CIMS4” (Cohn, 1989, p. 128).  

     Paralelamente às experiências 

realizadas, pululavam alhures reuniões e 

encontros, seja em âmbito, estadual ou 

municipal, a fim de discutir questões teóricas, 

relacionando aspectos políticos e sanitários, e 

questões práticas, como a busca e a 

consolidação de novas tentativas. Um momento 

relevante para a organização da Reforma 

Sanitária foi o 1º Simpósio sobre Política 

Nacional de Saúde, com discussão e aprovação 

do documento “A Questão Democrática na Área 

da Saúde”, aduzido pela diretoria nacional da 

CEBES, baseado em estudo elaborado por 

pesquisadores do Instituto de Medicina Social 

da UERJ (Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro). Poucos anos mais tarde, em dezembro 

de 1984, foi realizado um novo Simpósio sobre 

Política Nacional de Saúde, promovido pela 

Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, 
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o qual foi marcado pelo intento de estabelecer 

um consenso entre o movimento sanitário e as 

entidades de representação dos empresários do 

complexo da saúde. A resolução do encontro foi 

sintomática: o único ponto acordado entre as 

partes referia-se à necessidade de ampliação das 

dotações orçamentárias para o setor. A partir de 

outra reunião – dessa vez sediada em Montes 

Claros (MG) –, da qual participaram lideranças 

que se apresentavam para debater propostas 

para o governo, sucederam-se reuniões com o 

intuito de esmiuçar a futura operacionalização 

da proposição para a chamada Nova República, 

principalmente no tocante ao processo de 

unificação do Ministério da Saúde e INAMPS, e 

a passagem da Central de Medicamentos da 

Previdência Social para a Saúde.  

  Os passos definitivos para a 

conformação dos preceitos e das práticas da 

Reforma Sanitária foram cumpridos na VIII 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

Brasília entre 17 e 21 de março de 1986, após 

conferências preparatórias efetuadas em todos 

os estados da Federação. Foram debatidos entre 

os participantes os seguintes temas: Saúde como 

Direito, Reformulação do Sistema Nacional de 

Saúde e Financiamento do Setor.  

O ponto que suscitou maior discussão 

entre os participantes foi acerca da natureza do 

novo sistema nacional de saúde: se estatizado ou 

não, de forma imediata ou progressiva.  

A proposta referente à estatização 

imediata foi prontamente rechaçada, havendo 

consenso sobre a necessidade de fortalecimento 

e expansão do setor público. Em qualquer 

cenário hipotético, ficou claro que a 

participação do setor privado deveria se dar sob 

o caráter de serviço público “concedido”, sendo 

o contrato regido sob as normas do direito 

público.  

Outro tema deveras polêmico 

relacionava-se  à separação da Saúde e da 

Previdência. O entendimento majoritário foi o 

de que a previdência social deveria se 

encarregar de ações próprias do “seguro social” 

(pensões, aposentadorias e demais benefícios) e 

a saúde estaria entregue ao nível federal a um 

único órgão com características novas. O setor 

seria financiado por várias receitas, oriundas de 

impostos gerais e incidentes sobre produtos e 

atividades nocivas à saúde.  

 Ressaltamos que, no mesmo texto, 

aprovou-se a criação de um sistema único de 

saúde que efetivamente representasse a 

construção de um novo arcabouço institucional, 

separando totalmente a saúde da previdência e 

incorporando-os, possivelmente, ao orçamento 

global da União (Cordeiro, 2004). Na própria 

Conferência, já se vislumbravam barreiras e 

obstáculos objetivos e subjetivos para a 

concretização da Reforma Sanitária.  

Foram aprovadas moções de que as 

AIS não deveriam adiar a implantação do SUS; 

o financiamento e a discussão da 

operacionalização ainda teriam que ser melhores 

analisados, embora se recomendasse a 

constituição de um orçamento social que 

englobasse os recursos destinados às políticas 

sociais nos diversos ministérios e dos diversos 

fundos sociais, cabendo, contudo, à organização 

de fundos únicos de saúde, nos três níveis da 

Federação.  

Além disso, propôs-se a criação de um 

grupo executivo da Reforma Sanitária, 

convocado pelo Ministério da Saúde - a 

Comissão Nacional da Reforma Sanitária.   

Ao mesmo tempo, iniciou-se uma 

estratégia para a implantação do SUS, com a 

iniciativa, por sinal, questionada por segmentos 

do Movimento Sanitário e do SUDS, de que o 

INAMPS deslocaria seus hospitais, 

ambulatórios e superintendências regionais para 

o âmbito dos estados (Secretarias Estaduais da 

Saúde) e municípios (Secretarias Municipais de 

Saúde). O processo levava adiante as 

recomendações da VIII Conferência Nacional 

de Saúde (CSN), para arrostar o risco de um 

relativo imobilismo do Ministério da Saúde, que 

não abria seu orçamento aplicado nos Estados e 

nos seus diversos programas, por conta da 

tradição verticalista da instituição (Cordeiro, 

1991; Gouveia, 2000).  

A Constituição de 1988 e a conquista 

de um novo paradigma para a saúde  O cenário 

político-econômico do fim dos anos 80 

apresentava diversas forças antípodas que 

buscavam a hegemonia em suas esferas de 

poder. No plano político, a Reforma Sanitária, 

mostrou vigor e astúcia política para levar à 

prática as deliberações embasadas em alguns 

anos de intermináveis  discussões, que visaram 

uma alternativa ao modelo de sistema de saúde 

vigente. Consumada a vitória, destacamos que 

pela primeira vez nas Cartas Constitucionais 

brasileiras, foi apresentada uma seção específica 

para a saúde, consagrando-a como direito do 

cidadão e dever do Estado. Entretanto, a 

institucionalização desse novo paradigma para o 

setor da saúde encontrou enormes conflitos e 

tensionamentos ao se confrontar com a 

realidade do acelerado processo de 

mercantilização da saúde como tendência 

mundial.  

  De forma geral, a nova constituição 

aduziu alguns aspectos relevantes, os quais é 

pertinente nos atermos. A introdução do 

conceito de seguridade social constituiu uma 

das mais importantes inovações incorporadas ao 

texto constitucional. Ao utilizar esse termo em 
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sua redação, impôs-se uma transformação ao 

sistema de saúde brasileiro, dado que não só 

reconheceu a saúde como direito social, mas 

também erigiu um novo modelo para a 

organização estatal na área. Esse novo marco 

referencial está figurado em dois dispositivos:  

Primeiro (Art. 196), assegurando que o direito à 

saúde deverá ser garantido mediante políticas 

econômicas e sociais que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos ao acesso 

universal e igualitário às ações  e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, 

reconhecendo, por conseguinte, a múltipla 

determinação e a estreita relação da saúde com o 

modelo de desenvolvimento e segundo, (Art. 

198), determinando como diretrizes para a 

organização do SUS o atendimento integral, a 

descentralização e a participação comunitária.   

 A constituição do SUS foi o caminho 

encontrado para universalizar o direito à saúde. 

Este foi conformado pelo conjunto de ações e 

serviços de saúde prestados por órgãos e 

instituições públicas, federais, estaduais e 

municipais, da administração direta e indireta e 

das fundações mantidas pelo poder público. A 

iniciativa privada, como explica o Art. 199 da 

Constituição Federal, pode participar do SUS 

em caráter complementar, mediante contrato de 

direito público. Acerca do financiamento, este 

seria em parte realizado pela seguridade social, 

mediante recursos provenientes de contribuições 

sociais e de recursos dos orçamentos da União, 

estados e municípios, fixando-se 30% do 

montante da seguridade, até a que a Lei 

Orgânica da Saúde fosse aprovada (Cordeiro, 

2004; Draibe, 1997).   

 A adoção de tais medidas visou a 

instituição de um sistema de saúde de acesso 

universal e igualitário que rompesse 

definitivamente com o  modelo corporativista , 

buscando substituí-lo por um modelo 

redistributivista. A universalização descrita na 

carta constitucional, na medida em que incluiu 

grupos sociais que não contribuíram diretamente  

para o financiamento do sistema, é fruto da 

absorção gradativa de novos segmentos sociais 

através do esforço político do movimento da  

saúde. Porém, como assinalada Coutinho 

(1996), tomando um caminho distinto do 

previsto pelos sanitaristas, a universalização 

passou a adquirir características “excludentes”. 

Este padrão é diferente do inglês, gerado 

durante as reformas do aparelho estatal de 

proteção social, tendo  uma universalização 

“inclusiva”, e com predomínio do setor público 

na oferta de serviços. Segundo Filho e Oliveira 

(1990), o tipo de financiamento do sistema está 

na superioridade do financiamento fiscal, que se 

acomoda melhor à socialização dos custos, 

caracterizando-se pela redistributividade e tendo 

como principal fonte de financiamento o 

Tesouro.   

Portanto, inversamente ao modelo 

inglês, a universalização do padrão brasileiro 

tornou-se eficiente por efetivar o direito à  saúde 

não pela inclusão da totalidade da população, 

mas sim por torná-lo apto a atender os setores 

sociais com menor poder aquisitivo
5
. Nesse 

sentido, a universalização excludente alcançou 

na prática sua função redistributiva à medida 

que a resistência que os setores de cima 

poderiam opor à manutenção dos obstáculos à 

entrada no sistema foi contornada pela 

viabilização do acesso desses segmentos ao 

subsistema privado de saúde. Ao visar 

exclusivamente tal subsistema, as camadas mais 

abastadas deixam de pressionar para que os 

serviços funcionassem adequadamente, 

representando uma lógica perversa, se 

atentarmos para o modo de financiamento do 

subsistema privado, realizado pelo Estado. 

Nesse sentido, colocou-se uma cunha entre o 

público e privado, sendo que ao primeiro cabe a 

parte mais onerosa, e ao segundo, o acesso os 

serviços de “ponta” e lucrativos, restritos à 

camada populacional detentora de fartos 

recursos.  

A proposição incorporada no texto 

constitucional propiciou a diversificação das 

fontes financiadoras, mas não a separação do 

custeio para a saúde, previdência e assistência, 

fontes de financiamento: Contribuição Social  

sobre Folhas de Salários dos Empregados e 

Empregadores e Trabalhadores Autônomos; a 

Contribuição Social sobre o Faturamento das 

Empresas (COFINS); a contribuição sobre o 

Programa de Integração Social (PIS) e sobre o 

Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PASEP), que recaindo 

igualmente sobre o faturamento, foram 

vinculadas somente ao Ministério do Trabalho, 

passando seus recursos a formar o Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT).   

O princípio da descentralização do 

SUS foi perseguido a partir de duas direções: a 

primeira, no deslocamento do poder do centro 

para a periferia, através da atribuição ao 

município o status de ente federado dotado de 

autonomia; na determinação de que, nos casos 

de competência concorrentes, a União limitar-

se-ia a estabelecer normas gerais; e no 

estabelecimento de uma nova partilha tributária 

que aumentasse a participação de Estados e 

municípios nos tributos federais e ampliasse o 

poder de tributar dessas instâncias. A segunda 

diretriz decidida foi a participação da 

comunidade, que só seria regulamentada dois 

anos depois, com a criação de duas instâncias 

colegiadas, a Conferência de Saúde o e 

Conselho de Saúde (Coutinho, 1996).   
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A descentralização foi caracterizada 

pela Constituição de 88, como condição central 

e fundamental para o pleno funcionamento do 

SUS, com diversos componentes:  

• Cabe ao governo Federal a responsabilidade 

por ações transestaduais no setor da saúde 

pública e as vigilâncias sanitária e 

epidemológica, e apoiar financeiramente os 

Estados e municípios a efetivar os intentos do 

Plano Nacional de Saúde;  

• Aos Estados compete executar ações 

transmunicipais além das vigilâncias, a 

organização de suprimentos básicos, como 

medicamentos e no que tange ao financiamento, 

repassar recursos para os níveis municipais 

demarcando os critérios que deveriam ser 

usados para tal repartição dos custeios;  

• Os municípios passam a ser unidades  básicas 

de gestão e prestação de serviços de saúde, 

delimitando as formas de gestão, como a relação 

com os setores público e privado;  

• Os Conselhos Estaduais e Municipais de 

Saúde seriam relevantes órgãos de gestão, 

fiscalização e controle (Coutinho, 1996; Médici, 

1994).  

 Além das diretrizes aduzidas, o plano  proposto 

de descentralização previa uma transição entre o 

atual contexto centralizado para um 

descentralizado de planejamento de serviços:  

• Situação Transicional Incipiente, na qual as 

Secretarias Municipais de Saúde passariam a 

assumir a responsabilidade  sobre a autorização 

do credenciamento, descredenciamento, 

controle e avaliação dos serviços ambulatoriais 

e hospitalares privados/filantrópicos controlados 

nos municípios. Estes receberiam uma cota de 

8% da população e assumiriam o gerenciamento 

integral da rede ambulatorial existente na 

localidade;  

• Situação Transicional Parcial, quando Estados 

e municípios, afora as responsabilidades 

gerenciais propostas no primeiro quadro, 

receberiam os recursos financeiros atinentes à 

diferença entre o que foi gasto com as despesas 

do pagamento aos prestadores públicos e 

privados;  

• Situação Transicional Semi-plena, na qual 

Estados e municípios estariam exercendo a 

totalidade de suas responsabilidades quanto ao 

gerenciamento e reordenamento do modelo 

assistencial;  

• Situação desejada, aquela onde Estados e 

municípios, tendo assumido plenamente a 

gestão do SUS em suas esferas de governo, 

passariam a recolher o repasse financeiro global 

direto e de forma automática (Médici, 1994).  

Segundo Oszalk (1990), é de suma 

importância que a análise do programa de 

descentralização seja realizada à luz da distinção 

de conceitos, os quais podem provocar falsas 

conclusões. De acordo com o autor, a 

descentralização no campo da saúde está 

necessariamente vinculada à dimensão 

territorial-espacial. Nesse  sentido, supõe-se 

uma correlação entre um determinado espaço e 

um conjunto de recursos, de população e de 

tecnologia próprios para atenção à saúde. O 

critério fundamental para a descentralização não 

pode ser somente o econômico e administrativo, 

sob o risco de se perder o plano ideológico, 

obstaculizando um pleno processo de 

descentralização. Deve-se deixar claro que, 

apesar da apresentação e conceituação dos 

princípios norteadores do Sistema Único de 

Saúde, isso significou - tão somente - um ponto 

de partida para uma conturbada relação entre 

SUS, Estado e economia. Segundo Elias: “O 

SUS emerge completamente sitiado pela 

disposição da relação Estado/Sociedade nesse 

momento histórico. Encontra-se acossado por 

novos e velhos problemas, como o acolhimento 

da mercantilização da saúde, caracterizada pela 

regulamentação do sistema privado de saúde 

(planos e seguros privados), e pela ineficiência 

social da máquina pública e por suas debilidades 

na regulação e área e setores estratégicos para a  

emancipação social” (Elias, 2004, p. 44). 

    

Anos 90: Reorientações no setor da saúde  

Amplamente analisado, o final do 

século XX brasileiro foi de intenso alvoroço nos 

planos político, econômico e social, com idas  e 

vindas de presidentes, estratégias para debelar o 

regime inflacionário, adoção do paradigma 

neoliberal. Para as políticas sociais e o setor da 

saúde, o período se apresentou de forma hostil, 

dado que a agenda liberal se impôs a partir do 

ajuste fiscal do Estado, o que resultou em 

violento “desfinanciamento” das políticas da 

área social.  

  O cenário descrito refletiu naquele que 

seria um momento decisivo para organização do 

SUS, a implementação da Lei Orgânica de 

Saúde
6 

. Segundo Cordeiro (2004), foi uma 

conjuntura que se caracterizou  por recuos, 

composições entre as forças de pressão entre 

diversas correntes ideológicas, com desafios 

renovados à práxis do movimento sanitário.  

Mais uma vez, os Ministérios da Saúde 

e da Previdência entraram em rota de colisão 

com ante-projetos distintos, encaminhados à 

Presidência da República de forma 

independente.  

Assim como ocorrera em um passado 

pouco distante, os pontos controversos da lei 

foram mediados pelo Chefe de Estado ou 

levados para novas negociações. Nesse sentido, 

a protelação das decisões fez com que elas só 

fossem levadas acabo no início dos anos 1990, 

às vésperas da posse do presidente Fernando 
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Collor de Mello. A consubstanciação do SUS 

requer a existência e instrumentos de regulação 

que dêem conta do dinamismo e da 

complexidade da descentralização na área da 

saúde. Nos anos 90, as Normas Operacionais 

Básicas passaram a representar mecanismos 

fundamentais para a concretização do princípio 

da descentralização, estabelecido na 

Constituição e legislação do SUS. As NOBs 

representaram instrumentos de regulação do 

processo de descentralização, que tratam 

especificamente dos aspectos de divisão de 

responsabilidades, relações entre gestores e 

critérios de deslocamento de recursos federais 

para Estados e municípios. Vale dizer que os 

critérios e mecanismos de repasse/transferência 

dos recursos federais para as instâncias 

subnacionais de governo foram peças essenciais 

da política de saúde, pois atuaram como 

definidores da partilha de atribuições e 

competências e do grau de autonomia gestora de 

cada esfera do governo no sistema de saúde.  

 Nos anos 90, tivemos a edição de três 

NOBs (Norma Operacional Básica) – NOB 91, 

NOB 93 e NOB 96 – que trataram de outros 

aspectos da organização do sistema de saúde, 

além do citado anteriormente 
7
. A NOB 91 

conteve três proposições principais:  

• A uniformização gradativa da tabela de 

pagamentos aos hospitais públicos e privados, 

incluindo os universitários e filantrópicos;  

• A criação e ampliação e sistemas de 

informações informatizados e centralizados, que 

permitiriam acompanhar a produção e o 

desempenho dos serviços e saúde das esferas 

Estaduais e municipais, bem como auxiliar  a 

instalação de mecanismos de controle e análise;  

• A decisão de critérios para a descentralização 

dos recursos de custeio e de investimento e o 

estabelecimento do rumo a ser seguido pelos 

sistemas de saúde locais (Médici, 1994).  

O projeto de descentralização do 

período Collor de Mello representou uma 

estratégia de  municipalização tutelada, com 

grande poder normativo e de alocação de 

recursos pelo governo federal, ainda no modelo 

convenial de transferências financeiras, através 

de critérios pouco transparentes,  além do 

pagamento direto do MS/INAMPS por 

procedimentos realizados, com tratamento 

similar para os serviços público e privado. 

Nesse sentido, tal alteração transformou os 

prestadores públicos  – Estados e municípios – 

em meros vendedores de serviços para a União. 

O que estava previsto para ser uma parceria 

transformou-se em uma relação de compra e 

venda, configurando um movimento de 

recentralização (Junqueira, 1997).   

A formulação da NOB 93 ficou 

marcada por elementos e eventos associados à 

política de saúde no princípio da década de 90: 

o movimento ascendente da municipalização, as 

críticas e dificuldades no processo de 

descentralização da política de saúde, e por 

último, o desenvolvimento da IX Conferência 

Nacional de Saúde. De acordo com Levcovitz et 

alii (2001), o encontro, cujo tema central foi 

“Sistema Único de Saúde: a municipalização é o 

caminho”, caracterizou-se  por seu contento 

municipalista ante às discussões dos grandes 

temas macroeconômicos e macropolíticos no 

setor da saúde. O painel traçado na ocasião 

sinalizou para que o processo de 

municipalização das ações e serviços de saúde 

ainda encontrava-se em estágio incipiente, seja  

do ponto de vista dos mecanismos de 

transferência de recursos financeiros federais 

necessários para o custeio do sistema de saúde 

local, seja sob o aspecto do robustecimento da 

capacidade gestora.  O resultado da Conferência 

foi expresso no documento “Descentralização 

das ações de saúde: a ousadia de cumprir e fazer 

cumprir a lei”, que sistematizou os principais 

trabalhos desenvolvidos. Sinteticamente, os 

novos planos para a descentralização a serem 

postos em prática deveriam:  

• Respeitar as diversidades loco-regionais 

brasileiras, tanto sob seus elementos 

econômicos e sociais, como sob os aspectos 

atinentes às distintas capacidades e vontades de  

assunção das novas responsabilidades gerenciais 

e políticas pelas respectivas instâncias de 

governo;  

• Assegurar a importância das relações de 

parceria entre os gestores como alicerce para a 

estruturação dos sistemas de saúde (Lucchese, 

1996).  

A instituição da NOB 93 deixou claro 

que seus propositores reconheceram a 

necessidade de uma estratégia de transição para 

um modelo de descentralização pelo do sistema 

de saúde. Para isso, regulamentou-se e 

estipularam condicionalidades à execução 

descentralizada do SUS, por intermédio da 

criação de níveis transicionais crescentes e 

coexistentes de gestão municipal e estadual,  

com competências e capacidades financeiras 

distintas.  Ascendência aos níveis de gestão 

aconteceria pari passu ao comprometimento do 

gestor na organização da assistência à saúde, 

mensurada através da realização de certos 

parâmetros preestabelecidos pela norma.   

 Destacamos que a NOB 93 radicalizou 

a relação direta entre o nível federal e o 

municipal com o modelo de gestão semiplena, 

pois não só atenuou a exigência do instrumento 

convenial para a transferência de recursos, como 

preconizado pela NOB 91, mas também honrou 

com o repasse automático dos recursos federais 

aos fundos municipais. Finalmente, concluímos 
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que a NOB 93, apesar de redimensionar o poder 

de interferência dos Estados na orientação da 

política de saúde, não sinalizou para soluções 

acerca da configuração de novas funções para as 

instâncias Estaduais no sistema de saúde, nem 

delimitou e garantiu os recursos e instrumentos 

necessários a sua implementação.   

A partir de janeiro de 1998, o sistema 

de saúde brasileiro foi submetido a uma 

profunda reestruturação, com a entrada em vigor 

de uma nova regulamentação, a NOB 96.  

Esta foi editada na gestão de Carlos 

César Albuquerque à frente do Ministério da 

Saúde, mas as negociações atinentes ao seu 

conteúdo e forma tiveram início durante a 

gestão do ministro Adib Jatene, ambas no 

primeiro  mandato de Fernando Henrique 

Cardoso. O documento confeccionado para a 

NOB  96 levou o dístico “Gestão plena com 

responsabilidade pela saúde do cidadão” e  com 

a citação dos marcos legais que a nortearam, ou 

seja, os princípios e diretrizes consubstanciadas 

na Constituição Federal e nas Leis nºs 8.080/90 

e 8.142/90. Portanto, reafirmaram-se, ao menos 

formalmente, os elementos constitutivos da 

universalidade, da equidade, da integralidade da 

assistência e da responsabilização do Estado 

pela saúde dos cidadãos. Os objetivos gerais da 

NOB 96 podem ser assim resumidos:  

• Promoção e consolidação do pleno exercício, 

por parte do poder público municipal, da função 

de gestor da atenção à saúde de seus habitantes 

com a respectiva definição das 

responsabilidades dos estados, do Distrito 

Federal e da União;  

• Estabelecimento de vínculo entre o cidadão e o 

SUS, conferindo visibilidade quanto à 

autoridade responsável pela saúde, promovendo 

o cadastramento e adscrição da clientela 

(Levcovitz et alii, 2001).  

• O impulso dado no sentido da 

responsabilização dos municípios ficou bastante 

evidente com a criação do SUS Municipal, que 

consistiu em subsistemas, um para cada 

localidade, que deveria responder pela 

totalidade das ações e de serviços de atenção à  

saúde no âmbito do SUS
8 .

Dentre as mudanças 

definidas pelo Ministério da Saúde por meio da 

edição da NOB 96, destacamos a alteração nos 

modelos  de gestão municipal de saúde. A nova  

normatização extinguiu os três modelos até 

então vigentes e criou duas novas categorias de  

gestão às quais os municípios deveriam se 

habilitar. Os modelos diferenciaram-se ante as 

responsabilidades que passariam a ser atribuídas 

ao gestor municipal. Os dois novos modelos 

foram: Gestão Plena de Atenção  Básica 

(GPAB) e Gestão Plena do Sistema Municipal 

(GSPM)
9 

. Uma inovação se fez presente a partir 

da constituição do PAB (Piso de Atenção 

Básica) em 1997 que, somando-se  às 

transferências anteriores, passou a destinar um 

valor mínimo por habitante/ano para custear 

ações básicas de saúde (Draibe, 1997). 

Juntamente com o PAB, outros programas 

básicos passaram a existir, como o incentivo ao 

Programa Saúde da Família (PSF) e o incentivo 

ao Programa e Agentes Comunitários da Saúde 

(PACS). De acordo  com o documento editado 

pelo MS, o PSF consistia na criação de equipes 

de saúde em regime de dedicação exclusiva para 

que exerçam a atenção a uma comunidade, 

priorizando ações de proteção e promoção à 

saúde dos indivíduos de forma integral e 

contínua. Já o PACS, tinha por objetivo 

melhorar a capacidade da população de cuidar 

de sua saúde individual e da saúde de sua 

comunidade, transmitindo-lhe informações e 

conhecimentos.   

Segundo os pesquisadores Irineu B. 

Junior e Zilda Pereira da Silva, a instituição do  

Programa Saúde da Família significou uma 

reorientação na política de saúde, permitindo 

que ações focalizassem os problemas, 

ampliando o acesso da população aos serviços 

de  saúde, aumentando a cobertura essencial. 

Para Noronha e Santos (2001), o PSF - mas não  

somente ele – representou o início da perda da 

dimensão integradora das políticas de saúde,  

tanto no âmbito nacional como no âmbito 

regional e estadual, caindo numa visão focalista  

onde o local é privilegiado como único espaço 

capaz de dar respostas supostamente mais  

eficientes e acordes às necessidades da 

população. Subjacente ao processo de 

radicalização da municipalização, estaria o 

abandono por  parte do Estado de seu papel 

ativo e determinante nas condições de vida da 

população, particularmente quando parcelas 

majoritárias e crescentes da mesma se 

encontram em um intenso processo de 

pauperização.   

Considerações Finais  

O fato da entrada em vigor da NOB 96 

ter se dado no começo do ano de 1998, data que 

as reformas aplicadas pelo MARE (Ministério 

de Administração e Reforma do Estado) se 

fizeram sentir, não é uma simples coincidência. 

A assertiva se tornará clara, se levarmos em 

conta que o período aberto pelo governo 

Cardoso, como buscamos demonstrar ao longo 

desse trabalho, caracterizou-se pela promoção  

de alterações substanciais no processo de 

reformulação do sistema de saúde. 

Radicalizaram-se algumas diretrizes – como a 

municipalização – e foram introduzidas novas 

concepções, estas mais identificadas com as 

prescrições de agências multilaterais (Elias, 

1999). Nessa medida, a descentralização da 
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saúde passou a ser enunciada mais por seu 

componente racionalizador do que propriamente  

pelas suas potencialidades no incremento da 

democratização da instância municipal, como 

até então formulada pelo discurso dos 

municipalistas.  

 Para além das problemáticas constituídas no 

processo de descentralização 
10 

, a proposta do 

governo Cardoso para esse tema se mostrou 

distinta do que havia indicado o movimento da 

Reforma Sanitária. A nova sistemática 

distributiva, apesar de igualar valores per capita 

para o financiamento de atividades 

ambulatoriais consideradas básicas, não 

considerou as desigualdades inter-regionais,  

tanto no que se refere às necessidades 

existentes, quanto aos modelos assistenciais  das 

diferentes regiões. A implementação do PAB 

aparentemente corrigiu parte das desigualdades 

na alocação de recursos, porém recolocou vários 

outros problemas, tais como a necessidade de 

redimensionamento da variável populacional, no 

caso  das regiões com maior cobertura dos 

seguros privados; a redefinição do valor  per 

capita segundo necessidades, e não fixação de 

um único valor nacional; a consideração de uma 

clara definição do “pacote” de atenção básica a 

ser ofertado e da estrita regulação sobre o setor 

privado, com exigência de ressarcimento de 

gasto. Almeida (1999) nos alerta para 

importante ponto acerca da redefinição do papel 

do Estado no campo sanitário, pois argumenta 

que a partir da ênfase na regulação e no enfoque  

seletivo do governo, o Estado teria se inserido 

na perspectiva da legitimação da política 

econômica restritiva, ou seja, houve coerência  

com a mudança da função distributiva do 

Estado, privilegiando o setor privado, livrando-o 

da diversidade, da competição de mercado, mas 

buscou também o consenso para sua 

implementação, ao incluir os principais tópicos 

que estiveram presentes no debate crítico 

setorial e ao pactuar uma ação articulada entre 

instituições, especialmente em nível 

internacional.  

 Asseveramos que, não obstante os 

avanços e êxitos alcançados com o processo de 

descentralização, este tomou novo rumo a partir 

do governo Cardoso, que distintamente da 

concepção dos articuladores da Reforma 

Sanitária - que buscaram um sistema de saúde 

verdadeiramente único, universal e igualitário, 

onde as necessidades assistenciais, e não a 

capacidade de pagar, definiriam o acesso  e a 

utilização dos serviços – priorizou a delimitação 

da ação estatal, desresponsabilizando-o das 

necessidades da população, relegando parte dos 

municípios a sua própria sorte e ademais, 

buscou privatizar os serviços.  

 

1
 Artigo elaborado a partir das análises 

referentes à pesquisa “Políticas Sociais no 

governo FHC – A Questão da Saúde Pública”, 

financiada pela FAPESP.  
2
 Aluno do bacharelado em  Ciências Sociais (e-

mail:  pedrohces@hotmail.com), tendo como 

orientador o Prof. Dr. Francisco Luiz Corsi, na 

Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP, 

CEP: 17525 – 900, Marília, SP, Brasil. 
3
 Para ver artigo sobre um dos atores mais 

importantes da Reforma Sanitária, conferir 

Cordeiro (2004). 
4
 Comissões Interinstitucionais de Saúde, 

Comissões Regionais de Saúde, Comissões 

Regionais Interinstitucionais de Saúde, 

Comissões Locais e/ou Municipais 

Interinstitucionais de Saúde. 
5
 Para ver uma discussão atinente aos modelos 

inglês e americano, cf. Médici, 1994. 
6
 Lei n. º 8080, de Setembro de 1990. 

7 
Do ponto de vista formal, as NOBs são 

portarias do Ministro da Saúde e reforçam o 

poder de regulamentação da direção nacional do 

SUS 
8
 O modelo GSPM era mais complexo e exigia 

maior capacidade do município em geri-lo do 

que o padrão GPAB, mas em ambos formatos, 

transferiam-se uma significativa parcela da 

responsabilidade pelas condições de saúde das 

populações para os municípios (Ugá et alii, 

2003) 
9
 De acordo com estudo de Ugá  et alii (2003), 

os principais avanços da descentralização – sob 

diversas variáveis - podem ser encontrados em 

localidades mais desenvolvidas – sobretudo nas 

regiões Sudeste e Sul – determinando uma nova 

desigualdade entre municípios ricos e pobres. 
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