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Operário em Construção
Vinícius de Moraes

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

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

Alem uma igreja, à frente
Um quatel e uma prisão:
Prisão de que sofreria
Nao fosse eventuialmente
Um operário em contrucão.
Mas ele desconhecia
Esse fato extraordinário:
Que o operário faz a coisa
E a coisa faz o operário.
De forma que, certo dia
`A mesa, ao cortar o pão
O operário foi tomado
De uma subita emoção
Ao constatar assombrado 
Que tudo naquela mesa
- Garrafa, prato, facão
Era ele quem fazia
Ele, um humilde operário
Um operario em construção.
Olhou em torno: a gamela
Banco, enxerga, caldeirão
Vidro, parede, janela
Casa, cidade, nação!
Tudo, tudo o que existia
Era ele quem os fazia
Ele, um humilde operário
Um operário que sabia 
Exercer a profissão.

Ah, homens de pensamento 
Nao sabereis nunca o quanto 
Aquele humilde operário 
Soube naquele momento 
Naquela casa vazia 
Que ele mesmo levantara
Um mundo novo nascia 
De que sequer suspeitava.
O operário emocionado 
Olhou sua propria mao 
Sua rude mão de operário 
De operário em construção 
E olhando bem para ela 
Teve um segundo a impressão

De que nao havia no mundo 
Coisa que fosse mais bela. 

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

E um fato novo se viu 
Que a todos admirava: 
O que o operário dizia 
Outro operário escutava. 
E foi assim que o operário 
Do edificio em construção 
Que sempre dizia "sim" 
Comecam a dizer "não" 
E aprendeu a notar coisas 
A que nao dava atenção: 
Notou que sua marmita 
Era o prato do patrão 
Que sua cerveja preta 
Era o uisque do patrão 
Que seu macacão de zuarte 
Era o terno do patrão 
Que o casebre onde morava 
Era a mansão do patrão 
Que seus dois pes andarilhjos 
Eram as rodas do patrão 
Que a dureza do seu dia 
Era a noite do patrão 
Que sua imensa fadiga 
Era amiga do patrão. 

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

Como era de se esperar 
As bocas da delação 
Comecaram a dizer coisas
Aos ouvidos do patrão 
Mas o patrão nao queria 
Nenhuma preocupação. 
- "Convencam-no" do contrário 
Disse ele sobre o operário 
E ao dizer isto sorria. 

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

Em vao sofrera o operário 
Sua primeira agressão 
Muitas outras seguiram 
Muitas outras seguirão 
Porem, por imprescindivel 

Ao edificio em construção 
Seu trabalho prosseguia 
E todo o seu sofrimento 
Misturava-se ao cimento 
Da construção que crescia. 

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

Disse e fitou o operário 
Que olhava e refletia 
Mas o que via o operário 
O patrão nunca veria 
O operário via casas 
E dentro das estruturas 
Via coisas, objetos 
Produtos, manufaturas. 
Via tudo o que fazia 
O lucro do seu patrão 
E em cada coisa que via 
Misteriosamente havia 
A marca de sua mão. 
E o operário disse: Não!

- Loucura! - gritou o patrão 
Nao ves o que te dou eu? 
- Mentira! - disse o operário
Nao podes dar-me o que e' meu. 

E um grande silêncio fez-se 
Dentro do seu coração 
Um silêncio de martirios 
Um silêncio de prisão. 
Um siêncio povoado 
De pedidos de perdão 
Um silencio apavorado 
Com o medo em solidão 
Um silêncio de torturas 
E gritos de maldição 
Um silêncio de fraturas 
A se arratarem no chão 
E o operário ouviu a voz 
De todos os seus irmãos 
Os seus irmãos que morreram 
Por outros que viverão 
Uma esperanca sincera 
Cresceu no seu coração 
E dentro da tarde mansa 
Agigantou-se a razão 
De um homem pobre e esquecido 
Razao porem que fizera 
Em operário construido 
O operário em construção 
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Introdução

O tema do XIX COBREM, “O trabalho médico na sociedade de classes”, encerra, 
na verdade, dois aspectos, mesmo que intimamente relacionados e interdependentes. 
O  primeiro  diz  respeito  à  relação  da  prática  da  medicina  com  a  construção  e 
reprodução da estrutura social. Esse é o aspecto central abordado no trecho do livro 
de  Maria  Cecília  Donangelo  apresentado  nesse  caderno,  “Saúde  e Sociedade”,  de 
1976,.  Nesse  capítulo,  chamado  “Medicina  na  Sociedade  de  Classes”,  Donangelo 
analisa de maneira extremamente elegante aspectos econômicos e político-ideológicos 
que  caracterizam  a  prática  médica  nas  sociedades  capitalistas.  Marco  histórico  e 
paradigma tanto da construção teórica quanto da prática em saúde posteriores, esse 
texto ocupa, não por acaso, a posição central do caderno. Articula a primeira parte do 
caderno, que trata dos conceitos de trabalho, luta de classes e da classe operária, com 
a segunda  parte,  com textos que análisam historicamente  os projetos  da profissão 
médica no Brasil. Nisso consiste o segundo aspecto do tema do Congresso, qual seja, 
como  as  condições  econômicas,  mas  também  político  ideológicas  relacionadas, 
contribuem na construção do mundo do trabalho do médico. Vale ressaltar que essa 
relação  dialética  entre  o  trabalho  médico  e  a  sociedade  de  classes  norteou  a 
construção  da  temática  do  COBREM e,  conseqüentemente  desse  caderno,  mas  a 
divisão em duas partes tem apenas motivações clarificadoras. 

Buscamos, nessa compilação, textos que fossem ao mesmo tempo acessíveis, 
ou seja, livres de vocabulário técnico ou muito específico e relativamente curtos mas 
que também apresentassem certo rigor conceitual. Nesse sentido, os quatro primeiros 
textos foram escolhidos para servir de base para os textos posteriores, mas não só. 
Objetivamos  também  propor  a  discussão  sobre  estrutura  da  sociedade  de  classes 
atualmente e sobre a pertinência e amadurecimento do materialismo histórico como 
referencial teórico. Os dois primeiros textos, portanto, são históricos, de Marx e Lênin, 
o primeiro tratanto da relação do trabalho assalariado com o capital e o segundo da 
definição de luta de classes.  Em seguida são apresentados  dois textos de Ricardo 
Antunes,  professor  de sociologia  da UNICAMP, tratando  do conceito  expandido  de 
“classe que vive do trabalho” e da centralidade do debate sobre o trabalho hoje.

O sexto texto do caderno consiste em um capítulo do livro “A Saúde Pública e a 
Defesa da Vida”, de Gastão Wagner que dialoga com o texto anterior de Donangelo e 
colabora  para  o debate  sobre as relações  entre  Sistemas de Saúde  e o modo de 
produção  capitalista.  O penúltimo  texto,  de Lilia  Blima Schneiber,  é  uma retomada 
histórica  do  significado  da  profissão  médica  no  Brasil  e  o  último  textos,  de  Maria 
Helena  Machado,  é  uma análise  da situação  atual  do campo de trabalho  atual  do 
médico no país. 
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TRABALHO ASSALARIADO E CAPITAL
Karl Marx

De vários lados nos censuraram por não termos exposto as relações económicas que formam a 
base material das lutas de classes e das lutas nacionais nos nossos dias. De acordo com o nosso plano, 
tocámos nestas relações apenas quando elas vêm directamente ao de cima nas colisões políticas.

Tratava-se, antes de mais, de seguir a luta de classes na história do dia-a-dia e de provar, de 
maneira empírica, com o material histórico existente e diariamente renovado, que, com a subjugação da 
classe operária, que fizera Fevereiro e Março, foram ao mesmo tempo vencidos os seus adversários: em 
França os republicanos burgueses, e em todo o continente europeu as classes burguesas e camponesas 
em luta contra o absolutismo feudal; que a vitória da “República honesta” em França foi ao mesmo tempo 
a  queda  das  nações  que  tinham  respondido  à  revolução  de  Fevereiro  com  heróicas  guerras  de 
independência; que por fim a Europa, com a derrota dos operários revolucionários, voltou a cair na sua 
antiga dupla escravatura, a escravatura  anglo-russa.  A luta de Junho em Paris, a queda de Viena, a 
tragicomédia do Novembro berlinense de 1848, os esforços desesperados da Polónia, da Itália e da 
Hungria, a submissão da Irlanda pela fome — tais foram os principais momentos em que se resumiu a 
luta de classes europeia entre burguesia e classe operária, com os quais nós demonstrámos que todos 
os  levantamentos  revolucionários,  por  mais  afastado que o  seu objectivo possa parecer  da luta  de 
classes, têm de fracassar até que a classe operária revolucionária vença; que todas as reformas sociais 
permanecerão utopia até que a revolução proletária e a contra-revolução feudal se meçam pelas armas 
numa  guerra mundial.  Na nossa exposição, como na realidade,  a Bélgica  e  a Suíça  eram pinturas de 
género caricaturais, tragicómicas, no grande quadro da história, uma apresentando-se como o Estado 
modelo da monarquia burguesa, a outra como o Estado modelo da república burguesa, e ambas como 
Estados que se imaginam estar tão independentes da luta de classes como da revolução europeia.

Agora, depois de os nossos leitores verem desenvolver-se a luta de classes no ano de 1848 em 
formas políticas colossais, é tempo de entrar mais a fundo nessas mesmas relações económicas em que 
se baseiam tanto a existência da burguesia e o seu domínio de classe, como a escravidão dos operários.

Exporemos em três grandes secções: 1.o — a relação do  trabalho assalariado com o capital, a 
escravidão  do  operário,  o  domínio  do  capitalista;  2.o  —  o  declínio  inevitável  das  classes  médias 
burguesas e do chamado estado burguês [Bürgerstand](1)no actual sistema;  3.o —  a subjugação e 
exploração comercial das classes burguesas das diversas nações europeias pelo déspota do mercado 
mundial, a Inglaterra.

Procuraremos  que a nossa exposição seja o mais simples e popular possível,  e nem mesmo 
pressuporemos os conceitos mais elementares da Economia Política. Queremos que os operários nos 
compreendam. E até porque na Alemanha reina a mais notável ignorância e confusão de conceitos sobre 
as relações económicas mais simples, desde os defensores encartados do actual estado de coisas, até 
aos milagreiros socialistas  e aos génios políticos incompreendidos,  que na Alemanha fragmentada são 
mais numerosos ainda do que os príncipes.

Comecemos portanto com a primeira questão:

Que é o salário?

Como se determina?

Se perguntássemos  aos operários:  — Que salário  recebem?,  responderiam:  — Eu recebo do 
burguês um marco pelo dia de trabalho; outro dirá: — Recebo dois marcos; etc. Conforme os diferentes 
ramos de trabalho a que pertencem, assim nos indicariam diversas quantias que recebem dos burgueses 
respectivos, pela execução de um determinado trabalho, como, por exemplo, tecer uma vara de pano ou 
compor uma página tipográfica. Apesar da diversidade das suas indicações, todos concordarão neste 
ponto: o salário é a soma em dinheiro que o capitalista paga por um determinado tempo de trabalho ou 
pela prestação de determinado trabalho.

Parece portanto que o capitalista  compra  trabalho deles com dinheiro. Estes vendem-lhe o seu 
trabalho a troco de dinheiro. Mas só na aparência é que isto se passa. Na realidade, o que os operários 
vendem ao capitalista em troca de dinheiro é a sua força de trabalho. O capitalista compra essa força de 
trabalho por um dia, uma semana, um mês, etc. E depois de a ter comprado, utiliza-a fazendo trabalhar 
os operários durante o tempo estipulado. Com essa mesma quantia com que o capitalista lhes comprou a 
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força de trabalho, os dois marcos, por exemplo, poderia ele ter comprado duas libras de açúcar ou uma 
certa quantidade de qualquer outra mercadoria. Os dois marcos com que ele compraria as duas libras de 
açúcar são o  preço  dessas duas libras de açúcar. Os dois marcos com que comprou doze horas de 
utilização da força de trabalho são o preço do trabalho de doze horas de trabalho. A força de trabalho é 
portanto uma mercadoria, nem mais nem menos como o açúcar. A primeira mede-se com o relógio, a 
segunda com a balança.

Os operários trocam a sua mercadoria, a força de trabalho, pela mercadoria do capitalista, pelo 
dinheiro, e essa troca tem lugar na verdade numa determinada proporção: tanto dinheiro por tantas horas 
de utilização da força de trabalho. Por trabalhar ao tear durante doze horas, dois marcos.  E os dois 
marcos — não representarão eles todas as outras mercadorias que posso comprar por dois marcos? De 
facto,  o  operário  trocou  portanto  a  sua  mercadoria,  a  força  de  trabalho,  por  toda  a  espécie  de 
mercadorias, e isto numa determinada proporção. Ao dar-lhe dois marcos o capitalista deu-lhe uma certa 
quantidade de carne, de roupa, de lenha, de luz, etc., em troca do seu dia de trabalho. Os dois marcos 
exprimem portanto a proporção em que a força de trabalho é trocada por outras mercadorias, o valor de 
troca  da  força  de trabalho.  Ao valor  de  troca  de uma  mercadoria,  avaliado em  dinheiro,  chama-se 
precisamente o seu preço.  Portanto, o  salário  é apenas um nome especial dado ao preço da força de 
trabalho,  a  que  se  costuma  chamar  preço  do  trabalho;  é  apenas  o  nome  dado  ao  preço  dessa 
mercadoria peculiar que só existe na carne e no sangue do homem.

Suponhamos um operário qualquer, por exemplo, um tecelão. O capitalista fornece-lhe o tear e o 
fio. O tecelão põe-se ao trabalho e o fio transforma-se em pano. O capitalista apodera-se do pano e 
vende-o por vinte marcos, por exemplo. Acaso o salário do tecelão é uma quota-parte no pano, nos vinte 
marcos, no produto do seu trabalho? De modo algum. O tecelão recebeu o salário muito antes de o pano 
ter sido vendido e talvez muito antes de o ter acabado de tecer. Portanto, o capitalista não paga o salário 
com o dinheiro que vai receber pelo pano, mas com dinheiro que já tinha de reserva. Assim como o tear 
e  o  fio  não  são  produto  do  tecelão,  ao  qual  foram  fornecidos  pelo  burguês,  tão-pouco  o  são  as 
mercadorias que ele recebe em troca da sua mercadoria, a força de trabalho. Poderá acontecer que o 
capitalista  não  consiga  encontrar  um  comprador  para  o  pano.  Poderá  acontecer  que  nem  sequer 
reembolse com a venda o salário que pagou. Poderá acontecer que a venda do pano se realize em 
condições muito vantajosas, relativamente ao salário do tecelão. Nada disto diz respeito ao tecelão. O 
capitalista compra, com uma parte da fortuna que tem, do seu capital, a força de trabalho do tecelão, 
exactamente como comprou com outra parte da sua fortuna a matéria-prima — o fio — e o instrumento 
de trabalho — o tear. Depois de fazer estas compras, e entre as coisas compradas está a força de 
trabalho necessária  para a produção do pano, o capitalista produz agora só  com matérias-primas e 
instrumentos de trabalho que lhe pertencem. E entre estes últimos conta-se naturalmente também o bom 
do tecelão que participa tão pouco no produto, ou no preço do produto, como o tear.

O salário não é portanto uma quota-parte do operário na mercadoria por ele produzida. O salário é 
a parte de mercadoria já existente, com que o capitalista compra para si uma determinada quantidade de 
força de trabalho produtiva.

A força de trabalho é pois uma mercadoria que o seu proprietário, o operário assalariado, vende ao 
capital. Porque a vende ele? Para viver. 

Mas a força de trabalho em acção, o trabalho, é a própria actividade vital do operário, a própria 
manifestação da sua vida. E é essa actividade vital que ele vende a um terceiro para se assegurar dos 
meios de vida necessários. A sua actividade vital é para ele, portanto, apenas um meio para poder existir. 
Trabalha para viver. Ele, nem sequer considera o trabalho como parte da sua vida, é antes um sacrifício 
da sua vida. É uma mercadoria que adjudicou a um terceiro. Por isso, o produto da sua actividade tão-
pouco é o objectivo da sua actividade. O que o operário produz para si próprio não é a seda que tece, 
não é o ouro que extrai das minas, não é o palácio que constrói. O que ele produz para si próprio é o 
salário;  e a seda, o ouro, o palácio, reduzem-se para ele a uma determinada quantidade de meios de 
vida, talvez a uma camisola de algodão, a uns cobres,  a um quarto numa cave.  E o operário,  que, 
durante doze horas, tece, fia, perfura, torneia, constrói, cava, talha a pedra e a transporta, etc., — valerão 
para ele essas doze horas de tecelagem, de fiação, de trabalho com o berbequim ou com o torno, de 
pedreiro, cavador ou canteiro, como manifestação da sua vida, como vida? Bem pelo contrário. Para ele, 
quando termina essa actividade é que começa a sua vida, à mesa, na taberna, na cama. As doze horas 
de  trabalho  não  têm  de  modo  algum  para  ele  o  sentido  de  tecer,  de  fiar,  de  perfurar,  etc.,  mas 
representam unicamente o meio de ganhar o dinheiro que lhe permitirá sentar-se à mesa, ir à taberna, 
deitar-se na cama. Se o bicho-da-seda fiasse para manter a sua existência de lagarta, seria então um 
autêntico operário assalariado. A força de trabalho nem sempre foi uma  mercadoria.  O trabalho nem 
sempre foi trabalho assalariado, isto é, trabalho livre.  O escravo não vendia a sua força de trabalho ao 
proprietário de escravos, assim como o boi não vende os seus esforços ao camponês. O escravo é 
vendido, com a sua força de trabalho, duma vez para sempre, ao seu proprietário. É uma mercadoria que 
pode passar das mãos de um proprietário para as mãos de um outro. Ele próprio é uma mercadoria, mas 
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a força de trabalho não é uma mercadoria sua.  O servo só vende uma parte da sua força de trabalho. 
Não é ele quem recebe um salário do proprietário da terra: pelo contrário, o proprietário da terra é que 
recebe dele um tributo.

O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário livre, pelo contrário, vende-se 
a si mesmo, e além disso por partes. Vende em leilão oito, dez, doze, quinze horas da sua vida, dia após 
dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios 
de vida, isto é, ao capitalista. O operário não pertence nem a um proprietário nem à terra, mas oito, dez, 
doze, quinze horas da sua vida diária pertencem a quem as compra. O operário, quando quer, deixa o 
capitalista ao qual se alugou, e o capitalista despede-o quando acha conveniente, quando já não tira dele 
proveito ou o proveito que esperava. Mas o operário, cuja única fonte de rendimentos é a venda da força 
de trabalho, não pode deixar  toda a classe dos compradores,  isto é,  a  classe dos capitalistas,  sem 
renunciar à existência.  Ele não pertence a este ou àquele capitalista, mas à classe dos capitalistas,  e 
compete-lhe a ele encontrar quem o queira, isto é, encontrar um comprador dentro dessa classe dos 
capitalistas.

Antes de entrarmos  mais  a fundo na relação entre  capital  e  trabalho assalariado,  exporemos 
sumariamente as condições mais gerais a ter em conta na determinação do salário.

O salário é, como vimos, o preço de uma determinada mercadoria, a força de trabalho. O salário é 
pois determinado pelas mesmas leis que determinam o preço de qualquer outra mercadoria.

A questão que se põe portanto é a seguinte: como se determina o preço de uma mercadoria?

Que é que determina o preço de uma mercadoria?

É a concorrência  entre  compradores  e  vendedores,  a  relação da procura  com  aquilo  que  se 
fornece [Nachfrage zur Zufuhr], da apetência com a oferta. A concorrência, que determina o preço de 
uma mercadoria, apresenta três aspectos.

A mesma  mercadoria  é  oferecida  por  vários  vendedores.  Aquele que  vender  mercadorias  de 
qualidade igual a preço mais barato, está seguro de vencer os restantes vendedores e de assegurar para 
si a maior venda. Por isso os vendedores disputam entre si a venda, o mercado. Cada um deles quer 
vender,  vender  o  mais  que  puder  e,  se  possível,  ser  só  ele  a  vender  com  exclusão dos  restantes 
vendedores. Por isso, uns vendem mais barato que outros. Temos, assim, uma  concorrência entre os 
vendedores, que faz baixar o preço das mercadorias oferecidas por eles.

Mas há também uma concorrência entre os compradores que, por seu lado, faz subir o preço das 
mercadorias oferecidas.

E há, finalmente, uma concorrência entre os compradores e vendedores, uns a querer comprar o 
mais barato possível, os outros a querer vender o mais caro que podem. O resultado desta concorrência 
entre compradores e vendedores dependerá da relação existente entre os dois lados da concorrência de 
que falámos antes, isto é, dependerá de a concorrência ser mais forte no exército dos compradores ou 
no exército dos vendedores. A indústria atira para o campo de batalha dois exércitos que se defrontam, 
nas fileiras de cada um dos quais se trava por sua vez uma luta intestina. O exército entre cujas tropas 
há menos pancadaria é o que triunfa sobre o adversário.

Suponhamos que no mercado há 100 fardos de algodão e que existem compradores para 1000 
fardos  de  algodão.  Neste  caso,  a  procura  é  dez  vezes  maior  do  que  aquilo  que  é  fornecido.  A 
concorrência entre os compradores será portanto muito forte, pois todos querem apanhar um fardo e, até 
mesmo,  se  possível,  os  100  fardos.  Este  exemplo  não  é  uma  suposição  arbitrária.  Na  história  do 
comércio temos vivido períodos de má colheita algodoeira em que uns tantos capitalistas, aliados entre 
si,  procuraram  comprar  não 100 fardos  mas  todas as  reservas de algodão da Terra.  No caso  que 
citamos, cada comprador procurará portanto vencer o outro, oferecendo um preço relativamente mais 
elevado por cada fardo de algodão. Os vendedores de algodão que vêem as tropas do exército inimigo 
empenhadas numa luta violentíssima entre si, e que têm a certeza absoluta de vender por completo os 
100 fardos, evitarão atirar-se uns aos outros para fazer baixar os preços do algodão, num momento em 
que os adversários se esfarrapam por fazê-los subir. Estabelece-se de súbito, por isso, a paz nas hostes 
dos vendedores.  Ficam como  um  só homem frente aos compradores,  como  um  só homem cruzam 
filosoficamente  os  braços,  e  as  suas  exigências  não  teriam  limite  se  não  fossem  os  limites  bem 
determinados das próprias ofertas dos compradores mais insistentes.

Assim,  quando  o  fornecimento  de  uma  mercadoria  é  inferior  à  procura  dessa  mercadoria,  a 
concorrência entre os vendedores reduz-se ao mínimo ou é nula. Na medida em que esta concorrência 
diminui, aumenta a concorrência entre os compradores. Resultado: subida mais ou menos considerável 
dos preços das mercadorias.

São Paulo 2007 7



Caderno de Textos do XIX Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina

Como se sabe, é mais frequente o caso inverso, e com resultados inversos. Excesso considerável 
daquilo  que  é  fornecido  sobre  a  procura:  concorrência  desesperada  entre  os  vendedores;  falta  de 
compradores: venda das mercadorias ao desbarato.

Mas que é isso de subida e descida dos preços, que é isso de um preço elevado e de um preço 
baixo? Um grão de areia é grande visto ao microscópio e uma torre é pequena se a compararmos com 
uma montanha. E se o preço é determinado pela relação entre a procura e aquilo que é fornecido — que 
é que determina a relação de procura e aquilo que é fornecido?

Dirijamo-nos  ao  primeiro  burguês  que  nos  apareça.  Não se  deterá  um  momento  a  pensar  e 
cortará, qual novo Alexandre Magno, este nó[N78] metafísico com a tábua de multiplicar. Dirá: se a 
produção da mercadoria que vendo me custou 100 marcos e se faço 110 marcos com a venda desta 
mercadoria — ao prazo de um ano, entenda-se — este lucro é um lucro civil, honesto e decente. Mas se 
receber na troca 120, 130 marcos, é um lucro elevado; se eu fizer 200 marcos, será então um lucro 
extraordinário,  enorme.  Que  é  que  serve  então  ao  burguês  como  medida  do  lucro?  Os  custos  de 
produção  da  sua  mercadoria.  Se  na  troca  dessa  mercadoria  recebe  uma  quantidade  de  outras 
mercadorias  cuja  produção  custou  menos,  ele  perdeu.  Se  na  troca  da  mercadoria  recebe  uma 
quantidade de outras mercadorias cuja produção custou mais, então ganhou. E a baixa ou a alta do lucro, 
calcula-as ele segundo os graus em que se encontra o valor de troca da sua mercadoria, abaixo ou 
acima de zero, dos custos de produção.

Assim, vimos agora como a relação variável de procura e fornecimento provoca ora a alta, ora a 
baixa  dos  preços,  ora  preços  elevados,  ora  preços  baixos.  Se  o  preço  duma  mercadoria  sobe 
consideravelmente devido à falta de fornecimento ou a uma procura que cresce desproporcionadamente, 
então o preço de qualquer outra mercadoria cai necessariamente em proporção; pois o preço de uma 
mercadoria apenas exprime em dinheiro a proporção em que outras mercadorias são entregues em troca 
dela. Se, por exemplo, o preço de uma vara de seda sobe de 5 para 6 marcos, então o preço da prata cai 
em relação à seda, e do mesmo modo cai em relação à seda o preço de todas as outras mercadorias 
que permaneceram aos seus antigos preços. Há que dar uma maior quantidade delas em troca para 
receber a mesma quantidade de mercadoria de seda. Qual será a consequência do aumento do preço 
duma mercadoria? Uma massa de capitais afluirá ao ramo florescente da indústria, e esta imigração de 
capitais para a área da indústria preferida durará até que ela deixe de dar os lucros habituais, ou melhor, 
até que o preço dos seus produtos, devido à sobreprodução, desça abaixo dos custos de produção.

E inversamente. Se o preço duma mercadoria desce abaixo dos seus custos de produção, então 
os capitais retrair-se-ão da produção dessa mercadoria. Exceptuado o caso em que um ramo da indústria 
tenha passado de época, e portanto tenha de soçobrar, a produção duma tal mercadoria, isto é, o seu 
fornecimento, diminuirá devido a esta fuga dos capitais até que corresponda à procura, ou seja, até que o 
seu preço volte a elevar-se ao nível dos seus custos de produção, ou melhor, até que o fornecimento 
desça abaixo da procura, isto é, até que o seu preço suba de novo acima dos seus custos de produção, 
pois o preço corrente duma mercadoria está sempre acima ou abaixo dos seus custos de produção.

Vemos como os capitais emigram ou imigram continuamente, da área duma indústria para a de 
outra.  O  preço  elevado  provoca  uma  imigração  demasiado  forte  e  o  preço  baixo  uma  emigração 
demasiado forte.

Poderíamos também, dum outro ponto de vista, mostrar como não só o fornecimento mas também 
a procura são determinados pelos custos de produção. Mas isto afastar-nos-ia demasiado do nosso 
objecto.

Acabámos de ver como as oscilações do fornecimento e da procura reconduzem sempre o preço 
de uma mercadoria  aos seus custos  de produção.  É facto  que o  preço real  duma mercadoria está 
sempre  acima  ou abaixo  dos  custos  de produção;  mas  a alta  e a  baixa dos preços completam-se 
mutuamente, pelo que, num determinado período de tempo, calculados conjuntamente o fluxo e o refluxo 
da  indústria,  as  mercadorias  são  trocadas  umas  pelas  outras  de  acordo  com  os  seus  custos  de 
produção, o preço delas é portanto determinado pelos seus custos de produção.

Esta determinação dos preços pelos custos de produção não deve ser entendida no sentido dos 
economistas.  Os  economistas  dizem  que  o  preço  médio  das  mercadorias  é  igual  aos  custos  de 
produção; que isto é a  lei.  Consideram como obra do acaso o movimento anárquico em que a alta é 
compensada pela baixa e a baixa pela alta. Com o mesmo direito, poderíamos considerar,  tal como 
aconteceu também com outros economistas, as oscilações como lei e a determinação pelos custos de 
produção como  obra do acaso.  Mas só estas  oscilações,  que,  consideradas  mais  de perto,  trazem 
consigo as mais terríveis devastações e, como um terramoto, fazem tremer a sociedade burguesa nos 
seus alicerces, só estas oscilações é que no seu curso determinam o preço pelos custos de produção. O 
movimento global desta desordem é a sua ordem. No curso desta anarquia industrial, neste movimento 
circular, a concorrência compensa, por assim dizer, uma extravagância com outra.
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Vemos, portanto: o preço de uma mercadoria é determinado pelos seus custos de produção de tal 
modo que os  tempos  em  que  o preço  dessa  mercadoria  sobe  acima  dos  custos  de produção  são 
compensados pelos tempos em que ele desce abaixo dos custos de produção, e inversamente. Isto não 
é válido, naturalmente, para um único dado produto da indústria, mas apenas para o ramo inteiro da 
indústria.  Isto também não é válido, portanto, para o industrial  individual,  mas apenas para a classe 
inteira dos industriais.

A determinação do preço pelos custos de produção é igual à determinação do preço pelo tempo de 
trabalho exigido para a produção duma mercadoria, pois os custos de produção compõem-se de 1. — 
matérias-primas e desgaste de instrumentos, isto é, de produtos industriais cuja produção custou uma 
certa quantidade de dias de trabalho, que portanto representam uma certa quantidade de tempo de 
trabalho, e 2. — trabalho directo, cuja medida é precisamente o tempo.

Ora, as mesmas leis gerais que regulam o preço das mercadorias em geral, regulam naturalmente 
também o salário, o preço do trabalho.

O salário do trabalho subirá ou baixará consoante a relação de procura e fornecimento, consoante 
a forma  que tomar  a concorrência entre os compradores da força  de trabalho, os capitalistas,  e os 
vendedores da força de trabalho, os operários.  Às oscilações dos preços das mercadorias em geral 
correspondem  as  oscilações  do  salário.  Mas  dentro  dessas  oscilações  o  preço  do  trabalho  será 
determinado pelos custos de produção, pelo tempo de trabalho exigido para produzir esta mercadoria, a 
força de trabalho.

Ora, quais são os custos de produção da força de trabalho?

São os custos que são exigidos para manter  o operário como operário e para fazer dele um 
operário.

Por  isso,  quanto  menos  tempo  de formação  um trabalho exige,  menores  serão os custos  de 
produção do operário, mais baixo será o preço do seu trabalho, o seu salário. Nos ramos da indústria em 
que quase não se exige tempo de aprendizagem e a mera existência física do operário basta, os custos 
exigidos para a produção desse reduzem-se quase só às mercadorias exigidas para o manter vivo em 
condições de trabalhar. O  preço do seu trabalho  será portanto determinado pelo  preço dos meios de 
existência necessários.

Entretanto, ainda se junta a isto uma outra consideração. O fabricante, que calcula os seus custos 
de produção e por eles o preço dos produtos, toma em linha de conta a deterioração dos instrumentos de 
trabalho. Se uma máquina lhe custa, por exemplo, 1000 marcos e se esta se deteriora em dez anos, ele 
adiciona 100 marcos por ano ao preço da mercadoria, para ao cabo de dez anos poder substituir a 
máquina deteriorada por uma nova. Do mesmo modo, têm de ser incluídos nos custos de produção da 
força de trabalho simples os custos de reprodução pelos quais a raça operária é posta em condições de 
se multiplicar e de substituir por novos os operários deteriorados. O desgaste do operário é portanto 
tomado em conta do mesmo modo que o desgaste da máquina.

Os custos de produção da força de trabalho simples cifram-se portanto nos custos de existência e 
de reprodução do operário.O preço destes custos de existência e de reprodução constitui  salário.  O 
salário  assim  determinado chama-se  o  mínimo do salário.  Este  mínimo  do salário  vale,  tal  como  a 
determinação  do preço  das  mercadorias  pelos  custos  de produção  em  geral,  não para  o  indivíduo 
isolado, mas para a espécie. Operários individuais, milhões de operários, não recebem o suficiente para 
poderem existir e reproduzir-se;  mas o salário de toda a classe operária  nivela-se a este mínimo nas 
oscilações daquele.

Agora que nos entendemos sobre as leis mais gerais que regulam tanto o salário como o preço de 
qualquer outra mercadoria, já podemos entrar no nosso objecto de uma maneira mais especial.

O capital consiste de matérias-primas, instrumentos de trabalho e meios de subsistência de toda a 
espécie que são empregues para produzir  novas matérias-primas,  novos instrumentos de trabalho e 
novos meios de subsistência. Todas estas suas partes constitutivas são criações do trabalho, produtos 
do trabalho, trabalho acumulado. Trabalho acumulado que serve de meio para nova produção é capital.

É o que dizem os economistas.

Que é um escravo negro? Um homem da raça negra. Uma explicação vale tanto como a outra.

Um negro é um negro. Só em determinadas relações é que se torna escravo. Uma máquina de fiar 
algodão é uma  máquina para fiar  algodão.  Apenas em  determinadas  relações  ela  se  torna  capital. 
Arrancada a estas relações, ela é tão pouco capital como o ouro em si e para si é dinheiro, ou como o 
açúcar é o preço do açúcar.
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Na produção os homens não actuam só sobre a natureza mas também uns sobre os outros. 
Produzem apenas actuando conjuntamente  dum modo  determinado e trocando as  suas  actividades 
umas pelas outras. Para produzirem entram em determinadas ligações e relações uns com os outros, e 
só no seio destas ligações e relações sociais se efectua a sua acção sobre a natureza, se efectua a 
produção.

Estas relações sociais em que os produtores entram uns com os outros, as condições em que 
trocam as suas actividades e  participam no acto  global  da produção,  serão naturalmente diferentes 
consoante o carácter dos meios de produção. Com a invenção de um novo instrumento de guerra, a 
arma de fogo, alterou-se necessariamente toda a organização interna do exército, transformaram-se as 
relações no seio das quais os indivíduos formam um exército e podem actuar como exército, alterou-se 
também a relação dos diversos exércitos uns com os outros.

As relações sociais em que os indivíduos produzem, as relações sociais de produção alteram-se 
portanto,  transformam-se  com  a alteração  e  desenvolvimento  dos meios  materiais  de produção,  as 
forças de produção. As relações de produção na sua totalidade formam aquilo a que se dá o nome de 
relações sociais,  a sociedade, e na verdade uma sociedade num estádio determinado,  histórico,  de 
desenvolvimento,  uma sociedade com carácter peculiar, diferenciado. A sociedade antiga,  a sociedade 
feudal,  a sociedade  burguesa  são outras tantas totalidades de relações de produção, cada uma das 
quais designa ao mesmo tempo um estádio particular de desenvolvimento na história da humanidade.

Também o capital é uma relação social de produção. É uma relação burguesa de produção, uma 
relação de produção da sociedade burguesa. Os meios de subsistência, os instrumentos de trabalho, as 
matérias-primas de que se compõe o capital — não foram eles produzidos e acumulados em dadas 
condições sociais, em determinadas relações sociais? Não são eles empregues para uma nova produção 
em dadas condições sociais, em determinadas relações sociais? E não é precisamente este carácter 
social determinado que transforma em capital os produtos que servem para a nova produção?

O capital não consiste só de meios de subsistência, instrumentos de trabalho e matérias-primas, 
não consiste só de produtos materiais; consiste em igual medida de valores de troca. Todos os produtos 
de que consiste são mercadorias. O capital não é só, portanto, uma soma de produtos materiais, é uma 
soma de mercadorias, de valores de troca, de grandezas sociais.

O capital permanece o mesmo quer nós coloquemos algodão no lugar da lã, arroz no lugar de 
trigo, barcos a vapor no lugar de caminhos-de-ferro, apenas com a condição de o algodão, o arroz, os 
barcos a vapor — o corpo do capital — terem o mesmo valor de troca, o mesmo preço que a lã, o trigo, 
os  caminhos-de-ferro,  em que anteriormente se encarnava.  O corpo do capital  pode transformar-se 
continuamente sem que o capital sofra a mais pequena alteração.

Mas se todo o capital é uma soma de mercadorias, isto é, de valores de troca, nem toda a soma 
de mercadorias, de valores de troca é ainda capital.

Toda a soma de valores de troca é um valor de troca. Cada valor de troca é uma soma de valores 
de troca. Por exemplo, uma casa no valor de 1000 marcos é um valor de troca de 1000 marcos. Um 
pedaço de papel no valor de 1 pfennig é uma soma de valores de troca de 100/100 pfennig. Produtos 
trocáveis uns pelos outros são mercadorias. A relação determinada em que são trocáveis constitui o seu 
valor de troca ou, expresso em dinheiro, o seu preço. A massa destes produtos nada pode alterar na sua 
determinação como  mercadoria  ou como representando um  valor de troca,  ou como tendo um  preço 
determinado. Seja grande ou pequena, uma árvore é sempre uma árvore. Trocando em onças ou em 
quintais,  o  ferro  por  outros  produtos,  alterará  isso  o  seu  carácter:  ser  mercadoria,  valor  de  troca? 
Conforme a massa, ele será uma mercadoria de mais ou menos valor, de preço mais alto ou mais baixo.

Ora, como é que uma soma de mercadorias, de valores de troca, se torna capital?

Pelo facto de, como poder social autónomo, isto é, como o poder de uma parte da sociedade, se 
manter e aumentar por meio da troca com a força de trabalho viva, imediata. A existência de uma classe 
que nada possui senão a capacidade de trabalho é uma condição prévia necessária do capital.

Só quando o trabalho objectivado, passado, acumulado, domina sobre o trabalho vivo, imediato, é 
que o trabalho acumulado se converte em capital.

O capital não consiste no facto de o trabalho acumulado servir ao trabalho vivo como meio para 
nova produção. Consiste no facto de o trabalho vivo servir  ao trabalho acumulado como meio para 
manter e aumentar o seu valor de troca.

Mas que se passa na troca entre capitalista e operário assalariado?

O operário recebe meios de subsistência em troca da sua força de trabalho, mas o capitalista, em 
troca  dos  seus  meios  de subsistência,  recebe  trabalho,  a  actividade produtiva  do operário,  a  força 
criadora por meio da qual o operário não só substitui o que consome como dá ao trabalho acumulado um 
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valor superior ao que anteriormente possuía.  O operário recebe do capitalista uma parte dos meios de 
subsistência existentes. Para que lhe servem estes meios de subsistência? Para o consumo imediato. 
Mas logo que eu consumo meios de subsistência, eles ficam irremediavelmente perdidos para mim, a 
menos que eu aproveite o tempo durante o qual esses meios me conservam vivo para produzir novos 
meios de subsistência, para durante o consumo substituir com o meu trabalho por novos valores os 
valores que desaparecem ao ser consumidos. Mas mesmo esta nobre força reprodutiva o operário cede 
ao capital em troca de meios de subsistência recebidos. Ele próprio a perdeu, portanto.

Vejamos um exemplo: um rendeiro dá ao seu jornaleiro cinco Groschen(2) de prata por dia. Pelos 
cinco Groschen de prata este trabalha o dia inteiro no campo do rendeiro e assegura-lhe uma receita de 
dez Groschen de prata. O rendeiro não recupera apenas os valores que tem de entregar ao jornaleiro; 
duplica-os. Ele aplicou, consumiu, portanto, de um modo frutuoso, produtivo, os cinco Groschen de prata 
que deu ao jornaleiro. Pelos cinco Groschen de prata ele comprou precisamente o trabalho e a força do 
jornaleiro, os quais criam produtos da terra com o dobro do valor, e de cinco Groschen de prata fazem 
dez Groschen de prata. O jornaleiro, pelo contrário, recebe, em substituição da sua força produtiva — 
cujos efeitos ele entregou precisamente ao rendeiro —, cinco Groschen de prata, que troca por meios de 
subsistência,  meios  de subsistência  estes  que consome  mais  depressa  ou mais  devagar.  Os  cinco 
Groschen de prata foram, portanto, consumidos de um modo duplo, reprodutivamente para o capital, pois 
foram trocados por uma força de trabalho(3) que deu origem a dez Groschen de prata improdutivamente 
para o operário, pois foram trocados por meios de subsistência que desapareceram para sempre e cujo 
valor ele só pode obter de novo repetindo a mesma troca com o rendeiro. O capital pressupõe, portanto, 
o trabalho assalariado, o trabalho assalariado pressupõe o capital. Eles condicionam-se reciprocamente; 
eles dão-se origem reciprocamente.

Um operário numa fábrica de algodão só produz tecidos de algodão? Não, produz capital. Produz 
valores que de novo servem para comandar o seu trabalho e, por meio deste, para criar novos valores.

O capital  só se pode multiplicar  trocando-se por força de trabalho, trazendo à vida o trabalho 
assalariado. A força de trabalho do operário assalariado só se pode trocar por capital multiplicando o 
capital,  fortalecendo o poder de que é escrava.  Multiplicação do capital é, por isso,  multiplicação do 
proletariado, isto é, da classe operária.

O interesse do capitalista e do operário é, portanto,  o mesmo, afirmam os burgueses e os seus 
economistas. E de facto!  O operário soçobra se o capital  não o emprega. O capital soçobra se não 
explora a força de trabalho, e para a explorar tem de a comprar. Quanto mais depressa se multiplicar o 
capital destinado à produção, o capital produtivo, quanto mais florescente é por isso a indústria, quanto 
mais  se enriquece a  burguesia,  quanto  melhor  vão  os  negócios,  de tanto  mais  operários  precisa  o 
capitalista, tanto mais caro se vende o operário.

A condição imprescindível para uma situação aceitável do operário é, portanto, o crescimento mais 
rápido possível do capital produtivo.

Que é, porém, crescimento do capital produtivo? Crescimento do poder do trabalho acumulado 
sobre o trabalho vivo. Crescimento do domínio da burguesia sobre a classe que trabalha. Se o trabalho 
assalariado produz a riqueza alheia que o domina, o poder que lhe é hostil, o capital, para o primeiro 
retornam os meios de ocupação, isto é, de subsistência do mesmo, sobre a condição de que ele se faça 
de novo uma parte do capital, a alavanca que de novo lança este mesmo num movimento acelerado de 
crescimento.

Os interesses do capital e os interesses dos operários são os mesmos —significa apenas: capital e 
trabalho assalariado são duas facetas duma mesma relação. Uma condiciona a outra como o usurário e 
o  dissipador  se  condicionam  reciprocamente.
Enquanto o operário assalariado é operário assalariado, a sua sorte depende do capital. É esta a tão 
enaltecida comunhão de interesses do operário e do capitalista.

Cresce o capital,  então cresce a massa  do trabalho assalariado,  então cresce  o número dos 
operários  assalariados,  numa palavra:  o  domínio  do capital  estende-se  sobre  uma massa  maior  de 
indivíduos. E suponhamos o caso mais favorável: quando o capital produtivo cresce, cresce a procura do 
trabalho. Sobe, portanto, o preço do trabalho, o salário.

Uma casa pode ser grande ou pequena, e enquanto as casas que a rodeiam são igualmente 
pequenas ela satisfaz todas as exigências sociais de uma habitação. Erga-se, porém, um palácio ao lado 
da casa pequena, e eis a casa pequena reduzida a uma choupana. A casa pequena prova agora que o 
seu dono não tem, ou tem apenas as mais modestas, exigências a pôr; e por mais alto que suba no 
curso da civilização, se o palácio vizinho subir na mesma ou em maior medida, o habitante da casa 
relativamente pequena sentir-se-á cada vez mais desconfortado, mais insatisfeito, mais oprimido, entre 
as suas quatro paredes.
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Um aumento  perceptível  do salário  pressupõe um  rápido  crescimento  do capital  produtivo.  O 
rápido crescimento do capital produtivo provoca crescimento igualmente rápido da riqueza, do luxo, das 
necessidades sociais e dos prazeres sociais. Embora, portanto, os prazeres do operário tenham subido, 
a satisfação social que concedem baixou em comparação com os prazeres multiplicados do capitalista 
que são inacessíveis ao operário, em comparação com o nível de desenvolvimento da sociedade em 
geral. As nossas necessidades e prazeres derivam da sociedade; medimo-los, assim, pela sociedade; 
não os medimos  pelos objectos da sua satisfação.  Porque são de natureza social,  são de natureza 
relativa.

O salário não é, em geral, determinado pela massa de mercadorias que por ele posso trocar. Ele 
contém várias relações.

O que os operários recebem primeiro pela sua força de trabalho é uma determinada soma em 
dinheiro. O salário é determinado apenas por este preço em dinheiro?

No século XVI multiplicaram-se o ouro e a prata em circulação na Europa, em consequência da 
descoberta de minas mais ricas e mais fáceis de trabalhar na América. O valor do ouro e da prata baixou, 
por isso, em relação às restantes mercadorias. Os operários recebiam, tal como antes, a mesma massa 
de prata cunhada em troca da sua força de trabalho. O preço em dinheiro do seu trabalho continuou o 
mesmo, e contudo o seu salário baixara, pois em troca da mesma quantidade de prata recebiam uma 
soma menor de outras mercadorias. Foi esta uma das circunstâncias que fomentaram o crescimento do 
capital, o ascenso da burguesia no século XVI.

Vejamos um outro caso. No Inverno de 1847, em consequência duma má colheita, os meios de 
subsistência mais indispensáveis, cereais, carne, manteiga, queijo, etc., tinham subido significativamente 
de preço. Admitamos que os operários tinham recebido, tal como antes, a mesma soma em dinheiro pela 
sua força de trabalho. Não baixara o seu salário? Certamente. Pelo mesmo dinheiro recebiam em troca 
menos pão, carne, etc. O seu salário baixara, não porque o valor da prata tivesse diminuído, mas porque 
o valor dos meios de subsistência tinha aumentado.

Admitamos, finalmente, que o preço em dinheiro do trabalho permanecia o mesmo, ao passo que 
todas as mercadorias da agricultura e da manufactura teriam baixado de preço em consequência da 
aplicação de novas  máquinas,  duma estação favorável,  etc.  Pelo mesmo dinheiro  podem agora  os 
operários comprar mais mercadorias de toda a espécie. O seu salário, portanto, subiu, precisamente 
porque o valor em dinheiro do mesmo não se alterou.

O preço em dinheiro do trabalho, o salário nominal, não coincide, portanto, com o salário real, isto 
é, com a soma de mercadorias que é realmente dada em troca do salário. Ao falarmos, portanto, da 
subida ou descida do salário, não temos de considerar apenas o preço em dinheiro do trabalho, o salário 
nominal.

Mas nem o salário nominal, isto é, a soma em dinheiro por que o operário se vende ao capitalista, 
nem o salário real, isto é, a soma de mercadorias que pode comprar com esse dinheiro, esgotam as 
relações contidas no salário.

O salário é sobretudo determinado ainda pela sua relação com o ganho, com o lucro do capitalista 
— salário comparativo, relativo.

O salário real exprime o preço do trabalho em relação com o preço das restantes mercadorias, o 
salário relativo, pelo contrário [exprime] a quota-parte do trabalho directo no valor por ele criado de novo 
em relação com a quota-parte dele que cabe ao trabalho acumulado, ao capital.

Dissemos atrás, p. 14(4): “O salário não é uma quota-parte do operário na mercadoria por ele 
produzida. O salário é a parte de mercadoria já existente, com que o capitalista compra para si uma 
determinada quantidade de força de trabalho produtiva.” Mas este salário tem o capitalista de o substituir 
novamente com parte do preço a que vendeu o produto criado pelo operário; tem de substitui-lo de modo 
que, ao fazê-lo, lhe reste ainda em regra um excedente sobre os custos de produção despendidos, um 
lucro. O preço de venda da mercadoria criada pelo operário divide-se, para o capitalista, em três partes: 
primeiro,  a reposição do preço das matérias-primas por ele adiantadas, a par da reposição do que se 
desgastou  nas  ferramentas,  máquinas  e  outros  meios  de  trabalho  igualmente  adiantados  por  ele; 
segundo,  na reposição do salário adiantado por ele, e  terceiro,  no excedente sobre isso,  o lucro do 
capitalista. Ao passo que a primeira parte apenas repõe valores anteriormente existentes,  é óbvio que 
tanto a reposição do salário como o lucro do capitalista no excedente são, no seu todo, retirados do novo 
valor criado pelo trabalho do operário  e acrescentado às matérias-primas.  E  neste sentido  podemos 
tomar  tanto o salário como o lucro,  para os compararmos  um com o outro,  como quotas-partes  no 
produto do operário.
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O salário real pode permanecer o mesmo, pode até subir, e não obstante o salário relativo pode 
baixar. Suponhamos, por exemplo, que todos os meios de subsistência tinham descido 2/3 de preço, ao 
passo que a jorna descera apenas 1/3, portanto, por exemplo, de três marcos para dois marcos. Embora 
o operário, com estes dois marcos, disponha duma soma maior de mercadorias do que antes com três 
marcos, o seu salário contudo, diminuiu em relação com o ganho do capitalista. O lucro do capitalista 
(por exemplo, do fabricante) aumentou de um marco, isto é, por uma soma menor de valores de troca 
que  paga  ao  operário  o  operário  tem  de  produzir  uma  soma  maior  de  valores  de  troca  do  que 
anteriormente. A quota-parte do capital  subiu em relação à quota-parte do trabalho. A repartição da 
riqueza social  entre  capital  e trabalho tornou-se  ainda mais  desigual.  O  capitalista  comanda com o 
mesmo capital uma quantidade maior de trabalho. O poder da classe dos capitalistas sobre a classe 
operária cresceu, a posição social do operário piorou, foi empurrada um degrau mais para baixo da do 
capitalista.

Ora, qual é a lei geral que determina a queda e a subida do salário e do lucro na sua relação 
recíproca?

Estão na razão inversa um do outro. A quota-parte do capital, o lucro, sobe na mesma proporção 
em que a quota-parte do trabalho, a jorna, desce, e inversamente. O lucro sobe na medida em que o 
salário desce, e desce na medida em que o salário sobe.

Objectar-se-á, talvez, que o capitalista pode ganhar pela troca vantajosa dos seus produtos com 
outros capitalistas, pela subida da procura da sua mercadoria, seja em consequência da abertura de 
novos mercados, seja em consequência de necessidades momentaneamente aumentadas nos velhos 
mercados,  etc.;  que o lucro do capitalista pode, portanto, aumentar por meio do prejuízo causado a 
terceiros capitalistas, independentemente da subida e descida do salário, do valor de troca da força de 
trabalho; ou que o lucro do capitalista podia também subir graças ao aperfeiçoamento dos instrumentos 
de trabalho, da nova aplicação de forças da natureza, etc.

Em primeiro lugar, terá de se admitir que o resultado permanece o mesmo, ainda que tenha sido 
provocado pela via inversa. O lucro não subiu, de facto, porque o salário desceu, mas o salário desceu 
porque o lucro subiu. O capitalista adquiriu, com a mesma soma de trabalho alheio, uma soma maior de 
valores de troca sem ter por isso pago mais o trabalho; ou seja, portanto, o trabalho é pago mais baixo 
em relação com a receita líquida que rendeu ao capitalista.

Além disso, lembremos que, apesar das flutuações dos preços das mercadorias, o preço médio de 
cada mercadoria, a relação em que se troca por outras mercadorias é determinado pelos seus custos de 
produção.  No seio da classe dos capitalistas,  as  vantagens conseguidas por uns à custa  de outros 
equilibram-se, por isso, necessariamente. O aperfeiçoamento da maquinaria, a nova aplicação de forças 
da natureza ao serviço da produção capacitam, num dado tempo de trabalho, a criar com a mesma soma 
de trabalho e capital uma massa maior de produtos, mas de modo nenhum uma massa maior de valores 
de troca. Se, pela aplicação da máquina de fiar, posso fornecer numa hora o dobro do fio que fornecia 
antes da sua invenção, por exemplo, cinquenta quilos em vez de vinte e cinco, eu não recebo a longo 
prazo, por estes cinquenta quilos mais mercadorias em troca do que antes por vinte e cinco, porque os 
custos de produção desceram para metade ou porque eu, com os mesmos custos, posso fornecer o 
dobro do produto.

Finalmente, seja qual for a proporção em que a classe dos capitalistas, a burguesia, seja dum país 
seja de todo o mercado mundial, reparte entre si a receita líquida da produção, a soma total desta receita 
líquida é  sempre  apenas a soma com que o trabalho acumulado,  no seu todo,  foi  aumentado pelo 
trabalho directo. Esta soma global cresce, portanto, na proporção em que o trabalho aumenta o capital, 
ou seja, na proporção em que o lucro sobe contra o salário.

Vemos, portanto, que mesmo quando ficamos no seio da relação de capital e trabalho assalariado, 
os interesses do capital e os interesses do trabalho assalariado estão directamente contrapostos.

Um rápido aumento do capital é igual a um rápido aumento do lucro. O lucro só pode aumentar 
rapidamente se o preço do trabalho, se o salário relativo diminuir com a mesma rapidez. O salário relativo 
pode descer,  embora  o  salário  real  suba simultaneamente com  o  salário  nominal,  com  o  valor  em 
dinheiro do trabalho, desde que, porém, não suba na mesma proporção que o lucro. Se, por exemplo, o 
salário subir 5% num bom período de negócios, e o lucro, pelo contrário, subir 30%, então o salário 
comparativo, o salário relativo não aumentou, mas diminuiu.

Se aumenta, portanto, a receita do operário com o rápido crescimento do capital, a verdade é que 
ao mesmo tempo aumenta o abismo social que afasta o operário do capitalista, aumenta ao mesmo 
tempo o poder do capital sobre o trabalho, a dependência do trabalho relativamente ao capital.

O  operário  tem  interesse  no  rápido  crescimento  do  capital  —  significa  apenas:  quanto  mais 
depressa o operário aumentar a riqueza alheia tanto mais gordos serão os bocados que caem para ele, 
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tanto mais operários podem ser empregados e chamados à vida, tanto mais pode ser aumentada a 
massa dos escravos dependentes do capital.

Vimos, portanto, que:

Mesmo a situação mais favorável  para a classe operária, o crescimento mais rápido possível do 
capital,  por  muito  que melhore  a  vida  material  do operário,  não suprime  a oposição  entre  os  seus 
interesses e os interesses burgueses, os interesses do capitalista. Lucro e salário ficam, tal como antes, 
na razão inversa um do outro.

Está  o  capital  a  crescer  rapidamente,  então  o  salário  pode  subir;  incomparavelmente  mais 
depressa sobe o lucro do capital. A situação material do operário melhorou, mas à custa da sua situação 
social. O abismo social que o separa do capitalista alargou-se.

Por fim:

A condição mais favorável para o trabalho assalariado é o crescimento mais rápido possível do 
capital produtivo — significa apenas: quanto mais depressa a classe operária aumentar e ampliar o poder 
que lhe é hostil, a riqueza alheia que lhe dá ordens, em tanto mais favoráveis condições lhe é permitido 
trabalhar de novo para o aumento da riqueza burguesa, para a ampliação do poder do capital, contente 
por forjar para si própria as cadeias douradas com que a burguesia a arrasta atrás de si.

Crescimento do capital  produtivo  e subida do salário  — estarão tão inseparavelmente ligados 
como  afirmam  os  economistas  burgueses?  Não  podemos  acreditar  na  sua  palavra.  Não  podemos 
acreditar que, segundo eles próprios dizem, quanto mais gordo o capital,  melhor cevado será o seu 
escravo. A burguesia é lúcida de mais, calcula bem de mais, para partilhar os preconceitos do feudal que 
ostenta o brilho dos seus servos. As condições de existência da burguesia obrigam-na a calcular.

Teremos, por conseguinte, de investigar mais de perto:

Como age o crescimento do capital produtivo sobre o salário?

Se o capital produtivo da sociedade burguesa cresce no seu todo, então ocorre uma acumulação 
mais ampla de trabalho. Os capitais aumentam em número e volume. O aumento dos capitais aumenta a 
concorrência entre os capitalistas. O volume crescente dos capitais fornece os meios para levar para o 
campo de batalha industrial  exércitos mais poderosos de operários com ferramentas de guerra mais 
gigantescas.

Um capitalista só pode pôr outro em debandada e conquistar-lhe o capital vendendo mais barato. 
Para poder vender mais barato sem se arruinar tem de produzir mais barato, isto é, aumentar tanto 
quanto possível a força de produção do trabalho. Mas a força de produção do trabalho é sobretudo 
aumentada por meio  duma maior divisão do trabalho,  por meio duma introdução generalizada e dum 
aperfeiçoamento constante da  maquinaria.  Quanto maior  é o exército de operários entre  os quais  o 
trabalho  se  divide,  quanto  mais  gigantesca  a  escala  em  que  se  introduz a  maquinaria,  tanto  mais 
diminuem proporcionalmente os custos de produção, tanto mais frutuoso se torna o trabalho. Nasce 
daqui uma competição generalizada entre os capitalistas para aumentarem a divisão do trabalho e a 
maquinaria e as explorarem à maior escala possível.

Ora,  se  um  capitalista  achou,  graças  à  maior  divisão  do  trabalho,  graças  à  aplicação  e 
aperfeiçoamento  de  novas  máquinas,  graças  à  exploração  mais  vantajosa  e  maciça  das  forças  da 
natureza, o meio para criar, com a mesma soma de trabalho ou de trabalho acumulado, uma soma maior 
de produtos, de mercadorias, do que os seus concorrentes; se ele puder, por exemplo, produzir uma vara 
de pano no mesmo tempo de trabalho em que os seus concorrentes tecem meia vara de pano — como 
irá operar este capitalista?

Ele poderia continuar  a vender meia  vara  de pano ao preço até aí  vigente no mercado;  isto, 
contudo, não seria um meio para pôr em debandada os seus adversários e aumentar as suas próprias 
vendas.  Mas  na  mesma  medida  em  que  a  sua  produção  se  expandiu,  expandiu-se  para  ele  a 
necessidade das vendas. Os meios de produção mais poderosos e caros que pôs em acção capacitam-
no de facto para vender mais barata a sua mercadoria, mas ao mesmo tempo obrigam-no a vender mais 
mercadorias,  a  conquistar  para  as  suas  mercadorias  um  mercado  muito  maior;  o  nosso  capitalista 
venderá, portanto, a sua meia vara de pano mais barata do que os seus concorrentes.

O capitalista, porém, não vai vender a vara inteira ao preço a que os seus concorrentes vendem a 
meia vara, embora a produção da vara inteira não lhe custe mais do que aos outros a de meia vara. Se o 
fizesse, não ganharia nada extra, pois recuperaria apenas na troca os custos de produção. A sua receita 
eventualmente maior proviria do facto de ter posto em movimento um capital mais elevado, mas não do 
facto de ter valorizado o seu capital mais do que os outros. Além disso, ele atinge o objectivo que quer 
atingir se fixar o preço da sua mercadoria alguns por cento abaixo do dos seus concorrentes. Põe-nos 
em debandada, rouba-lhes pelo menos uma parte do mercado,  vendendo mais barato.  E nós, por fim, 
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recordamos que o preço corrente está sempre  acima ou abaixo dos custos de produção,  consoante a 
venda duma mercadoria coincide com a temporada favorável ou desfavorável da indústria. Consoante o 
preço de mercado da vara de pano está abaixo ou acima dos seus custos de produção até aí usuais, 
variarão as percentagens a que o capitalista que empregou meios de produção novos e mais frutuosos 
vende acima dos seus custos de produção reais.

Contudo o privilégio do nosso capitalista não é de longa duração; outros capitalistas concorrentes 
introduzem as mesmas máquinas, a mesma divisão do trabalho, introduzem-nas à mesma escala ou a 
uma escala superior, e esta introdução torna-se tão generalizada até que o preço do pano é feito descer 
não  só  abaixo  dos  seus  velhos  custos  de  produção,  mas  abaixo  dos  novos.
Os capitalistas encontram-se, portanto, na mesma situação entre si em que se encontravam  antes  da 
introdução dos novos meios de produção, e se com estes meios podem fornecer o dobro do produto ao 
mesmo preço, agora são obrigados a fornecer o dobro do produto abaixo do preço velho. Ao nível destes 
novos custos de produção começa outra vez o mesmo jogo. Mais divisão do trabalho, mais maquinaria, 
maior escala a que divisão do trabalho e maquinaria são exploradas. E a concorrência traz de novo 
contra este resultado o mesmo efeito contrário.

Vemos  como  o  modo  de  produção,  os  meios  de  produção,  são  assim  continuamente 
transformados, revolucionados,  como a divisão do trabalho traz necessariamente consigo uma maior 
divisão do trabalho,  a aplicação de maquinaria  uma maior  aplicação de maquinaria,  o trabalhar  em 
grande escala um trabalhar em maior escala.

É esta a lei que faz a produção burguesa sair constantemente dos seus velhos carris e obriga o 
capital  a  intensificar  as  forças  de  produção  do  trabalho  porque  as  intensificou,  a  lei  que  nenhum 
descanso lhe concede e permanentemente lhe sussurra:

Em frente! Em frente!

Não  é  esta  lei  senão  a  lei  que,  dentro  dos  limites  das  flutuações  das  épocas  do  comércio, 
necessariamente equilibra o preço duma mercadoria com os seus custos de produção.

Quaisquer  que sejam os meios de produção poderosos que um capitalista  põe em campo,  a 
concorrência  generalizará  esses  meios  de  produção,  e  a  partir  do  momento  em  que  aquela  os 
generalizou o único êxito da maior frutificação do seu capital é o ter de fornecer ao mesmo preço dez, 
vinte, cem vezes mais do que anteriormente. Mas como ele tem de vender talvez mil vezes mais para 
compensar,  pela  massa  maior  do  produto  vendido,  o  preço  de  venda  mais  baixo,  porque  agora  é 
necessária uma venda mais maciça não só para ganhar mais mas para repor os custos de produção — o 
próprio  instrumento de produção,  como  vimos,  torna-se cada vez mais  caro  —, porque esta  venda 
maciça, porém, não se tornou uma questão vital apenas para ele, mas também para os seus rivais, a 
velha  luta  começa  com  tanta  maior  violência  quanto  mais  frutuosos  são  os  meios  de  produção  já 
inventados. A divisão do trabalho e a aplicação da maquinaria voltarão, portanto, a processar-se numa 
medida incomparavelmente maior.

Qualquer que seja o poder dos meios de produção aplicados, a concorrência procura roubar ao 
capital  os  frutos  de ouro deste  poder reconduzido o  preço da mercadoria  aos custos  de produção, 
tornando por conseguinte, na medida em que se pode produzir mais barato, isto é, em que com a mesma 
soma de trabalho se pode produzir mais, a produção mais barata, o fornecimento de massas cada vez 
maiores do produto pela mesma soma de preço uma lei imperativa. Deste modo, o capitalista nada teria 
ganho com os seus próprios esforços a não ser a obrigação de fornecer mais  no mesmo tempo de 
trabalho,  numa  palavra,  condições  mais  difíceis  de  valorização  do  seu  capital.  Assim,  enquanto  a 
concorrência o persegue permanentemente com a sua lei dos custos de produção, e todas as armas que 
ele  forja  contra  os  seus  rivais  se  viram  como  armas  contra  ele  próprio,  o  capitalista  procura 
permanentemente levar a melhor sobre a concorrência introduzindo incansavelmente novas máquinas — 
de facto mais caras mas que produzem mais barato — e divisões do trabalho em substituição das velhas 
e sem esperar que a concorrência tenha envelhecido as novas.

Imaginemos  agora  esta  agitação  febril  ao  mesmo  tempo  em  todo  o  mercado  mundial,  e 
compreende-se como o crescimento, a acumulação e concentração do capital têm por consequência 
uma divisão do trabalho, uma aplicação de nova e um aperfeiçoamento de velha maquinaria ininterruptos 
que se precipitam uns sobre os outros e executados a uma escala cada vez mais gigantesca.

Mas como actuam estas circunstâncias, que são inseparáveis do crescimento do capital produtivo, 
sobre a determinação do salário?

A maior  divisão do trabalho  capacita  um  operário  a fazer  o trabalho de cinco,  dez,  vinte:  ela 
aumenta, portanto, cinco, dez, vinte vezes a concorrência entre os operários. Os operários não fazem 
concorrência  uns  aos  outros  apenas  quando  um  se  vende  mais  barato  do  que  o  outro;  fazem 
concorrência uns aos outros quando um executa o trabalho de cinco, dez, vinte; e a divisão do trabalho 
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introduzida e constantemente aumentada pelo capital obriga os operários a fazer uns aos outros esta 
espécie de concorrência.

Mais ainda: na medida em que aumenta a divisão do trabalho simplifica-se o trabalho. A habilidade 
especial do operário torna-se sem valor. Ele é transformado numa força produtiva simples, monótona, 
que não tem de pôr em jogo energias físicas nem intelectuais. O seu trabalho torna-se trabalho acessível 
a todos. Por isso, de todos os lados o acossam concorrentes, e além disso lembramos que quanto mais 
simples, mais fácil de aprender é o trabalho, quanto menos custos de produção são precisos para se 
apropriar do mesmo, tanto mais baixo desce o salário, pois que tal como o preço de todas as outras 
mercadorias ele é determinado pelos custos de produção.

Na medida, portanto, em que o trabalho dá menos satisfação e se torna mais repugnante, nessa 
mesma medida aumenta a concorrência e diminui o salário. O operário procura manter a massa do seu 
salário trabalhando mais seja trabalhando mais horas seja fornecendo mais na mesma hora. Pressionado 
pelas privações, aumenta ainda mais os efeitos funestos da divisão do trabalho. O resultado é:  quanto 
mais trabalha tanto menos salário recebe, e precisamente pela simples razão de que na medida em que 
faz concorrência  aos  seus  companheiros  operários  faz,  portanto,  dos  seus  companheiros  operários 
outros tantos concorrentes, os quais se oferecem em condições tão más como ele próprio, porque ele, 
por conseguinte, em última instância faz concorrência a si mesmo, a si mesmo como membro da classe 
operária.

A  maquinaria  produz os mesmos efeitos numa escala muito maior,  ao impor a substituição de 
operários habilitados por operários sem habilitação, de homens por mulheres, de adultos por crianças, 
pois que a maquinaria, onde é introduzida de novo, lança os operários manuais em massa para a rua, e 
onde é desenvolvida,  aperfeiçoada, substituída por máquinas mais  frutuosas,  despede operários em 
grupos mais pequenos. Retratámos atrás, a traços rápidos, a guerra industrial dos capitalistas entre si; 
esta guerra tem a peculiaridade de nela as batalhas serem ganhas menos pela contratação do que pelo 
despedimento do exército operário. Os generais, os capitalistas, disputam entre si quem pode mandar 
embora mais soldados da indústria.

Os economistas  contam-nos,  por  certo,  que os operários  tornados supérfluos pelas  máquinas 
encontram novos ramos de ocupação.

Não se atrevem a afirmar  directamente que aqueles mesmos  operários que foram despedidos 
arranjam lugar em novos ramos do trabalho. Os factos contra esta mentira são demasiado gritantes. Eles 
de facto só afirmam que para outras partes constitutivas da classe operária, por exemplo, para a parte da 
jovem geração operária que já estava pronta para entrar no ramo da indústria decaído, novos meios de 
ocupação se abrirão. Esta é, naturalmente, uma grande satisfação para os operários caídos. Não faltarão 
aos senhores capitalistas carne e sangue frescos para explorarem, e mandar-se-á os mortos enterrar os 
seus mortos. É mais uma consolação que os burgueses oferecem a si mesmos do que uma que dão aos 
operários. Se a classe inteira dos operários assalariados fosse aniquilada pela maquinaria, que horror 
para o capital, o qual sem trabalho assalariado deixa de ser capital!

Admita-se, porém, que os que foram directamente desalojados pela maquinaria e a parte inteira da 
nova geração,  que já  espreitava este  serviço,  encontram uma nova ocupação.  Acreditar-se-á que a 
mesma será paga tão alto como a que se perdeu?  Isto contradiria todas as leis da economia.  Vimos 
como a indústria moderna traz sempre consigo a substituição de uma ocupação complexa, mais elevada, 
por outra mais simples, mais subordinada.

Como poderia, pois, uma massa de operários lançada fora dum ramo da indústria pela maquinaria 
encontrar um refúgio num outro, a não ser que este seja pago mais baixo e pior?

Aduziu-se como excepção os operários que trabalham na fabricação da própria maquinaria. Logo 
que  se  requer  e  consome  mais  maquinaria  na  indústria,  as  máquinas  terão  necessariamente  de 
aumentar, e portanto a fabricação de máquinas, e portanto a ocupação de operários na fabricação de 
máquinas,  e os  operários  empregados neste  ramo da indústria seriam  operários  habilitados,  seriam 
mesmo operários instruídos.

Desde o ano de 1840 esta afirmação, já antes apenas meio verdadeira, perdeu toda a aparência, 
porquanto máquinas cada vez mais complexas são aplicadas para a fabricação de máquinas tal como 
para a fabricação de fio de algodão, e os operários empregados nas fábricas de máquinas só podem 
desempenhar,  face  a  máquinas  altamente  engenhosas,  a  posição  de  máquinas  altamente 
desengenhosas.

Mas em lugar do homem despedido pela máquina a fábrica emprega talvez três  crianças e uma 
mulher! E o salário do homem não tinha de chegar para as três crianças e uma mulher? Não tinha o 
mínimo de salário de chegar para manter e multiplicar  a raça? Que prova,  portanto,  esta apreciada 
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expressão burguesa? Nada mais do que agora são consumidas quatro vezes mais vidas operárias do 
que anteriormente para ganhar o sustento de uma família operária.

Resumamos:  quanto  mais  cresce  o  capital  produtivo,  tanto  mais  se  expandem  a  divisão  do 
trabalho e o emprego da maquinaria. Quanto mais se expandem a divisão do trabalho e o emprego da 
maquinaria, tanto mais se expande a concorrência entre os operários, tanto mais se contrai o seu salário.

E, para além disto,  a classe operária recruta-se ainda das  camadas superiores da sociedade; 
afunda-se nela uma massa de pequenos industriais e rentiers(5) que não têm nada de mais urgente a 
fazer  do que erguer  os  braços a par dos braços dos operários.  Deste modo,  a floresta dos braços 
levantados ao ar e a pedir trabalho torna-se cada vez mais densa, e os próprios braços tornam-se cada 
vez mais magros.

Que o pequeno industrial  não pode aguentar  a  luta,  na qual  uma  das primeiras  condições  é 
produzir sempre em maior escala, ou seja, ser precisamente um grande industrial e não um pequeno, 
compreende-se por si.

Que o juro do capital diminui na medida em que aumentam a massa e o número do capital, em 
que o capital cresce, que por isso o pequeno rentier já não pode viver do seu rendimento, e portanto tem 
de se lançar sobre a indústria, e portanto ajuda a aumentar as fileiras dos pequenos industriais e, assim, 
os candidatos ao proletariado, tudo isto não carecerá de mais explicações. Na medida, finalmente, em 
que os capitalistas são obrigados pelo movimento atrás retratado a explorar em maior escala meios de 
produção gigantescos já existentes e a pôr em movimento, para este fim, todas as molas do crédito, 
nessa  mesma  medida  aumentam  os  terramotos  industriais,  nos  quais  o  mundo do comércio  só  se 
mantém sacrificando uma parte da riqueza, dos produtos e mesmo das forças de produção aos deuses 
das  profundezas  —  aumentam,  numa  palavra,  as  crises.  Elas  tornam-se  mais  frequentes  e  mais 
violentas  pelo  próprio  facto  de  que  na  medida  em  que  cresce  a  massa  de  produtos,  portanto  a 
necessidade de mercados mais extensos, o mercado mundial se contrai cada vez mais, restam para 
exploração cada vez menos mercados novos, porque todas as crises anteriores sujeitaram ao comércio 
mundial mercados até então inconquistados ou apenas superficialmente explorados pelo comércio.  O 
capital, porém, não vive só do trabalho. Senhor a um tempo elegante e bárbaro, arrasta consigo para a 
cova os cadáveres  dos seus escravos,  hecatombes inteiras  de operários  que soçobram  nas crises. 
Vemos  assim  que:  se  o  capital  cresce  rapidamente,  incomparavelmente  mais  depressa  cresce  a 
concorrência entre os operários, isto é, tanto mais diminuem, proporcionalmente, os meios de ocupação, 
os meios de subsistência, para a classe operária, e, não obstante, o rápido crescimento do capital é a 
condição mais favorável para o trabalho assalariado.

Notas de rodapé:

(1) Na Neue Rheinische Zeitung: e do campesinato. (Nota da edição portuguesa). 

(2) Groschen: pequena moeda de 10 pfennig, ou seja 1/10 de marco. (Nota da edição portuguesa.) 

(3) No original: Arbeitskraft. Não se trata duma emenda de Engels, para a edição de 1891, mas da palavra usada por Marx para o 
texto da Neue Rheinische Zeitung. 

(4) ver o presente tomo, p. 154. (Nota da edição portuguesa.) 

(5) Em francês no texto: os que possuem ou vivem de rendimentos. (Nota da edição portuguesa.) 

Notas de fim de Tomo:

[N70] Ao publicar a obra Trabalho Assalariado e Capital, Marx propunha-se descrever de forma popular as relações económicas 
que constituem a base material  da luta de classes na sociedade  capitalista.  Pretendia  dar ao proletariado a arma teórica do 
conhecimento científico profundo da base sobre a qual repousam na sociedade capitalista o domínio de classe da burguesia e a 
escravidão assalariada dos operários. Ao desenvolver os pontos de partida da sua teoria da mais-valia, Marx formula em termos 
gerais a tese do empobrecimento relativo e absoluto da classe operária sob o capitalismo. - 142, 151. 

[N71] Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie (Nova Gazeta Renana. Órgão da Democracia): jornal que se publicou em 
Colónia sob a direcção de Marx de 1 de Junho de 1848 a 19 de Maio de 1849; Engels fazia parte da redacção. - 142, 189, 230,  
371, 532.

[N72] A Associação dos Operários Alemães de Bruxelas foi fundada por Marx e Engels no final de Agosto de 1847 com vista a 
dar uma formação política aos operários alemães residentes na Bélgica e a fazer propaganda entre eles das ideias do comunismo 
científico. Sob a direcção de Marx e Engels e dos seus colaboradores, a Associação tornou-se um centro legal de agrupamento 
dos  proletários  revolucionários  alemães na Bélgica.  Os melhores elementos  da  Associação  faziam parte  da organização  de 
Bruxelas da Liga dos Comunistas. A actividade da Associação dos Operários Alemães de Bruxelas terminou pouco depois da 
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revolução burguesa de Fevereiro de 1848 em França, em virtude da prisão e da expulsão dos seus membros pela polícia belga. - 
142, 532. 

[N73]  Trata-se  da intervenção das tropas  tsaristas  na  Hungria  em 1849 com o objectivo  de esmagar a revolução burguesa 
húngara e restabelecer o poder dos Habsburgos austríacos. - 142. 

[N74] Trata-se das insurreições das massas populares na Alemanha em Maio-Julho de 1849 em defesa da Constituição imperial 
(adoptada pela Assembleia Nacional de Frankfurt em 28 de Março de 1849, mas rejeitada por uma série de Estados alemães). 
Estas insurreições tinham um carácter espontâneo e disperso e foram esmagadas em meados de Julho de 1849. - 142, 179.

[N75] Marx escreve em O Capital: “Por Economia Política clássica entendo toda a economia política que, desde o tempo de W. 
Petty, tem investigado as relações reais de produção na sociedade burguesa.” Os principais representantes da Economia Política 
clássica na Inglaterra foram A. Smith e D. Ricardo. - 143.

[N76] Engels escreveu no Anti-Dühring: “Embora tendo começado por tomar forma na mente de alguns homens de génio em 
finais do século XVII,  a Economia Política em sentido mais restrito, na sua formulação positiva pelos fisiocratas e por Adam 
Smith, é, contudo, essencialmente filha do século XVIII.” - 144. 

[N77] Engels refere-se às comemorações do 1º de Maio de 1891. Em alguns países (Inglaterra, Alemanha) a festa do 1º de Maio 
era realizada no primeiro domingo posterior a esta data, que em 1891 calhou em 3 de Maio. - 150.

[N78] Alusão à lenda do nó extremamente complicado com que Górdio, rei da Frígia, atou o jugo ao timão do seu carro; segundo 
a previsão de um oráculo,  quem desatasse este nó tornar-se-ia senhor  da Ásia.  Alexandre  da Macedónia,  em vez de tentar  
desenredar o nó, cortou-o com a espada. - 157. 
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A Luta de Classes
Vladímir Ilitch Lenin

Toda a gente sabe que, em qualquer sociedade, as aspirações de uns contrariam as de outros, 
que a vida social está cheia de contradições, que a história nos mostra a luta entre povos e sociedades, 
assim  como  no  seu  próprio  seio;  que  ela  nos  mostra,  além  disso,  uma  sucessão  de  períodos  de 
revolução e de reação, de paz e de guerra, de estagnação e de progresso rápido ou de decadência. O 
marxismo deu o fio condutor que, neste labirinto, neste caos aparente, permite descobrir a existência de 
leis: a teoria da luta de classes. Só o estudo do conjunto das aspirações de todos os membros de uma 
sociedade ou de um grupo de sociedades permite definir, com uma precisão científica, o resultado destas 
aspirações. Ora, as aspirações contraditórias nascem da diferença de situação e de condições de vida 
das classes em que se divide qualquer sociedade. "A história de toda a sociedade até agora existente - 
escreve  Marx  no  Manifesto  do  Partido  Comunista  (excetuado  a  história  da  comunidade  primitiva, 
acrescentaria Engels mais tarde) e a história de lutas de classes. O homem livre e o escravo, o patrício e 
o plebeu, o barão feudal e o servo, o mestre de uma corporação e o oficial, em suma, opressores e 
oprimidos, estiveram em constante antagonismo entre si, travaram uma luta ininterrupta, umas vezes 
oculta, aberta outras, que acabou sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou 
com o declínio comum das classes em conflito... A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da 
sociedade feudal,  não acabou com os antagonismos de classe. Não fez mais do que colocar novas 
classes, novas condições de opressão, novos aspectos da luta no lugar dos anteriores. A nossa época, a 
época  da burguesia,  distingue-se,  contudo  por  ter  simplificado  os  antagonismos  de  classe.  Toda  a 
sociedade está a cindir-se cada vez mais em dois grandes campos hostis, em duas grandes classes em 
confronto direto: a burguesia e o proletariado." Após a grande revolução francesa, a história da Europa, 
em muitos países, revela com particular evidência o verdadeiro fundo dos acontecimentos, a luta de 
classes. Já na época da Restauração26 se vê aparecer em França um certo número de historiadores 
(Thierry, Guizot, Mignet, Thiers) que, sintetizando os acontecimentos, não puderam deixar de reconhecer 
que  a  luta  de  classes  é  a  chave  para  a  compreensão  de  toda  a  história  francesa.  Ora,  a  época 
contemporânea, a época da vitória completa da burguesia, das instituições representativas, do sufrágio 
amplo (quando não universal), da imprensa diária barata e que chega às massas,  etc., a época das 
associações operárias e patronais poderosas e cada vez mais vastas, etc, mostra com mais evidência 
ainda (embora, por vezes, sob uma forma unilateral, "pacifica", "constitucional") que a luta de classes é o 
motor dos acontecimentos. A seguinte passagem do Manifesto do Partido Comunista mostra-nos o que 
Marx exigia da ciência social para a análise objetiva da situação de cada classe no seio da sociedade 
moderna, em ligação com a análise das condições do desenvolvimento de cada classe: "De todas as 
classes que hoje em dia defrontam a burguesia só o proletariado é uma classe realmente revolucionária. 
As demais classes vão-se arruinando e soçobram com a grande indústria; o proletariado é o produto 
mais característico desta. As camadas médias, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artífice, o 
camponês, lutam todos contra a burguesia para assegurarem a sua existência como camadas médias, 
antes do declínio. Não são pois revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, são reacionárias, pois 
procuram pôr a andar para trás a roda da história. Se são revolucionárias, são-no apenas em termos da 
sua iminente passagem para o proletariado, o que quer dizer que não defendem os seus interesses 
presentes, mas os futuros, o que quer dizer que abandonam a sua posição social própria e se colocam 
na do proletariado." Em numerosas obras históricas (ver Bibliografia), Marx deu exemplos brilhantes e 
profundos de historiografia materialista, de análise da situação de cada classe particular, e, por vezes, 
dos diversos grupos ou camadas no seio de uma classe, mostrando, até à evidência, porque e como 
"toda a luta de classes é uma luta política". A passagem que acabamos de citar ilustra claramente como 
é complexa a rede das relações sociais e dos graus transitórios de uma classe para outra, do passado 
para o futuro, que Marx analisa, para determinar a resultante do desenvolvimento histórico. 

A teoria de Marx encontra a sua confirmação e aplicação mais profunda, mais completa e mais 
pormenorizada na sua doutrina econômica. 
 

26 Restauração: período da história de França (1814-1830) durante o qual os Bourbons, derrubados pela Revolução burguesa francesa de 1792, 
foram reinstalados no trono.
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A CLASSE-QUE-VIVE-DO-TRABALHO
A forma de ser  da classe trabalhadora hoje

Ricardo Antunes

Por uma noção ampliada de classe trabalhadora

A expressão  "classe-que-vive-do-trabalho",  que  utilizamos  nesta  pesquisa,  tem  como  primeiro 
objetivo conferir  validade contemporânea ao conceito marxiano de classe trabalhadora.  Quando tantas 
formulações  vêm  afirmando  a  perda  da  validade  analítica  da  noção  de  classe,  nossa  designação 
pretende enfatizar o sentido atual da classe trabalhadora, sua forma de ser.  Portanto, ao contrário dos 
autores que defendem o fim das classes sociais, o fim da classe trabalhadora, ou até mesmo o fim do 
trabalho, a expressão classe-que-vive-do-trabalho pretende dar contemporaneidade e amplitude ao ser 
social  que  trabalha,  à  classe  trabalhadora  hoje,  apreender  sua  efetividade  sua  processualidade  e 
concretude.42 Nesse sentido, a definição dessa classe compreende os elementos analíticos que indico a 
seguir.

A classe-que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora, hoje inclui a totalidade daqueles que vendem 
sua força de trabalho, tendo corno núcleo central os trabalhadores produtivos (no sentido dado por Marx, 
especialmente no  Capítulo  VI,  Inédito).  Ela não se restringe, portanto, ao  trabalho manual direto,  mas 
incorpora a  totalidade do trabalho social,  a totalidade do  trabalho coletivo assalariado.  Sendo o traba-
lhador  produtivo  aquele  que  produz diretamente  mais-valia  e  participa  diretamente  do  processo  de 
valorização do capital, ele detém, por isso, um papel de centralidade no interior da classe trabalhadora,  
encontrando no  proletariado industrial  o seu núcleo principal.  Portanto, o  trabalho produtivo,  onde se 
encontra o proletariado, no entendimento que fazemos de Marx, não  se restringe ao trabalho manual 
direto  (ainda que nele encontre seu núcleo central),  incorporando também formas de trabalho que são 
produtivas, que produzem mais-valia, mas que não são diretamente manuais (idem).

Mas a classe-que-vive-do-trabalho engloba também os trabalhadores improdutivos, aqueles cujas 
formas de trabalho são utilizadas como serviço, seja para uso público ou para o capitalista, e que não se 
constituem como elemento diretamente produtivo, como elemento vivo do processo de valorização do 
capital e de criação de mais-valia. São aqueles em que, segundo Marx, o trabalho é consumido como 
valor de uso  e não como trabalho que cria  valor de troca.  O  trabalho improdutivo  abrange um  amplo 
leque de assalariados, desde aqueles inseridos no setor de serviços, bancos, comércio, turismo, serviços 
públicos  etc.,  até  aqueles  que  realizam  atividades  nas  fábricas  mas  não  criam  diretamente  valor. 
Constituem-se em geral num segmento assalariado em expansão no capitalismo contemporâneo - os 
trabalhadores em serviços -,  ainda que algumas  de suas parcelas encontrem-se em retração,  como 
veremos adiante. São aqueles que se constituem em "agentes não-produtivos, geradores de anti-valor no 
processo de trabalho capitalista,  [mas  que]  vivenciam  as  mesmas  premissas  e  se  erigem sobre  os 
mesmos fundamentos materiais. Eles pertencem àqueles 'falsos custos e despesas inúteis', os quais 
são, entretanto, absolutamente vitais para a sobrevivência do sistema" (Mészáros, 1995: 533).

Considerando,  portanto,  que todo  trabalhador  produtivo  é  assalariado e  nem todo  trabalhador 
assalariado ë produtivo, uma noção contemporânea de classe trabalhadora, vista de modo ampliado, deve, 
em  nosso  entendimento,  incorporar  a  totalidade  dos  trabalhadores  assalariados.  Isso  não  elide, 
repetimos, o papel de centralidade do trabalhador produtivo, do trabalho social coletivo, criador de valores 
de  troca,  do  proletariado  industrial  moderno  no  conjunto  da  classe-que-vive-do-trabalho,  o que  nos 
parece por demais evidente quando a referência é dada pela formulação de Marx. Mas como ha uma 
crescente  imbricação  entre trabalho  produtivo e improdutivo  no capitalismo contemporâneo e como a 
classe trabalhadora incorpora essas duas dimensões básicas do trabalho sob o capitalismo, essa noção 
ampliada nos parece fundamental para a compreensão do que é a classe trabalhadora hoje.43

42 A tese do trabalho como um uaíor em via de desaparição figura, desenvolvida com rigor analítico, no texto elaborado por Meda, 1997. Um texto de 
corte mais empírico, onde a crescente redução do emprego possibilita a visualização (como tendência) do fim do trabalho é o de Rifkin, J., 
1995. Ver também Pakulski, J. e Waters, M., 1996, que propugnam a tese da dissolução das classes sociais e da perda da sua validade conceituai 
nas sociedades avançadas, e o fazem de modo insuficiente, conforme a recente critica de Harvie. 1997: 192-3. Robert Castells (1998), num 
patamar analítico denso e abrangente, ofereceu novos elementos para pensar a centralidade do trabalho hoje a partir da defesa contratualista da 
sociedade salarial.
4 3 Sobre o trabalho produtivo e improdutivo, bem como sobre o significado do trabalho social combinado, ver Marx (1994: 443 e seguintes). É bastante 

sugestiva e fértil, ainda que sucinta, a indicação feita por Mandei, para pensar a conternporaneida-de da classe trabalhadora (1986:10-1).
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Sabemos que Marx (muitas vezes com a colaboração de Engels) utilizou como sinónimos a noção 
de  proletariado, classe trabalhadora e assalariados,  como se pode notar,  por exemplo,  no Manifesto 
Comunista. Mas também enfatizou muitas vezes especialmente em  O Capital  que o proletariado era 
essencialmente constituído pêlos produtores de mais-uaíia, que vivenciavam as condições dadas pela 
subsunção  real  do  trabalho  ao  capital.  Nesse  nosso  desenho  analítico,  procuraremos  manter  essa 
"distinção", ainda que de modo não rígido: usaremos  "proletariado industrial"  para indicar aqueles que 
criam diretamente mais-valia e participam diretamente do processo de valorização do capital, e utilizaremos a 
noção de classe trabalhadora ou classe-que-vive-do-trabalho para englobar tanto o proletariado industrial, 
como o conjunto dos assalariados que vendem a sua força de trabalho (e, naturalmente, os que estão 
desempregados, pela vigência da lógica destrutiva do capital).44

Uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, todos aqueles e aquelas que vendem 
sua força de trabalho em troca de salário, incorporando, além do proletariado industrial, dos assalariados 
do setor de serviços, também o proletariado rural, que vende sua força de trabalho para o capital. Essa 
noção incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado moderno, pari time, o novo proletariado dos 
Mc  Donalds,  os  trabalhadores  hifenizados  de  que  falou  Beynon,  os  trabalhadores  terceirizados  e 
precarizados das empresas íiq/ïíizadas de que falou Juan José Castillo, os trabalhadores assalariados da 
chamada "economia informal",45 que muitas vezes são indiretamente subordinados ao capital, além dos 
trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e do mercado de trabalho pela reestrutu-
ração do capital e que hipertrofiam o exército industrial de reserva, na fase de expansão do desemprego 
estrutural.

A classe trabalhadora hoje  exclui,  naturalmente, os  gestores do capital, seus altos funcionários,  
que detêm papel de controle no processo de trabalho, de valorização e reprodução do capital no interior 
das empresas e que recebem rendimentos elevados (Bernardo, 1991: 202) ou ainda aqueles que, de 
posse  de  um  capital  acumulado,  vivem  da  especulação  e  dos  juros.  Exclui  também,  em  nosso 
entendimento, os pequenos empresários, a pequena burguesia urbana e rural proprietária.46

Compreender contemporaneamente a  classe-que-vive-do-trabalho  desse modo  ampliado,  como 
sinónimo da classe trabalhadora, permite reconhecer que o mundo do trabalho vem sofrendo mutações 
importantes.  Vamos  procurar,  então,  oferecer  um  balanço  dessas  mutações,  dando-lhe  inicialmente 
maior ênfase descritiva para, posteriormente, oferecer algumas indicações analíticas.

4 4 Ver no "Apêndice" deste livro o texto "Os Novos Proletários do Mundo na Virada do Século", que retoma essa discussão.
4 5 Penso aqui basicamente nos trabalhadores assalariados  sem  carteira de trabalho, em enorme expansão no capitalismo contemporâneo, e 

também  nos  trabalhadores  individuais  por  conta  própria,  que  prestam  serviços  de  reparação,  limpeza  etc.,  excluindo-se  entretanto  os 
proprietários de microempresas etc. Novamente, a chave analítica para a definição de classe trabalhadora é dada pelo assalariamento e pela venda 
da  sua  própria  força  de trabalho.  Por isso a denominamos  classe-que-vive-do-trabalho,  uma expressão que  procura captar  e englobar a 
totalidade dos assa-íariados que vivem da venda de sua força de trabalho.

4 6 Esses segmentos da pequena burguesia proprietária podem por certo se constituir em importantes aliados da classe trabalhadora, embora 
não seja parte de seu núcleo constitutivo.
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A CRISE DO MOVIMENTO OPERÁRIO E A CENTRALIDADE 
DO TRABALHO HOJE1

Ricardo Antunes

Nas últimas décadas, particularmente depois de meados dos anos 70, o mundo do trabalho vivenciou 
uma situação  fortemente  crítica,  talvez a  maior  desde  o nascimento  da classe  trabalhadora  e do próprio 
movimento operário. O entendimento dos elementos constitutivos dessa crise é de grande complexidade, uma vez 
que nesse mesmo período, ocorreram mutações intensas, de diferentes ordens e que, no seu conjunto, acabaram por 
acarretar  consequências  muito  fortes  no  interior  do  mundo  do  trabalho  e,  em particular,  no  âmbito  do 
movimento operário e sindical. O entendimento desse quadro, portanto, supõe uma análise cia totalidade dos  
elementos constitutivos desse cenário, empreendimento ao mesmo tempo difícil e imprescindível, que não pode ser 
tratado de modo ligeiro.

Neste artigo irei somente indicar alguns elementos que são centrais, em meu entendimento, para uma 
apreensão mais totalizante  dessa crise. O desenvolvimento mais detalhado e preciso de tais elementos seria 
aqui  impossível,  dada a amplitude e complexidade  de  questões. A sua tematização inicial, entretanto, é 
fundamental, uma vez que essa crise vem afetando tanto a materialidade da classe trabalhadora, a sua forma 
de ser, quanto a sua esfera mais propriamente subjetiua, política, ideológica, dos valores e do ideário que 
pautam suas ações e práticas concretas.

Começo dizendo que nesse período vivenciamos um quadro de crise estrutural do capital, que se abateu sobre 
o conjunto das economias capitalistas a partir  especialmente do início dos anos 70. Sua intensidade é tão 
profunda que levou o capital a desenvolver, segundo Mészáros, "práticas materiais da destrutiva auto-reprodu-ção 
ampliada  do capital, fazendo surgir inclusive o espectro da destruição global, em vez de aceitar as restrições 
positivas requeridas no interior da produção para a satisfação das necessidades humanas" (Mészáros, 1995). 
Essa crise fez com que, entre tantas outras  consequências, o capital implementasse um vastíssimo processo de 
reestruturação, com vistas â recuperação do seu ciclo de reprodução que, como veremos mais adiante, afetou 
fortemente o mundo do trabalho.

Um segundo elemento fundamental para o entendimento das causas do refluxo do movimento operário decorre do 
explosivo desmoronamento do Leste Europeu (e da quase totalidade dos países que tentaram uma transição socialista, 
com a URSS à frente), propagando-se, no interior do mundo do trabalho, a falsa ideia do "fim do socialismo" (Ver 
Kurz, 1992). Embora a longo prazo as consequências do fim do Leste Europeu sejam eivadas de positividades (pois 
coloca-se a possibilidade da retomada, em bases inteiramente novas, de um projeto socialista de novo tipo, que recuse, 
entre outros  pontos nefastos, a tese staliniana do "socialismo num só país" e  recupere elementos centrais da 
formulação de Marx), no plano mais imediato houve, em significativos contingentes da classe trabalhadora e do 
movimento operário, a aceitação e mesmo assimilação da nefasta e equivocada tese do "fim do socialismo" e, como 
dizem os  apologistas  da  ordem,  do  fim  do  marxismo.  E  mais:  ainda  como  consequência  do  fim  do 
equivocadamente chamado "bloco socialista",  os  países  capitalistas  centrais  vêm rebaixados brutalmente  os 
direitos e as conquistas sociais dos trabalhadores, dada a "inexistência", segundo o capital, do perigo socialista 
hoje. Portanto, o desmoronamento da URSS e do Leste Europeu, ao final dos anos 80, teve enorme impacto no 
movimento  operário.  Basta  lembrar  a  crise  que  se  abateu  sobre  os  partidos  comunistas  tradicionais  e  o 
sindicalismo a eles vinculado.

Paralelamente ao desmoronamento da esquerda tradicional da  era stalinista - e aqui entramos em outro 
ponto central - deu-se um agudo processo político e ideológico de social-democratização da esquerda e a 
sua consequente atuação subordinada à ordem do capital. Essa acomodação  social-democrática  atingiu 
fortemente  a  esquerda  sindical  e  partidária,  repercutindo,  conseqüentemente,  no  interior  da  classe 
trabalhadora. O sindicalismo de esquerda, por exemplo, passou a recorrer com frequência cada vez maior 
à  institucio-nalidade  e  à  burocratização  que  também  caracterizam  a  social-democracia  sindical 
(Bernardo, 1996).

1 Publicado no livro Lê Manifeste Comrnuniste Au/ourcí'Hui (vários autores). Lês Editions de UAtelier, Paris, 1998.
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É preciso acrescentar ainda que com a enorme expansão do neo-liberalismo a partir de fins de 70 e 
a consequente crise do  welfare state,  deu-se um processo de  regressão  da própria social-democra-cia, 
que passou a atuar de maneira muito próxima da agenda neo-liberal.  O neoliberalismo passou a ditar o  
ideário e o programa a serem implementados pêlos países capitalistas, inicialmente no centro e logo  
depois  nos  países  subordinados,  contemplando  reestruturação  produtiva,  privatização  acelerada, 
enxugamento  do  Estado,  políticas  fiscal  e  monetária  sintonizadas  com  os  organismos  mundiais  de 
hegemonia  do  capital,  como o  FMI  e  o  Bird,  desmontagem dos  direitos  sociais  dos  trabalhadores, 
combate cerrado aos sindicalismo de esquerda, propagação de um subjetivismo e de um individualismo 
exacerbados, dos quais a cultura "pós-moderna" é expressão, animosidade direta contra qualquer proposta 
socialista contrária aos valores e interesses do capital etc. (Ver Harvey, 1992 e Sader, 1997.)

Vê-se que se trata de um processo complexo, que, repito, aqui posso apenas indicar, resumindo-o 
assim:

1) há uma crise estrutural  do capital  ou um efeito depressivo profundo  que acentua seus traços 
destrutivos (Mészáros, 1995 e Chesnais, 1996);

2) deu-se o fim da experiência pós-capitalista da URSS e dos países do Leste Europeu, a partir do 
qual parcelas importantes da esquerda acentuaram ainda mais seu processo de social-democrati-zação (Magri, 
1991);

3) esse processo se efetivou num momento em que a própria social-democracia também vivenciava 
uma situação crítica;

4) expandia-se fortemente o projeto económico, social e político neoliberal. Tudo isso acabou por afetar 
fortemente o mundo do trabalho, em várias dimensões.

Dada a abrangência e intensidade da crise estrutural,  o capital vem procurando responder por meio 
de  vários  mecanismos,  que  vão  desde  a  expansão  das  atividades  especulativas  e  financeiras  até  a 
substituição ou  mescla  do padrão taylorista e fordista de produção,  pelas várias formas de "acumulação 
flexível" (Harvey, 1992) ou pelo chamado toyotismo ou modelo japonês. Esse último ponto tem importância 
central, uma vez que diz respeito às metamorfoses no processo de produção do capital e suas repercussões 
no processo de trabalho, no qual várias mutações vêm ocorrendo e cujo entendimento é fundamental, nessa virada 
do século XX para o século XXI. Aqui, como ensinou Marx, é preciso "apoderar-se da matéria, em seus 
pormenores,  analisar  suas diferentes formas de desenvolvimento e perquirir  a conexão íntima que há 
entre elas".2 Dada a impossibilidade de realizar essa empreitada nos limites deste texto, farei tão-somente 
a indicação de alguns problemas que me parecem mais relevantes.

Particularmente nos últimos anos, como respostas do capital ã crise dos anos 70, intensificaram-se 
as transformações no próprio processo produtivo, pelo avanço tecnológico, pela constituição das formas 
de acumulação flexível e pêlos modelos alternativos ao binómio taylorismo/fordismo, entre os quais se 
destaca, para o capital, especialmente, o modelo "toyotista" ou japonês. (Ver a coletâ-nea organizada por 
Amin, 1996.)

Essas  transformações,  por  um lado,  decorrentes  da  própria  concorrência  inter-capitalista  e  por 
outro dadas pela necessidade de controlar o movimento operário e a luta de classes, acabaram por afe-tar 
fortemente a classe trabalhadora e o seu movimento sindical (Bihr, 1991; Gounet, 1991 e 1992; Murray, 
1983; Mcllroy, 1997).

Fundamentalmente, essa forma de produção flexibilizada busca a adesão de fundo por parte dos 
trabalhadores,  que devem assumir o projeto  do capital.  Procura-se uma forma daquilo  que chamei de 
envolvimento manipulatório levado ao limite (Antunes, 1995), em que o capital busca o consentimento e a 
adesão dos trabalhadores, no interior das empresas, para viabilizar um projeto que é aquele desenhado e 
concebido segundo seus fundamentos exclusivos. Trata-se de uma forma de alienação ou estranhamento  
(Entfremdung) que, diferenciando-se do despotismo fordista, leva a uma interiorização ainda mais profunda 
do ideário do capital, avançando no processo de expropriação do savoirfaire do trabalho.

Quais são as consequências mais importantes dessas transformações no processo de produção e de que 
forma elas afetam o mundo do trabalho? Menciono, de modo indicativo, as mais importantes:

2 Conforme Marx. 1971, no "Posfácio" de 1873 à 2" Edição de O Capital
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1) diminuição do operariado manual, fabril, concentrado, típico do fordismo e da fase de expansão 
daquilo que se chamou de regulação social-democrática (Beynon, 1995; Fumagalli, 1996);

2) aumento acentuado das inúmeras formas de  subproletarização ou precarização do trabalho,  
decorrentes da expansão do trabalho parcial,  temporário,  subcontratado, terceirizado,  e que tem se in-
tensificado em escala mundial, tanto nos países do Terceiro Mundo, como também nos países centrais  
(Bihr, 1991; Antunes, 1995; Beynon, 1995);

3) aumento expressivo do trabalho feminino no interior da classe trabalhadora, em escala mundial. 
Essa  expansão  do  trabalho  feminino  tem  sido  frequente  principalmente  no  universo  do  trabalho 
precarizado, subcontratado, terceirizado, part-time etc., com salários geralmente mais baixos;

4) enorme expansão dos assalariados médios, especialmente no "setor de serviços, que" inicialmente 
aumentou em ampla escala mas vem presenciando também níveis de desemprego tecnológico;

5) exclusão dos trabalhadores jovens e dos trabalhadores "velhos" (em torno de 45 anos) do mercado 
de trabalho dos países centrais;

6) intensificação e superexploração  do trabalho,  com a utilização do trabalho dos imigrantes e 
expansão dos níveis de trabalho infantil, sob condições criminosas, em tantas partes do mundo, como Ásia, 
América Latina, etc.;

7)  há,  em níveis  explosivos,  um processo  de desemprego estrutural  que,  junto  com o trabalho 
precarizado, atinge cerca de l bilhão de trabalhadores, o que corresponde a aproximadamente um terço da 
força humana mundial que trabalha;

8) Há uma expansão do que Marx chamou de trabalho social combinado no processo de criação de 
valores de troca (Marx, 1994), no qual trabalhadores de diversas partes do mundo participam do processo 
produtivo. O que, é evidente, não caminha no sentido da eliminação da classe trabalhadora, e sim da sua 
precarização, intensificação e utilização de maneira ainda mais diversificada.

Portanto, a classe trabalhadora  fragmentou-se, heterogeneizou-se e  complexi/ïcou-se ainda mais. 
Tornou-se mais qualificada em vários setores, como na siderurgia, onde houve uma relativa  intelectua-
lização  do  trabalho,  mas  desqualificou-se  e  precarizou-se  em  diversos  ramos,  como  na  indústria 
automobilística, onde o ferramenteiro não tem mais a mesma importância, sem falar na redução dos ins-petores 
de qualidade, gráficos, mineiros, portuários, trabalhadores da construção naval etc (Lojkine, 1995). Criou-se, de 
um lado, em escala minoritária, o trabalhador "polivalente e multifuncional", capaz de operar máquinas com 
controle numérico e mesmo converter-se no que Marx chamou, nos  Grundrisse,  de superuisor  e regulador do 
processo produtivo (Marx, 1974a). De outro lado, uma massa precarizada, sem qualificação, que hoje é atingida 
pelo desemprego estrutural.

Essas  mutações  criaram,  portanto,  uma  classe  trabalhadora  ainda  mais  diferenciada,  entre 
qualificados/desqualificados,  mercado  formal/informal,  homens/mulheres,  jovens/velhos,  estáveis/precários, 
imigrantes/nacionais etc.

Ao contrário, entretanto, daqueles que propugnaram pelo "fim do papel central da classe trabalhadora" 
no mundo atual (Habermas, 1989; Gorz, 1990 e Offe, 1989), o desafio maior da classe-que-vive-do-trabalho,  
nesta virada do século XX para o XXI, é soldar os laços de pertencimento de classe existentes entre os diversos 
segmentos  que  compreendem o mundo do trabalho,  procurando  articular  desde  aqueles  segmentos  que 
exercem um papel central no processo de criação de valores de troca até aqueles segmentos que estão mais à 
margem do processo produtivo mas que, pelas condições precárias em que se encontram, constituem-se em 
contingentes  sociais  potencialmente  rebeldes  frente  ao  capital  e  suas  formas  de  (dês)sociabilização. 
Condição imprescindível para se opor, hoje, ao brutal desemprego estrutural que atinge o mundo em escala 
global  e  que  se  constitui  no  exemplo  mais  evidente  do  caráter  destrutivo  e  nefasto  do  capitalismo 
contemporâneo.

O entendimento abrangente e totalizante da crise que atinge o mundo do trabalho passa, portanto, por 
esse  conjunto  de  problemas  que incidiram diretamente no movimento operário, na medida em que  são  tão 
complexos que afetaram tanto a economia política do capital quanto as suas esferas política e ideológica. Claro 
que essa crise é  particularizada e singularizada  pela forma como essas  mudanças económicas, sociais, políticas e  
ideológicas  afetaram mais  ou  menos  direta  e  intensamente  os  diversos  países  que  fazem  parte  dessa 
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mundialização do capital, que é, como se sabe, desigualmente combinada. Para uma análise detalhada do 
que  se  passa  no  mundo do  trabalho  de  cada  país,  o  desafio  é  buscar  essa  totalização  analítica  que 
articulará elementos  mais gerais das tendências  uniuersalizantes do capital e do processo de trabalho hoje 
com aspectos  da  singularidade  de cada um desses  países. Mas é decisivo perceber que há um conjunto 
abrangente de metamorfoses e mutações que tem afetado a classe trabalhadora,  e que é absolutamente 
prioritário o seu entendimento e desvendamento, de modo a resgatar um projeto de classe capaz de enfrentar 
os monumentais desafios presentes neste final de século.

O capitalismo, e de maneira mais ampla e precisa a lógica societal movida pelo sistema metabólico  
de controle do capital (Mészáros, 1995), não foi capaz de eliminar as múltiplas formas e manifestações do 
estranhamento  ou  alienação  do  trabalho  mas,  em  muitos  casos,  deu-se  inclusive,  conforme  disse 
anteriormente, um processo de intensificação e maior interiorização,  na medida em que se minimizou a 
dimensão  mais  explicitamente  despótica,  intrínseca  ao  fordismo,  em  benefício  do  "envolvimento 
manipulatório", da manipulação própria da era do toyotismo ou do modelo japonês.

Se o estranhamento é entendido, como indicou Lukács, como a existência de barreiras sociais que 
se opõem ao desenvolvimento da individualidade  em direção à omnilateralidade humana, à individua-
lidade emancipada, o capital contemporâneo, ao mesmo tempo em que pode, pelo avanço tecnológico e 
informacional, potencializar as capacidades humanas, faz expandir o fenómeno social do estranhamento.  
Isso  porque,  para  o  conjunto  da  classe-que-vive-do-trabalho,  o  desenvolvimento  tecnológico  não 
produziu necessariamente o desenvolvimento de uma subjetividade cheia de sentido, mas, ao contrário, 
pôde  inclusive  "desfigurar  e  aviltar  a  personalidade  humana  (...)"•  Ao  mesmo  tempo  em  que  o 
desenvolvimento tecnológico pode provocar "diretamente um crescimento da capacidade humana", pode 
também "nesse processo, sacrificar os indivíduos (e até mesmo classes inteiras)" (Lukács, 1981; 562).

Os de bolsões de pobreza no coração do "Primeiro Mundo", as explosivas taxas de desemprego 
estrutural,  a eliminação de inúmeras profissões  no interior  do mundo do trabalho  em decorrência  do 
incremento tecnológico voltado centralmente para a criação de valores de troca, as formas intensificadas de 
precarização  do  trabalho,  são  apenas  alguns  dos  exemplos  mais  gritantes  das  barreiras  sociais  que 
obstam, sob o capitalismo, a busca de uma vida cheia de sentido e emancipada para o ser social  que 
trabalha. Isso para não falar do Terceiro Mundo, onde se encontram 2/3 da força humana que trabalha em 
condições ainda muito mais precarizadas.

Como as suas formas contemporâneas de  estranhamento  atingem, além do espaço da produção, 
também a esfera do consumo, a esfera da vida fora do trabalho, o chamado tempo livre é, em boa medida, 
um tempo também submetido aos valores do sistema produtor de mercadorias e das suas necessidades  
de consumo, tanto materiais como imateriais (Antunes, 1995 e Bernardo, 1996).

Num quadro dessa ordem, quais são as alternativas?

Primeiro:  é preciso  alterar  a lógica da produção societal;  a produção deve ser  prioritariamente 
voltada para os valores de uso e não para os valores de troca. Sabe-se que a humanidade teria condições 
de  se  reproduzir  socialmente,  em escala  mundial,  se  a  produção  destrutiva  fosse  eliminada  e  se  a 
produção social fosse voltada não para a lógica do mercado, mas para a produção de coisas socialmente  
úteis.  Trabalhando  poucas  horas  do  dia  o  mundo  poderia  reproduzir-se  de  maneira  não  destrutiva, 
instaurando um novo sistema de metabolismo societal.

Segundo: a produção de coisas socialmente úteis deve ter como critério o tempo dísponíueí e não o 
tempo excedente,  que preside a sociedade contemporânea. Com isso o trabalho social, dotado de maior 
dimensão humana e societal, perderia seu carâter fetichizado e estranhado, tal como se manifesta hoje, e 
além de ganhar um sentido de auto-atividade abriria possibilidades efetivas para um tempo livre cheio de 
sentido  além da esfera  do trabalho,  o que é uma impossibilidade na sociedade regida pela  lógica do 
capital.  Até porque não pode haver  tempo  verdadeiramente  livre  erigido sobre  trabalho coisificado e  
estranhado. O tempo livre atualmente existente é tempo para consumir mercadorias, sejam elas materiais 
ou imateriais. O tempo fora do trabalho também está bastante poluído pelo fetichismo da mercadoria.

O ponto de partida para instaurar uma nova lógica societal é desenvolver uma crítica contemporânea e 
profunda à (des)sociabílização da humanidade, tanto nas suas manifestações concretas quanto nas representações 
fetichizadas hoje existentes, como forma necessária de superar a crise que atingiu o mundo do trabalho nestas 
últimas décadas do século XX.
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 Medicina na Sociedade de Classes
Maria Cecília F. Donnangelo

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

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

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

 
1. A medicalização da sociedade

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

1 A referência de Gramsci à categoria de “intelectuais tradicionais” recobre nitidamente a dimensão de neutralidade que, daí derivada, cerca a 
medicina e o médico: “Dado que estas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem com ‘espírito de grupo’ sua ininterrupta continuidade 
histórica  e sua ‘qualificação’, eles consideram a si mesmos como sendo autônomos e independentes do grupo social  dominante.  Essa auto 
colocação não deixa de ter consequências de grande importância no campo ideológico e político: toda a filosofia idealista pode ser facilmente 
relacionada com esta posição assumida pelo complexo social dos intelectuais e pode ser definida como a expressão dessa utopia social segundo a 
qual  os intelectuais  acreditam  ser ‘independentes,  autônomos,  revestidos de características  próprias’…”  Gramsci,  A. –  Os intelectuais  e  a  
Organização da Cultura, Ed. Civilização Brasileira, 1968, p 6.
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O processo do qual a prática médica toma necessariamente como seu objeto diferentes categorias 
e classes sociais constitui, também aqui, o ponto central para a análise dos aspectos que caracterizam 
essa prática nas sociedades capitalistas,  particularmente no capitalismo industrial.  Os determinantes 
desse processo e as formas por ele assumidas encontram-se também, naturalmente, na origem dos 
sucessivos projetos ou tentativas de organização racional da produção de serviços, de que a Medicina 
Comunitária representa, em parte, uma das manifestações.

Um dos ângulos através dos quais se poderia apreender mais facilmente os nexos entre a prática 
médica e a estrutura de classes é dado pela própria diferenciação da prática médica conforme se destine 
às  distintas  classes  e  camadas  sociais,  diferenciação  essa  que  tem  sido  registrada  mesmo  em 
sociedades onde a forma de organização dos serviços médicos faria supor a ocorrência de um padrão 
“igualitário” de consumo2.

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

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

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

No que se designa aqui por extensão da prática médica há que destacar pelo menos dois sentidos 
que devem merecer atenção: em primeiro lugar, a ampliação quantitativa dos serviços e a incorporação 
crescente das populações ao cuidado médico e,  como segundos aspecto,  a extensão do campo da 
normatividade da medicina por referência às representações ou concepções de saúde e dos meios para 

2 A propósito da persistência desses distintos padrões de distribuição de recursos, inclusive sob o “Sistema Nacional de Saúde” inglês que 
corresponde à modalidade talvez mais “extensiva” de organização da produção  e do consumo médico em sociedades capitalistas, veja-se: Tudor 
Hart, J. – “The Inverse Care Law”, The Lancet, fevereiro de 1971, pp. 405-412.
3 A prática médica, enquanto prática técnica que toma por objeto o corpo, permanece individualizada ao nível do ato terapêutico: “No 
convendria decir, al fin de cuentas, que el hecho patológico sólo es captable como tal, es decir, como alteración del estado normal, en nivel de la 
totalidad organica y, tratando-se del hombre, em el nivel de la totalidad individual consciente donde la enfermedad se convierte em uma especie 
de mal?” – Canguilhem, G. – Lo normal y lo Patológico, siglo XXI, Buenos Aires, 1971, p.60. Eis a indicação de um dos fundamentos do 
caráter individual do ato terapêutico enquanto ato clínico.
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se obtê-la, bem como às condições gerais de vida. Ambos os aspectos manifestam-se quer através do 
cuidado médico individual, quer através das chamadas “ações coletivas” em saúde, tais como medidas 
de saneamento do meio, esquemas de imunizações, programas de educação para a saúde, entre outros.

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

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

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

Essa aplicação da medicina ao corpo, enquanto agente socialmente determinado da produção 
econômica,  fundamenta  entre  outras,  umas  perspectiva  de análise  que  apreende a  participação da 
prática  médica  no  processo  de  acumulação  através  de  sua  imediata  articulação  com  a  estrutura 
econômica, em particular com o momento da produção. Sinteticamente, tal perspectiva acentua o papel 
da  medicina  no  processo  de  produção  da  mais-valia,  em  particular  da  mais-valia  relativa,  através, 
basicamente, do aumento da produtividade do trabalho, dado que a melhoria das condições de saúde do 
trabalhador  possibilita  a  obtenção  de  um  máximo  de  produtos  em  menor  tempo  de  trabalho  e, 
correspondentemente, a produção de mercadorias por custo mais reduzido. Ou, em outros termos, ao 
dirigir-se à força de trabalho ocupada na produção, a prática médica (embora aumente o valor absoluto 
dessa força pelo aumento de tempo de trabalho a ela incorporado) contribui para o aumento da mais-
valia através da redução do tempo de trabalho necessário para a obtenção do produto a que essa força 
de trabalho se aplica, e da conseqüente baixa de seu valor por relação ao produto.

Apontando para esse aspecto  nuclear  da especificidade da medicina como  prática social,  a 
produtividade do trabalho constitui  tema central  de vários estudos que buscam no econômico e, em 
particular,  no momento da produção,  um elemento explicativo da articulação estrutural  da medicina, 
4 Ressaltando  a  subordinação  da  medicina  a  modelos organizacionais  e  objetivos econômicos  definidos  ao  nível  da  produção  industrial; 
identificando os fenômenos de poder que se expressam na importância crescente assumida pela prática médica na tarefa de homogeneização 
cultural dos c grupos sociais através de seus efeitos na ordem simbólica, e de sua subordinação a objetivos econômicos na esfera do consumo;  
apontando  e  descrevendo  a  iatrogênese  clínica  e  social  decorrente  daquela  expansão  e  consistente  em efeitos  negativos  para  a  saúde  – 
contradição fundamental da medicina – a obra de Illich, consideravelmente divulgada, desempenha papel significativo na problematização atual  
da prática médica. Quanto à postura “desinstitucionalizadora” acima referida, encontra-se assim sintetizada por Illich, após discutir e descartar 
várias alternativas de solução para a iatrogênese social decorrente da medicalização “Tous ces remèdes ont une chose en commun, ils tendent a 
renfocer les processus de médicalisation. Leur faillite inévitable nous obligera à reconnaître que seule une reduction substantielle de l’output  
global de l’entreprise médicale peut permettre aux homes de retrouver leur autonomie et par lá leur santé”. Némesis Medicale, Editions du Seuil, 
1975, p. 104.
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como conhecimento ou como prática.  Pode-se utilizar os termos  de Polack  para indicar  o conteúdo 
dessas formulações,  embora com a advertência de que tais  termos  não as sintetizam,  mas apenas 
expressam o sentido geral em que se orientam: “Dirigindo-se à força de trabalho, o ato terapêutico eleva 
seu nível ou contribui para sua manutenção no quadro de uma reprodução (...).  A Medicina não visa 
essencialmente o domínio dos quadros organizativos da economia, mas a definição permanente de um 
nível de produtividade. As forças produtivas (a energia proletária) constituem o seu alvo eleito. Por isso 
mesmo, a influência da atividade sanitária sobre a marcha da economia é relativamente direta, imediata. 
O sistema de cuidados tem sob seu controle a parte humana da atividade de produção, o trabalho (...). 
Toda  a  medicina  é  ato  de  regulação  da  capacidade de trabalho.  A  norma  do  trabalho impregna  o 
julgamento dos médicos como um ponto de referência mais preciso que um valor biológico ou fisiológico 
mensurável. A sociedade atribui, portanto, ao trabalho um valor de norma biológica.”5 O processo de 
trabalho médico seria então permeado, em todos os seus momentos, pela necessidade basicamente 
econômica  de reprodução da força  de trabalho.  É ainda nesse sentido,  embora no quadro de uma 
problemática mais  restrita,  que se orienta Dreitzel  ao desenvolver a análise do que designa “atitude 
instrumentalista para o corpo” como base do processo de obtenção da produtividade e do lucro e como 
elemento explicativo de aspectos da organização dos serviços médicos nos Estados Unidos: “Em nossas 
sociedades capitalistas a saúde é institucionalmente definida como a capacidade de produzir o excedente 
apropriado pelos proprietários  dos meios  de produção.  Isso explica porque na sociedade americana 
dificilmente se proporciona mais serviços desprezíveis para os pobres e os velhos que não vendem sua 
força de trabalho no mercado. Por outro lado, muitas indústrias empregam seus próprios médicos não 
por razões altruístas, mas afim de manter sua força de trabalho em boas condições físicas e impedir que 
os 'malingerers'* decidam adoecer – o que representa freqüentemente a última defesa contra o 'stress' e 
a alienação do trabalho industrial”6

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

Permanecendo ainda no plano das relações com a prática econômica e o momento da produção 
é necessário, portanto, para visualizar as possibilidades aí contidas de extensão dos cuidados médicos, 
que se considere os aspectos referentes à força de trabalho tanto no interior  do processo produtivo 
quanto fora dele. Em outros termos, apreender genericamente as determinações da prática médica a 
partir  do  momento  da produção  equivale  a  admitir  que  a  garantia  da  manutenção  do  processo  de 
produtividade do trabalho tenderia a estender o âmbito de ação da medicina para além da força de 
trabalho  incorporada  à  produção,  com  vistas  à  disponibilidade  em  níveis  controláveis,  de  volumes 
adequados de força de trabalho potencial. Esse é, sem dúvida, um dos pontos a serem considerados 
para explicar a ênfase atribuída a programas médicos destinados a diferentes grupos sociais, tais como 
os que se desenvolvem na área materno-infantil.

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

À reprodução da força de trabalho como ângulo privilegiado a partir do qual se pode apreender, 
ao nível  do próprio objeto da medicina enquanto prática  técnica,  a sua relação com  o processo  de 
5 Polack, J. C. - La medicine du Capital, Maspero, Paris, 1971, pp. 35-36
* O termo “malingerer” designa os indivíduos que simulam doença como forma de evitar o trabalho.
6 Dreitzel, H. P. (ed.) - The social Organization of Health, Recent Sociology, no. 3, The Macmillan Comp., N.Y., 
1971, Introdução
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acumulação, deve-se agregar outro aspecto pelo qual ela se articula de forma também relativamente 
direta com a produção econômica. Este aspecto diz respeito propriamente aos meios de trabalho médico.

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

O sentido dessas alterações não se esgota,  todavia,  na modificação interna do processo de 
trabalho mas diz respeito a uma forma particular de articulação entre a medicina e a produção em geral. 
Desse ângulo, os novos elementos materiais que compõe o processo terapêutico – e que vão desde 
produtos sempre renovados da indústria farmacêutica, até uma enorme variedade de equipamentos e 
maquinárias produzidas por muitos setores industriais – devem ser considerados como mercadorias cuja 
produção é externa à medicina, mas cujo consumo só se efetiva através dela. A própria organização de 
todo o campo da medicina (desde o tipo de conhecimento elaborado e as formas de sua transmissão, até 
a constituição de princípios legitimadores, a nível ético ou jurídico, do exercício da prática),  com seu 
efetivo monopólio sobre as ações de saúde, garante à prática médica uma posição central na distribuição 
e consumo dessas mercadorias e, portanto, na realização de seu valor, permitindo que se complete o 
processo de valorização do capital aplicado na produção industrial.

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

Mais  do que explicar  o  processo  de extensão  da prática  médica  tal  como  vem  sendo aqui 
entendido – e ao qual ela não é alheia – essa forma de articulação da medicina com o econômico permite 
identificar a constituição de um campo problemático que interessa de imediato caracterizar pelo menos 
em um de seus aspectos: o que diz respeito à questão dos custos médicos progressivos, em grande 
parte decorrente da incorporação do custo dos produtos industriais ao valor do cuidado médico. Ainda 
que tais custos se encontrem cada vez mais socializados, por meio da participação do Estado nessa área 
de produção e consumo, eles acabam por introduzir um dos elementos contraditórios da prática médica 
em seus processo de extensão,  na medida em que esse processo,  não tendo sido aleatório e não 

7 “As instituições de  saúde podem sem dúvida atenuar a  florescência das enfermidades que a sociedade  cria  e 
favorece; mas esta compensação toma necessariamente a forma imposta pelas leis de mercado e se transforma em 
consumos individuais, medicamentos e jornadas de repouso, devidamente contabilizados, fontes múltiplas de um 
consumo suplementar e de novos lucros (indústrias farmacêuticas, alimentares, aparelhos médicos, leito e mobiliário 
hospitalar, etc)... A medicina permite e favorece o deslocamento (para um plano secundário) dos bens coletivos de 
prevenção,  para  alimentar  uma  onda  de  consumidores  individuais  de  'objetos  de  saúde'  (pastas  dentifrícias 
milagrosas,  vitaminas  salvadoras...  revistas  médicas,  massagens,  saunas,  etc.).  Como  representa  o  executor 
ideológico daquele deslocamento, a medicina enfatiza a equação que relaciona a cura ao ato de consumo, isto é à 
compra de um bem.” - Polack, J.C. - op. Cit., p. 47.
8 Conti, L. - “Estructura Social y Medicina”, in Medicina y Sociedad, Editorial Fontanela, Barcelona, 1972, p. 297.
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parecendo portanto reversível, encontra no problema dos custos uma das barreiras à sua efetivação. O 
ponto central de crise é dado pelo fato de que as alternativas de solução poderiam afetar componentes 
da prática médica igualmente necessários, no sentido de que respondem a determinações estruturais 
igualmente  significativas,  ainda  que  essas  determinações  se  desdobrem  em  dimensões  distintas 
explicativas de um ou outro dos componentes. A fim de explicitar o sentido dessa afirmação deve-se 
introduzir um aspecto ainda não considerado do processo de generalização do consumo médico. Antes, 
todavia, registre-se, de passagem, que o interesse específico dessa questão para o encaminhamento do 
estudo  é  dado,  em  grande  parte,  pelo  fato  de  que  aqueles  dois  aspectos  da  prática  médica  –  a 
necessária extensão dos serviços e a elevação dos custos (também necessária, conforme análise prévia) 
conjugam-se para dar origem a várias tentativas de racionalização desse setor, aos quais não é alheia a 
proposta da Medicina Comunitária.

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

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

O conceito de hegemonia, elaborado por Gramsci com vistas a explicar, através da análise do 
ideológico e do político, as condições de sujeição das classes dominadas, permite apreender as relações 
entre as classes no sentido de direção cultural e política. Distinguindo a “sociedade civil” da “sociedade 
política” ou Estado, Gramsci refere-se à função de “domínio direto ou de comando” exercido pelo Estado 
como organização político-jurídica, expressas através da obtenção de um consenso “coletivo” acerca da 
orientação impressa ao poder pelo grupo dominante, quer através da direção intelectual e moral, quer 
através  da  coerção  por  via  dos  tradicionais  aparelhos  repressivos  do  Estado.  Essa  distinção  entre 
sociedade civil e sociedade política representa um aspecto central da construção teórica de Gramsci que 
não  cabe  aqui  discutir.  Mas,  ainda  que  em  certo  contexto  ela  adquira  o  caráter  de  distinção 
metodológica9, seu significado imediato decorre da possibilidade de lembrar que as condições supra-
estruturais  de  continuidade  ou  de  superação  da  estrutura  elaboram-se  no  conjunto  das  relações  e 
instituições da sociedade e não necessitam ser exclusivamente identificados com agentes e instituições 
diretamente articuladas com a estrutura do Estado. É o papel dos intelectuais ou das “instituições de 
cultura” (escola, igreja, imprensa...) na elaboração da ideologia dominante que as análises de Gramsci 
reforçam, permitindo buscar nas práticas aparentemente mais distanciadas da dominação, elementos de 
confronto ideológico-político na sociedade de classes. Por outro lado, a participação do Estado nesse 
processo, de forma mais ou menos direta, e através de distintos aparelhos, representa uma constante na 
realização  histórica  do  capitalismo,  embora  assuma  dimensões  mais  marcadas  na  fase  atual  da 
reprodução.10

9 “El Planteamiento del movimiento librecambista se basa en un error teórico cuyo origen práctico no es dificil de identificar; es decir se basa en 
la distinción entre sociedad politica y sociedad civil, que de distinción metologica se convierte en (y es presentada como) distinción organica…  
Pero, dado que en la realidad concreta la sociedad civil y el Estado se identifican…” Gramsci A. –  La Política y el Estado Moderno, Ed. 
Península, Barcelona, 1971, p 95. Como indicação do sentido complexo da distinção entre sociedades civil e sociedade política, ver entre outros, 
Bobbio Norberto – “Gramsci y la Concepción de la Sociedad Civil”, Cuadernos de Pasado y Presente, nº 19, 2.ª ed. 1972, pp. 65 e 93 e Portelli, 
Hughes – Gramsci y el Bloque Histórico, Siglo XXI, 1974.
10 Analisando a reprodução das relações de produção, Althusser agrega ao conceito de aparelhos repressivos, o de aparelhos ideológicos de 
Estado, desempenhando, todos os aparelhos, em distintas proporções, funções repressivas e ideológicas: Althusser, L. – “Ideologie et Appareils 
Ideologiques d’Etat”,  La Pensée,  nº  151,  junho, 1970.  Poulantzas estende o conceito desses aparelhos “que são apenas  a materialização  e 
condensação das relações de classe… e de alguma forma as pressupõem”, no sentido de abranger, além das funções políticas e ideológicas por 
eles preenchidas, também as econômicas: Poulantzas, N. –  As Classes Socias no Capitalismo de Hoje, Zahar, R. Janeiro, 1975, pp. 26-30. Dada 
a necessidade de considerar, no decorrer do texto, aspectos muito distintos da prática médica, não se adotou o conceito de aparelhos de Estado 
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O que importa acentuar é que o conceito de hegemonia permite apreender a manifestação das 
relações de classe, a nível político e ideológico em sua articulação com a estrutura da produção. E mais, 
que remetendo às condições de exercício do domínio político-ideológico como elemento necessário do 
processo  de  reprodução  social,  revela,  em  contrapartida,  a  importância  da  atividade  política  como 
potencialmente  transformadora  das  relações  de  produção:  “O  fato  da  hegemonia  pressupõe 
indubitavelmente que se tenha em conta os interesses e as tendências dos grupos sobre os quis ela se 
exercera, que se forme um certo equilíbrio de compromisso,  que o grupo dirigente faça sacrifícios de 
ordem econômico-corporativa; mas é também indubitável que estes sacrifícios e este compromisso não 
podem referir-se ao essencial; porque se a hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também 
econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no 
núcleo  decisivo  da  estrutura  econômica”.11 Em  outros  termos,  as  possibilidades  de  exercício  da 
hegemonia  não  se  encontram  já  dadas  historicamente  mas  se  efetivam  através  de  um  processo 
contraditório  de  enfrentamentos  e,  por  vezes,  de  concessões,  entre  classes  e  frações  de  classes, 
indicando  a  presença,  ao  menos  potencial,  de  distintas  ideologias  e  projetos  políticos  capazes  de 
desempenhar papel efetivo na transformação da estrutura.

A análise da articulação da medicina com o político e o ideológico encontra suporte em muitos 
estudos  que  se  aplicam  à  medicina,  quer  como  campo  do  saber,  quer  como  conjunto  de  práticas 
cristalizadas em instituições – hospitais, escolas médicas – quer como serviço cuja produção e consumo 
se estruturam conforme à dinâmica política. É o caso, por exemplo, das análises de Foucalt, através das 
quais se pode acompanhar, sob a forma de uma historia política da sociedade capitalista, a partir do 
século XVIII, seja a constituição da loucura como doença mental e objeto da medicina, seja a emergência 
com a clinica, de um uso inteiramente novo do discurso cientifico. O mesmo se aplica a numerosos 
estudos que intentam a crítica das práticas psiquiátricas, especialmente àqueles que, partindo da análise 
do poder no interior da instituição psiquiátrica, buscam a sua articulação com a distribuição do poder no 
conjunto da sociedade12. Deve também merecer referencia o estudo de Boltanski acerca da difusão das 
normas da moderna puericultura o qual, embora omitindo a perspectiva da reprodução das relações de 
classe, quer a nível de sua constituição na estrutura de produção, quer a nível de suas manifestações 
supra-estruturais, proporciona todavia importantes indicações sobre a possibilidade de incorporação, pela 
pratica  médica,  de  um  projeto  de  normatização  das  condutas  de  diferentes  classes  sociais. 
Fundamentando-se  em  rico  material  empírico,  o  estudo  revela  como,  equiparando-se  à  instituição 
escolar,  a  medicina,  a  a  partir  da  tentativa  de  estruturação  simbólica,  para  toda  a  sociedade,  das 
representações de saúde e doença empreende a tarefa de regular a vida privada, em particular dos 
estratos sociais inferiores (os “novos bárbaros” ou trabalhadores da cidade). Compartimentalizando a 
análise no nível simbólico-ideológico, o estudo não ultrapassa de muito as abordagens tradicionais do 
processo educativo em sua dimensão socializadora. Mas tampouco se reduz a elas, na medida em que, 
por um lado, proporciona elementos para se desvendar a coerência e o caráter próprio de classe das 
configurações de saber e pratica referentes à saúde, por outro, e conseqüentemente, deixa aberta a 
possibilidade de analise dessa dimensão “pedagógica” da pratica medica como expressão parcial  do 
processo de reprodução das relações de classe.13 (13)

A importância desses estudos para o problema em questão decorre do fato de indicarem – a 
partir  de diferentes perspectivas, e com distinto instrumental teórico a impossibilidade de descartar  a 
dimensão político-ideológica como explicativa dos aspectos que revestem a prática médica, o que não 
significa  que  o  aparato  conceitual  de  que  se  servem  remeta  sempre  às  relações  de  classe  como 
elemento nuclear dos processos que se desenvolvem a nível político-ideológico. Por outro lado, revelam 
a possibilidade de análise dessa questão por referencia a distintos elementos da prática. De imediato, 
entretanto,  a articulação da medicina com o processo da hegemonia político-ideológica será considerada 
através das possibilidades de aumento do consumo de serviços médicos,  vale dizer,  do sentido que 
adquirem  no  desenvolvimento  dos  antagonismos  de  classe,  as  políticas  referentes  ao  aumento  do 
consumo de bens e serviços, sejam ou não conduzidas diretamente pelo Estado.

O  processo  amplo  de  controle  dos  antagonismos,  visando  mantê-los  dentro  de  limites 
compatíveis com a reprodução da estrutura, expressa, em sua dimensão ideologia mais geral, a ênfase 
na unidade social negadora da existência da diferenciação básica entre classes identificadas no plano 
das relações de produção. Essa ênfase, todavia, não é incompatível com o reconhecimento e mesmo a 
justificativa da desigualdade no plano da distribuição de bens de consumo ou, ainda, com o acionamento 
de mecanismos capazes de garantir a elevação dos níveis de consumo. Mas trata-se, já então, de uma 

para orientar a análise, entre outras razões, porque acabaria por perder, em teor explicativo, o que ganharia em extensão.
11 Gramsci, A. – op. cit., p. 96
12 Uma interessante revisão comparativa das tendências nestas  análises da instituição psiquiátrica encontra-se em: Castel, Robert – “Ver les 
Nouvelles Frontières de la Maladie Mentale”, Revue Française de Sociologie, nº especial, 1973, pp. 110-136.
13 Boltanski,  L. –  Prime Education et Morale de Classe, Mouton, Paris,  1969. Ver, a proposito,  o estudo de Establet,  R. E Baudelot, C. – 
L’Ecole Capitaliste en France, Maspero, Paris, 1973, no qual, por referencia à instituição educacional propriamente dita, os autores procedem à 
analiseda participação do aparelho escolar na reprodução das relações de classe.
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desigualdade que não se refere às fontes de obtenção da renda – trabalho ou propriedade – e sim ao seu 
montante  e,  por  essa  forma,  a  perspectiva  se  desloca  da  contradição  para  a  hierarquização  das 
categorias sociais segundo um “quantum” de consumo. Nesse sentido, parece adequado considerar que 
a própria ótica da diversidade do consumo das diferentes categorias sociais pode já representar  um 
mecanismo  potencia  de  suavização  de  conflitos  sociais,  na  medida  em  que  corresponda  a  um 
deslocamento para a exclusiva esfera do consumo, de antagonismos identificáveis ao nível da produção. 
Essa ótica tem a vantagem de proporcionar um elemento de manejo econômico e político possível, dado 
que a elevação controlada do consumo não afeta o essencial da estrutura de produção e que níveis mais 
elevados de consumo podem constituir, particularmente em certas conjunturas, aspecto significativo da 
hegemonia, conquanto deva ser mantido em limites compatíveis coma realização de taxas adequadas de 
acumulação  –  limites  apenas  definíveis  por  relação  à  dinâmica  econômica  e  política  no  plano das 
formações  sociais.  Neste  plano,  a  estrutura  de  classes  não  se  reduz  às  duas  classes  polares 
identificadas ao nível do modo de produção capitalista – burguesia e proletariado – mas expressa-se 
através de uma multiplicidade de classes, frações de classes, camadas, cuja situação de classe deve ser 
todavia referida às relações de produção, ou seja, às formas pelas quais se definem as suas posições na 
estrutura  da  produção.  Do  fato  dessa  multiplicidade  de  classes,  que  só  podem  ser  apreendidas  e 
analisadas pelo estudo da forma como se realiza o modo de produção em cada sociedade concreta, 
decorre em parte a possibilidade do deslocamento da ênfase na diferenciação dada ao nível da produção 
para aquela que se dá ao nível do consumo ou , sob outra forma, a possibilidade de sobrepor à presença 
de uma estrutura de classes a ótica da estratificação social.

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

A percepção da desigualdade no plano da distribuição e do consumo de bens, mesmo quando 
implica  o  deslocamento  das  relações  de  produção  do  centro  do  processo  político-ideológico,   não 
corresponde, todavia, à superação dos antagonismos. E isso, em duplo sentido: persiste o antagonismo 
básico, dado já ao nível das relações de produção, ainda quando não se manifeste sob essa especifica 
forma,  desenvolvem-se  outras  ordens  de  conflitos,  secundários  por  referencia  àqueles,  mas 
potencialmente capazes de assumir a forma de antagonismo de classe,  a depender do processo amplo 
de realização da estrutura social. Os interesses manifestos por diferentes frações de classe através das 
exigências de elevação do consumo pelo aumento da renda-salario ou do acesso a bens de serviços 
proporcionados diretamente por instituições “privadas” ou “estatais” dizem respeito, no plano imediato, a 
essa ordem de conflitos considerados como secundária, e o seu preciso significado político só pode ser 
apreendido no plano concreto das relações sociais: “ a questão particular do mal-estar ou do bem-estar 
econômico como causa de novas realidades históricas é um aspecto parcial da questão de correlação de 
forças em seus diversos graus. Podem produzir-se novidades, seja porque uma situação de bem-estar 
tornou-se intolerável e não se vê na sociedade nenhuma força capaz de mitigá-lo e de restabelecer uma 
normalidade com os meios legais. Pode-se dizer, por conseguinte, que todos esses elementos são a 
manifestação concreta das flutuações de conjuntura no conjunto das correlações sociais de forças, em 
cujo terreno se produz a passagem destas a correlações políticas de forças...”.14 É inegável que em 
diferentes sociedades e em especificas conjunturas políticas, a ação de classes ou frações de classes 
tem-nas  revelado  como  forças  sociais,  a  partir  da  expressão  dessa  modalidade  de  interesses. 
Conseqüentemente, se por vezes a hegemonia político-ideológica se expressa através de interferências 
no plano da distribuição e do consumo de bens que assumem um caráter aparentemente independente 
das relações de classe, especialmente na medida em que podem antecipar-se a qualquer manifestação 

14 Gramsci, A. – op. cit., p. 116.
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imediata de conflitos de conflitos sociais, é preciso considerar que, mesmo na incorporação dessa ordem 
de interesses pela sociedade, revela-se também a presença potencial das classes não hegemônicas 
como forças sociais. Em outros termos, a compreensão da “política social” como parte do processo de 
controle dos antagonismos, implica que se apreenda o fato de que ela expressa, em sua realização e em 
suas modalidades, a relação das forças sociais ao nível das sociedades concretas.

Embora não se trate de privilegiar a articulação da medicina com o político frente ao sentido que 
adquire no plano da produção econômica senso estrito – o seu significado respectivo por referencia à 
reprodução social só poderia ser apreendido em outro nível de análise – pode-se admitir  que o processo 
pelo qual a prática médica acabou por tomar necessariamente como seu objeto praticamente todas as 
classes, frações de classes e camadas sociais constitui sobretudo uma das formas de manifestação, no 
plano político, das relações de classe. O próprio fato de que a enfermidade e a morte se distribuam de 
maneira  a  revelar  as  formas  de  participação  dos  grupos  sociais  na  estrutura  da  produção  e  nas 
oportunidades de consumo contribui para tornar a medicina uma área significativa do ponto de vista 
político. Nas alterações experimentadas pela produção de serviços médicos manifestou-se, em seu duplo 
sentido,  o  processo  acima  referido  de  incorporação  da  desigualdade  ao  nível  político  ideológico: 
expressão  a  um  só  tempo,  do exercício  da hegemonia  de classe  e  das  pressões  por  aumento de 
consumo como potencialmente negadoras dessa hegemonia. A história política da medicina, em todas as 
sociedades,  revela  momentos  particularmente  expressivos  dessa  ordem  de  determinações:  “  Se se 
considera mais de perto essa noção de ética, é possível dar-se conta de que o valor da vida humana 
sofre variações incessantes em torno de alguns momentos de flexão histórica e política.  Esse valor 
variou sem dúvida,  na França,  com a Frente Popular,  a Resistência,  a Libertação,  a liquidação das 
situações coloniais, sem que se possa afirmar, por outro lado, o paralelismo dessas modificações com o 
crescimento econômico e as variações da balança comercial (...). A respeito do valor da vida humana e 
de suas flutuações, a inércia do sistema é essencialmente econômica, as mutações são político-sociais”.1

5 O mesmo fenômeno pode ser descrito para a maior parte das sociedades européias, a partir do século 
XIX, bem como para as sociedades americanas, especialmente no século XX. Todavia,  é importante 
assinalar a relativa impropriedade da compartimentalização, expressa no citado texto, das determinações 
econômicas e políticas que incidem sobre a prática médica. Necessária para efeito de análise, ela não 
corresponde à complexidade da forma de articulação da medicina no conjunto das práticas sociais, na 
medida  em  que,  referidas  às  condições  gerais  do processo  de  acumulação,  reflita  as  contradições 
próprias a ele.

A participação da medicina na dinâmica das relações de classe evidencia-se mais facilmente na 
época  atual,  quando a  noção  de  “direito  à  saúde”  tornou-se  a  pedra  de  toque  através  da  qual  se 
manifestam as determinações político-ideológicas que incidem sobre a prática médica. Todavia, e desde 
que não se compartimentalize o econômico e o político-ideológico no plano concreto da reprodução 
social é possível pensar a progressiva reorganização histórica da prática médica como inseparável de 
todo o processo de constituição e reprodução da estrutura das sociedades capitalistas.

15 Polack, J. C. – op. cit., p.43
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A CONSTRUÇÃO DO PROJETO NEOLIBERAL PARA A SAÚDE NO 
BRASIL:

OS MÉDICOS COMO CIMENTO DA ARGAMASSA CONSERVADORA
Gastão Wagner de Sousa Campos

O ESTRUTURALISMO  E  O  MARXISMO  DE  BASE  POSITIVISTA,  predominante  entre  a 
produção intelectual dos países do socialismo real, comprometeram seriamente a capacidade explicativa 
do materialismo dialético. Tamanha tem sido a dificuldade dos analistas e partidos políticos de lidarem de 
forma  mais  produtiva,  ou  menos  instrumental,  com  a  relação  entre  infra-estrutura  e  superestrutura 
política e ideológica, que têm sobrado aos críticos do marxismo argumentos demonstrativos até mesmo 
do suposto esgotamento deste método de análise da realidade.

Neste sentido, penso que não há outro caminho para aqueles que reconhecem a eficácia deste 
instrumento para o entendimento da história e da relação entre os homens, senão o de recuperarem o 
trabalho de filósofos como A. Gramsci, entre outros, que indicaram regras gerais (um método) para o 
estudo e para a orientação da prática de sujeitos sociais em circunstâncias específicas.

A aplicação do marxismo à saúde, ao estudo de políticas sociais, não conseguiu escapar a estas 
limitações mais gerais, acima descritas.

Sônia Fleury, recentemente, analisava que "A introdução da concepção histórico-estrutural à área 
da saúde inaugura um novo paradigma no conhecimento da relação entre medicina e sociedade..."; 
contudo, ela também considerava que “...  observa-se que todas as interpretações convergem para a 
explicação mais  fundamental,  relativa às articulações entre  saúde e produção econômica.  Os níveis 
políticos e ideológicos, embora presentes, não recebem um tratamento capaz de elucidar não só sua 
dinâmica própria,  como também as relações contraditórias com os outros níveis" (Teixeira, Sônia F., 
Reforma sanitária, Cortez, 1989, p. 17 e 18).

Na  verdade,  quando  observamos  as  conseqüências  destas  limitações  metodológicas,  ainda 
estudadas de forma genérica, podemos perceber em que medida se constituem em verdadeiras amarras 
à compreensão do mundo e à sua transformação.

A idéia fixa do marxismo estruturalista, de que qualquer política de saúde oferecida pelo Estado, e 
até mesmo a assistência médica em si, visam sempre à reprodução do capitalismo, opõe-se à idéia de 
que  existem,  tanto  no  saber  como  na  atenção  médico-sanitária,  elementos  necessários  também  à 
reprodução da vida. Não é totalmente correta a insistência em afirmar que estas práticas visam sempre e 
tão somente à reprodução da força de trabalho, ou de mecanismos políticos e ideológicos de dominação, 
ou ainda à  realização da mais-valia  dos  setores  da indústria  de fármacos  e equipamentos  médico-
hospitalares.

Ou seja, este espírito radical, porém unilateral, de crítica ao capitalismo e ao papel de controle 
social das práticas médico-sanitárias, tem impedido expressivos setores da esquerda de reconhecer o 
caráter  universal  de  aspectos  inerentes  a  essas  práticas  desenvolvidas  no  interior  de  formações 
econômico-sociais capitalistas.

O  reconhecimento  destes  limites  da  crítica  de  inspiração  marxista  não  deve  significar  uma 
negação  do mérito  político  e  científico  destes  trabalhos.  Mas,  por  outro  lado,  não há como  fugir  à 
polêmica sobre suas premissas e, principalmente, sobre a instrumentalização política de algumas de 
suas deduções.

Vale  reconhecer  que  as  deduções  de uma  ou de outra  destas  linhas  analíticas  são  opostas. 
Freqüentemente, tem-se utilizado desta crítica unilateral para negar a importância ou a relevância da 
universalização do atendimento médico-hospitalar, desenvolvido em inúmeros países capitalistas através, 
via de regra, de significativas e marcantes intervenções do Estado.

Dois equívocos metodológicos podem se desenvolver assentados neste padrão de lógica.  Um 
primeiro, mais esquerdista e tendente a uma retórica de pequena aplicabilidade, preconiza a revolução 
social como sendo o único remédio para os problemas de saúde da sociedade, e quando muito - em 
termos de concessões práticas, enquanto se aguarda o grande dia - reconhece a necessidade de ações 
preventivas de caráter coletivo, e a legitimidade apenas das práticas alternativas que não se filiem ao 
saber clínico contaminado pelo capitalismo que o teria parido.
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Um segundo, de característica mais elitista e antipopular, partindo também desta crítica à Medicina 
do  capital  e  filiando-se  à  arrogância  de  um  certo  tipo  de  marxismo  que  concede  à  "ciência"  uma 
capacidade absoluta  de regular  a  vida,  e,  portanto,  ao Planejamento  (a  aplicação tecnológica desta 
"ciência")  o  poder  de ordenar  democrática  e  racionalmente  a sociedade,  termina  por  cair  num viés 
altamente burocratizante, que pretende transformar o Estado no principal instrumento de transformação 
social.

Neste  sentido,  nada mais  confluente,  mais  simétrico,  do que as deduções e  posturas  de um 
pretenso marxismo radicalmente estruturalista e as elaborações do funcionalismo vinculado à Teoria de 
Sistemas. Ambas as correntes de pensamento procuram justificar e orientar a ação técnico-burocrática 
como sendo o locus privilegiado para o adequado desencadear de uma verdadeira guerra de movimento 
contra a ineficiência, o atraso e até a iniqüidade das políticas públicas. Adotam este ponto de vista ou por 
imaginarem  uma  determinação  mecânica  do  econômico  sobre  o  social,  ou  por  suporem  um 
condicionamento  quase  que  absoluto  dos  sujeitos  coletivos  às  contingências  do  infra-estrutural,  e 
acabam supervalorizando e superestimando o papel e a capacidade do Estado de regular a economia, a 
política e os vários segmentos da sociedade civil.

Inúmeros analistas brasileiros, figuras expressivas do Movimento Sanitário, terminaram presos às 
contradições deste limbo teórico, que procura qualificar qualquer movimento transformador, externo à 
máquina  burocrática  do  Estado,  como  sendo  ou  uma  utopia  semi-anarquista  ou,  simplesmente, 
equívocos nocivos ao bom andamento da pretensa reforma autopromovida pelo próprio Estado brasileiro. 
Entre outros, vale examinarmos o conjunto de artigos e posições divulgadas nos últimos anos por alguns 
próceres do movimento sanitário como representação emblemática desta ideologia (1).

As escolas literárias ou as correntes de pensamento, via de regra, são uma cadeia. Os melhores 
quadros intelectuais são aqueles que, partindo da disciplina de sua academia, conseguem romper os 
cânones, os limites de sua própria seita.  Neste sentido, Cecília Donnangelo está entre os melhores. 
Orientando-se  por  um  referencial  nitidamente  influenciado  pelo  estruturalismo,  então em  voga,  esta 
autora conseguiu traçar os referenciais para uma análise não mecânica do modo de produção e de 
distribuição da saúde em sociedades como a brasileira. Conseguiu nos indicar pistas de como aplicar 
uma visão dialética ao campo da saúde (2).

Ela nos ensinou a ver  Política,  Ideologias,  Representações de vários  atores -  classes sociais, 
segmentos populacionais, categorias profissionais, governos - como resultantes históricas de um dado 
modo de produção, o qual, por sua vez, constituiria as bases reais a partir das quais se desenvolveriam 
estas ideologias.

Roberto Passos Nogueira vem tentando ver Recursos Humanos como Força de Trabalho, em um 
nítido esforço de superar a análise econométrica dos produtores de serviços de saúde (3).

No entanto, penso que devemos avançar ainda mais para superar radicalmente as amarras de um 
certo economicismo, que tem predominado mesmo no campo das análises sobre saúde. A quantidade de 
gaps  teóricos que herdamos destas escolas é de tal monta que necessitamos de teorias capazes de 
explicar políticas de saúde para além de suas determinações mais gerais.

Inevitavelmente,  teremos  de  recolocar  velhas  questões  que  imaginávamos  respondidas  pelos 
nossos  tradicionais  esquemas  analíticos.  Qual  a  relação  dos  Sistemas  de  Saúde  com  o  modo  de 
produção capitalista? Qual a relação do modo de produção de serviços de saúde com a estrutura de 
desenvolvimento econômico e com os mecanismos de reprodução e manutenção do poder político?

Certamente, a resposta a este tipo de questão permanece semelhante àquela dos pioneiros da 
aplicação do marxismo à saúde (4). Ocorre sem dúvida uma relação de determinação entre estes dois 
processos sociais;  no entanto, acumulam-se evidências empíricas que atestam a necessidade de se 
caminhar para além desta primeira constatação teórica. Sem dúvida, há um certo grau de autonomia dos 
próprios  produtores de serviços de saúde em relação aos constrangimentos  e determinações gerais 
criadas pelo modo de produção e a lógica de controle político de um certo bloco histórico que detenha o 
poder de Estado.

A produção de serviços de saúde desenvolve-se a partir de atores próprios, que sempre estarão 
buscando articular  grupos de pressão e de interesse competentes para  “adequar”  as determinações 
gerais  do  modo  de  produção  às  especificidades  do  setor  saúde  e  aos  seus  interesses  de  classe, 
categoria ou segmento social.

Particularmente, em relação ao Brasil, venho desenvolvendo a hipótese de que os médicos, bem 
como alguns outros  profissionais  de saúde -  enquanto sujeitos  sociais  -,  foram capazes de articular 
algumas imposições gerais, indispensáveis ao padrão de desenvolvimento socioeconômico hegemônico 
nos últimos trinta anos, com a preservação de seus interesses corporativos, desempenhando, assim, um 
papel  determinante  na  articulação  de  um  dado  modo  de  produção  de  serviços  de  saúde,  e  até 
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desenvolvendo ações de luta ideológica e cultural, fundamentais para a consolidação de um dado modelo 
assistencial específico e de nenhum outro em particular.

Já está bastante estudado o processo histórico que levou à constituição do modo contemporâneo 
de produzir serviços de saúde no Brasil. Foram ressaltadas suas principais característica: a rápida e 
brutal expansão de cobertura assistencial ocorrida a partir da década de cinqüenta, através da adoção de 
um padrão de serviços de características tradicionais,  centrado no atendimento médico individual na 
incorporação  de  tecnologias  e  conseqüente  capitalização  das  áreas  de  atenção  hospitalar,  das 
terapêuticas e dos métodos de diagnóstico. Esta expansão do mercado, até o início dos anos oitenta, 
dependeu  umbilicalmente  da  ação  financeira  do  Estado  brasileiro,  que,  principalmente  através  da 
Previdência, conseguiu acumular fundos necessários ao custeio e aos investimentos do sistema.

É evidente que este processo dependeu da e ao mesmo tempo viabilizou a constituição de áreas 
empresariais ligadas ao mercado da saúde, tanto nos campos da produção de insumos básicos para o 
setor,  fármacos,  equipamentos etc.,  como em áreas ligadas diretamente à produção de serviços de 
saúde, empresas hospitalares, de medicina de grupo e de seguro privado.

Quase todos os autores que estudaram este período concordaram que estaríamos diante de dois 
grandes movimentos: um, que aumentou progressivamente o peso do Estado no sistema, tanto provendo 
seu financiamento como na produção direta de serviços; e um outro, que acentuou as características de 
mercantilização e empresariamento deste setor de serviços.

Ambos,  contudo,  estariam  levando à  proletarização  e  ao  assalariamento  dos  profissionais  de 
saúde,  anulando  o  peso  que  médicos,  dentistas  e  outros  desfrutaram  como  profissionais  liberais  e 
principais  articuladores  do  saber  e  da  formação  da  consciência  sanitária  de  amplos  setores  da 
sociedade. E mais, tendo em vista este suposto processo de substituição do pólo hegemônico, que teria 
saído  destes  profissionais  para  o  todo-poderoso  complexo  médico-empresarial  e  para  o  Estado,  a 
tendência destas categorias seria a de assumirem comportamentos sindicais e políticos semelhantes a 
outras já assalariadas e proletarizadas (5).

No entanto, hoje é mais do que evidente que as coisas não evoluíram exatamente neste sentido. 
E, se tal não foi percebido por nossa argúcia investigadora, deveu-se às distorções impostas por nosso 
instrumento de análise, que não nos permitiu olhar - além destas relações gerais acima descritas - para o 
modo como concretamente se dava a produção de serviços de saúde, tanto no interior destas empresas 
como do Estado.

E mais, não buscamos nunca entender a influência que estes produtores de serviços de saúde 
poderiam estar  tendo na constituição de uma dada política  pública  para o  setor,  na distribuição de 
recursos e, até mesmo, atentar para a sua capacidade de influenciar o mercado através da constituição 
real de uma determinada demanda por atenção, que não existiria sem a ação dos médicos, por exemplo, 
atuando enquanto sujeito coletivo.

Na verdade, não percebemos que médicos, odontólogos, fisioterapeutas, entre outros, podem agir 
coletivamente  de  duas  maneiras.  Uma  óbvia  e  percebida  ao  primeiro  olhar,  enquanto  categoria 
profissional, fazendo a defesa específica de seus interesses imediatos (salários, condições de trabalho, 
honorários, divisão de mercado etc.).

O meu estudo,  Os  médicos  e a  política  de saúde,  identificou a  existência  de duas correntes 
principais  entre  os  médicos  brasileiros.  Uma,  em  ascensão,  tendendo  a  controlar  a  maioria  das 
instituições, e que foi denominada de Corrente Neoliberal. E outra, expressiva em alguns grandes centros 
urbanos, como nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, autointitulada de Renovação Médica, 
adepta  de um  ideário  que aproximaria  o  médico  de outras  categorias  assalariadas.  Contudo,  estes 
últimos vieram perdendo espaço político e, na verdade, hoje estas lideranças médicas progressistas 
estão cada vez mais caudatárias dos limites impostos pela corrente neoliberal, principalmente em tudo 
que se refere às lutas por políticas de saúde (6).

E, finalmente, há que se considerar com mais cuidado a segunda forma, pela qual os profissionais 
de  saúde  podem  atuar  coletivamente,  influenciando  decisivamente  os  rumos  das  políticas  e  da 
constituição de um dado modelo assistencial. Trata-se de considerar a sua atuação enquanto produtores 
diretos  dos  serviços.  Nesta  condição,  os  médicos  podem,  de  maneira  aparentemente  atomizada  e 
individual, adotar determinados padrões de relação com o seu objeto de trabalho - o paciente -, com os 
meios de produção - equipamentos, hospitais etc. -, que, em larga medida, fogem ao controle absoluto 
dos empresários ou dos burocratas do Estado. Digo de forma aparentemente atomizada porque estes 
traços de comportamento profissional, estas posturas frente ao processo de trabalho, podem, e em geral 
é isto que acontece, obedecer a uma determinada política construída pelo movimento destes produtores 
e implementada pelas instituições controladas pela categoria.
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Estes movimentos objetivam opor resistência às inovações decididas externamente à categoria, 
quer pelo Estado, em busca de maior racionalidade administrativa, quer por empresários interessados 
em organizar determinado processo de trabalho, principalmente quando estas alterações não interessem 
imediatamente a estas corporações. Visam também alterar os padrões e normas de funcionamento das 
unidades de saúde a partir de iniciativas e de objetivos elaborados ativamente pelos próprios médicos.

Assim,  algumas  posturas  profissionais,  que  à  primeira  vista  podem parecer  idiossincráticas  a 
algum médico, ou peculiares a alguma instituição pública ou privada, podem ser, de fato, fruto de um 
trabalho sistemático de politização desta categoria por seus intelectuais orgânicos (se é que se pode 
aplicar este conceito àqueles que formulam políticas e ideologias segundo os interesses de uma dada 
corporação).

Esta segunda forma de resistência coletiva é possível entre os médicos e outros profissionais de 
saúde porque, ao contrário do que se imaginou e foi muito afirmado, o processo de proletarização destes 
profissionais, outrora liberais, não vem se dando de forma semelhante a de outros trabalhadores.

O  desenvolvimento  de  novas  técnicas  e  processos  de  trabalho,  a  constituição  de  um  certo 
capitalismo na área da saúde e o despojamento dos produtores da propriedade dos meios de trabalho, 
não subordinou completamente estes profissionais aos proprietários, pois, em larga medida - mesmo 
hoje -, o trabalho médico ainda guarda características artesanais, e apesar do surgimento de equipes de 
trabalho, da especialização, com a conseqüente divisão das responsabilidades pelo ato de curar ou de 
prevenir, cada profissional ainda realiza ações que se encerram em si mesmas. Ou seja, não surgiu algo 
como  a  linha de produção.  É evidente  que  esta  relação  especial,  entre  pequenos produtores  e  os 
proprietários  de  capital,  pôde  se  desenvolver  porque  não  foi  ainda  possível  aliená-los  de  parte 
fundamental destes meios de produção, que é o saber médico, ou odontológico etc.

No caso brasileiro, estes profissionais têm sabido usar estas relações especiais como base para 
auferimento de vantagens políticas imensas, e até mesmo para se constituírem nos principais intelectuais 
que vêm elaborando uma política de saúde que procura compatibilizar as determinações gerais do bloco 
histórico hegemônico, conforme foram acima descritas, com seus interesses específicos de segmento 
social subordinado, mas ativo e influente na constituição concreta das políticas.

Ou  seja,  os  médicos  têm  um  peso  decisivo  na  constituição  concreta  de  um  dado modo  de 
produção de serviços de saúde, e não de outro, teoricamente possível, mas que tenderia a neutralizar 
suas aspirações corporativas, que houvesse uma socialização resultante de uma intervenção maciça do 
Estado, quer por um radical  processo de empresariamento do setor,  que tenderia a submeter  estes 
profissionais ao controle absoluto do grande capital.

A esta situação intermediária, comum aos médicos e a outras categorias, podemos denominar de 
autonomia relativa.  Diferente da radical  autonomia do liberal tradicional,  mas igualmente diferente da 
subordinação  dos  assalariados  à  empresa  ou  ao  Estado.  Evidentemente,  esta  condição  de  maior 
liberdade, de menor dependência aos detentores de capital ou ao Estado, este controle de parcela dos 
meios de produção, dá aos médicos uma possibilidade de também atuarem com maior autonomia no 
campo da política. Isto, aliado à sua função histórica de intelectuais - articuladores de noções, ideologias, 
normas relativas ao corpo, à vida das cidades, fábricas etc. -, constituem bases concretas, sobre as 
quais estes atores políticos vêm atuando para além de seus interesses imediatos, na medida em que 
conseguiram constituir-se no "intelectual orgânico" do projeto de modernização e expansão do modo 
capitalista de produzir  e de distribuir  serviços de saúde no Brasil.  Em resumo,  são os elaboradores, 
difusores e guardiões do tal projeto neoliberal para a saúde.

Uma das conseqüências deste fenômeno - que se passa tanto ao nível do modo como se produz 
serviços de saúde, quanto dos desdobramentos políticos, culturais e ideológicos que enseja - é que estes 
médicos vêm se constituindo em um dos principais fatores que têm impedido a efetiva transformação do 
modelo de assistência médico-sanitária brasileiro. Ou seja, não há como fugir desta conclusão quando 
verificamos  os  determinantes  que  vêm  limitando  o  impacto  da  reforma  administrativa  e  jurídica  do 
sistema  de  saúde  brasileiro,  que  teve  sua  culminância  com  o  SUDS  (Sistema  Unificado  e 
Descentralizado de Saúde) e  com  a aprovação de uma  nova legislação sanitária  para o país,  sem 
conseguir alterar o modo como realmente são oferecidos e distribuídos os serviços à população.

Evidentemente,  há  a  política  recessiva  dos  governos  da  República,  há  o  clientelismo  e  suas 
conseqüências; mas, inegavelmente, estes atares vinculados ao projeto neoliberal buscam justificar e 
utilizar estes traços dominantes da política de saúde brasileira como elementos de sustentação do status 
quo.  É também inegável, entre parcelas significativas dos profissionais de saúde, a existência de um 
padrão generalizado de resistência à mudança dos modos de funcionamento dos serviços de saúde, 
expresso tanto por posturas profissionais inadequadas como por movimentos políticos de contra-reforma. 
E não há como construir  um projeto de reforma sanitária sem a compreensão teórica deste tipo de 
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fenômeno e sem a construção de propostas capazes de alterar o principal sentido da resultante deste 
movimento: uma seta que ainda aponta para a direita.
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A PROFISSÃO DE SER MÉDICO
Lilia Blima Schraider

Ao escolhermos a medicina por profissão, sabemos que estamos abraçando uma prática difícil e 
fascinante. Lidamos com a vida e a morte; tratamos e procuramos curar os doentes e ainda buscamos 
recomendar  estilos  e  padrões  de  vida  mais  saudável.  Para  fazer  frente  a  todas  essas  atuações 
esperamos encontrar suporte nos conhecimentos científicos e no domínio técnico, ambos adquiridos na 
escola médica e nos hospitais-escola. Alcançar tal aprendizado será um percurso árduo, mas pode ser o 
que nos fascina na profissão: as dificuldades e os desafios de vencê-Ias.

Colocar-se e vencer desafios é algo muito próprio dos seres humanos. Na medicina, em grande 
parte isso é atribuído à própria complexidade dos conhecimentos e da tecnologia,  fazendo com que 
vejamos a profissão de ser médico ou médica, como empreendimento de conquista fundamentalmente 
desses conhecimentos. É no domínio do saber médico, e preferencialmente especializado, que pomos 
nossa meta para a conquista da identidade profissional: ser médico é antes de tudo ser um especialista, 
acompanhando sempre o ritmo das inovações e descobertas.

Mas  quando  conversamos  ou  observamos  médicos  que  já  estão  praticando  a  medicina  nos 
serviços de saúde, constatamos que ocorre deslocamento das expectativas, pois mesmo o bem formado 
e  com  amplo  domínio  de  seu  saber,  decepciona-se  diante  de  certas  circunstâncias  da  prática  ou 
ambientes de trabalho. E tal ocorre quando cada um se apercebe que dominar conhecimentos e técnicas 
é necessário, mas não é suficiente para desenvolver a profissão próxima do ideal almejado.

Neste texto trataremos um pouco das questões que estão envolvidas nessa trama,  ou de que 
maneira  a  concepção  de  boa  prática  se  confronta  com  uma  realidade  que  sempre  parece  algo 
"impróprio"  ou "inadequado" para o que "deveria ser"  a profissão.  Para tal,  será levada em conta a 
história  da  profissão  médica,  sobretudo  a  que  se  desenvolve  com  o  advento  da  modernidade, 
configurando diferentes modelos médicos, isto é, distintas formas de profissão e de produzir cuidados.

SER MÉDICO: AS IDENTIDADES DE MÉDICO NA HISTÓRIA DA PROFISSÃO

A história moderna mostra pelo menos dois modelos distintos de exercer a medicina na sociedade 
e praticá-Ia: a profissão liberal, cuja base de prática é a que se realiza na dependência de cada médico 
individual e seus recursos técnicos, tal como a prática de consultório particular; e a profissão empresarial, 
cuja prática tecnológica da medicina especializada e armada é a base técnica de atuação (Schraiber, 
1993).

Na profissão liberal que se desenvolve no século XIX. para países industrializados desenvolvidos e 
no Brasil entre 1890 a 1930, encontramos o médico de consultório, isto é, o pequeno produtor isolado e 
independente, cujo trabalho é do tipo artesanal, já que produz sempre serviços na forma de "unidades 
inteiras e independentes de produção", que é a consulta médica dada a cada indivíduo, a cada vez. Seu 
recurso é sobretudo o conhecimento e poucos instrumentos que o médico porta e consegue usar em seu 
consultório, possibilitando a conhecida relação bem pessoal e direta do médico com seu paciente, além 
de estabelecer o conjunto desses pacientes como a sua clientela privada. O hospital nesta medicina é 
apenas recurso adicional à prática de consultório ou de domicílio; recurso não muito bem avaliado ou 
procurado,  pois  não se dispõe,  ainda, como tecnologia de cura muito eficaz,  já que são poucos os 
recursos medicamentosos ou os apoios às intervenções cirúrgicas. É de se lembrar que a penicilina, por 
ex., que hoje já é um antibiótico tido como bastante antigo, apenas surge em mercado nos anos 50, 
deste  século.  São  também  do  pós-guerra,  os  anestésicos  capazes  de  propiciar  tempos  cirúrgicos 
maiores e também intervenções mais arriscadas (Entralgo, 1978).

Na profissão empresarial que se desenvolve sobretudo a partir dos anos 50 e no Brasil a partir dos 
70, sendo os anos 1930 a 1960 um período de transição para a medicina brasileira, encontramos a 
estrutura de prestação de assistência baseada sobretudo no hospital, transformandose os consultórios 
em unidades a ele acopladas ou microempresas, tal qual conjunto de clínicas ambulatoriais (Freidson, 
1970; Starr, 1982; Braga & Paula, 1981). O hospital, do ponto de vista do trabalho que aí se realiza, é 
tipicamente um trabalho do tipo empresarial, uma vez que se conforma como trabalho complexo para o 
qual concursam múltiplas profissões e ocupações da saúde, produzindo uma assistência de conjunto, um 
trabalho sempre em equipe.

Do ponto de vista da produção de serviços, essa organização da prática representa uma forma de 
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produção  mais  extensiva  e  produtiva,  quanto  à  universalização  dos  cuidados:  uma  medicina 
institucionalizada, de massas e em grande escala. Esta, porém, também será uma medicina de custos 
crescentes,  levando  à  presença  de  formas  empresariais  também  para  fmanciar  a  assistência.  A 
prestação de serviços médicos, no modelo liberal diretamente comercializada pelo próprio médico de 
consultório, será alvo de diversas formas de capitalização, tais como as empresas de medicina de grupo, 
ou os seguros bancários, ou os planos de saúde das empresas e indústrias da produção de bens e 
serviços em geral  comprados  de grupos  econômicos  diversos,  entre  os  quais  também  estão os  de 
médicos. Cada médico para produzir seus serviços terá de ingressar nestas engrenagens empresariais, 
seja como proprietário, seja como assalariado, ou ainda como servidor autônomo. No último caso, parte 
de suas antigas prerrogativas com a clientela são preservadas - como o atendimento em seu consultório. 
ou sua conduta clínica, mas outrascomo o preço da consulta, a captação dos clientes e a continuidade de 
assistência, são relações sempre intermediadas pelas empresas com as quais fez convênios de servidor 
autônomo.

Mais recentemente, a partir dos anos 80, e no Brasil sobretudo nos 90, uma nova reorientação 
parece estar em curso: a ambulatorização dos cuidados, com o crescimento de uma medicina de menor 
custo  e  praticada  por  equipes  menores;  restrições  e  críticas  quanto  ao  uso  das  tecnologias  e  das 
especialidades;  incentivo  a  cuidados  novamente  domiciliares,  ainda  que  uma  assistência  domiciliar 
diversa da da medicina liberal. Se no modelo empresarial logo expressou-se como um problema dos 
médicos  o  assalariamento  e  a  perda  da  clientela,  a  rotinização  do  trabalho  e  a  produção  pouco 
individualizada, a medicina atual mostra um grande abalo das relações entre médicos e pacientes, ou 
entr~ os vários profissionais que trabalham nas equipes de assistência, assim como, em contraste, uma 
grande dependência em relação aos conhecimentos ultra-especializados e às inovações tecnológicas, 
gerando desempenhos que sofrem hoje pelo menos dois tipos de crítica: a perda da humanização na 
medicina e o excesso tecnológico da assistência,  resultando ambos em uma atuação mais ligada a 
estabelecer  tratamentos  do  que  realizar  cuidados  propriamente  ditos.  Uma  crise  de  confiança  é  o 
resultado que esse conjunto crítico produz para o modelo médico atual (Schraiber, 1997).

Portanto,  essas  transformações  da  medicina  fazem  com  que  mudem  as  exigências  objetivas 
quanto ao que deva ser  o bom médico.  E também propiciam mudanças de ordem subjetiva:  novas 
expectativas, ideais e novos valores que os médicos buscarão para exercer a profissão na sociedade e 
praticar seus conhecimentos e técnicas na produção dos cuidados, o que mostraremos a seguir, tanto 
pelas mudanças das situações de trabalho para o médico, quanto pelas percepções que os médicos têm 
dessas situações. Mas também vamos mostrar que se a medicina se transforma de tempos em tempos, 
os médicos fixam algumas imagens, alguns aspectos, como sendo os principais requisitos da prática e 
da profissão. Em geral, essa história não é sempre objeto de reflexão para pensarmos as expectativas 
pessoais diante da profissão; ocorre uma certa tendência ao esquecimento da história, desconsiderando-
se seu impacto sobre o exercício profissional: os efeitos das transformações que atualizam a prática e, 
assim, mudam o significado de "ser médico(a)".

SER MÉDICO: SABER E TRABALHO

Uma primeira questão será esta: deter conhecimentos e dominar técnicas é fundamental para o 
exercício  da profissão,  é  sua precondição.  No entanto,  no exercício  da profissão,  vamos  aplicar  os 
conhecimentos sob determinadas condições de trabalho, como cotidiano dos serviços de saúde. Essas 
condições também irão conformar qual será o uso efetivo dos conhecimentos, e, pois, determinarão a 
qualidade da prática de qualquer médico.

Alguns  dos  aspectos  dessas  condições  de  trabalho,  por  exemplo,  são  os  equipamentos  e 
medicamentos incorporados aos serviços, o que depende das políticas administrativas e do planejamento 
de cada estabelecimento, além da modalidade de empresa. Assim teremos empresas de grande porte e 
públicas que assumem a necessidade de prover toda e qualquer tecnologia aos clientes, mesmo que 
seja de alto custo. Já pequenas empresas ou empresas privadas definirão tais acessos da clientela ou a 
incorporação tecnológica a certos estabelecimentos de forma variável,  e também relacionado ao que 
cada segmento de clientes pode pagar. Algumas empresas terão maior ou menor fiscalização nesse 
sentido e outras oferecem maior liberdade de escolha aos clientes e atuação aos médicos. Em algumas 
situações o médico conseguirá atuar como especialista e compor seu trabalho com outros, atuando em 
equipe. Mas em outras situações, encontrará mais dificuldade de composição com outros especialistas 
necessários a cada caso e terá de atuar sozinho em áreas que não são de seu domínio específico.

Por  isso,  se  o  médico  se  insere  como  profissional  no  mercado  de  trabalho  como  apenas 
proprietário  de  seu  consultório  particular,  ou  se  sua  inserção  se  dá como  empregado  de  um  dado 
hospital, ou ainda se é contratado de uma medicina de grupo, cada uma dessas situações de trabalho 
delimita o leque de possibilidades de atuação e de uso de seu conhecimento ou domínio técnico. Se, 
além disso, cada médico tiver de enfrentar mais de uma situação dessas, em cada qual terá de não 
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apenas estar constantemente mudando de padrão de desempenho profissional, como terá de adaptar-se 
ao conjunto deles, praticando variáveis formas de atuação como médico.

Vamos considerar que as atuais condições de trabalho englobam características dos serviços e do 
exercício da profissão como segue:

• Há uma extensão dos serviços, com progressiva especialização. O setor público e privado 
conectam-se  por  vários  mecanismos.  Há  grande  incorporação  de  equipamentos  e 
instrumentos materiais.

• Há a produção da assistência na forma de trabalho em equipes.  Predomina a produção 
empresarial, mesmo no consultório particular.

• Há grande aumento de custos da produção e preços para consumo. A prática médica é muito 
dependente da tecnologia e suas indústrias.

• Há a gerência da empresa, controlando médico e outros profissionais.

• Há universalização da assistência mas' com elitização no consumo. Ocorrem desigualdades 
na produção e consumo.

• Há clientelas coletivas das empresas e não mais de cada médico. Para o médico há aumento 
do caráter rotineiro do trabalho.

• Há aumento da jornada de trabalho. 

• Cada médico enfrenta diversas situações de trabalho.

• Há grandes diferenças nas remunerações e na renda final de cada médico.

• Há diferenciais de vínculos, estabilidade e permanência no trabalho.

• Institucionaliza-se a heterogeneidade de relação médico/paciente.

Esse conjunto  de especificidades dos serviços encontra  paralelos  nas características  do atual 
mercado de trabalho dos médicos. Assim, esse mercado vem apresentando acentuada expansão: 61,3% 
situações de trabalho são da década de 70 e em 80 ainda expande-se mais 19,4% (Cohn & Donnangelo, 
1982).  Essa expansão ocorreu pela ampliação de situações de trabalho. O setor  público prevaleceu 
sobre o privado, na década de 60; já na década de 70, houve consolidação do setor privado; na década 
de 80, há reafirmação da tendência: 68,7% das instituições são privadas.

O trabalho médico  teve,  nos anos 80,  como  uma de suas  características  mais  marcantes,  a 
instabilidade do profissional  no mercado,  a  complexidade do exercício  profissional  e  a  versatili~ade 
exigida pela estrutura de produção dos serviços. O profissional médico compôs não apenas diferentes 
formas  de participação no mercado,  mas  também  diferentes  áreas  de especialidade e trabalho sob 
diferentes condições quanto a tipos de interferência em sua prática.

Ilustrando com a situação de São Paulo (Cohn & Donnangelo,  1982),  a categoria  profissional 
médica era composta por número significativo de jovens: 30,3% com menos de trinta anos; 58,9% não 
atingiam 35 anos de idade. Estes, na maioria, ingressaram no mercado na década de 70, sendo 77,4% 
homens e 22,6% mulheres. Segundo o número de situações de trabalho, se 24,5% dos médicos tinham 
apenas uma situação de trabalho, os demais associavam duas ou três, destacando-se o fato de que 15% 
deles d~tinham quatro ou mais. Quanto à jornada de trabalho, 38,3% trabalhavam até quarenta horas 
semanais; 39,2%, de 41 a sessenta horas semanais e 22,5% trabalhavam mais de 61 horas. O número 
médio de horas de trabalho por semana era de 47,6 horas.

O setor  público,  como  setor  exclusivo  de trabalho,  absorvia  somente  12,5% dos  profissionais 
investigados; 43,3% estavam alocados somente no setor privado; 43% mantinham vínculos com ambos 
os setores. No setor público a renda mensal era menor se comparada ao setor privado, ou a ambos. Os 
que apresentavam maiores rendimentos mensais eram profissionais vinculados a ambos os setores.

A complexidade  do mercado  de trabalho impelia  o  profissional  a  uma  diversificação  de suas 
funções: daí a existência, em grau significativo (42,4%), de áreas de atividade secundária (especialidade 
secundária).  Nestas,  havia  predomínio  das  atividades  clínicas  sobre  as  cirúrgicas,  e  a  presença 
significativa das  especialidades  mais  gerais  (43,5%).  Em  somente  8,7% dos  casos  a  especialidade 
principal coincidiu com a secundária.

A diversificação do mercado de trabalho do médico pode ser apreendida, ainda, pela ampla gama 
de instituições de diferentes naturezas que o compõem. A atividade em consultório, porém, é presença 
constante. A isso associa-se a complexidade crescente que o trabalho médico assumiu, combinando 
vínculos com diferentes instituições, de diferentes tipos, sob diferentes condições e relações de trabalho. 
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Apenas 38,2% dos entrevistados participaram do mercado de uma única forma (o que não quer dizer um 
único emprego: o médico poderia ser somente assalariado em vários empregos concomitantes); 60,7% 
dos médicos conciliavam duas ou mais formas de participação. Quanto ao assalariamento, 22,4% dos 
profissionais eram exclusivamente assalariados;  75,9% do total de entrevistados mantinham também 
relações de trabalho assalariado, e a atividade exclusiva de consultório verificava-se apenas em 5,6% 
dos casos, quando em 1950 representava cerca de 50% (Schraiber, 1993) e em 70 já eram apenas 8,4% 
(Donnangelo, 1975).

Contrariamente  aos  anos  70  (Donnangelo,  1975),  quando  50,8%  dos  entrevistados  se 
assalariaram exclusivamente no setor  público, os dados de 1980 revelam somente 8,8% localizados 
exclusivamente no setor público e 38,7% dos casos exclusivamente no setor privado. O assalariamento 
passou a se generalizar para as várias faixas etárias, deixando, portanto, de ser uma forma de integração 
inicial no mercado. Proporcionou, ainda, como forma exclusiva de participação no mercado, montantes 
de renda menores que as demais formas de trabalho.

A  distribuição  das  formas  de  participação  no  mercado  de  trabalho  e  especialidade  médica 
indicaram que os exclusivamente assalariados concentravam-se em áreas clínicas (com predomínio das 
especialidades  mais  gerais)  -  22,7% -  e  nas  especialidades  que  envolviam  atividades  como  saúde 
pública, administração, etc. - 15,6%. Era bastante modesta sua participação nas áreas cirúrgicas.

Os anos 90 (Machado, 1996) mostram que as características anteriores acentuam-se: a crescente 
presença de mulheres médicas; grande contingente de médicos jovens; a inserção em mercado com 
mais  de  uma  atividade  de  trabalho  e  associação  tanto  de  vínculos  empregatícios  quanto  de 
especialidades.

Mas um número significativo de profissionais não têm prática de consultório: 24,66% para o Brasil, 
23,94% para o Sudeste. É .de se notar que esta região detém 58% do total de médicos do país, e 
concentra as áreas mais especializadas. No tocante a setor da prestação de serviços, cerca de 70% dos 
médicos mantêm atividades no setor público, e apenas 28% não têm atividades neste setor, trabalhando, 
exclusivamente, no privado, o que cresce para 31 % na região Sudeste. Para uma profissão de origem 
liberal, que trabalhava com base essencialmente no consultório particular, isso denota a grande mudança 
e a introdução do assalariamento como situação comum de trabalho.

A maioria dos médicos brasileiros (57,3%), associa entre duas (27,1%) e três (30,2%) atividades, e 
75,6% dos médicos têm até três atividades de trabalho. No entanto, 24,4% dos médicos associam quatro 
ou mais atividades de trabalho. Para os mais jovens, entre as várias atividades estápresente o plantão: 
50% dos médicos dão plantão e dentre os plantonistas é raro o médico com mais de cinqüenta anos 
(9,4%)  participando  de  tal  atividade,  sobretudo  os  médicos  até  39  anos  (60%),  estando  o  maior 
contingente entre trinta e 39 anos (40,9%).

Esses dados, sem dúvida, contrastam com a prática liberal, pois os médicos já aceitam trabalhar 
em  situações  apenas  hospitalares  e  como  assalariados,  que  serão  situações  valorizadas  se  forem 
atuações do tipo especializado,  por  exemplo,  o  trabalho dos intensivistas  em Unidades de Terapias 
Intensivas (Schraiber, 1997), mostrando a mudança de ideal de profissão e as expectativas pessoais de 
trabalho.

SER MÉDICO: ENTRE O IDEAL DE PROFISSÃO E AS CONDIÇÕES DO TRABALHO COTIDIANO

Ocorre que muitas vezes,  mesmo sabendo das condições de seu mercado de trabalho e das 
situações  existentes,  o  que  cada médico  espera  ao formar-se  não está  defmido apenas por  essas 
informações. Está muito ligado também a uma imagem de boa prática e um ideal de profissão que em 
grande  parte  são  extraídos  de  valores  tradicionais  da  profissão  e  identidades  profissionais  bem-
sucedidas  no  passado,  o  que  em  conjunto  e  não  sem  conflito  com  os  conhecimentos  acerca  das 
situações atuais de trabalho, vai construindo a cultura médica. Tal imaginário e as expectativas que traz 
são tão fortes para o exercício da prática que, diante das condições de trabalho estranhas ao esperado, 
cada médico faz uma adaptação pessoal e particular a um desempenho possível, no qual busca resgatar 
ou manter alguma coisa daquelas expectativas, algo do dever ser é sempre tentado no cotidiano do 
trabalho.

Esse imaginário não é imutável e não há um quadro totalmente fechado do que seria profissão 
ideal ou a boa prática em medicina. É, como mencionado, um quadro histórico, construído sob as raízes 
da medicina de cada época histórica e reconstruído continuamente. Podemos ter idéia dessa questão 
quando conversamos  com  médicos  de diferentes  épocas e  cada qual  se  refere  à  medicina  por  ele 
praticada como sendo a profissão de "seu tempo", no qual se reconhece plenamente, mas estranha 
mudanças que também termina por experimentar ao longo de muitos anos de profissão.

Para ilustrarmos tais considerações, apresentaremos dois depoimentos de médicos, que através 
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de suas histórias de vida de trabalho, mostram todo esse processo que acima delineamos: a adoção da 
medicina  como  profissão,  as  expectativas  iniciais,  a  inserção  em  seu  mercado  de  trabalho,  o 
desenvolvimento da vida profissional  com seu desafios  e dilemas  próprios e as transformações que 
ocorrem e como são pessoalmente percebidas.  Os depoimentos são extraídos de estudos sobre as 
transformações históricas da medicina no Brasil, em especial em São Paulo. Neles, duas épocas são 
retratadas: uma que parte dos anos 30 e chega até final dos 80 (Schraiber, 1993); outra que se inicia nos 
anos 80 e se conclui em 1997 (Schraiber, 1997).

Esses  estudos  colheram  depoimentos  na  forma  de  testemunhos  pessoais  de  médicos  de 
diferentes especialidades. No primeiro estudo foram entrevistados nove médicos - dois pediatras; três 
clínicos;  dois  ginecoobstetras  e dois  cirurgiões  -  formados entre  1930 a 1955, cujas  histórias  foram 
gravadas  em  1987  e  1988.  Na  ocasião,  apenas  dois  estavam  aposentados  e  todos  haviam 
experimentado expressiva prática de consultório particular. No segundo estudo, foram entrevistados oito 
médicos:  dois pediatras;  dois clínicos;  dois ginecoobstetras e dois cirurgiões, formados entre 1980 a 
1985,  cujas  histórias  foram  gravadas  em  1996  e  1997.  Todos  mantinham  trabalho  em  consultório 
expressivo.

AB duas histórias, uma de cada período, foram escolhidas para serem depoimentos exemplares. 
Doutora  Emília,  formada  em  1931,  médica  ginecoobstetra  e  Doutor  Bernardo,  formado  em  1984, 
cardiologista, mostrarão os contrastes entre esses períodos e suas medicinas e mediante suas narrativas 
nos apresentam a medicina de todos esses "tempos".

DRA. EMÍLIA
(ano de formatura: 1931)

Eu nasci em 21 de outubro de 1902, em Rio Claro. E, depois, vim logo para São Paulo. O que eu 
sou e fui,  devo à minha família  e rendo,  nesse momento,  a minha gratidão.  Papai e mamãe  eram 
italianos. Mamãe chegou ao Brasil com cinco anos... Ignoro quando papai veio, mas acho que ainda 
criança.  Faleceu muito cedo,  aos 32 anos,  provavelmente vítima de moléstia cardíaca.  Chamava-se 
Anselmo, comerciante forte!  Eu vim logo de pequena para São Paulo. Talvez, com um ano ou pouco 
menos. E, aqui, penso que fiquei morando no Brás.

Eu  decidi  fazer  o  curso  de  dentista  porque  mamãe  queria  que  a  gente  tivesse,  assim,  uma 
profissão. Ser auto-suficiente... Assim que me formei, eu tive gabinete dentário na Rua Piratininga, numa 
casa  de  dois  lances,  e  cliniquei.  Meu  gabinete  veio  todo  importado!  Meu  padrasto  mandou  vir  da 
Alemanha. Mas ele não era uma pessoa de posse. Era... mais ou menos. Porque naquele tempo tudo 
rendia, porque tudo era dentro de casa! Um ganhava, era dentro de casa. Tudo era feito em família.. .

Quando fiz odontologia, já queria ser médica e quando eu entrei na faculdade de medicina, passei 
a minha clínica dentária para minha irmã. Mas primeiro eu fui fazer aquilo que precisava para fazer frente 
às coisas da casa!  Comuniquei a decisão para mamãe e ela disse: "É uma profissão para homens, 
minha filha! Precisa muito estudo e muita coragem. E você é tão fraquinha..." Mas, como minha mãe, eu 
era persistente, puxei pela mãe!

Quando cursávamos Anatomia, o professor era o professor Bovero. Era um professor... um grande 
professor contratado no estrangeiro e que dava aula para nós. Então, ele dizia: "Na semana que vem as 
moças não vêm à aula. Porque nós vamos dar órgãos genitais masculinos". O Flamínio Fávero, depois, 
dizia: "A semana que vem as moças não vêm à aula. Porque nós vamos dar moléstias:.. desvios da 
sexualidade". Então, naquela semana nós não tínhamos aula, porque não era para as moças assistirem 
às aulas! Isso é curioso porque, hoje em dia, todo mundo dá risada... Quer dizer que médica mulher não 
podia ser médica de Urologia, não podia ser médica de homem, não! E não podia conhecer essa grande 
variedade de distúrbios sexuais.

Mas depois, na prática, a mulher vinha pedir as coisas de... de relações ano-retais e tal, e então 
nós  apanhávamos,  assim...  porque  não tínhamos  tido  a  aula.  Isso  é  muito  curioso.  Para  começar, 
médica, mesmo clínica geral, não examinava homem... Aliás, eu acho que nem precisa! Hoje tem quem 
trate do homem, eu acho! Homem é sempre homem e mulher é sempre mulher... não dá certo! Em geral. 
as médicas da minha época, elas faziam pediatria ou clínica geral, mas mais ligado à parte de senhoras, 
mesmo. Hoje, se vê aquela doutora famosa, aí, que faz muito bem moléstias ano-retais... Ela faz muito 
bem e faz ProctologIa mesmo...

Eu pensei em fazer Ginecologia e Obstetrícia, e me dirigi para Cirurgia no quarto ano. Naquele 
tempo, nós é que dávamos a anestesia.  Porque a anestesia não tinha...  a anestesia era dada pelo 
estudante. Então o operador dizia: "Olha, o sangue está escuro! Olha, o sangue está claro! Diminui a 
anestesia!" Então nós começamos com o clorofórmio... Um pouco tomava na máscara o doente, outro 
pouco nós... Depois é que vieram esses progressos da anestesia. Mas isso muito posteriormente! Quem 
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se dirigia para a cirurgia, era assim! Eu desde o quarto ano, porque todos em geral se inclinavam para as 
especialidades.  Continuavam com as suas matérias  básicas...  mas  já  se inclinava,  mais  ou menos, 
naquilo que queria seguir. E eu achei, por exemplo, que a clínica geral, era uma bela especialidade, mas 
não se adaptava muito ao meu temperamento, de imediatista, prática e objetiva. Então eu achei que era 
difícil ser um bom clínico! E o bom clínico é o grande médico de hoje... o bom clínico é o grande médico 
de amanhã e sempre!

Era difícil ser um bom clínico. Porque depende de muito estudo. Precisava estudar muito e naquele 
tempo os recursos eram muito pequenos e os resultados não eram palpáveis, por assim dizer. A área 
cirúrgica era mais... mais objetiva... O cidadão ficava bom ou ia... era mais útil, a uma visita, e eu fui 
escolhendo essa área mas também por outra coisa. Primeiro, por questão do meu temperamento. Eu 
tinha  saúde,  tenho  raciocínio  pronto,  tenho  uma  determinação  imediata  e  a  especialidade  exige 
raciocínio, saúde. Porque fazer obstetrícia naquele tempo... Hoje já é um pouco diferente. Naquele tempo 
precisava ter saúde... Levantar de noite, fazer um parto, por exemplo, que se fica... Vai às duas horas da 
manhã: "Ah, está tudo bem!" Depois às cinco horas, outra vez, e depois a mulher ia dar à luz ao meio-dia. 
Agora, não! Resolve mais rapidamente as coisas... A profissão médica... não é uma profissão, é uma 
vocação! Naquele tempo era vocação! Não era... assalariamento! Era um sacerdócio, por assim dizer. E 
fazíamos como sacerdócio mesmo, porque íamos atender longe, de graça, deixando até dinheiro para o 
cliente... Não havia Instituto, não havia nenhuma dessas organizações que existem hoje, e que tanto 
facilitam a vida do médico.

Chama-se o pronto-socorro e o pronto-socorro vai levando o paciente. E, depois, o médico vai 
onde o paciente foi... Já não existe aquele... Isso despersonificou o médico! O doente já não faz questão 
do seu médico! Ele vai ao hospital e aceita o médico que está de plantão! O que ele não aceitava, no 
meu  tempo.  No  meu  tempo,  se  perdêssemos  o  parto...  ficava-se  escravo,  mesmo!  Porque  se 
perdêssemos a hora do parto... a paciente que não fosse atendida... Ah! Aquilo era uma coisa séria! O 
paciente fazia a sua propaganda!

Naquele  tempo,  a  Cruz  Azul,  que  era  uma  instituição  que  dava  assistência  às  famílias  dos 
soldados e praças e oficiais da Força Pública, foi a primeira organização que teve assistência ao parto 
domiciliar pago pela instituição! Os partos eram feitos em domicílio por comadronas - pessoas mais ou 
menos ajustadas... Não havia muitas pessoas formadas porque foi a Maternidade São Paulo que fez a 
escola de parteiras, lá por volta de 1913. De maneira que eram umas pessoas adaptadas, por assim 
dizer, ao serviço e controladas até certo ponto por médicos. Mas não eram pessoas formadas. Então a 
Cruz Azul teve o parto domiciliar: a parteira chamava por alguma coisa e nós nos atrevíamos, naquele 
tempo, a fazer algumas intervenções em casa! Já viu isso? E não tínhamos infecções! Por exemplo, a 
parteira chamava numa hora. Depois, o parto se modificava... E quando chegava a hora, as condições 
eram diferentes. Então, resolvíamos os problemas com algumas pequenas intervenções que eram feitas 
em domicílio. E só se tivesse uma intervenção maior, então as pacientes eram removidas para o hospital. 
Porque as próprias pacientes não queriam ir para o hospital. No parto, não! Ninguém queria o hospital de 
medo das infecções! Porque nós tínhamos um colosso de mulheres, coitadas, que morriam de infecção 
puerperal naquele tempo...

A Segunda Guerra Mundial trouxe algum benefício para o advento das sulfas, e, posteriormente, o 
Fleming trouxe a penicilina, que foi um grande recurso para nós... Até 44, antes da descoberta dele, 
tínhamos muito essas venéreas sifilíticas. Eu, em 44, numa entrevista que dei ao Diário da Noite, disse 
que  achava que  quando o  cidadão  casasse  devia  levar,  junto  com  o  atestado  de  nascimento,  um 
atestado médico. Por causa da coisa horrorosa que se via nas mulheres recém-casadas...  moléstias 
venéreo-sifilíticas em evolução!... Se enchendo de anexites. Era assim... como um presente de lua-de-
mel!  De  maneira  que  isso  era  uma  coisa  que  impressionava grandemente  mesmo!  Uns  processos 
anexiais grandes, esterilizações grandes, que felizmente a penicilina veio resolver! Não só na parte da 
sífilis... Naquele tempo, para sífilis, antes da penicilina, só tínhamos bismuto, mercuriais, essas coisas... 
E naquele tempo, na clínica particular, pedir um exame para sífilis era feio... De maneira que quando eu 
precisava pedir um exame, eu telefonava para o laboratório e dizia: "Olha, o exame de sangue que eu 
quero é para Wasserman". Então havia umas quatro cruzes e a família ficava zangada: "Porque isso não 
pode ser!" Porque só depois que eu tinha as quatro cruzes é que podia tratar uma mulher... E, então, 
naquele tempo, se via a sífilis nervosa, a Tabes, essas coisas que não se vê mais...

Foi em 44, que a penicilina entrou a todo vapor. Porque foi mais ou menos em 39 que fizeram as 
primeiras observações e até havia pouca penicilina. Quando se começava um tratamento, não havia 
penicilina para continuar. Em 44 a penicilina foi posta no mercado de vez. Ai usou-se à grande mão e não 
se viu mais as infecções puerperais. Essas coisas foram mais ou menos debeladas. E os panarícios e as 
erisipelas e aquelas coisas que nós tínhamos, sumiram do mapa.

As moléstias que mais me calaram foram as moléstias venéreas. Sífilis e moléstias venéreas eram 
as afecções que naquele tempo enchiam os consultórios. E, depois, os corrimentos, específicos ou não, 
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que nós hoje temos  medicações ricas!  Em cada setor  a medicação para o tipo de doença...  até a 
profilaxia, que se faz com o Papanicolau obrigatório, é uma grande coisa! Já se faz... já se pode falar em 
cura de câncer em estágio um, estágio dois. Antigamente, só se pegava em estágio quatro!

Nem todas as infecções eram tratadas igualmente com a penicilina. Dependia muito. Houve um 
pouco de abuso... Mas ela foi heróica... Ela foi uma medicação heróica!

Quando entrou,  foi  divulgada rapidamente.  Primeiro  era  aquela de três  em três  horas.  Eu, às 
vezes, tinha doente que eu ia na casa porque a clínica era domiciliar - ia fazer injeção de três horas e 
depois de três horas voltava para fazer outra injeção, e depois, mais outra... Porque o farmacêutico não 
queria fazer e nós, que éramos médicos de vocação... queria ver o seu paciente bom! Então íamos fazer! 
A penicilina resolveu em grande parte as infecções ginecológicas. Nos abortos provocados, foi de grande 
valia.  E  isso,  até  certo  ponto,  lá  no  ambulatório  da  Cruz  Azul,  mudou  muito  o  perfil  dos  doentes. 
Passaram a aparecer as afecções de malformações, os tumores e estas afecções diferentes. Veio a era 
dos tumores! A era de ter mais dessas disfunções hormonais...

Eu mesma tive uma paciente, muitos anos atrás... Era uma mulher que teve seu primeiro filho - foi 
cesariana. Ela tinha 46 anos, o marido tinha 60, e ela tinha ido ao meu consultório porque estava na 
menopausa. E quando eu examinei eu disse: "A senhora está grávida!" Ela disse: "Não! Não pode ser 
porque eu, durante toda a minha vida, tratei e nunca tive filhos!" Eu disse: "Bom, a senhora vai esperar e 
ele vai começar a mexer. A senhora está grávida". E essa cliente, posteriormente, quando fizemos a 
cesariana  ela  teve...  quando  ainda  não  tínhamos  os  antibióticos  e  mesmo  as  sulfas,  os  quadros 
abdominais posteriores a todo tipo de intervenções,  eram paralisias intestinais,  era um quadro muito 
mórbido, no pós-operatório. Então veio a sulfa, o anasseptil peritonial, e veio o anasseptil em líquido. Ela 
tinha sido operada e teve alta. Naquele tempo a alta não era assim, dois dias depois da operação vai 
embora.  Não!  Esperava-se seis,  sete dias. E eu me lembro,  que eu era interna no hospital  e tive a 
ousadia... quando fui dar alta, passei e vi outra mulher que tinha o sono da doença meningiana: "Puxa! 
Essa mulher está com alta?!!" Entrei e pus o termômetro, estava com 40° de temperatura. Eu sentei lá na 
cama, peguei uma agulha e puncionei a raque: deu líquido opalescente, e eu imediata mente injetei duas 
ampolas de anasseptil- que nunca tinha usado dentro da veia. Os dedos dela ficaram escuros, sabe? Ela 
teve uma reação tremenda! Mas eu já tinha tirado o líquido para o exame e deu meningite pneumocócica. 
Porque ela tinha tido uma pneumonia. E essa mulher ficou boa. E o Professor Meira,  quando viu o 
resultado, disse: "Nunca vi ficar boa de meningite pneumocócica"... Foi a primeira vez que eu usei o 
anasseptil... e eu usei intra-raquidianamente! Essas são coisas que fazíamos... tudo tinha de ser rápido! 
Porque, por exemplo, a operação não podia demorar porque não tínhamos uma anestesia que desse 
uma...  alguma segurança!  Era  uma  coisa...  Os  recursos  que  têm  hoje...  é  uma  beleza!  O cidadão 
trabalha horas, calmo, sereno...

Na época, eu acompanhava essas mulheres no ambulatório e, depois, se precisava operar, eu 
operava! Eu era assistente do serviço e operava com o chefe ou, às vezes, só. Quando eu comecei o 
cidadão dizia: "você vai tratar com uma mulher?!! Hum..." E a paciente: "Olha, mas ela opera! Eu vi! Eu 
vou  tratar  com  ela,  sim!  Porque  ela  opera!"  O  fato  de  eu  operar,  era  uma  coisa  que  as  pessoas 
gostavam. Quer dizer, era importante operar. A pessoa dizia assim: ''Você está tratando com a médica?!" 
"Estou... mas ela opera, viu?" "Ela, então, é estudada, ela dá assistência ao parto, ela faz cesariana..." 
Isso dava um prestígio, assim... quer dizer que se trabalhava como um homem trabalha. Porque a idéia 
de cirurgia era a idéia de homem trabalhando. De maneira que, depois, entrava-se na família com... Os 
homens que eram mais ciumentos, porque hoje as coisas são diferentes... De maneira que eu pequei 
essa época boa, que as mulheres iam ser examinadas por outra mulher... E a família também achava 
isso bom. Eu me lembro uma vez, que eu fui atender um doente de uma família importante aí. E uma 
casa muito linda, muito grande, e tal, e eu entrei e... – sabe como é - tínhamos aquela postura de médico 
de outrora: me vestia reservadamente... Naquele tempo, toda a família ficava na sala de visitas para 
esperar o doutor que chegava. Então eu cheguei e disse: "Boa noite!" E fui entrando... Mas não estendi a 
mão, porque não estendia a mão para ninguém. Não é por nada... é que tem pessoas que gostam de 
segurar a mãozinha da gente... Então eu entrei, examinei o doente e tal. Depois o cidadão parou e me 
olhou e, naturalmente, como chefe da casa, ficou magoado porque não estendi a mão para o dono da 
casa... Mas depois eu fui médica da família inteira dele durante toda minha vida profissional...

Eu tive consultório, também. O primeiro foi na Rua Benjamim Constant, com o Sales Gomes. Eu 
me formei e fui procurar um consultório para dar consultas. E, naturalmente, não podia gastar muito. E o 
Sales Gomes me disse: "Olha eu tenho um consultório aí, se você quiser vir, você aluga a sala". Então eu 
fiquei com ele, mas depois de uns dois anos eu transferi meu consultório para a Senador Feijó, onde 
fiquei todo o tempo. Eu fazia Ginecologia e Obstetrícia e ele era o chefe da Lepra em São Paulo. Foi um 
grande especialista, dirigiu o serviço de lepra. Mas lá no consultório dele eu tinha uma sala onde dava as 
consultas, quer dizer, ele só dividia o espaço mas eu não tinha nada a ver com o serviço dele. Eu sempre 
trabalhei sozinha! Sempre sozinha...
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Algumas vezes tinha algum colega novo, que queria começar a clínica, então queria alugar, por 
uns tempos, o consultório ao lado e ele ficava. Mas, sabe, era pessoal novo que pensa que a clínica vai 
logo e saem...  Porque era difícil  a clínica... Não era fácil!  Eu tinha facilidade, por ser mulher e pelos 
homens, os maridos quererem que as mulheres fossem examinadas por outra mulher. E as mulheres se 
sentiam mais à vontade, também. De maneira que eu achei que a especialidade, para mim, serviria... 
Como médica, eu achei que isso seria útil porque a mulher seria mais bem acolhida por outra mulher, 
que entendesse mais os seus problemas e ela, também, com aquele negócio do pudor, de vergonha de 
exames e tudo, preferia uma mulher... Quer dizer que esse pessoal, assim, da classe mais abastada não 
ficava com receio  de ser  uma mulher  e tal.  Bem,  nos primeiros  tempos ficavam com receio...  mas 
ficavam obrigadas, por exemplo, pela vergonha da doença... Então o pudor... Elas foram assim...  um 
pouco empurradas.  E por causa dos maridos...  As mulheres de classe mais  baixa já iam mais  aos 
médicos de bairro. Não se abalavam até a cidade.

De maneira que eu não tive dificuldade em ter clínica. A clínica foi devagar, mas pouco! Ainda com 
o  Sales  Gomes  a  clientela  foi  chegando.  E  quando  eu  mudei  de  consultório,  os  pacientes 
acompanharam. Era ali pertinho! Porque, antigamente, a clínica era dentro do centro da cidade. Era na 
Conselheiro Crispiniano, Senador Feijó, aquela zona ali. Depois, naturalmente, essa zona ficou de lado e 
os consultórios foram para outro lugar. Na ocasião os médicos, então, iam para o centro da cidade. 
Alguns iam para o bairro, também. Poucos! Alguns faziam clínica de bairro. Eram aquelas pessoas... que 
talvez não pudessem mesmo ter o consultório e que faziam a clínica de bairro. Porque a clínica de bairro 
era uma clínica de tudo... Agora, no centro, não! Eram só médicos especializados. Ali no centro tinha o 
Rubião Meira, tinha quatro ou cinco professores, todos ali. Porque era zona médica mesmo, que depois 
foi se degradando...

Assim que eu me formei,  montei o consultório.  Assim que eu me formei!  E assim que eu me 
formei,  eu comprei  também um automóvel.  Porque eu disse:  "Preciso atender os meus chamados". 
Porque eu queria trabalhar...  Então eu comprei um Chrysler 28. Naquele tempo poucos andavam de 
automóyel.  Então diziam:  "Olha o  carro  da doutora!"...  sempre  teve  umas  partes  pitorescas...  E  eu 
gostava de dirigir porque num serviço, por exemplo, eu ia à noite, de madrugada, em qualquer lugar, 
nunca tive medo. Nunca tive medo quando ia. Mas, quando voltava, às vezes eu dizia: "Que coragem, 
Emília! Se meter nesse mato, na Parada Inglesa! Meu Deus!" Às vezes eu dizia para o Fulano: "Olha, 
agora precisa comprar  remédio para sua senhora.  O senhor  vai  buscar".  Ele  dizia:  "Eu vou buscar 
amanhã na farmácia". Eu falava: "Não, o senhor vai agora porque é para tomar já". Isso era para ele ir 
comigo até o ponto onde eu tinha medo de voltar. Porque, na hora, na vontade de ser útil e fazer alguma 
coisa, não se pensa. Então ia lá para a Parada Inglesa, para Chora Menino, há cinqüenta anos atrás, 
para esses lugares que nem hoje se tem coragem de ir... E eu ia sempre contente!

Naquela época o médico ganhava pouco! Mas não funcionava muito o ganho do médico! O médico 
era  um  médico  sempre  igual!  O  cliente  pagando  ou  não  pagando,  sabe?  Porque...  talvez  as 
necessidades econômicas daquele tempo eram satisfeitas com pouco. E um médico não precisava ter o 
alto padrão que ele deseja ter diante da sociedade, mas que ele não tem diante da coletividade. Porque 
ontem, quando eu ia ver um paciente, tinha consideração, eles me tratavam com uma deferência que, 
hoje, eles não tratam mais. O médico hoje é um qualquer que o paciente vai fazer a consulta e o médico 
ganha o seu dinheiro como qualquer...  qualquer trabalhador. Ele é um assalariado!  De maneira que 
isso... quando o médico trabalha pela sociedade como assalariado.... Antes ele dizia "o honorário"; hoje, 
"eu pago". Essa relação do médico com o paciente ficou mais fria, mais impessoal. De maneira que se 
comercializou, e também com aquilo que representa a vida do paciente. Fica comercializado como está. 
Porque tudo se transformou! Há hospitais, por exemplo, que não obstante o aborto não ser permitido, 
continua um aborto provocado,  e pronto,  e acabou!  Isso é...  é proibido por  lei...  De maneira que é 
comércio! Na sala de operação o médico retalha, e tal, e vai andando. Então foi aos poucos perdendo 
aquela característica, de médico...

Para os médicos,. eu gostaria, então, de deixar registrado que o médico fosse mais médico! Que 
pensasse que cada doente poderia ser seu familiar que estivesse consultando o "seu" médico! Também 
queria que fosse registrado que é preciso exaltar o médico da Medicina Preventiva, o médico sanitarista, 
porque é a medicina de amanhã. Porque veja a varíola erradicada, a poliomielite... que beleza! Eu quero 
que no meu depoimento conste um hino ao sanitarista!

Em resumo, deixo registrada essa mensagem aos profissionais de hoje: primeiro, que o médico, 
ao atender o paciente, tenha presente um ente querido. Só assim ressurgirá a figura venerável do médico 
de outrora. Segundo, o clínico é um grande médico, pouco valorizado nos tempos de hoje. É o primeiro 
especialista  que o paciente  consulta.  Terceiro:  enfatizo o  médico  da Saúde Pública  que tanto dá à 
medicina de hoje e do amanhã. Quarto: o médico é algo mais que um assalariado porque ele trata do 
material mais nobre, o ser humano.
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DR. BERNARDO
(ano de formatura: 1984)

Eu nasci em São Paulo, na Pró Matre. Sou de classe média, filho de mãe judia e pai católico. [...]. Meu 
pai era imigrante italiano, já faleceu... Fez a faculdade de medicina na Itália e veio para o Brasil. Aqui, 
recebeu um conselho de um amigo, para fazer cardiologia, porque era um mercado que estava abrindo e 
que tinha condições.  Como meu pai  gostava de medicina,  e gostava  de cardiologia,  resolveu fazer 
revalidação do diploma no Brasil, e foi fazer cardiologia.

Minha infância foi a de um garoto de classe média, no bairro de Pinheiros. Depois, quando a situação 
econômica melhorou, viemos para os Jardins [...]. Estudei numa escola de tradição italiana, o Colégio 
Dante Alighieri, que fica aqui nos Jardins... foi a única escola que eu fiz, a vida inteira. Nós éramos três 
irmãos. Tinha o irmão mais velho que, quando eu tinha catorze anos, entrou na faculdade para fazer 
matemática e fisica... e ele era o meu ídolo! Eu queria fazer fisica e matemática, que eram as duas 
faculdades que ele fazia. Tenho um irmão menor, quatro anos mais novo, que é médico...

Só que, aí, aconteceu uma coisa que mudou a história da família. Fomos viajar e houve um acidente de 
carro: meu pai e meu irmão mais velho morreram. No mesmo acidente, estavam presentes minha mãe, 
meu irmão menor e uma série de amigos... Então, de repente, deu uma virada econômica na famí1ia, 
muito grande. Ficamos de uma hora para outra sem meu pai, que era uma pessoa que se acreditava 
eterno. [...]. Aí foi duro, foi duro porque mudou tudo... mudou toda a visão. O status econômico de uma 
família... essas histórias já se contaram várias vezes, não é? Pensou-se até mesmo em tirar eu e meu 
irmão da escola, mas aí surgiu o meu outro avô, o pai da minha mãe, que segurou e começou a injetar 
dinheiro na família. Eu tinha quinze anos, o mais velho, e meu irmão, tinha onze...

O fato é que, no dia que meu pai morreu, eu falei que eu queria ser médico. E eu estava no primeiro ano 
colegial, passei para Biológicas, prestei vestibular e entrei na faculdade. [...]. Sem dúvida, a influência foi 
do meu pai e um desejo... a história de ser o Zorro, o super-herói... Quando você tem uma idéia - e isso 
foi uma coisa que sempre esteve presente na minha cabeça - de ser salvador da humanidade... É muito 
mais fácil você fazer isso sendo médico do que sendo físico ou matemático, a menos que você venha a 
ser um prêmio Nobel... coisa que está muito longe. Mas ser médico, não...

Durante a graduação, não fiz nenhum curso mais ligado à cardiologia...  uma formação em paralelo. 
Quando cheguei ao terceiro ano, no curso de cardiologia, isso chegou a ser insinuado para mim. Mas fiz 
vários cursos que não tinham nada a ver com cardiologia [...]. Ainda no último ano de internato, em 84, 
comecei a trabalhar. Eu gostava já de cardiologia e terapia intensiva e tinha um hospital privado, que 
aceitava plantonistas do sexto ano... e até pagava uma bolsinha para você ir lá e dar plantão e ajudar. 
Fiquei durante um ano e meio dando plantão. Aprendi um monte de coisas, adorei...

Entrei na residência e eu conhecia um médico. Ele falou: "acho que você deve dar plantão no mesmo 
hospital que eu - que é um grande hospital privado - na UTI, você gosta de UTI...". Eu fiquei durante uns 
seis meses estagiando, "sapeando" umas coisas... e acabei sendo convidado para ser plantonista. Fiquei 
trabalhando três anos... E foi uma mão na roda, porque já estava formado, entrei no melhor plantão pago 
por UTI, aprendi um monte de coisas, peguei uma mão ótima e foi isso que me sustentou o ponto de eu 
poder convidar minha mulher para casar em 87... e tinha um sustentáculo financeiro.

Inaugurei  o  consultório  em começo  de 87,  com  zero doentes.  E ainda fazendo a residência...  dava 
plantão noturno e fim de semana no hospital. No consultório,  atendia só um doente por mês...  mas, 
enfim, tinha um lugar! Não tenho convênio nenhum em consultório, só pacientes particulares... e, graças 
a Deus, eu sei que o país está em crise, mas eu, ao contrário, estou trabalhando cada dia mais... tenho 
um monte de doentes internados. [...]. O consultório foi uma coisa que eu sempre quis fazer, já tinha idéia 
que eu queria fazer... compramos um consultório perto de onde eu sempre morei, e ficou bonito, pintado, 
pronto, mobiliado, sem pacientes ainda, então... eu fiquei esperando...

Naquele tempo, eu trabalhava ainda em uma unidade coronária de um outro hospital, público. [...]. Na 
UTI, eu era o responsável por todos os pacientes, tinha um contato muito bom com todos os pacientes... 
eu sempre gostei muito! E, pelo jeito, era muito querido, tanto que vários pacientes pediam o telefone, 
perguntavam se eu tinha consultório, porque queriam marcar consulta comigo, mesmo sabendo que eu 
não tinha convênio, que era particular... e que não tinha nada a ver com o esquema do hospital. Eles 
tinham sido  internados pelo  INPS,  mas  queriam  ter  atendimento  comigo  porque  gostavam de mim, 
porque eu já estava por dentro do que tinha acontecido com eles...  então, os primeiros pacientes do 
consultório vieram por esse esquema. Não era um número muito grande. Eu fazia consultório uma vez 
por semana, depois das 18,30... 19 horas. Acho que eu atendia... três pacientes por semana, não mais 
do que isso.

O resto dos pacientes, era amizade... pais de pacientes, avós de amigos, pais de amigos... e isso foi no 
começo. [...]. No final de 92, saí da unidade coronária e, imediatamente, esse número de pacientes que 
vinha fornecido pela unidade coronária, caiu abruptamente a zero. E a surpresa minha foi que o volume 
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total não caiu! Eu passei a atender mais cedo, com mais calma... e meu volume não caiu, eu já tinha uma 
fonte que viria provavelmente de indicações dos próprios pacientes, que já eram meus pacientes e que 
indicavam outros...

Eu não abri nenhum convênio médico. Acho que nós vamos chegar num momento em que a medicina 
vai ter de ser parcialmente socializada, parcialmente privatizada... vai acabar o médico particular, mas eu 
acho que ainda não. Porque a parte socializada está muito ruim, e a parte privatizada, de convênio, está 
péssima! O que é oferecido, em valor de consulta, é uma coisa degradante! É um valor muito baixo... 
Então, o que acontece é que as pessoas atendem um número muito grande de pacientes, com intervalo 
curto de tempo. E isso não me proponho a fazer, nunca quis fazer... e procurei resistir. [...]. A grande 
massa da classe pobre brasileira, não pode pagar uma 'consulta, que é o preço de um salário mínimo... 
não tem condições! Mas a classe média tem condições de pagar... Talvez não pague o resto, mas uma 
consulta sim. As pessoas, pelo menos classe média e classe alta - classe alta é quem, na verdade, é 
internado e acaba fazendo tudo com você – que vai em médico, está cada vez menor. Primeiro, porque a 
classe média e alta está achatando, está diminuindo o número de pessoas... e o número de médicos está 
aumentando. Todo mundo quer esse tipo de paciente... Então, a filosofia que eu vejo, é contar com três 
coisas usadas a seu favor.

A primeira, é oferecer uma profissão de nível A... investir num conhecimento médico sempre atualizado e 
o melhor possível! A segunda coisa é - se é dificil você conquistar os pacientes, porque o número de 
pacientes vem aumentando, mas lentamente - investir em não perder os pacientes. A pior coisa que tem 
é você perder o paciente, não porque você está fazendo uma medicina pior do que o outro, que você está 
com inveja...  não! O que significa perder o paciente? Que não volta mais com você. Então, de certa 
forma, ocorreu algum erro e, na minha visão, esse erro foi na relação médico/paciente. Eu prefiro perder 
um paciente porque eu errei  o diagnóstico -  mas porque todos os caminhos e todas as conclusões 
apontavam  naquela  direção  e  eu  errei  porque  é  possível  errar  -  do  que  perder  porque  eu  fui  mal 
interpretado, porque a relação médico/paciente não vingou. Isso é uma coisa em que eu invisto. Então, 
realmente, nesses dez anos de consultório, perdi muito poucos pacientes...

Além disso,  eu não quero perder,  porque eu sei  que aquilo representa uma fonte de renda...  é um 
negócio. Consultório médico é um negócio. E eu, como qualquer empresário, não quero perder meus 
clientes. [...].

De maneira geral, os médicos têm dois grandes problemas. O primeiro, é serem péssimos oradores, 
timidez... o não-uso adequado da palavra, não por ignorância, mas porque não estão habituados... acho 
que isso é um dom. Timidez, incapacidade de se expressar e, principalmente, falta de tempo... Como 
você pode, em cinco minutos, ter uma relação médico/paciente adequada? Não tem... então eu acho que 
é preciso resgatar - e acho que cada vez mais tem espaço - o velho médico de família...

Para mim, numa consulta, a história vale cinqüenta por cento e o exame físico, cinqüenta por cento. O 
fundamental é o exame físico, a história, anamnese. Os exames de laboratório são importantes, mas são 
uma decorrência natural... não vai modificar... Para os pacientes, eu sinto que a conversa é setenta por 
cento, no nível de importância, ouvir o que eles estão falando, a história que eles têm para contar. O 
exame físico, vinte por cento, e os dez por cento que sobram são os exames que eu vou pedir. Porque se 
você não pedir exame nenhum, muitas vezes, ele fica cabreiro. [...]. Lidar com esses pacientes é difícil, 
mas são os ossos do ofício. Eu gosto de medicina de consultório particular e não são todos os pacientes 
que são umas uvas, maravilhosos, legais de conversar. Tem gente que é complicada, que é difícil, mas 
isso faz parte da estratégia...

Meu horário é puxado. Às vezes, eu saio antes das 7 horas para poder passar visita antes de ir para o 
hospital, aí eu trabalho das 7 da manhã às 23 horas... o que dá umas dezesseis horas, parando um 
pouco para almoçar só e... para poder ver meus filhos, eu vou para casa, janto, espero eles dormirem e 
saio. [...]. Quando eu dava plantão, eu passava visita todo dia, inclusive sábado e domingo... agora não... 
Agora, sábado e domingo é só quando tem paciente internado, ou quando algum me chama, o que tem 
sido freqüente, muito freqüente... Tenho colegas cardiologistas que não fazem consultório, as pessoas 
trabalham só no hospital, então, sexta-feira vão embora, viajam, voltam na segunda e ponto final. Mas 
para quem faz consultório, especialmente cardiologia, que é uma área que tem muita urgência... tem toda 
aquela mística do coração, de ser coisa grave... as pessoas te chamam e - pelo menos é muito a minha 
visão – o doente quer que você responda ao  bip...  eu tenho telefone celular, mas não dou o telefone 
celular para eles, porque também acho que assim não dá, é demais! O telefone celular é muito pouco 
democrático... Bip é mais democrático, porque te dá o direito de responder ou não, porque nem sempre é 
uma urgência, às vezes, é uma coisa boba. O telefone celular não, o cara vai te ligar por um espirro... O 
doente quer isso, quer uma resposta pronta, quer proximidade e quer segurança, quer atenção. E quem 
faz  consultório  particular,  especialmente  em  cardiologia,  precisa  oferecer  isso  para  o  doente.  Você 
precisa estar próximo, precisa estar sensível... Também tem o outro lado, a onipotência de achar que 
você é insubstituível, que você não pode sair... é uma coisa difícil.
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Nunca pensei em ter um assistente, mesmo porque acho que ainda não tenho tanto volume - o volume 
está aumentando muito - mas eu ainda não tenho o suficiente para - usando um termo bem popular 
alimentar mais uma boca. [...].

A doença coronária é a doença mais prevalente, não só em medicina, mas em cardiologia também. 
Então, a grande maioria dos meus pacientes são infartados, coronariopatas não infartados, revasculari-
zados, já operados... então, em primeiro lugar, é insuficiência coronária. Depois, tem uma miscelânea aí, 
que é válvula, arritmia, marcapasso... o grosso é cardiologia, mas muito puxado por esse carro-chefe que 
é insuficiência coronária, que é a área do meu trabalho e a doença mais freqüente.

Eu faço muita clínica também, o cardiologista é um desses especialistas, que faz clínica no consultório. 
Cardiologista, ginecologista, nefro, pneumo, infectologista, geriatra... são pessoas que fazem clínica no 
consultório, que atendem pacientes... fazem uma espécie de medicina da família. [...].

Se eu digo que eu trato, ficam comigo... e ficam mesmo! Senão, a gente discute. E têm umas áreas que 
não se invade, não é? Pediatria, Ginecoobstetrícia, Psiquiatria... embora tenha muito colega que interfere 
em psiquiatria, eu não, evito receitar antidepressivos... e encaminho. Mas pneumo, endócrino, gastro...

Na minha área,  o sintoma mais freqüente é dor torácica.  Então, vou explicar  para a pessoa,  que o 
processo diagnóstico é exatamente esse, que a medicina não é uma coisa exata, que eu tenho que lidar 
com  probabilidades,  até  chegar  a  um  diagnóstico.  Que  ele  me  contou  isso  e  isso  e,  a  partir  das 
informações, eu acho isso e isso e aquilo... e nós vamos definir o diagnóstico já ou não... Aí vem a 
terceira parte, que éa conclusiva. Você senta com o paciente e explica para ele qual é a sua estratégia, a 
que ponto você chegou e para onde você vai em termos de progredir a investigação. É muito freqüente 
pedir exame laboratorial, ou mesmo pedir para observar... ficar durante dez dias prestando mais atenção 
no que está acontecendo, anotar a que horas está acontecendo, como é que acontece... se melhorou, 
não melhorou... como está indo... Ou, às vezes, peço exames e marco retorno para quando os exames 
estiverem prontos. Daí a gente vê qual é o próximo passo [...] peço eletrocardiograma para todos os 
pacientes, é um exame fundamental... cardiologia é difícil você tratar sem ele. As doenças cardíacas têm 
muito pouco de exame fisico, têm muito de anamnese. Estetoscópio é muito bom para a pressão, para 
escutar,  mas  é  muito  pobre.  O  exame  físico  é  importante  em  valvulopatia,  mas  doença 
cardiocoronariana, que é o esteio da cardiologia, muito pouco...

De quando eu me formei, para hoje, os conhecimentos mudaram... em medicina, e em cardiologia, as 
coisas mudaram do ponto de vista, científico, mudou muito. Mudou, porque a ciência evoluiu. No consul-
tório, mudou do ponto de vista tecnológico, porque eu fui pressionado a ter mais equipamentos, para 
garantir maior tolerância, maior aderência. Comprei o computador, comprei depois o celular... e estou me 
adaptando a uma realidade nova! Eu também mudei, porque fiquei mais velho, mais experiente, mais 
seguro... mas eu acho que o estilo de tratar o paciente, ainda é o mesmo, essencialmente, é o mesmo, 
ou, talvez, o que tenha mudado menos...

Quando eu abri  o consultório,  comprei  um eletrocardiógrafo,  que é um equipamento fundamental,  o 
primeiro que se compra, já vai fazer dez anos, está meio velhinho... [...]. A outra coisa que eu comprei foi 
um aparelho, que faz medida de colesterol total e frações, triglicérides e glicose... O aparelho é caro, 
trouxe de fora  do país.  Uma coisa  que  me  preocupa muito  é  aderência,  e  prevenção.  E o  grande 
problema de acompanhamento, de monitoramento desses pacientes, é que é chato! […] teoricamente, 
ele tem três tarefas ali: a primeira consulta, o laboratório e voltar no meu consultório. Aí, se eu instituir 
uma terapêutica, seja ela uma dieta ou um medicamento, o doente vai ter de voltar depois de sessenta 
dias, e repetir o mesmo processo.

Eu ganhei muito, em aderência, no momento em que comprei esse aparelho. Porque ele te dá a análise 
numa ponta de dedo,  você não precisa  de jejum prolongado,  a  metodologia  dele dispensa o  jejum 
prolongado.  Além  disso,  já  está  comprovado,  ele  tem  correlação  de  0.98  com  o  teste  dos  bons 
laboratórios particulares. Isso o torna um instrumento poderoso, ele é pequeno... e melhorei muito a 
aderência com isso, porque eu mesmo faço, e fico conversando com o paciente, sobre dieta, receita... sei 
lá, sobre tudo. Dou o resultado - interpreto na frente dele o resultado - ejá dou o tratamento. [...] agiliza o 
processo e melhora a tolerância... a adesão, que é exatamente o que eu quero. O fax não é aparelho 
médico,  mas,  enfim,  foi  comprado,  entre  outras  coisas,  para  tornar  ágil...  para  receber  exames  de 
pacientes,  outros  exames  que  o cliente  quer  me  mandar,  ou algum tipo  de correspondência.  Teste 
ergométrico, às vezes, é necessário, mas mando fazer fora, porque o aparelho demanda espaço grande 
e,  também,  muito  tempo  de  quem  faz  o  teste,  acompanhando  o  paciente.  E  sei  de  colegas  que 
compraram o aparelho, mas mandam o paciente fazer o exame fora.

Informatizei o consultório. Até uns seis meses, um  notebook  ficava no consultório, e minha secretária 
tinha  um  software,  que  continha história  e  exame  físico  de todos  os  meus  pacientes.  Assim,  se  o 
paciente se sentia mal em algum lugar, eu tinha o disquete com meus pacientes, e esse microportátil eu 
carregava para cima e para baixo. Tenho mil pacientes e tenho as mil fichas escritas a mão, porque 
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escrevo muito mais rápido a mão do que no computador. Depois, a minha secretária, no final do dia, 
passava essas fichas para o computador. Eu olhei vários  softwares  e não podia comprar o  software 
americano porque ela não fala inglês, e ela que ia digitar para mim. Dos softwares brasileiros, nenhum 
era bom, até que achei um que era relativamente simples, bom... e comprei. Mas, um dia, "deu pau", não 
sei  o que aconteceu,  é possível que eu tenha feito alguma bobagem, algum comando errado e, na 
seqüência,  eu perdi  o  original  e a  cópia.  O  software,  eu tenho ainda,  mas  todos os  pacientes  que 
estavam digitados, os mil, "deletaram-se"! Eu tentei achar a empresa - três anos depois que eu tinha 
comprado  -  procurei  a  empresa,  e  ela  tinha  falido...  Uma  maravilha  esse  país,  realmente  é  uma 
maravilha! Eu paguei caro o software, e aconteceu isso.

Parece que o cardiologista é o médico que utiliza mais o computador, três por cento dos cardiologistas... 
mas  é uma questão de tempo...  daqui a quinze anos,  esse número de três por cento vai  estar em 
noventa por cento. Minha última aquisição - na verdade, eu ganhei foi um Pentium com CD-ROM, na 
troca  de  um  serviço.  Um  laboratório  fez  uma  pesquisa  de  mercado,  convidou  alguns  médicos 
interessados em informatização de consultório, me convidaram, eu aceitei. Eles estão fazendo um CD de 
apoio para o cardiologista. E sou eu que estou fazendo a parte teórica... aquilo que eu acho importante 
dentro do consultório, aquilo que eu acho que vai me ajudar. Por exemplo, a gente sempre explica qual é 
local das obstruções das coronárias para o paciente, faz o desenho do coração, e eu não sei desenhar, 
então eu comprei um coração de plástico para mostrar, mas nada melhor do que mostrar isso na tela do 
computador, tridimensional. Tem algumas coisas bem humoradas, porque é muito melhor eu fazer com 
que você se esforce por uma qualidade de vida, se eu tiver uma forma bem humorada de mostrar isso... 
dieta...  fumo...  algumas  coisas  para usar  no intervalo,  enquanto eu saio  um minuto  para atender  o 
telefone, o cara dá uma olhada nisso. Ele fica na sala de espera olhando isso... Então, é um CD de apoio, 
em vez de eu ficar fazendo desenhos ou mostrando porcentagens, mostro imagens, pequenos filminhos 
para o paciente.

Os médicos falam com dificuldade... falam mal... Então, eu acho que uma das formas de você corrigir 
isso, é buscar um novo instrumento, um tradutor. Isso é muito freqüente, alguém da família vai ser opera-
do, e você é o "Cristo" que é médico, então, sobra para você ir lá, xeretar, pedir opinião... Mesmo que 
não tenha nada a ver com a sua especialidade, mas você entende o que eles falam, você está "do lado 
de lá". Uma questão importante, é que nem todo médico comunica aos pacientes, de forma igual, o que o 
paciente tem, qual é o prognóstico... Eu, a menos que o paciente exija saber tudo - e ele sempre te diz 
isso, te mostra, direta ou indiretamente - para ele, sou sempre otimista. Eu conto o problema, mas não 
digo que o futuro é negro. Que adianta eu. contar para um senhor de oitenta anos, que ele pode ter morte 
súbita? Ele vai ficar louco! A gente deve contar, deve falar com a família, sempre ser sincero e contar 
tudo, porque a mentir~ tem perna curta. O doente vai te pegar pelo estômago, vai te pegar pela boca, e 
isso  já  aconteceu  várias  vezes,  principalmente  quando  há  essa  situação  de  estar  trabalhando  em 
equipe... eu não era o líder da equipe, tinha sido chamado para opinar, falei uma coisa, e o outro falou 
outra, completamente diferente... a família perde a confiança, no ato! Nas portas do século XXI, nenhum 
ser humano confia - confia até determinado ponto - porque existe muito receio, então, você perde o 
cliente, e reduz eficiência. Então, eu conto, explico, e acho que o CD vai poder me ajudar nisso...

SER MÉDICO: MEDICINA DE ONTEM E MEDICINA DE HOJE

Os dois  depoimentos revelam modelos médicos diferentes,  diferentes mercados de trabalho e 
percepções  desses  médicos  sobre  a  profissão  que  também  terminam  por  construir  diferentes 
representações sobre o médico e seu trabalho. Doutora Emília e Doutor Bernardo narram essa pas-
sagem de uma à outra medicina: do chamado domiciliar  à medicina do pronto-socorro e da UTI;  do 
médico-herói ao medicamento-herói; do médico de vocação e talento à medicina de precisão científica e 
tecnológica;  da relação pessoal médico/paciente ao contrato jurídico dos convênios; da confiança no 
"meu" médico à confiança na tecnologia "do" hospital; da medicina de família e do bairro à medicina das 
grandes empresas; da medicina masculina e centrada no médico à presença progressiva da equipe de 
trabalho e das mulheres na profissão.

Percorrendo as duas histórias, encontramos diferentes vidas de trabalho: Doutor Bernardo mostrou 
que seu ponto de partida foi o ponto a que a Doutora Emília chegou ao aposentar-se; onde ela cessa seu 
relato, Doutor Bernardo inicia. Por isso, a UTI, a precisão tecnológica, a especialização, mas também a 
impessoalidade nas relações, o assalariamento, o jogo das instituições, as mulheres médicas, não são 
mais o estranho. Fazem parte do cotidiano, assim como a recusa à vida de sacrifícios, o sacerdócio, 
substituída por uma vida de trabalho regular e delimitado, ou a comercialização do trabalho do médico. 
São fatos reconhecidos como próprios dessa medicina, em que "herói e ousado" é mesmo o equipamen-
to, o recurso tecnológico. Neste novo tempo, outros são os desafios e as dúvidas.

Ser muito ocupado e ser empreendedor; conhecer as engrenagens do mercado e reconquistar os 
pacientes e uma clientela sua; empresariar-se e manter-se ético; desenvolver 'raciocínio crítico diante da 
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acelerada produção das novidades e das tecnologias, e ser científico, dominando a arte da profissão, são 
alguns de seus impasses. Superá-Ios é mover, em processo contínuo, a roda da história. E as soluções 
hoje encontradas serão as raízes de uma nova medicina, um outro modelo de prática e de profissão.
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OS MÉDICOS E O MERCADO DE TRABALHO
Maria Helena Machado

Soraya Almeida Belisario

COMENTÁRIOS SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO

Um  fenômeno  que  se  tem  apresentado  de  forma  crescente  refere-se  a  grande  número  de 
processos movidos  pelas mais  diversas ocupações,  solicitando seu reconhecimento como  profissão. 
Esse  fenômeno  não  se  restringe  à  realidade  brasileira,  apresenta-se  de  maneira  universal,  num 
movimento de profissionalização das ocupações.

Tal demanda reflete a "necessidade social" de que os serviços que determinada ocupação oferece 
à sociedade sejam produtos diferenciados e qualificados.  Esses profissionais necessitam passar  por 
treinamento específico, serem constantemente avaliados por pares, e terem normas e regras que os 
orientem profissionalmente. Além disso, a atividade profissional necessita de regulamentação do Estado 
para garantir o monopólio da atividade e exclusividade do mercado de trabalho (Moore, 1970; Wilensky, 
1970).

Machado (1996) define profissão como a conjunção de vários elementos que conformam uma 
atividade, quais sejam: autonomia, adesão a um ideal de serviço, forte identidade moral e profissional, 
traduzida num código de' ética,  além da demarcação clara do território profissional pelo mercado de 
trabalho.

Para essa autora as profissões fundamentaram sua argumentação no princípio da racionalidade, 
demonstrando a incorporação do ethos científico e a autoridade racional da expertise técnica. O prestígio 
social  e  a  autoridade  cultural  da  medicina  vieram  quando  os  valores  da  racionalidade  da  ciência 
ganharam posição destacada na estrutura  ideológica das diferentes sociedades.  Com sua complexa 
base de conhecimento e o aparato das técnicas curativas, a medicina adquiriu reconhecida proeminência 
que vai além do prestígio - a autoridade da expertise (Freidson, 1978).

Afirma  Starr  (1991:29) que,  "em sua função de autoridade cultural,  os médicos emitem juízos 
autorizados sobre o que constitui enfermidade [00.], avaliam a atitude das pessoas para desempenhar 
determinados trabalhos, determinam a incapacidade dos feridos, certificam mortes e também valoram 
depois da morte se a pessoa teve ou não capacidade no momento de fazer o testamento. Esses juízos 
profissionais  têm  conseqüências  em tribunais,  mediante  patrões  e  mediante  autoridades  sociais  em 
geral".

O domínio e o monopólio do saber constituem o fundamento da autonomia das profissões e do seu 
prestígio social. As profissões de modo geral apelam, também, para o ideal de serviço na busca de 
crédito social e autonomia, que significa dizer que o interesse do paciente deve prevalecer sobre os 
interesses dos profissionais. Para Larson (1977), ideal de serviço e código de ética, versões diferentes da 
mesma idéia de obrigação moral com a sociedade, são a principal resposta ideológica das profissões 
para a contradição entre conhecimento socialmente produzido, por um lado, e sua apropriação privada, 
sob a forma deexpertise, do outro. Ambos são ajustificativa e a garantia de que esse conhecimento será 
devolvido à sociedade na forma de serviços qualificados; apresentam-se como elementos pré-capitalistas 
ou  antimercado,  o  que  lhes  dá  conotação  ideológica.  São  elementos  que  foram  incorporados  à 
organização das profissões por serem elementos que sustentam tanto o crédito social quanto a crença 
pública no caráter ético das profissões (Machado, 1996).

Mas como as profissões se constituem em atividades profissionais formalmente reconhecidas?

Wilensky responde dizendo que as profissões para se constituírem como tais precisam passar 
pelo processo de profissionalização que, segundo o autor, refere-se a cinco passos a serem seguidos:

Primeiro, o trabalho torna-se uma ocupação de tempo integral;

Segundo,  criam-se  escolas  profissionalizantes,  onde  profissionais  iguais  (pares)  assumem  a 
função de criar formatos e processos educacionais que possibilitem a produção de novas gerações de 
semelhantes para o mercadú de trabalho;

Terceiro, torna-se crucial que esses profissionais se reúnam em associação permitindo a geração 
de idéias corporativas, fundamentais para a elaboração de um projeto profissional;
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Quarto,  a  profissão  busca  regulamentar-se  perante  a  lei.  Nada  que  não  seja  do  estrito 
conhecimento  e  aquiescência  dos  dirigentes  sindicais  deverá  ser  considerado,  perante  a  lei,  como 
desejável e correto para a corporação, criando assim ajurisdição profissional. Com isso, fica assegurado 
o combate ao charlatanismo.

Quinto,  adota-se  um  código  de  etiqueta  profissional,  ou  seja,  elaborase  o  código  de  ética 
profissional, controlando assim os indesejáveis, os inescrupulosos, os que agem fora do parâmetro de 
"normalidade" estabelecido pela corporação.

Assim,  as  profissões  chegam  ao mercado  de  serviços:  regulamentadas,  amparadas  por  forte 
esquema legal de proteção jurisdicional e reivindicando território, monopólio e, acima de tudo, regalias 
exclusivas de mercado, constituindo-se no que denominamos de políticas de antimercado.

A CONSTITUIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE

Os  mercados  profissionais  existentes  atualmente  no  mundo  emergiram  ao  meio  das 
transformações advindas da Revolução Industrial e da consolidação do sistema capitalista. Tais fatos 
permitiram o surgimento de práticas e novas funções sociais tornando-se crescente a necessidade de 
profissionalismo em toda a sociedade industrializada (Larson, 1977).

A institucionalização desse mercado impôs a definição e a adoção de novas estratégias políticas, 
tais como a necessidade de geração deexperts - o que seria feito por meio de treinamento específico; a 
necessidade de se ofertar profissionais e serviços padronizados que diferenciassem sua identidade e 
permitissem sua conexão com os consumidores, e, finalmente, a determinação pelo Estado na condução 
e desenvolvimento desse processo. Para isso era fundamental que o Estado assumisse uma ação direta 
e positiva em relação à obrigatoriedade da educação formal e garantisse os monopólios de competência, 
já que ambos se apresentavam como variáveis cruciais no desenvolvimento do projeto profissional. Con-
figurava-se uma situação na qual "os grupos profissionais estavam compelidos a solicitar projeção estatal 
e penalidades estatais contra competidores não licenciados" (Larson, 1977).

A constituição do mercado de trabalho é uma das bases do projeto profissional da medicina. Para 
isso  ela  constituiu  ao  longo  dos  tempos  um  mercado  de  serviço  complexo,  exclusivo,  com  forte 
credibilidade social. O mercado de serviços de saúde, especialmente o mercado de trabalho médico, 
encontra-se em consonância com esta perspectiva de profissionalismo, apresentando oferta de serviços 
altamente especializados (Machado, 1996). Ressalta-se no entanto que, historicamente, a forma como se 
deu  a  constituição  dos  mercados  variou  de  sociedade  para  sociedade  guardando  características 
singulares  a  cada estrutura  social.  Na Inglaterra,  por  exemplo,  o monopólio do título  profissional  de 
médico era exclusivo dos físicos, tendo os cirurgiões e os apotecários status subordinado na hierarquia 
médica.  Esse  monopólio  dos  físicos  baseava-se  em  critérios  tradicionais  tais  como:  origem  social, 
educação clássica e vínculos sociais com clientela aristocrática. A situação foi modificada quando, em 
1858, promulga-se o Medical Act, que unificou a profissão médica no país (Coelho, 1995:38-43).

Já nos Estados Unidos, a prática da medicina apresentava-se com características peculiares. Aí 
não havia monopólios e privilégios aristocráticos a serem eliminados, mas uma relutância dos estados 
em legislar sobre o exercício da medicina em clara resistência a qualquer tipo de monopólio médico. Para 
as lideranças da chamada medicina "regular" restava unificar forças políticas no combate às várias seitas 
curativas existentes. Mudança importante acontece a partir de 1870, período em que crescia o poder das 
grandes corporações nacionais, ao mesmo tempo que se observava o agravamento de vários problemas 
sociais,  decorrentes da política do  laissez-faire.  Buscou-se ordenar o mercado por meio da ação do 
Estado. Nesse contexto, foram criadas, nos estados, leis que regulavam o exercício da medicina, mas 
sem ainda conceder a nenhum grupo profissional o monopólio exclusivo. As existentes "seitas" curativas, 
embora com várias restrições à sua prática, encontravam amparo legal em vários estados americanos 
(Coelho,  1995:43-7).  Contudo,  a  partir  desse  momento,  a  medicina  "regular"  passa  a  obter  clara 
vantagem de mercado. Observa-se que nesse período coexistia uma série de concepções de práticas 
médicas,  sendo  a  medicina  "regular"  ainda  incapaz  de  demonstrar  superioridade  técnica  sobre  as 
demais, ou seja, a medicina encontrava-se em sua fase pré-paradigmática.

A mudança desse quadro aconteceria mediante ação política do Estado americano, conferindo o 
monopólio  ou  quase-monopólio  de  mercado  ao grupo profissional  capaz de captar  a  confiança  e  a 
credibilidade sociais. Estes faziam-se representar por uma clara demonstração da superioridade técnica 
de suas práticas terapêuticas e, conseqüentemente, pela necessidade de padronizar a formação desse 
profissional, adequando-se uma nova base de conhecimento científico objetivando obter a unificação da 
base da cognitiva que possibilitasse o controle, monopólio e autonomia de mercado. Tal feito foi possível 
na Inglaterra, após a reforma das universidades tradicionais; na França, com a Reforma Debret; e nos 
E.U.A., com a criação da Medical School da Johns Hopkins em 1893 e, posteriormente, com a publicação 
do Relatório Flexner em 1910, que consolidou a medicina científica como modelo paradigmático.
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A importância desse Relatório centrava-se na determinação de uma nova medicina e uma nova 
prática médica e teve como conseqüência imediata o fechamento de grande número de escolas médicas, 
diminuindo o número de vagas e limitando o  acesso,  levando a uma mudança na composição dos 
quadros sociodemográticos da profissão (Starr, 1991).

Como  afirma  Machado  (1996),  instituiu-se,  assim,  em  princípios  do  século  XX,  a  Medicina 
Científica, sem concorrentes, com forte controle do mercado, do sistema de produção e da transmissão 
de sua base cognitiva.

Da  mesma  forma,  no  Brasil  durante  certo  período,  impunha-se  a  distinção  entre  físicos  e 
cirurgiões, os primeiros gozando de maior prestígio social. Os primeiros praticantes da medicina no Brasil 
(boticários, cirurgiões ou físicos)  não eram oriundos de famílias abastadas, mas de camadas sociais 
desprestigiadas.  O  domínio  de  alguma  técnica  era  suficiente  para  um  indivíduo  instalar-se  como 
profissional.

Pode-se  observar  no  Brasil,  comparativamente  aos  outros  países,  certa  anarquia  da  prática 
profissional e, conseqüentemente, do mercado de trabalho, semelhante à dos demais países. "Sendo 
poucos os profissionais e muito vasta a extensão territorial, juntamente com esses praticavam a medicina 
ainda os boticários e seus aprendizes, os aprendizes de barbeiros, os «anatômicos», os «algebristas» os 
«curandeiros», os entendidos, «curiosos» e outros que tais" (Santos Filho, 1991:53-64, vol. 1).

Afirma Machado (1996:128-9): "Todos aqueles que dominavam alguma técnica podiam instalar-se 
como profissional.  Tornar-se «médico» no Brasil-colônia era  muito  mais  uma questão de vontade e 
habilidade pessoais do que de capacitação por destreza e conhecimento técnico". Um estudo realizado 
por Araújo (1982:15) sobre a história da medicina brasileira, verificou que "médicos" e "cirurgiões" se 
"instalavam, comumente, nos sobrados desses estabelecimentos comerciais e, não raro, tinham um ou 
mais  auxiliares,  via de regra seus escravos,  não só para aplicar ventosas,  cataplasmas,  lavagens e 
clisteres, como fazer sangrias, curativos e aparelhos. Sabe-se que vários desses escravos-enfermeiros, 
amealhando economias e propinas, compraram a liberdade e conseguiram Cartas de Cirurgião-Barbeiro 
que lhes garantiram o direito de fazer concorrência ao antigo senhor".

Enfim,  o  que  se  sabe é  que  nos  "primeiros  trezentos  anos  de  Brasil,  os  físicos  e  cirurgiões 
procediam do exterior.  A Coroa  nomeava  delegados do físico-mor  e  cirurgião-mor  para atuarem na 
Colônia. Estes deveriam fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos sanitários ditados pela Corte. Mais 
tarde, os «filhos de posse» nascidos no Brasil passam a ter sua formação na Europa, retornando em 
seguida para desenvolver seus ofícios" (Santos Neto, 1993:30-1). Só muito mais tarde que o Brasil se 
firmaria  como  mercado  de trabalho rentável  para os médicos.  Na verdade,  a  criação  das  primeiras 
escolas  no  início  do  século  XIX  não  iria  modificar  efetivamente  a  situação  de  penúria  e  carência 
econômicas que caracterizava o mercado.

UM PANORAMA DA DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE

As modernas sociedades industriais são marcadas por uma estrutura ocupacional detentora de 
grande contingente de força de trabalho no chamado setor de serviços ou setor terciário.

No  Brasil,  o  setor  terciário  tornou-se  importante  segmento  da  economia  responsável  pelo 
crescimento de empregos, agregando mais da metade do total de pessoas ocupadas (55,2%), incluídas 
aí as vinculadas ao setor saúde (Machado et aI, 1997).

A estrutura do setor saúde no Brasil é composta por cerca de cinqüenta mil estabelecimentos, 
quinhentos mil  leitos e dois milhões de trabalhadores. Mais de um milhão desses profissionais lidam 
diretamente  com  assistência  médica.  Segundo dados da pesquisa  AMS-IBGE,  1992,  o  mercado  de 
serviços de saúde é composto por 27.092 estabelecimentos públicos e 22.584 privados. A rede pública é 
composta predominantemente de postos, centros de saúde e de postos de assistência médica (P AMs) 
destinados à prestação de serviços em clínicas básicas; em contrapartida, a rede privada é hegemônica 
no setor hospitalar,  detendo mais de 70% dos hospitais e quase 80% dos leitos existentes no país. 
Constata-se, portanto, a indiscutível hegemonia do setor privado em relação ao setor hospitalar com a 
conseqüente dependência do setor público na prestação desse serviço à população (Machado et al, 
1997:85-6).

É interessante notar que a dinâmica do mercado de trabalho em saúde sofreu alterações na última 
década, decorrentes de mudanças socioeconômicas ocorridas no país. Para Machado et al (1997:87), "o 
mercado de trabalho com ênfase no setor público, representa uma alternativa para a absorção da mão-
de-obra excedente de outros setores da economia. Em decorrência dessa característica, nos períodos 
recessivos há uma «certa expansão» mais caracterizada por um crescimento artificial dos empregos no 
setor de prestação de serviços, em especial naqueles de baixa de complexidade técnica. Dados do IBGE 
(1992) que mostram que o setor saúde no Brasil acusou, no início da década de 90, um volume de 
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empregos da ordem de mais de um milhão, o que significou a duplicação de sua capacidade e absorção 
em apenas uma década".

Esses autores apresentam algumas razões para a expansão dos empregos em saúde a partir da 
crise econômica dos anos 80, quais sejam: estratégias de crescimento do setor público, especialmente 
no campo das medidas de saúde coletiva e assistência médica - programas governamentais que criaram 
ampla rede de serviços no Nordeste; a intensificação dos convênios do Inamps com as redes municipais 
e estaduais, favorecendo o crescimento das contratações para o setor público; os períodos eleitorais, 
dentre outros.

A expansão de empregos públicos em saúde da última década possibilitou sua melhor distribuição 
nos níveis federal,  estadual e municipal, com forte tendência de maior crescimento do terceiro nível, 
certamente devido ao processo de municipalização em curso. Constatou-se que as taxas de crescimento 
dos empregos municipais, em todas as regiões, estão acima das encontradas em relação a empregos 
federais e estaduais, o que demonstra consonância com a política de descentralização adotada pelo SUS 
(Machado et aI, 1997).

OS MÉDICOS NO MERCADO DE SERVIÇOS

Estudos recentes apontam que no Brasil o mercado de trabalho conta com mais de duzentos mil 
profissionais  (médicos),  que  atuam  em  quase  cinqüenta  mil  estabelecimentos  (hospitalares  e 
ambulatoriais) e prestam assistência médica a mais de quinhentos mil leitos. Os médicos representam o 
segmento profissional mais dinâmico que responde pela maioria dos empregos e prestação direta de 
serviços num sistema constituído de uma sólida rede pública e privada" (Machado et aI, 1997:101). Esse 
mercado médico apresenta algumas características próprias, tendências que merecem ser destacadas, 
quais sejam: a homogeneidade quanto ao comprador ou demandante dos serviços, o crescente aumento 
da participação feminina, a constituição etária desse mercado, a urbanização, a perda da condição de 
profissional liberal e, em especial, a crescente e inevitável especialização dos atos médicos.

No que se refere à homogeneidade, dados recentes desses estudos mostram que a esfera pública 
e a privada e os consultórios particulares ofertam serviços de igual  importância  para o mercado de 
trabalho.  Constatou-se  que  69,7%  dos  médicos  atuam  em  estabelecimentos  públicos,  59,3%  em 
estabelecimentos privados e 74,7% mantêm atividades em consultórios.

A tendência verificada à feminilização do mercado de trabalho médico é um fenômeno que tem 
sido constatado em todas as esferas da produção, com destaque para o setor de serviços. A área de 
saúde apresenta uma das maiores taxas de feminilização, notadamente dos profissionais de formação 
universitária.  Este  é  um  processo  que  atinge  a  profissão  médica  em  todo  o  mundo.  No  Brasil,  as 
mulheres representam 50% das matrículas ocupadas, o que significa um terço do mercado de trabalho, 
sendo esta uma questão importante, que afeta nuclearmente a profissão médica e que denominamos de 
transição de gênero" (Machado et aI, op. cit.).  Arriscamos afirmar que, provavelmente, nas pr.óximas 
décadas,  a  profissão  médica  passará  a  vigorar  no  cenário  das  profissões  liberais  como  profissão 
predominantemente feminina. No Brasil, o fenômeno de feminilização é marcante: na década de 70, as 
mulheres representavam 11% na profissão médica, passando para 22% na década seguinte. Atualmente, 
registram-se 32,7% de profissionais de gênero feminino, sendo mais acentuada a participação feminina 
nas capitais brasileiras (36,8%). Por outro lado, a análise dos dados regionais mostra um Nordeste com 
acentuada participação do contingente feminino (41,1%) em oposição ao Sul (26,9%) (Machado et aI. Op. 
cit.:47).

A concentração dos médicos nos grandes centros urbanos destaca-se como característica desse 
mercado. O dado permite visualizar que no Brasil a medicina vem se tomando uma atividade de centros 
urbanos, desenvolvida por profissionais especializados, em uma desigual distribuição demográfica de 
sua força de trabalho. A pesquisa "Perfil dos Médicos no Brasil" sugere que os médicos tendem a residir 
nas capitais do país (61,3% do totaD, tendência verificada com mais ênfase nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. A concentração nas capitais é mais acentuada nas regiões Norte e Nordeste, nas quais 
os médicos respondem, respectivamente, por 77,7% e 75,7% do total de profissionais. No Centro-Oeste, 
de cada quatro médicos, um vive em municípios do interior. Na região Sudeste, a relação se mostra mais 
homogênea, representando dois de cada cinco médicos, ou seja, cerca de 40%. Na região Sul, observa-
se equihôrio entre a distribuição populacional; 47,9% dos profissionais estão nas cidades de Curitiba, 
Florianópolis e Porto Alegre; 52,1% moram no interior dos estados. A pesquisa JD.ostra que a região 
Sudeste responde por 59,5% do total dos médicos do país, seguida pelas regiões Nordeste (16,8%), Sul 
(14,3%), Centro-Oeste (6,3%) e Norte (3,2%)" (Machado, 1996:39).

Essa má distribuição é evidenciada pela relação médico/1.000 habitantes existente no país, uma 
vez que é de 3,58 médicos/habitantes nas capitais e 0,53 médicos/1.000 habitantes para o interior. Ao 
mesmo tempo que se constata que vários municípios brasileiros não possuem nenhum médico, observa-
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se grande concentração deles nas regiões Sudeste e Sul. Num total de quase duzentos mil profissionais 
em todo o país,  cerca de 75% estão concentrados nestas regiões e,  aprofundando ainda mais  tais 
disparidades, 50% deles estão em apenas dois estados - Rio de Janeiro e São Paulo.

Um das conseqüências de distribuição geográfica tão desigual pode ser observada nos dados que 
mostram  os  rendimentos  decrescentes  dos  médicos  de forma  geral.  As  oportunidades  urbanas  por 
mercados competitivos e atrativos têm se esgotado no Brasil. De modo geral, quanto mais aumenta a 
relação entre oferta e demanda mais se reduzem as oportunidades positivas por um mercado com bons 
rendimentos.  Busca-se  então,  freqüentemente  e  cada  vez mais  intensamente,  a  especialização  dos 
serviços prestados como forma mais segura de obter rendimentos compatíveis com o status que esses 
profissionais médicos adquiriram ao longo de sua história profissional.

É comum  dizer que uma atividade especializada aumenta o domínio e a competência em um 
campo de atuação especifico, contribuindo para melhor qualidade dos serviços, desde que, como se 
afirma  freqüentemente,  "quem sabe profundamente  sobre  um  serviço possui  maiores  condições  de 
prestar um atendimento mais qualificado e seguro". Com essa premissa, buscou-se na medicina criar 
ambiente profissional altamente qualificado, tornando o trabalho médico inexoravelmente especializado.

São várias  as  explicações  sobre  o  surgimento  das  ef;lpecialidades  médicas.  A  mais  corrente 
refere-se à evolução da medicina como ciência, tais como: o aumento da complexidade decorrente do 
avanço técnico-científico e a ampliação do campo de conhecimento da medicina que exige cada vez 
mais uma atividade profissional especializada. Os avanços tecnológicos têm contribuído também para o 
surgimento  de  especialidades  e  subespecialidades,  sendo  também  responsáveis  pela  produção  de 
equipamentos e técnicas sofisticados. Somam-se a isso, a difusão dos serviços médicos especializados, 
frutos do processo de urbanização e industrialização; a ampliação da cobertura previdenciária que passa 
a privilegiar o atendimento nos moldes curativo e individual, promovendo e valorizando o trabalho do 
especialista, entre outros fatores. Este movimento em prol da medicina especializada evideI,lcia-se nas 
décadas de 1960 e 1970. Atualmente pode-se dizer que essa modalidade de assistência médica tornou-
se  predominante  e  ganhou  a  "credibilidade"  dos  usuários,  que  passam  a  reivindicar  atendimento 
especializado, seja qual for sua enfermidade.

Observa-se que a escolha do jovem médico por uma especialidade em detrimento de outra sofre 
influência  não  só  dos  aspectos  individuais,  mas  também  da  dinâmica  do  mercado  de  trabalho, 
representada pela remuneração, pela oferta e pelas condições do mercado.2

Existem  hoje  no  Brasil  64  especialidades  médicas  reconhecidas  pelo  Conselho  Federal  de 
Medicina (CFM); contudo acredita-se que na realidade o número seja maior, pois se sabe da existência 
de subespecialidades que atuam no mercado altamente competitivo, tornando-se nichos de prestação de 
serviços concorrenciais e de alto poder de remuneração. São os casos das subespecialidades do sono, 
de cefaléia, diagnósticos raros, etc.

Dentre  as  modalidades  de  especialização,  a  Residência  Médica  apresenta-se  como  a  mais 
freqüentemente procurada pelos jovens médicos. Dos sete mil médicos que se formam por ano, em torno 
de 50% procuram especializar-se fazendo residência médica.3

Segundo  dados  da  pesquisa  "Especialidades  Médicas  no  Brasil"  (1995),  as  áreas  de  maior 
concentração  de  especialistas  são:  pediatria,  cirurgia  geral,  clínica  médica,  ginecoobstetrícia, 
anestesiologia,  ortopedia,  cardiologia,  psiquiatria,  oftalmologia  e  radiologia.  Constatou-se  que  as  es-
pecialidades com menor número de registros foram medicina nuclear, dermatologia, cirurgia do aparelho 
digestivo e geriatria.4

Ressalte-se que a modalidade de especialização denominada  stricto sensu  ainda não adquiriu 
tradição na área médica. Machado et al constataram, ao analisar a profissão médica, que há "uma clara 
divisão entre aqueles que possuem especialização lato sensu e os que têm pós-graduaçãostricto sensu, 
conformando o seguinte quadro: dos médicos graduados 74,1 % fizeram curso de residência; 40,7% têm 
curso de especialização; apenas 7,7% atingiram o grau de mestre; e 3,7% conseguiram obter o título de 
doutor" (Machado et alo Op. cit.:61).

Pode-se concluir que o processo de especialização evidente na medicina tem se intensificado em 
todo o mundo. Os avanços científicos e tecnológicos ampliaram o conhecimento e as possibilidades de 
diagnósticos, tratamentos e prognósticos das doenças, tornando-se difícil imaginar um profissional que 
dê  conta  de  todo  esse  universo.  Para  Machado  (1996:152),  "se  essa  crescente  especialização  se 
confirma como uma estratégia vitoriosa de mercado, representa também um perigo adicional: clientelas e 
mercados especializados que deixam de ser universais e de demanda virtualmente ilimitada. Por outro 
esses segmentos profissionais isolam-se e acabam desenvolvendo formas organizativas próprias, em 
sociedades distintas  tais  como,  as  de oftalmologia,  anestesistas,  pediatras,  psiquiatras.  A regulação 
profissional passa a ocorrer, na verdade, nesses micro-espaços".
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No entanto,  nos  seus  consultórios,  atendendo  a  clientela  que  já  não  é  a  mesma  (a  maioria 
mantém-se por convênios), o médico especialista não mais se sustenta por meio de clientela particular. 
Nem IJlesmo sua especialização tem assegurado a prerrogativa de manter sua autonomia econômica. 
Tal fato corrobora para evidenciar a perda dessa autonomia econômica, uma vez que questões tais como 
preço de consulta, necessidade de exames laboratoriais, entre outras, estão sendo previamente deter-
minados pelos gerentes das empresas médicas (Machado et aI. Op. cit.). A remuneração advinda dos 
consultórios ~ cada vez mais escassa e pouco expressiva, demonstrando um profissional com visível 
perda de seu status diferenciado no topo da sociedade.

A realidade de mercado aponta para um mercado de serviços diversificados, em instituições de 
saúde  que  remuneram  seus  profissionais  e  um  mercado  que  comporta  diversidade  incalculável  de 
formas e modalidades de atendimento e prestação de serviços.

NOTAS

o  surgimento  da  Medicina  Científica  traz  em  sua  concepção  elementos  estruturais  quais  sejam: 
biologismo, individualismo, especialização, exclusão de práticas alternativas, tecnificação do ato médico, 
ênfase na medicina curativa e, por último, a concentração de recursos.

Machado et al (1995:6) definem as especialidades aleatoriamente em três grandes grupos sociológicos: 
as cognitivas (clínica médica, pediatria); as técnicas ou de habilidades (as especialidades cirúrgicas) e as 
intermediárias (cardiologia, gastroenterologia). Para os autores, "tal argumentação consolida a existência 
na prática do trabalho médico, das áreas nas quais o envolvimento do profissional com o paciente é 
maior (especialidades cognitivas) e áreas nas quais o médico mantém pouco contato com o paciente 
(técnicas e habilidades). Da mesma forma constata-se a existência de especialidades que congregam 
esses dois mundos. Questões tais como prestígio,  status,  remuneração são marcadores diferenciados 
nesses dimensões".

No ano de 1981 promulgou-se a Lei 6.932 que dispõe sobre as atividades do médico residente. Essa lei 
trouxe, entre outras determinações, a possibilidade do uso do termo Residência Médica apenas para os 
programas credenciados pelo CNRM, a obtenção do título de especialista na área do programa mediante 
registro no Conselho Federal de Medicina e a remuneração na forma de bolsa de estudos.

Especialidade que merece ser destacada é a que se refere à área da Saúde Coletiva, a de sanitarista. O 
destaque se justifica por ser esta uma atividade atípica em relação às demais especialidades médicas, 
na qual se verifica um processo de metamorfose ao longo de sua história. A despeito de, como médico, 
pertencer a uma profissão paradigmática clássica, ao tomar-se sanitarista ele incorpora elementos que 
extrapolam os limites da própria profissão. Elementos que se destacam nesta especialidade: a consti-
tuição/concepção da própria especialidade, figurando a natureza coletiva de seu objeto e a atividade que 
é desenvolvida no âmbito da Saúde Pública.

BIBLIOGRAFIA

Abbott, Andrew (1988) The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor. Londres e 
Chicago: The University of Chicago Press.
Araújo, Achilles Ribeiro de (1982) A assistência médica hospitalar no Rio de Janeiro no século XIX. Rio 
de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, Conselho Federal de Cultura.
Belisário,  Soraya  Almeida  (1993)  Médico-sanitarista:  as  muitas  faces  de  uma  ocupação.  Tese  de 
mestrado. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz.
Bittar, O. V. (1991) Especialidades médicas no Brasil. Previdência em Dados, Rio de Janeiro, 6(1):31-42, 
jan-mar.
Coelho, Edmundo Campos (1995) Físicos, sectários e charlatães: a medicina em perspectiva histórico-
comparada. In: Machado, Maria Helena (org.) Profissões de saúde. Uma abordagem sociológica.  Rio  de 
Janeiro: Fiocruz.
Elias, Paulo E. M. (1987) Residência médica no Brasil - a institucionalização da ambivalência.  
Dissertação de mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo.
Freidson, Eliot (1978)  La profesión médica. Un estudio de sociología deI conocimiento aplicado.  Trad. 
Maria Isabel Hirsch. Barcelona: Península.
-. (1984) Are Professions Necessary? In: Haskell, Thomas L. (org.)  The Authority of Experts. Studies in 
History and Theory. Bloomington: Indiana University Press.
Larson, Magali Sarfatti (1977) The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis Berkeley, Los Angeles 
e Londres: University of Califomia Press. -. (1980) Proletarianization and Educated Labor.  Theory and 
Society,  9:131-75.  Machado,  Maria  Helena  (1995)  Os  médicos  e  sua  prática  profissional:  as 
metamorfoses de uma profissão. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: Iuperj.

São Paulo 2007 58



Caderno de Textos do XIX Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina

Machado,  Maria  Helena  et  al  (1995)  Especialidades  médicas  no  Brasil.  Dados,  Reunião,  Análise  e 
Difusão de Informação sobre Saúde, 17:2-31, dezembro.
-.  (1996)  Perfil  dos médicos  no Brasil-  análise preliminar.  Rio de Janeiro:  Fiocruz lCFM-MSlPnud. -. 
(1997) Os médicos no Brasil- um retrato da realidade. Rio de Janeiro: Fiocruz. Mendes, E. V. (1984) A 
evolução histórica da prática médica; suas implicações no ensino, na pesquisa e na tecnologia médicas.  
Belo Horizonte: PUCIMG-Finep.
Moore, Wilbert E. (1970). The Professions. Roles and Rules. Nova York: Russell Sage Foundation.
Pereira,  J.  C.  (1980)  Sobre  a  tendência  à  especialização  na medicina.  Educación  Médica y  Salud, 
Washington, 14(3):252-61.

São Paulo 2007 59


	Caderno de Textos do XIX Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina
	Índice do caderno
	Introdução
	TRABALHO ASSALARIADO E CAPITAL
	A Luta de Classes
	A CLASSE-QUE-VIVE-DO-TRABALHO
	A CRISE DO MOVIMENTO OPERÁRIO E A CENTRALIDADE DO TRABALHO HOJE1
	 Medicina na Sociedade de Classes
	A CONSTRUÇÃO DO PROJETO NEOLIBERAL PARA A SAÚDE NO BRASIL:
	OS MÉDICOS COMO CIMENTO DA ARGAMASSA CONSERVADORA
	A PROFISSÃO DE SER MÉDICO
	OS MÉDICOS E O MERCADO DE TRABALHO


