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Proposta de Metodologia para o Planejamento do 
COBREM 2010 

 
17/01 domingo (manhã) 

 
Avaliação do Planejamento - Plenária 
Balanço do cumprimento do planejamento até então, analisar a conjuntura, e 

readaptar nossas ações para o próximo semestre que viria. Essa etapa de avaliação agora 
durante o COBREM, momento em que traçaremos o planejamento do próximo ano, é essencial 
para não termos a sensação de que está tudo começando do ZERO, e podermos aprender com 
os erros do passado para não repeti-los. 

Essa plenária terá também como pontos de pauta o julgamento de recursos para 
credenciamento de delegados. 

 
17/01 domingo (noite) 

 
Eleição de Prioridades 
Os congressistas serão divididos em grupos de 20 a 30 pessoas para debaterem as 

prioridades da DENEM para o próximo ano. A divisão em grupos será feita segundo o seguinte 
critério: 
1. Os participantes que não forem delegados poderão ficar em qualquer grupo; 
2. Os delegados serão divididos pelos grupos a fim de termos número igual de delegados por 
grupo. Os delegados eleitos pelas escolas irão receber um a um as cores ou número do grupo 
do qual deverá participar de modo a termos dentro dos grupos a maior diversidade de escolas 
e regionais da DENEM representadas; 
3. Os delegados poderão participar livremente dos outros grupos, mas apenas terá direito a 
voto no grupo no qual for alocado; 
4. Os participantes de cada grupo responderão, em tarjetas, quais devem ser as prioridades de 
luta da DENEM em 2010. Em seguida essas tarjetas serão agrupadas por temas; 
5. Os grupos deverão apresentar 2 propostas de FRENTES PRIORITÁRIAS – em forma de 
objetivos, frase pequena. As propostas de cada grupo deverão ser amplamente divulgadas pela 
CoCOBREM o mais breve possível ainda antes da plenária; 
6. Os grupos deverão ainda eleger 2 representantes delegados que irão participar da mesa de 
sistematização e negociação, sendo que deste, apenas 1 poderá ser facilitador; 
6.1 Essa mesa será responsável por associar as propostas de frente de semelhantes 
significados. Para que haja associação das propostas, será necessário que os 2 delegados 
representantes de cada grupo concordem com a associação das frentes saídas de seu grupo 
com a de outro; 
6.2 Da associação das frentes não resultará um outro nome de frente. No momento da 
votação as propostas associadas aparecerão em conjunto.esse modo, além de garantir a 
transparência do processo de associação, será possível saber, de quantos grupos resulta a 
proposta apresentada na plenária. 
 

18/01 segunda-feira (manhã) 
 

Plenária de Aprovação das Frentes 
A votação será feita por meio de cédula com o produto dos grupos e das associações 

feitas no momento de sistematização. Cada delegado poderá votar em apenas 3 frentes 
diferentes, sendo que, a marcação de um número superior de propostas invalidará a cédula. 
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As propostas mais votadas serão eleitas as frentes prioritárias da DENEM para 2010. Se 
houver empate, acontecerá uma nova votação apenas com as prioridades empatadas. 

A apuração será feita pelos membros que compõem a mesa da plenária juntamente 
com os delegados eleitos para a mesa de sistematização e negociação. 

Além das 3 frentes eleitas, existe uma frente fixa, a frente organizacional, que 
trabalhará as questões referentes às atividades-meio do Movimento (mobilização, organização 
da entidade, representatividade e comunicação da entidade interação com as Cls). No total, 
teremos ao fim dessa plenária as 4 Frentes Prioritárias para 2010. 

 
18/01 segunda-feira (tarde) 

 
Momento Explicativo 
Agora eleita as frentes, analisaremos a realidade que cerca cada uma das 4 FRENTES 

PRIORITÁRIAS. Os grupos serão divididos por afinidade (vontade do participante) . 
O momento explicativo tem por finalidade, como o próprio nome aponta, buscar 

explicação para a realidade, buscando identificar os problemas, levantar os diagnósticos das 
situações que envolvem cada frente para, enfim, podermos propor um modo de intervir nela e 
alcançarmos nossos objetivos. Para tanto, utilizaremos um instrumento específico para essa 
análise da realidade, a Árvore de Problemas. 

A pergunta é: quais são os principais problemas envolvendo essa frente prioritária? A 
partir dessas tarjetas, organizaremos algo análogo a uma árvore, sendo que os problemas mais 
profundos, complexos, ficam próximos da raiz. Problemas mais pontuais e específicos ficam 
mais próximos das folhas. 

No final desta etapa elegeremos o nó crítico. Mas o que é isso? 
O nó crítico é um conceito fundamental para o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES). É o problema que, dentre todos os outros, se resolvido, tem maior potencialidade de 
transformação da realidade analisada. É a situação-problema sobre o qual centraremos nossas 
ações visando a sua resolução ou a acumulação de forças para tal. Para cada frente devem ser 
apontados dois nós críticos. 

 
18/01 segunda-feira (noite) 

 
Momento Normativo 
Neste momento percorreremos o seguinte caminho: após termos identificado o nó 

crítico no momento anterior, identificaremos onde queremos chegar e o caminho a ser 
percorrido para alcançarmos nossos objetivos. A partir do nó crítico determinamos a IMAGEM-
OBJETIVO (o local onde queremos chegar, que é o espelho do nó crítico.) Ela é a situação 
desejada, a solução do problema escolhido como nó. 

A etapa seguinte é a elaboração do caminho que deveremos percorrer – as 
OPERAÇÕES. São ações gerais, que tem por fim modificar a realidade para viabilizar os 
objetivos desejados. 

Para viabilizar a construção de operações estratégicas lançamos mão de outros 
instrumentos como: o Triângulo de Governo, e a Análise do Cenário e dos Atores com que 
estaremos nos relacionando, seja disputando ou compartilhando projetos, seja como aliados 
ou adversários. Esses instrumentos de planejamento, bem como a Árvore de Problemas, vem 
sendo utilizados pela DENEM ao longo dos anos, são de fácil entendimento, e serão 
apresentados com calma durante o COBREM. Qualquer dúvida tenha sempre “Tecla SAP” a 
mão! 

 
20/01 quarta-feira (manhã) 

 
Momento Estratégico Nacional 
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Este Momento é quando, a partir dos produtos do momento anterior (operações, nó 
crítico e imagem-objetivo), definiremos as DIRETRIZES de como utilizar os recursos que a 
DENEM dispõe para trabalhar as frentes. Identificaremos o modo como trabalharemos cada 
frente: se por Campanha, se construindo um Estágio de Vivência, se elaborando um seminário 
do CENEPES, se trabalhando a frente como tema ou de modo intenso durante o ECEM ou 
EREMs ou outros encontros da DENEM. Será ainda o momento onde definiremos o modo 
como o tema deverá ser trabalhado pelas mídias da DENEM. 

Será o momento onde elaboraremos as diretrizes para o trabalho da gestão da DENEM 
nessas operações e frentes. Procuraremos estimular que ações muito específicas não sejam 
colocadas nesse momento. Estamos elencando diretrizes, ou seja, orientações gerais de como 
usar os recursos da DENEM para cumprimento do planejamento nesse ano que inicia. 

Outra função desse momento é a identificação de deliberações que a DENEM precisa 
ter para que viabilização de seu planejamento seja possível, caso tenha sido identificada uma 
demanda que ainda não foi encaminhada em fóruns deliberativos da DENEM. 

Todas propostas serão apresentadas e votadas na plenária. Elas devem ser divulgadas 
o mais brevemente possível para que os congressistas tenham prévio conhecimento das 
propostas elaboradas pelos grupos. Com isso, fortalece-se a possibilidade de fusão das 
propostas de seminários ou campanhas ou estágios. Ao invés de simplesmente votarmos 
acriticamente se o tema será A ou B, a partir da visualização das propostas e principalmente 
dos eixos orientadores podemos identificar confluências e propor associações antes e durante 
a plenária. 

 
20/01 quarta-feira (tarde) 

 
Plenária de Aprovação do Planejamento 
Nessa plenária serão apresentados para a Plenária do COBREM o planejamento de 

cada uma das frentes trabalhadas pelos grupos. Como as FRENTES PRIORITÁRIAS já foram 
aprovadas na etapa anterior, serão apreciadas pela plenária as OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 
elaboradas no Momento Normativo e os responsáveis por cada uma das operações bem como 
DIRETRIZES de uso dos recursos da DENEM propostos pelos grupos no Momento Estratégico 
Nacional. 

Para a apropriação de todo o coletivo do COBREM das discussões ocorridas nos 
grupos, será providenciado pela CoCOBREM um material visual de apresentação, não só das 
Operações Propostas, mas da Árvore de Problemas confeccionada por cada grupo, bem como 
demais produtos que sejam feitos pelos grupos. Esse material deverá estar disponível ainda na 
noite do dia 18 (provenientes do Momento Explicativo e Normativo), e dia 20 durante o 
almoço (provenientes do Momento Estratégico Nacional). 

 
21/01 quinta-feira (manhã e tarde) 

 
Momento Estratégico Loco-Regional 
Durante essa semana, a partir da demanda trazida pelos estudantes, CA/DAs, 

construimos o planejamento da DENEM (elegemos frentes prioritárias da DENEM em 2010, 
definimos seus nós críticos, imagens-objetivo, operações que traçam o caminho a ser trilhado 
em direção a atingir imagens-objetivo, diretrizes de uso dos recursos da DENEM também neste 
sentido). Agora é o momento de, a partir do que foi trazido, refletir sobre como essa realidade 
impacta na sua regional, quais são as interfaces estabelecidas, quais é a realidade específica de 
sua regional, como sua regional pode contribuir para o cumprimento do planejamento. São 
destinados aqui dois turnos para que as regionais elaborem seus planejamentos, e fica a 
critério de cada regional pactuar a metodologia que lhe pareça mais apropriada. 

 
20/01 quarta-feira (tarde) 



 
5 XXII COBREM – 14 a 22 DE JANEIRO DE 2010 – NATAL/RN 

 
Momento Estratégico: Grupos de Área 
É um momento em que se estabelece mais uma linha de construção de plano, 

recortada pelas Coordenações de Área e Assessorias, os chamados Grupos de Área (GAs). A 
proposta é, a partir das frentes e operações construídas, identificar qual a atuação de  
determinada coordenação/assessoria na execução do planejamento, e de organizar a rede de 
ajuda. 

REDE DE AJUDA é composta pelos CA/DAs, estudantes, que se dispõem a trabalhar em 
conjunto com determinada coordenação/assessoria durante o ano. Alguém acha que um 
planejamento extenso como o que propomos todo ano a fazer é possível de ser realizado 
apenas com o trabalho da gestão? Além disso, a rede de ajuda é bastante importante para 
criar vínculo, empoderar novos atores, agregar pessoal que está chegando com vontade de 
contribuir, estimula a renovação do movimento. 

 
22/01 sexta-feira (manhã, tarde e noite) 

 
Plenária final 
Dentre outros pontos de pauta da plenária final, em relação ainda ao planejamento, 

define-se o CALENDÁRIO da DENEM: datas e sedes dos encontros da DENEM de 2010. 
 

Por todo Ano 
 

Momento Tático-Operacional 
Este momento se dá por todo o ano após o COBREM, e é o momento em que o 

movimento executará o plano, refletirá coletivamente sobre ele, a partir de uma análise da 
situação, para redefinirmos as ações, estratégias e táticas 

 



 
6 XXII COBREM – 14 a 22 DE JANEIRO DE 2010 – NATAL/RN 

 

Tecla SAP para situações emergenciais 
 

Para facilitar o uso desta "tecla sap", vamos sempre utilizar dois exemplos: um retirado 
de uma situação real (planejamento da DENEM 2008) e uma situação hipotética, que em 
algumas situações pode ser mais didática. 

Frentes: São as prioridades da DENEM sobre as quais deverá ser desenvolvido o  
planejamento. No Planejamento de 2008 "Lutar por uma Universidade Democrática, com 
ensino, pesquisa e extensão socialmente referenciados e contra a mercantilização da 
educação." foi uma das Frentes Prioritárias eleitas, a qual vamos apelidar de "Frente de 
Universidade" daqui para frente. Em outro exemplo hipotético, podemos imaginar que somos 
trabalhadores muito cansados, que há anos não tiram uma folga. Nossa prioridade (frente) 
passa a ser então "Tirar férias". As frentes são elencadas em pequenos Grupos, que trabalham 
em cima de uma pergunta orientadora "Quais são as prioridades do Planejamento da DENEM 
para o ano de 2010?" e são eleitas em uma plenária, onde votam os delegados eleitos nas 
escolas médicas. 

Árvore de Problemas: É um instrumento que serve para levantar problemas e 
incentivar a reflexão sobre o contexto em que cada frente do nosso planejamento se insere. 
Os estudantes fazem tarjetas com dificuldades que eles identificam na implementação de uma 
frente. Na frente de Universidade do COBREM Feira, alguns problemas que poderiam ser 
levantados são a falta de acesso ao ensino superior, o caráter da reforma universitária 
promovida pelo governo, etc. Na árvore de problemas do nosso exemplo hipotético, cuja  
frente é "Tirar Férias", alguns dos problemas que podem ser levantados são: trabalho 
acumulado, ausência de substitutos para tocar o trabalho enquanto estamos em férias, falta 
de dinheiro para viajar em alta temporada, etc. 

Nó-Crítico: O nó crítico é um problema (daqueles apontados na Árvore de Problemas) 
que, dentro vários outros, se resolvido, tem maior potencialidade de transformação da 
realidade. É a situação problema sobre a qual centraremos as nossas ações, visando a sua 
resolução ou acumulação de forças para tal. Um dos nós críticos identificados durante a 
montagem da árvore de problemas da Frente de "Universidade" do COBREM Feira foi "A 
presença de reformas neoliberais do governo no âmbito das políticas educacionais e sua 
propagação nas políticas internas das universidades públicas e privadas". Usando o outro 
exemplo, da frente de "Tirar Férias”, podemos eleger como nós críticos duas das situações 
levantadas pela nossa árvore de problemas: "ausência de substitutos para tocar o trabalho no 
período de férias" e "falta de dinheiro para viajar em alta temporada". 

Imagem-Objetivo: Escolher problemas durante o planejamento só tem sentido se 
queremos resolvê-lo. Desejamos, portanto, sair de uma situação em que convivemos com um 
problema e queremos chegar a uma situação em que o problema estará resolvido e não nos 
atrapalhará mais. Essa situação de resolução do problema é a Imagem-Objetivo. A imagem 
objetivo do nó-critico apresentado ai acima, por exemplo, foi "Educação não submetida à 
lógica do mercado". Para os nós-críticos da nossa frente hipotética, teríamos como imagens-
objetivo "Manter o trabalho acontecendo durante o período de férias" e "ter recursos 
adequados para viajar nas férias". 

Triângulo de Governo: As três pontas do triângulo de governo (ou triângulo de poder) 
são: Capacidade de Governo, Governabilidade e Plano. Capacidade de Governo é um conceito 
relativo ao poder acumulado pelo sujeito que está realizando o Planejamento. O sujeito, no 
nosso caso, é a DENEM e o poder acumulado pode ser técnico, político, material, etc. Já a 
Governabilidade, é um conceito que se refere à relação da DENEM com outros sujeitos, sendo 
necessário levar em conta seus planos e poder acumulado. O outro vértice, plano, é o projeto 
que estamos buscando desenvolver. 
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Análise de Cenários e Atores: Este momento serve para fazermos, coletivamente, uma 
análise do contexto em que nosso planejamento se insere para podermos traçar operações, 
tendo em vistas sair de uma situação de problema (nó-crítico) e atingir nosso objetivo 
(imagem-objetivo). Neste momento analisamos elementos facilitadores e dificultadores para 
trabalharmos sobre o nosso nó-crítico.  

Atores: São as entidades, pessoas ou grupos que de alguma forma se relacionam com 
o nosso plano. Em um jogo de futebol, os atores são os jogadores do nosso time, os jogadores 
do time adversário, o juiz, os técnicos, as torcidas etc, cada um com capacidades e papéis 
diferentes. Uma greve estudantil também possui muitos atores: Os estudantes, os professores, 
a reitoria, o governo... 

Cenários: O cenário depende dos atores e de outros determinantes, permanentes ou 
conjunturais. O cenário está sempre se transformando, portanto é preciso saber que a análise 
do cenário é situacional. O cenário de um jogo de futebol pode se alterar radicalmente de um 
momento para outro. Em determinado momento, o cenário do jogo pode ser a bola estar no 
campo do adversário, com o nosso atacante em posição de impedimento e os demais 
jogadores todos marcados. Em outro momento, pode ser a marcação de um pênalti em favor 
do nosso time contra o goleiro reserva do time adversário, visto que o titular está machucado 
e fora do jogo. O cenário de uma greve estudantil também varia muito. Em um momento 
estamos no auge da manifestação, ocupando a reitoria da universidade, pressionando a 
reitoria com a nossa pauta reivindicatória. Em outro momento a reitoria já entrou com um 
pedido de reintegração de posse e a imprensa está a todo vapor colocando a população contra 
a greve. 

Operações: As operações são os caminhos que nos permitirão sair de uma situação 
problema "Nó-Crítico" e atingir a situação desejada "imagem objetivo". Operações são mais 
gerais do que ações. Uma ação é entendida como algo pontual, específico. De uma operação 
podem surgir várias ações. Uma das operações do nó crítico que estamos analisando da Frente 
de Universidade do COBREM feira foi "Contribuir com o movimento nacional de educação para 
combater as atuais políticas e construir um modelo de universidade que atenda as reais 
necessidades da classe trabalhadora e que negue as reformas neoliberais". Algumas operações 
para o nosso exemplo hipotético poderiam ser: "Fazer uma poupança própria para as férias" 
(para o nó-crítico financeiro) e "Organizar o trabalho e os trabalhadores de forma que todos 
tenham férias sem que o trabalho precise parar". 

Recursos: Recursos são os "meios" de que dispomos para implementar uma 
determinada ação. Recursos da DENEM são seus encontros, site, jornal, campanhas, listas de 
e-mails, etc. No nosso exemplo hipotético, um "recurso" que os trabalhadores podem utilizar 
para a operação "Fazer uma poupança própria para as férias" poderia ser "Hora extra" ou 
"Escala de trabalho e saída de férias para todos os trabalhadores" para dialogar com a segunda 
operação. 

Diretrizes: Tiramos diretrizes no momento em que relacionamos os nossos recursos às 
nossas operações. Este processo dará as diretrizes para o uso dos nossos recursos. 

Grupo de Área: É o momento do Planejamento em que as coordenações da DENEM se 
reúnem com a sua rede de ajuda para pensar em como irão conduzir o planejamento ao longo 
do ano. 
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A crise atual do sistema capitalista mundial 
 

Paulo Nakatani1 
 
RESUMO: 
 
Neste artigo discutimos a crise recente do sistema capitalista mundial a partir do aguçamento 
da contradição entre o nível de desenvolvimento das forças produtivas e as relações 
capitalistas de produção. O processo de desenvolvimento do capital produziu um considerável 
avanço no desenvolvimento das forças produtivas, concentrado principalmente nos países 
desenvolvidos. O período recente de expansão da economia americana só foi possível através 
da transferência de mais valia produzida em todo o mundo e pela gigantesca expansão do 
capital fictício, o que mascarou a pressão decrescente da taxa de lucro. Por outro lado, o 
desenvolvimento das relações capitalistas de produção, ampliou sua contradição interna entre 
o processo de socialização da produção e o caráter privado da apropriação. A produção 
socializa-se cada vez mais em escala mundial, pela forma de expansão do capital 
internacionalizado, pela constituição das redes internacionais de produção e pela 
internacionalização dos processos produtivos. Esse processo desestrutura as cadeias 
produtivas dos países subdesenvolvidos (onde havia), centraliza o capital e precariza 
profundamente a reprodução da força de trabalho. A parcela da população integrada ao 
mercado capitalista mundial encontra-se atendida em suas “necessidades” de meios de 
consumo duráveis e não duráveis. Ela se constitui apenas em mercado de reposição, que é 
dinamizado pelo intensivo processo de obsolescência técnica e física programada pela 
produção industrial. A integração de maiores parcelas da população ao mercado de bens 
capitalistas de consumo implicaria, em primeiro lugar, na necessidade de redistribuição da 
mais-valia. Isso deprimiria ainda mais a taxa de lucro aguçando a contradição decorrente da 
própria lei do valor. Defendemos neste artigo que a tendência recente à estagnação capitalista 
não permite vislumbrar, em sua saída, um novo ciclo virtuoso de crescimento do sistema 
mundial. O mais provável será um longo período de estagnação com espasmos localizados de 
crescimento sem nenhuma possibilidade de retorno aos “gloriosos anos dourados”. 
 
1. Introdução 

Neste artigo discutimos a crise recente do sistema capitalista mundial a partir da 
agudização da contradição entre o nível de desenvolvimento das forças produtivas e as 
relações capitalistas de produção no contexto da mundialização do capital, caracterizada pela 
ampla adoção do neoliberalismo como política econômica. 

Consideramos que o processo de desenvolvimento do capital nos Estados Unidos 
produziu um considerável avanço no desenvolvimento das forças produtivas, que se 
concentrou principalmente nos países desenvolvidos, que elevou extremamente a taxa de 
exploração da força de trabalho, mas não impediu a pressão da tendência à queda na taxa de 
lucro. O período recente de expansão da economia americana só foi possível através da 
transferência de mais-valia produzida em todo o mundo e pela gigantesca expansão do capital 
fictício, o que mascarou a pressão decrescente da taxa de lucro. Essa é uma das razões pela 
qual a reduzida da taxa de juros nos países capitalistas desenvolvidos como os Estados Unidos, 
Japão e União européia, na última década, não foi capaz de relançar a atividade produtiva. 
Mesmo as tentativas de uma política keynesiana, no Japão, de tornar negativa a taxa real de 

                                                           
1
 Professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal 

do Espírito Santo (Brasil). Bolsista da Capes (20012002) em estágio de pós-doutorado na Universidade de Paris XIII – 
Villetaneuse, com o Prof. Pierre Salama. Email: pnakatani@uol.com.br. 
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juros e distribuir renda para estimular a demanda, não foram suficientes para tira-lo da 
estagnação em que se encontra. O capital monetário disponível dirigiu-se para a obtenção de 
ganhos fictícios nos mercados financeiros internacionalizados, mas não deixou de tentar se 
materializar, principalmente através das fusões e aquisições e das privatizações nos países 
subdesenvolvidos2. 

Por outro lado, o desenvolvimento das relações capitalistas de produção, ampliou sua 
contradição interna entre o processo de socialização da produção e o caráter privado da 
apropriação. A produção socializa-se cada vez mais em escala mundial, pela forma de 
expansão do capital internacionalizado, pela constituição das redes internacionais de produção 
e pela internacionalização dos processos produtivos. Esse processo desestrutura as cadeias 
produtivas dos países subdesenvolvidos (onde havia), centraliza o capital e torna 
profundamente mais precária a reprodução da força de trabalho. Aumenta a taxa de 
exploração através da extensão da jornada de trabalho e pela intensificação do ritmo de 
trabalho e amplia a super-exploração através da redução do salário real. 

O processo privado de apropriação da riqueza gerou um padrão de consumo 
capitalista impossível de ser generalizado para a maioria absoluta da população mundial. Esse 
padrão constitui-se em um limite relativamente estreito para a realização da mais-valia. Por 
um lado, ele foi constituído pela exclusão de 80% da população mundial do mercado de 
produtos capitalistas e, por outro lado, por um padrão de consumo impossível de ser 
generalizado, sem uma fatal agressão ao meio ambiente. 

A parcela da população integrada ao mercado capitalista mundial encontra-se, talvez 
há décadas, plenamente atendida em suas “necessidades” de meios de consumo duráveis e 
não duráveis. Ela se constitui apenas em mercado de reposição, que é dinamizado pelo 
intensivo processo de obsolescência técnica e física programada pela produção industrial. A 
integração de maiores parcelas da população ao mercado de bens capitalistas de consumo 
implicaria, em primeiro lugar, na necessidade de redistribuição da mais-valia. Isso deprimiria 
ainda mais a taxa de lucro aguçando a contradição decorrente da própria lei do valor. Todavia, 
essa integração, com a expansão do consumo de bens duráveis e não duráveis, atingiria em 
cheio a situação já bastante grave do meio ambiente, bastante deteriorado pela sua 
exploração intensiva voltada para a produção dos atuais meios de consumo. 

Assim, defendemos neste artigo que a tendência recente à estagnação capitalista não 
permite vislumbrar, em sua saída, um novo ciclo virtuoso de crescimento do sistema mundial. 
O mais provável será um longo período de estagnação com espasmos localizados de 
crescimento sem nenhuma possibilidade de retorno aos “gloriosos anos dourados”. 
 
2. A desaceleração da economia mundial nos anos oitenta e noventa 

Após o longo ciclo de expansão da economia capitalista mundial durante os “gloriosos 
anos dourados”, pós-segunda guerra mundial, encerrado no início dos anos 703, o sistema em 
seu conjunto jamais voltou a apresentar desempenho semelhante. Enquanto a economia 
americana estava em crise nos anos setenta e vários países europeus alternavam pequenos 
períodos de expansão com outros de estagnação, o Japão, e em seguida os demais tigres 
asiáticos (Hong-Kong, Coréia do Sul, Singapura e Taiwan), passaram por um período de 

                                                           
2
 A maior parte desses países já foi chamada de países atrasados, de terceiro mundo, novos países industrializados, 

países emergentes e mercados emergentes, seguindo a moda conjuntural. Preferimos continuar utilizando o termo 

subdesenvolvidos. 

3 Em 1971, o Presidente Richard Nixon rompe unilateralmente o Acordo de Bretton Woods com a supressão da 

conversibilidade do dólar em ouro e transfere para a Europa e Japão parte dos custos da crise. O sistema monetário 
internacional fundado em uma política de taxas fixas de câmbio, pelo menos nas principais moedas do mundo 
desenvolvido, foi substituído por um sistema de taxas flexíveis encaminhando o sistema para uma fase de profunda 
instabilidade e volatilidade nas taxas de câmbio e de juros, que abriram o caminho para a expansão da especulação 
internacional dos anos oitenta e noventa. (WACHTEL, 1988) 
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crescimento excepcional, sendo apresentados como novos modelos para o capitalismo. No 
início dos anos setenta, alguns países da América Latina também encontravam o caminho da 
expansão capitalista, em particular o chamado “milagre brasileiro”. 

Essas economias entraram em crise nos anos noventa – a América Latina entrou em 
crise desde meados dos anos setenta –, enquanto a economia americana retomava o caminho 
da expansão, juntamente com outras economias asiáticas como a Tailândia, a Malásia, a  
Indonésia e as Filipinas4, mas a Europa, em seu conjunto, apresentava baixas taxas de 
crescimento. 

O século XX terminou com agudas crises financeiras, desde a do México, em 1994, até 
a Rússia, Malásia, Tailândia, Indonésia e Brasil. Ele terminou com o fim do ciclo expansivo dos 
Estados Unidos e o século XXI se iniciou com a recessão na economia americana, a estagnação 
instalada no Japão há cerca de uma década, crise nos demais tigres e dragões asiáticos, crise 
aguda em vários países latinoamericanos, sem contar o colapso da Argentina, e apenas a 
esperança de uma retomada da economia européia, com a implementação do euro. Mais 
ainda, o século XXI começou com o núcleo do capitalismo mundial, os Estados Unidos, 
atingidos em seus centros financeiro e militar, pelos atentados de 11 de setembro5. 

Assim, o desempenho da economia mundial, nas últimas décadas, está expressando 
movimentos diferenciados nos quais coexistem crescimento e estagnação. O resultado desse 
processo, para a economia mundial, reflete-se nas taxas médias decrescentes de crescimento 
da economia mundial6. Ao mesmo tempo, o decantado crescimento da produtividade nos 
setores de ponta das economias desenvolvidas não se generalizou de forma a elevar 
significativamente a produtividade média dessas economias, com exceção dos Estados Unidos. 
Nas economias subdesenvolvidas, os ganhos de produtividade foram obtidos principalmente 
através do aumento nas taxas de desemprego, da jornada de trabalho e da precarização dos 
trabalhadores. Enfim, o século XX foi encerrado com a ampliação da pobreza em escala 
mundial, com um terço dela vivendo no limite ou abaixo da linha de pobreza absoluta. 

A saída da crise dos anos setenta foi acompanhada pela crise da ideologia do Estado 
intervencionista, através das políticas keynesianas de expansão dos gastos públicos, e pela 
ascensão da ideologia liberal, transformada em políticas econômicas, principalmente nos 
países subdesenvolvidos. 

A crise dos anos setenta refletiu-se na crise fiscal e financeira dos Estados nacionais. O 
diagnóstico dos economistas ortodoxos pode ser resumido no seguinte: excesso de  
intervenção do Estado que, pela sua própria natureza, é ineficiente7. A solução proposta foi a 
redução da intervenção e da participação do Estado na economia e transferir toda regulação 
para o mercado. Com isso, iniciou-se um processo de privatização das empresas e prestadoras 
de serviços públicos, mais ou menos aprofundados segundo cada país; redução das despesas 
públicas, principalmente aquelas destinadas aos gastos sociais; mas isso não se refletiu em 
uma redução dos gastos totais, devido ao crescimento do endividamento e dos serviços da 
dívida8. 

A ideologia liberal, chamada hoje de neoliberalismo, foi transformada em política 
econômica e monetária a partir do final dos anos setenta com Margareth Tatcher, na 

                                                           
4 GIRAUD chama o primeiro grupo de dragões e o segundo, de tigres. (GIRAUD, 2001, p. 247) 
5
 HERRERA, Rémy (Org.) 2001. 

6 CHESNAIS (1996). Ver também VERGOPOULOS (2001). 
7 A ineficiência do Estado foi teorizada pela “nova economia pública”, nos anos setenta. Essa ineficiência 

era explicada através da teoria dos direitos de propriedade ou do mercado político. Posteriormente, surgiram 
novas abordagens como a teoria dos “caçadores de renda” os rent seeking. 
8 Naturalmente, essa mudança na atuação do Estado não ocorre ao mesmo tempo em todos os países e 

nem na mesma intensidade, devido às forças sociais específicas desenvolvidas historicamente. 
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Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Em oposição ao keynesianismo, que 
privilegiava a expansão da demanda, através dos gastos públicos, o neoliberalismo 
desenvolveu uma política voltada para a oferta. 

Pelo lado da produção, a proposta era a redução dos impostos, das despesas com 
contribuições sociais, a desregulamentação do mercado de trabalho, e a livre circulação 
internacional de mercadorias e moedas. Com isso, a produção seria estimulada através do 
aumento da lucratividade decorrente da redução dos custos salariais e dos impostos. 

Pelo lado monetário, a solução era a adoção efetiva do monetarismo como política 
monetária. Antes da quebra do acordo de Bretton Woods, o sistema internacional de taxas 
fixas de câmbio entre as moedas conversíveis, mantinha uma relativa estabilidade nas taxas de 
juros. Assim, só restaria o controle da base monetária como meio de manter a estabilidade 
monetária, o que as políticas keynesianas não permitiam. Mas, com a quebra do acordo, 
seguiu-se um período de instabilidade nas taxas de câmbio9 acompanhada pela instabilidade 
nas taxas de juros o que agrava consideravelmente o problema do controle da base monetária, 
segundo a economia ortodoxa. Atualmente, os Bancos Centrais procuram atuar sobre a 
liquidez da economia através do controle das taxas de juros de curto prazo no mercado 
aberto10. 

No final dos anos oitenta, sob o patrocínio do Banco Mundial e do FMI, uma reunião 
de representantes de governo, técnicos de instituições públicas e economistas realizaram uma 
reunião da qual resultou um conjunto de regras que é conhecido hoje como o Consenso de 
Washington11. Dentre essas regras constam a privatização das empresas estatais, a 
liberalização do fluxo de capitais, a liberalização do comércio exterior, a desregulamentação do 
mercado de trabalho, as reformas fiscais e previdenciárias, entre outras. O pressuposto 
fundamental é que a aplicação desse conjunto de medidas seria suficiente para estabilizar a 
economia12 e promover o seu crescimento. A experiência latino-americana demonstrou a 
falácia desse argumento. Não só as economias não se estabilizaram como elas continuaram 
estagnadas. Mais ainda, elas passaram a década de noventa alternando momentos de 
crescimento com profundas crises apresentando uma enorme volatilidade em suas taxas de 
crescimento. 

A década de noventa pode ser caracterizada por alguns fatores. O longo período de 
expansão da economia norte-americana, as sucessivas crises financeiras e pelo avanço e 
descrédito crescente do neoliberalismo. Enquanto praticamente o mundo inteiro passou por 
um longo período de estagnação ou por curtos períodos de crescimento, os Estados Unidos 
passaram quase toda a década em contínuo crescimento. Esse longo período propiciou o 

                                                           
9 Esse é um grave problema da economia mundial, hoje, que obriga as políticas neoliberais dos países 

subdesenvolvidos a terem que escolher entre um regime de câmbio fixo e baixas taxas de juros, correndo sempre o 
risco de um ataque especulativo e a conseqüente perda de suas reservas, e um regime de câmbio flutuante, tendo 
que elevar significativamente as taxas internas de juros, agravando os custos com os serviços da dívida. Os 
economistas neoliberais defendem que os países desenvolvidos, com moeda forte, devem utilizar o regime de taxa 
de câmbio flexível, cuja taxa deveria ser livremente determinada pelo mercado. E os países subdesenvolvidos, 
utilizar um regime de taxa de câmbio fixa, associado à uma caixa de conversão (currency board). Isso devido à 
irresponsabilidade política dos governantes que não são capazes de executarem uma política monetarista rigorosa, 
pois eles são corporativistas, corruptos e/ou incompetentes. (LEPAGE & WAJSMAN, 1999). Com o currency board, o 
país abdica de sua soberania monetária e não tem como realizar uma política monetária própria. Esse sistema foi 
desenvolvido para o controle das antigas colônias inglesas no século XIX. 
10 FRIEDMAN (1997), para entender o funcionamento mais preciso do Bancon Central, ver TORRES (1999). 
11 Este termo foi cunhado por WILLIAMSON, para um conjunto de proposições de política econômica visando a 

implementação do neoliberalismo na América Latina. Dentre os organizadores estava o atual Ministro da Fazenda, 
Pedro Malan, diretor do Banco Mundial na época. 
12 Muitos economistas ortodoxos, talvez deliberadamente, costumam confundir estabilidade monetária com 

estabilidade econômica. Mas, uma observação mais cuidadosa mostra que a regra foi a continuação tanto da 
instabilidade econômica quanto monetária, pois na maioria dos países latinoamericanos, a taxa de inflação ainda é 
importante. 
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ressurgimento das teses do fim dos ciclos13 ou o aparecimento de teses como a da “nova 
economia”14. Não pretendemos discutir essas concepções neste artigo, apenas levantaremos 
alguns pontos de interpretação sobre esse desempenho. 

O primeiro ponto trata da sustentabilidade desse crescimento. O desempenho da 
economia norte-americana no ano de 2001 já demonstrou que ela está em recessão15. Os 
otimistas esperam que, após a absorção dos impactos da guerra, e o crescimento da demanda 
de guerra traga novo alento aos capitais e a economia volte ao ritmo “normal” de crescimento. 
Essa questão, porém, depende de como interpretamos o excepcional crescimento da 
economia norte-americana nos anos noventa. Ao que tudo indica, esse desempenho foi obtido 
através do enorme volume de recursos transferidos do resto do mundo, que César Benjamin 
chama de uma das “anomalias” do capitalismo americano16. Dumenil e Levy (2000) mostram 
que “as empresas americanas investem mais do que o país poupa” - e se perguntam - “como 
isso é possível? A resposta é simples: graças ao financiamento assegurado pelo estrangeiro” 
(p.137). Assim, após as crises financeiras dos anos noventa, dificilmente esse desempenho 
poderá ser retomado no século XXI. 

O segundo ponto, diz respeito às sucessivas crises financeiras, desde a do México, em 
1994, até a crise Argentina em 2002. Essas crises são diferentes daquelas dos anos oitenta. 
Enquanto que, nos anos oitenta, as crises financeiras eram decorrentes da dívida externa e do 
aumento nas taxas internacionais de juros, associados à desregulamentação financeira e 
liberalização dos fluxos de capitais, nos anos noventa, as crises financeiras decorreram do 
avanço do processo de globalização e interligação internacional dos mercados financeiros17. 
Esse ponto é complementar ao primeiro, na medida em que a economia americana absorve 
fluxos contínuos de mais-valia produzidos nos países subdesenvolvidos através dos fluxos 
financeiros internacionais. 

A enorme valorização dos títulos nas bolsas americanas, a exuberância irracional, foi 
constituída pelo excesso de capital monetário no sistema financeiro mundial e realimentado 
constantemente pelas transferências dos países subdesenvolvidos para os Estados Unidos. 
Associado às essas transferências, expandiu-se o capital fictício18, não só nos Estados Unidos 
como no resto do mundo, como uma das formas de remuneração do próprio capital fictício. A 
categoria de capital fictício, esboçada por Marx, foi pouco desenvolvida pelos marxistas19, mas 
consideramo-la extremamente pertinente para a interpretação das “bolhas financeiras” 
contemporâneas e bastante úteis para explicar, também, as remunerações fictícias, tanto nas 
bolsas de valores, mercadorias e futuros quanto no mercado de títulos públicos. 

Apesar da permanência atual da hegemonia do “pensamento único” ou da ideologia 
neoliberal, ela vem sendo continuamente contestada pelos diferentes movimentos por uma 

                                                           
13 Os teóricos ortodoxos consideram que a crise sempre é devida a algum “acidente de percurso” ou de fatores 

exógenos. Para eles, a crise é apenas um momento transitório e, se os responsáveis pela política monetária 
monetarista, não cometerem erros graves a economia volta ao ritmo normal de crescimento. (LEPAGE & WAJSMAN, 
1999). 
14 A nova economia fundada nas novas tecnologias e nos sistemas de comunicação e informação constituiria um 

novo estágio de desenvolvimento no qual a riqueza não seria mais gerada pelo trabalho manual, mas pelo  
intelectual, onde a ciência e a tecnologia e o capital humano seriam as fontes fundamentais. 
15 A NBER (National Bureau of Economic Research) “decretou” que a economia entrou em recessão a partir de 

março de 2001 e, até o momento, início de 2002, ainda não apresenta sinais de retomada. 
16 BENJAMIN (2001) 
17 DUMENIL e LEVY, 2000, p. 117 e seguintes. 
18 CHESNAIS (2001). Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política. Rio de Janeiro: Sette Letras, 2001. 
19 Dentre os autores contemporâneos destacamos o texto de CHESNAIS (2001), de GUTMANN (1996) e de ZERBATO 

(1999). Nós trabalhamos essa categoria em CARCANHOLO & NAKATANI (1999) e NAKATANI (2000). O primeiro 
artigo apresenta uma abordagem teórica e o segundo uma abordagem essencialmente empírica, para o caso do 
Brasil. 
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outra mundialização. Os protestos em Seattle e Gênova, o Fórum Social Mundial, e muitas 
outras manifestações contra a hegemonia neoliberal têm raízes objetivas. 

Em primeiro lugar, pela agudização das contradições entre as classes dominantes e 
subalternas. O aumento do desemprego, a expansão do trabalho precário, o aumento nas 
horas trabalhadas e a redução dos salários reais, por um lado, e, por outro, a perda de parte 
dos direitos sociais devido ao desmonte do precário sistema de proteção social, nos países 
subdesenvolvidos, têm ampliado a insatisfação contra o modelo do pensamento único. Mas, a 
derrota da esquerda nos anos oitenta, com o colapso da União Soviética e a queda do Muro de 
Berlim, juntamente com o esfacelamento das organizações sindicais devido às mudanças nas 
relações de trabalho, evita que essas insatisfações se manifestem de forma mais organizada e 
coerente. 

Em segundo lugar, pelo empobrecimento das camadas médias, decorrentes dos 
processos de reestruturação produtiva, de privatizações e de ajuste fiscal. A reestruturação 
produtiva suprimiu inúmeros postos de trabalhos dentro da hierarquia da empresa 
desempregando parte dos quadros técnicos e administrativos como forma de redução de 
custos e aumento da competitividade. A terceirização de atividades, como uma das formas de 
reestruturação, também contribuiu para a precarização e aumento tanto das horas de trabalho 
quanto de sua intensidade. Associa-se a isso, o volumoso desemprego, em todos os níveis 
hierárquicos das empresas estatais, gerado para facilitar o processo de privatização. Enfim, o 
ajuste fiscal contribuiu através do aumento nos impostos e contribuições e da redução das 
despesas para empobrecer ainda mais as “classes-que-vivem-do-trabalho”20. 

Em terceiro, as promessas e previsões dos neoliberais de que seria suficiente seguir a 
“receita” para obter a estabilidade, o crescimento e a competitividade internacional não se 
realizaram. Pior ainda, colocou os países em situação de maior instabilidade principalmente 
com a enorme volatilidade das taxas de crescimento, que alternam anos com taxas 
relativamente elevadas seguidos de taxas muito pequenas ou negativas. A desregulamentação 
comercial associada à política monetarista não foi suficiente para gerar competitividade no 
comércio internacional, com algumas exceções. Estas, ao invés de serem obtidas através do 
desenvolvimento de vantagens competitivas dinâmicas, característica dos pólos desenvolvidos 
da economia mundial, tendem a retornar para as vantagens comparativas estáticas, na medida 
em que não avançam um processo interno de desenvolvimento científico-tecnológico. Mais 
ainda, a política econômica neoliberal produziu a desindustrialização de parte da estrutura 
produtiva e avança uma tendência de retorno à uma economia primário-exportadora. 

Enfim, independentemente do regime cambial as crises financeiras foram recorrentes 
nos anos oitenta e noventa. Os países que escolheram um regime de taxa fixa de câmbio, 
ancorada no dólar, necessitavam manter um grande volume de reservas para garantir essa 
política cambial. Enquanto o sistema internacional de crédito dispunha de um excesso de 
capital monetário, era suficiente elevar as taxas internas de juros para receberem recursos na 
forma de aplicações financeiras e empréstimos. A existência das reservas garantia o fluxo de 
entrada de capitais.Após a realização dos ganhos de capital e o vencimento dos empréstimos 
esse capital era repatriado e, em dado momento, os capitalistas e os administradores de suas 
aplicações desencadeavam ataques especulativos visando aumentar ainda mais os ganhos 
decorrentes da necessidade de desvalorização cambial.  

Quase todos os países que mantinham regimes de taxas fixas de câmbio tiveram que 
abandoná-lo após um ataque especulativo e desvalorizaram suas moedas21. A mudança de 
regime cambial não resolveu o problema dos países subdesenvolvidos, pois, nesse processo, 
foram obrigados a aumentarem significativamente a sua dependência externa e a  
vulnerabilidade externa, pelo aumento dos passivos externos. Assim, eles continuam 

                                                           
20 Essa expressão é de Ricardo Antunes (1999). 
21 A experiência da Argentina levou a a um brutal colapso cujos resultados ainda não podem ser plenamente 

avaliados. 
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constrangidos a manterem elevadas taxas de juros para manterem suas reservas 
internacionais e reduzirem as possibilidades de um novo ataque especulativo. Mas, 
independentemente dos ataques especulativos, a instabilidade monetária se mantém22. 

Os países subdesenvolvidos, com algumas exceções, não conseguiram obter elevadas 
taxas de crescimento através das políticas neoliberais voltadas, pelo menos nas intenções, 
para o crescimento da demanda externa. Isso durante o longo período de expansão da 
economia americana, nos anos noventa, quando ela manteve elevadíssimos déficits23 em sua 
balança comercial, pelo menos nos últimos anos da década. Com a recessão instalada na 
economia norte americana, dificilmente ela continuará mantendo esses déficits. A 
conseqüência deverá ser uma retração global, principalmente dos países que exportam para os 
Estados Unidos. 

 
3. Quais são as perspectivas para a economia capitalista mundial? 

Dado esse quadro, colocam-se diversas questões no que diz respeito às possibilidades 
de uma retomada do crescimento da economia mundial. Em primeiro lugar, qual deveria ser a 
magnitude da crise necessária para desvalorização do capital o suficiente para um novo ciclo 
de expansão; em segundo, se nas últimas décadas não foram criados mecanismos que 
impedem, em outras condições, a desvalorização necessária; em terceiro, caso ocorra essa 
desvalorização, se o grau de desenvolvimento das forças produtivas permitiriam obter uma 
taxa de mais valia suficiente para a acumulação produtiva de capital; em quarto, se o padrão 
de consumo estabelecido pelas condições histórico-sociais poderia ser modificado de forma a 
ampliar o mercado consumidor o suficiente para a realização da mais valia criada; e por último, 
se existem condições políticas e sociais que permitam recriar as condições acima, ou se a crise 
poderá expandir o caos já presente em várias regiões do planeta. 
 

3.1 A desvalorização do capital 
Renato Pompeu defende a idéia de que a destruição necessária de capital exige 

periodicamente uma grande guerra. Para ele, o mundo já está na terceira guerra mundial, que 
começou desde a guerra do Kosovo. Assim: 

Por trás dessa terceira guerra que vivemos agora está um fenômeno mais geral, que é uma 
crise do capitalismo, uma crise que se dá sempre que o capitalismo muda de patamar 
tecnológico. Quando o capitalismo se moldou realmente como capitalismo, com a máquina a 
vapor, vieram as guerras napoleônicas; quando o capitalismo passou da máquina a vapor para o 
petróleo, a química pesada e a eletricidade, veio a Primeira Guerra Mundial; quando o 
capitalismo passou para o taylorismo e para o fordismo, temos a Segunda Guerra Mundial; e, 
quando o capitalismo, agora, está passando por uma mudança tecnológica sem precedentes, 
gera uma guerra sem precedentes. Inclusive, porque essa evolução tecnológica é contínua, 
enquanto as outras duraram um tempo determinado. (Caros Amigos, no. 55, out/2001) 

Se aceitarmos o argumento dele, independentemente se estamos ou não em uma 
terceira grande guerra mundial, temos que aceitar que a grande crise de 1929 não foi 
suficiente para a desvalorização necessária do capital e só a segunda grande guerra resolveu o 
problema da superacumulação de capital. Mas, afinando mais esse argumento, poderíamos 
aceitar que a crise de 1929 foi suficiente, todavia a guerra ampliou as condições que 
permitiram o extraordinário período dos “gloriosos anos dourados”. Sem a guerra, aquele ciclo 
expansivo talvez não tivesse ocorrido da maneira como aconteceu. Por outro lado, teríamos 
que considerar que a guerra, hoje, destruiria o capital da mesma forma e magnitude que nas 
grandes guerras anteriores. 
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 Após os ataques especulativos que sofreu, o Brasil mudou o regime de câmbio e adotou a política de metas de 

inflação. Isso não foi suficiente para evitar a enorme flutuação do câmbio, em 2001, e nem conseguiu manter a 
meta de inflação fixada. 
23

 Esses déficits foram da ordem de US$ 300,0 a US$ 400,0 bilhões, o equivalente ao PIB da Argentina ou cerca da 

metade do Brasil.  
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Podemos aceitar que a segunda guerra mundial aumentou as condições para a 
retomada da reprodução ampliada do capital, mas não podemos aceitar os demais 
argumentos, pois a forma da guerra se modificou, após a segunda grande guerra mundial24 e 
são realizadas de forma bastante localizadas nas regiões mais atrasadas do planeta evitando, 
assim, a destruição do capital produtivo acumulado. 

As guerras contemporâneas reproduzem o mesmo processo de substituição do 
trabalho vivo pelo trabalho morto, realizado na produção industrial. Nesse sentido, nem uma 
terceira guerra, a não ser que as contradições intercapitalistas atingissem outro patamar, o 
que não parece ser o caso, seria suficiente para recriar as condições de acumulação a médio e 
longo prazo. 

Se não estivermos em face de uma terceira guerra mundial, necessária para a 
destruição do capital e para um novo ciclo de acumulação, estaríamos em face de uma nova 
crise semelhante àquela de 1929? Tudo indica que, o desenvolvimento das técnicas e das 
informações necessárias para a intervenção no mercado já não permite mais uma nova crise 
catastrófica como aquela de 1929. Em primeiro lugar porque, apesar a ideologia neoliberal, o 
Estado continua atuando vigorosamente no interesse das frações de capital que constituem o 
grupo dirigente das sociedades capitalistas contemporâneas mais avançadas. Em segundo, 
porque tanto os capitalistas em geral, quanto os especuladores aprendem a cada nova crise 
financeira e procuram criar mecanismos de segurança de suas aplicações. Apesar de que as 
tentativas de superação das contradições no mercado financeiro25 geram novas contradições. 

Em segundo, a saída da segunda grande guerra mundial consolidou a posição 
hegemônica dos Estados Unidos, com os resultados do acordo de Bretton Woods. Além de 
transformar o dólar no dinheiro mundial, criou instituições como o FMI e o Banco Mundial que 
estão intervindo decisivamente na tentativa de controle da crise. Nesse sentido, a intervenção 
do FMI nas crises financeiras dos anos noventa tem auxiliado os países a suportar a crise à 
custa de medidas que agravam ainda mais as contradições. A mais interessante é a idéia do 
“risco moral”. Nela, os neoclássicos teorizam o seguinte: se o Estado (com o apoio do FMI) 
continua a garantir os capitalistas contra as perdas, seja de uma especulação mal sucedida ou 
de aplicações equivocadas, não seria possível sanear efetivamente o sistema financeiro26. 
Assim, apesar de continuarem como instituições fundamentais que procuram dar suporte às 
crises recorrentes, elas sinalizam que podem modificar suas formas de intervenção. Todavia, o 
FMI e o Banco Mundial, apoiado pelo Departamento do Tesouro norte americano, interviram 
decisivamente nas crises financeiras dos anos noventa impedindo que as crises apresentassem 
efeitos ainda maiores. Com isso, uma parcela significativa do capital monetário, existente no 
sistema de crédito mundial, foi desvalorizada de forma mais ou menos “controlada”. 
Entretanto, isso não significa que a superacumulação de capital na esfera produtiva tenha sido 
superada e nem que essas instituições internacionais tenham resolvido definitivamente o 
problema da crise econômica. 
 

3.2 O desenvolvimento da esfera financeira. 
A segunda metade do século XX propiciou um considerável avanço nas técnicas de 

planejamento e nas regulamentações da atividade econômica. Sem que, com isso, tenha sido 
superada a anarquia da produção, inerente ao modo de produção capitalista. Com o 
desenvolvimento do sistema internacional de crédito, a superacumulação de capital acabou 

                                                           
24 Discutimos essa relação entre a guerra e a crise em NAKATANI (2001) 
25 Um exemplo foi o desenvolvimento dos instrumentos de Hedge e de securitização, eles permitiram a criação e 

expansão dos mercados de derivativos de câmbio, juros, índices de bolsas, etc. que aguçaram enormemente as 
contradições nos mercados financeiros. É a partir desses mecanismos que são desencadeados os ataques 
especulativos contra as moedas nacionais. 
26 No colapso da Argentina, no final de 2001 e início de 2002, os Estados Unidos e o FMI, deram mostras de que 

pretendem, doravante, implementar na prática essa teoria. O que é consistente com a teoria neoclássica e com a 
postura liberal. 
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por manifestar-se na esfera financeira e isso em escala mundial. Por um lado, a expansão do 
sistema financeiro absorveu o excesso de capital monetário da esfera produtiva; por outro, 
gerou uma remuneração que encobriu, pelo menos parcialmente e contraditoriamente, a 
tendência à queda na taxa de lucro, gerando os períodos de euforia com as “bolhas 
financeiras”; enfim, essa esfera passou a comandar o conjunto do sistema. 

Assim, solucionou por um lado o problema do excesso de capital monetário, mas por 
outro, ampliou a instabilidade e a volatilidade dos mercados de moedas, juros, ações e criou 
condições de rápido contágio das crises, entre os diversos países. A massa de capital fictício, 
constituída na esfera financeira, foi significativamente desvalorizada no final dos anos 
noventa. Mas, ao que tudo indica, não o foi em magnitude suficiente para permitir uma 
significativa retomada de um novo ciclo. 

Os novos “produtos” financeiros modificaram a forma de endividamento, tanto 
público quanto privado. Após a crise da dívida, nos anos oitenta, grande parte da dívida 
pública externa, principalmente dos países subdesenvolvidos, foi convertida em títulos e 
comercializada nos principais mercados financeiros internacionais. A essa dívida, podemos 
acrescentar o enorme crescimento do endividamento interno, também em títulos, da maioria 
dos países.  

A dívida pública, segundo Marx, constitui-se, então, em uma massa de capital fictício 
que exige uma política fiscal muito mais austera, ou seja, a busca contínua de obtenção de 
superávits primários suficientes para o pagamento de juros. Os países que não conseguem 
obter esses superávits têm a sua dívida desvalorizada e aumentada a sua taxa de juros. A 
conversão de dívidas contratuais em dívidas mobiliárias tornou essas dívidas muito mais 
líquidas e os seus preços variam segundo a “credibilidade” dos governos. Ou seja, a segurança 
que os aplicadores têm quanto ao pagamento dos juros depende de uma política de maior 
ou menor austeridade fiscal. 

Um dos papéis exercidos pelo FMI, hoje, é o de pressionar continuamente os países 
subdesenvolvidos, que necessitam de aportes de capital do fundo, a executarem uma política 
fiscal visando a obtenção desses superávits primários. Dessa forma, a mudança ideológica e de 
política econômica do keynesianismo para o neoliberalismo, a crítica à ineficiência do Estado e 
as pressões para a desestatização da economia, são os fundamentos para pressionar ao 
aumento da parcela de mais valia apropriada pelo Estado e utilizada para o pagamento dos 
juros da dívida, ao invés de ser redistribuída na forma de salários e gastos sociais. A utilização 
de parte dessa mais valia, apropriada pelo Estado, que era utilizada para a acumulação de 
capital, diretamente através das empresas estatais ou indiretamente através das mais diversas 
formas de subsídios ao capital privado, também foram transferidos para o pagamento de 
juros, em benefício da esfera financeira. 

Parte da dívida privada também se constituiu em capital fictício nos mercados 
financeiros internacionais através da emissão de commercial papers ou outros tipos de 
instrumentos financeiros, comercializados nas bolsas de valores. Mas, o mais importante, foi o 
desenvolvimento dos mercados de moedas, juros e derivativos, cujo volume de negócios 
cresceram exponencialmente nos anos noventa, ampliando a possibilidade de liquidez das 
aplicações e a especulação financeira27. Os mercados de derivativos permitem uma brutal 
alavancagem, ou seja, os especuladores necessitam de recursos da ordem de 10% do volume 
de negócios que realizam. 

Assim, o desenvolvimento da esfera financeira ampliou a sua autonomia face ao 
capital produtivo e impôs a lógica da especulação financeira à lógica da produção. Por outro 
lado, aumentou a parcela de mais valia destinada à remuneração do capital monetário em 
detrimento do capital produtivo. Entretanto, não existe uma linha de separação entre essas 

                                                           
27 Apesar dos resultados extremamente negativos e do papel dos especuladores para a eclosão das crises 

financeiras, os economistas neoliberais ainda defendem seu ponto de vista da necessidade e do papel benéfico dos 
especuladores. 
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frações do capital. Os capitais industriais, durante a realização do seu ciclo, acumulam, 
constantemente, capital monetário que permanece ocioso durante algum tempo. A plena 
liquidez desenvolvida nos mercados financeiros permite que esse capital monetário seja 
aplicado continuamente durante esses períodos de ociosidade. Dessa forma, a contradição 
entre o capital industrial e o capital monetário, na divisão da mais valia entre lucro industrial e 
juros, acaba sendo mascarada por essa interseção de interesses. 
 

3.3 O desenvolvimento científico tecnológico e a “nova economia”. 
As últimas décadas do século passado foram testemunhas de um vigoroso 

desenvolvimento científico-tecnológico e de novas formas de organização da produção 
industrial e de gestão do trabalho. Esse desenvolvimento das forças produtivas permitiu, em 
grande parte da produção industrial, superar os limites de produção da mais valia fundada nos 
procedimentos fordistas/tayloristas. 

Iniciado no Japão, essas novas formas espalharam-se de maneira desigual tanto entre 
os países quanto nos diferentes ramos da produção, concentrando-se principalmente nos 
países desenvolvidos e nos setores de ponta da economia. Elas permitiram o acelerado 
crescimento da economia japonesa nos anos setenta e oitenta e a retomada da hegemonia 
americana nos anos noventa. Entretanto, o seu desenvolvimento desigual aumentou a 
diferença relativa entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vários destes países 
encontraram-se face à necessidade de uma reestruturação produtiva que destruiu parte do 
tecido industrial, que foi intensificado pela adoção das políticas neoliberais e pelas 
privatizações. 

O kanban28 constituiu-se como um conjunto de técnicas sobre formas de organização 
do processo produtivo, juntamente com a introdução de novos equipamentos com controle 
numérico, que acelerou o ritmo de produção e aumentou a produtividade. Isso significa que 
ocorreu uma intensificação do trabalho elevando a taxa de mais valia e proporcionando um 
lucro extraordinário para os inovadores. A disseminação e generalização desses processos 
suprimiram o lucro extraordinário e generalizaram a nova taxa de mais valia. 

Com isso, ocorreu uma mudança na estrutura do emprego e do mercado de trabalho 
gerando um aumento na taxa de desemprego que se tornou extremamente grave, 
principalmente na Europa e nos países subdesenvolvidos. A introdução de equipamentos 
informatizados mudou significativamente o perfil da força de trabalho demandada com a 
contínua desqualificação29 dessa força de trabalho. Assim, o desenvolvimento científico-
tecnológico produziu um aumento na taxa de exploração da força de trabalho, aumento do 
desemprego e precarização dos empregos e dos trabalhadores. Do ponto de vista do capital, 
acelerou o processo de substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, estimulando o 
sonho do capital de reproduzir-se sem a necessidade do trabalho. Além do mais, com a 
mundialização do capital, os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, 
conseguiram transferir uma boa parte do desemprego para o resto do mundo. 

Esse desenvolvimento científico-tecnológico e o excepcional ciclo expansiva da 
economia americana forneceu, pelo menos aparentemente, as bases para a ideologia da “nova 
economia”30, no final dos anos noventa. Gadrey (2000) relaciona seis características que 
definiriam essa nova economia. Primeira, “é uma economia de forte crescimento”; segunda, 
“repousa ao mesmo tempo sobre a produção e difusão das novas tecnologias de informação e 
comunicação”; terceira, repousa “sobre a expansão dos empregos no setor de serviços”; 

                                                           
28 Nome genérico para as técnicas como a do Just in time e do toyotismo. 
29 Os meios de comunicação costumam mascarar essa questão confundindo escolaridade e habilidades diferentes 

com qualificação e os governos também procuram transferir a responsabilidade do desemprego para os 
trabalhadores, pois eles não são qualificados. 
30 29 Não pretendemos entrar na discussão do que é a nova economia. Para um debate a respeito, ver entre outros, 

GADREY (2000), CHESNAIS et al. (2001) e CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE (2000). 
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quarta, “exige um elevado nível de flexibilidade do trabalho e do mercado de trabalho”; 
quinta, “é uma economia de mercado, e mais precisamente, de mercados concorrenciais de 
capitais privados liberados dos entraves da regulação estatal”; e sexta, ela “exige um novo 
modo de ‘gestão’ das empresas, colocando ou recolocando os proprietários do capital, os 
acionistas, nos postos de controle das performances, da organização e da estratégia” (p. 31-
34). 

Essas características mostram que essa “nova economia” não constitui a realidade do 
capitalismo hoje e não parece ser uma tendência, salvo, talvez, nos Estados Unidos.  
Entretanto, a crise americana de 2001-2002 já colocou em xeque a primeira característica. A 
segunda, pelo próprio controle do desenvolvimento científico-tecnológico em poder dos países 
desenvolvidos, jamais poderá ser disseminada para o mundo todo. Com isso, deverá ampliar 
ainda mais a assimetria entre os países e aumentar o peso dos pagamentos de uso das 
técnicas, marcas e patentes dos países que se vêem obrigados a importar essas tecnologias. A 
terceira é apenas uma tendência decorrente do crescimento da produtividade industrial, mas 
também se desenvolve de forma diferenciada entre os países. Enquanto nos países 
desenvolvidos a expansão do setor de serviços tende a ser consistente com as necessidades 
industriais e sociais, nos países subdesenvolvidos, o setor de serviços comporta uma ampla 
gama de atividades precárias, informais e de sobrevivência. As três últimas constituem o 
discurso e a política do neoliberalismo associado à ideologia da globalização. 

Assim, nem o desenvolvimento científico-tecnológico dos anos setenta e oitenta e nem 
a “nova economia” parecem constituir bases firmes para um ciclo de crescimento importante 
da economia mundial. Pois elas aguçaram ainda mais as contradições capital-trabalho devido à 
flexibilização e precarização dos empregos, que associados à uma redução do rendimento do 
trabalho, exigiram mais tempo de trabalho dos trabalhadores. 
 

3.4 A pobreza e os limites do consumo capitalista 
A hegemonia do “pensamento único” deixa como instrumento de política econômica, 

voltada para o crescimento, apenas a manipulação da taxa de juros. Assim, ao invés de deixar 
o “mercado” fixar a taxa de juros no curto prazo, os Bancos Centrais a determinam para o 
curto prazo. Uma redução nessa taxa aumentaria a liquidez, pois os agentes venderiam seus 
títulos que ficaram mais caros e disporiam de mais moeda. Como a moeda, para os neoliberais 
(economistas neoclássicos, neokeynesianos, novos clássicos e novos keynesianos), é 
essencialmente meio de troca, ela seria gasta ampliando assim a demanda agregada e 
estimulando o crescimento da economia. Na versão keynesiana, a queda na taxa de juros 
estimularia os investimentos, dado a eficiência marginal do capital. 

A experiência japonesa, de taxas reais negativas de juros, e a atual situação norte-
americana, também com taxa real de juros negativa, mostram que a realidade não se 
comporta como o desejam os neoliberais. Em primeiro lugar porque a ação sobre a taxa de 
juros pode aumentar a liquidez através do mercado de títulos públicos, mas essa moeda é 
também capital monetário, que pode se deslocar para outras aplicações, tanto internamente 
quanto no exterior. Assim, um aumento da liquidez não tem necessariamente o poder de 
expandir a demanda efetiva e estimular o crescimento. Além disso, os neoliberais costumam 
raciocinar considerando sempre plena utilização da capacidade instalada. Considerando que, 
além da capacidade ociosa planejada, com a recessão, amplia-se essa capacidade ociosa, o 
crescimento só se sustentaria se novos investimentos fossem realizados e estes não serão 
feitos enquanto a expectativa de lucro de longo prazo não for satisfeita. Sem considerar que, 
agora segundo Keynes31, a eficiência marginal do capital nos países desenvolvidos pode estar 
tão baixa que nenhuma redução na taxa de juros incitaria a novos investimentos. 

Em segundo lugar, esses países já estão com seus mercados consumidores 
amplamente atendidos em termos de bens de consumo capitalistas, a maior parte da 

                                                           
31 KEYNES (1985). 
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demanda desses bens é apenas de reposição. Com isso, os ciclos curtos de expansão ocorrem 
devido à aceleração da obsolescência física e tecnológica, planejada pelas empresas, dos bens 
de consumo. Com isso, amplia-se a pressão destrutiva sobre os recursos naturais existentes, 
principalmente os não renováveis como o petróleo e em ritmo acelerado a água potável. A 
integração de novos mercados nesse padrão de consumo, através de programas de 
distribuição de renda aceleraria ainda mais esse processo. Assim, a ampliação do mercado 
através de uma pequena camada da população com alto poder aquisitivo encontra os seus 
limites no ciclo de duração dos produtos e na capacidade dos meios de comunicação em 
convencê-los a substituírem continuamente seus bens de consumo. 

Considerando que cerca de dois terços da população mundial poderia integrar-se a 
esse mercado consumidor capitalista, o potencial de acumulação de capital seria considerável. 
Isso exigiria um amplo processo de redistribuição da riqueza acumulada associado a aumentos 
reais nos fluxos de renda dos trabalhadores. Mas esse processo não faz parte,  
necessariamente, da natureza do modo de produção capitalista. 

Todavia, podemos aceitar esse pressuposto e examinar as condições para uma 
retomada da acumulação. Em primeiro lugar, a integração maciça de novos consumidores no 
mercado capitalista aceleraria ainda mais a aproximação dos limites colocados pela exploração 
dos recursos naturais. Em segundo, a tendência da acumulação é acompanhada pela elevação 
da composição orgânica do capital decorrente da concorrência inter-capitalista, em busca do 
aumento da produtividade. Esse processo coloca em ação ou acelera a tendência à queda na 
taxa de lucro podendo ser em parte contrabalançada pelas contra-tendências. 

Mas, a mundialização do capital, a expansão da esfera financeira e as mudanças na 
forma de intervenção do Estado aguçaram ainda mais o fetichismo do capital. Assim, ele 
parece reproduzir-se sem a necessidade da produção remunerado pela expansão do capital 
fictício e garantido pelo Estado. Os processos especulativos com as respectivas “bolhas 
financeiras” atraem o capital monetário e desviam parcelas significativas da acumulação real. 

Desse modo, o avanço na redução das desigualdades e da pobreza e a supressão da 
miséria exigem um outro padrão de consumo que não pode ser o padrão capitalista. Para 
tanto, os movimento sociais devem encontrar o caminho para a construção de uma nova 
forma de sociedade. 

 
3.5 As contradições políticas e sociais 
A queda do muro de Berlim, em 1989, e o colapso da União Soviética constituíram um 

grave golpe contra a esquerda revolucionária no mundo inteiro. A maior parte dos partidos 
comunistas abandonou a proposta revolucionária e muitos passaram a integrar a coalizões 
sociais democratas. Um grande número de dirigentes partidários e intelectuais abandonou o 
marxismo e muitos deles aderiram às concepções neoliberais. Parecia ser a vitória final do 
capitalismo com quase o mundo todo se perfilando atrás dos Estados Unidos. O sistema 
mundial encontrouse, então, com um único pólo hegemônico e dominante. 

Com a desagregação da União Soviética e o fim da experiência do socialismo real, as 
várias repúblicas re-implantaram os mecanismos de mercado como meio de regulação 
econômica e o neoliberalismo como política, em grande parte com resultados desastrosos. Os 
demais países liderados pelo bloco soviético – China, Cuba, Coréia do Norte e Vietnã – 
atingidos pela crise soviética, também não escaparam da vaga neoliberal. Entretanto, cada um 
deles procura combinar o planejamento central com mais ou menos regulação pelo mercado32 
em uma tentativa de manter ainda parte dos ideais socialistas e escapar da profunda crise a 
que foram lançados. Assim, o conjunto dos países socialistas, que constituíam uma referência 
e um objetivo para as lutas sociais nos países capitalistas, perdeu essas 
propriedades assim como deixou órfãos os movimentos anticapitalistas no resto do mundo. 

                                                           
32 Não é nosso objetivo aprofundar essa discussão aqui, pela sua amplitude e complexidade. Sobre a crise do 

socialismo ver ANDREFF (1993); sobre os mercados ver CENTRE TRICONTINENTAL (2001). 
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A reestruturação produtiva e a desregulamentação e flexibilização dos mercados de 
trabalho, nos países capitalistas, atingiu fortemente os sindicatos que perderam a maior parte 
de suas antigas bases operárias, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países 
subdesenvolvidos. Assim, a reorientação dos partidos de esquerda e a redução da importância 
e do peso do movimento sindical constituíram-se em fatores que, do ponto de vista político, 
permitiram o enorme avanço da burguesia. Desse modo, no interior das sociedades 
capitalistas consolidou-se a hegemonia da burguesia, instituiu-se o neoliberalismo como 
Pensamento único e as receitas econômicas neoliberais como política econômica. 

Por outro lado, as contradições no interior das sociedades capitalistas não foram 
solucionadas e elas desenvolveram-se de outra forma. A maioria dos países submetida ao 
receituário neoliberal manteve suas desigualdades internas, quando não as aumentaram. Nos 
países desenvolvidos, as lutas avançaram contra a mundialização do capital, em benefício do 
capital, e por uma outra mundialização, nas manifestações de Seattle e Gênova, por exemplo. 
Nos países subdesenvolvidos, a partir de suas peculiaridades, as lutas sociais continuaram 
avançando por outros caminhos, mas nem sempre contra o capitalismo. A guerra no Oriente 
Médio não foi solucionada. Parte da África, abandonada pelos interesses capitalistas, 
desaguou em desastrosas guerras civis. Na América Latina, a guerrilha, na Colômbia, o 
movimento zapatista, no México, o movimento dos trabalhadores sem terra, no Brasil, e as 
últimas insurreições, na Argentina, demonstram a necessidade de superação do domínio do 
capital33. 

Os ataques aos Estados Unidos, em 11 de setembro, além de desencadear a guerra no 
Afeganistão, propiciou a justificativa e o avanço da repressão contra os movimentos sociais, 
por toda parte. Os Estados Unidos, colocando-se como os guardiães do “mundo civilizado” 
pretendem avançar a guerra contra outros países muçulmanos, reforçam o apoio das 
burguesias locais, como na Colômbia, onde, significativamente, as negociações de paz foram 
rompidas e avança ainda mais o Plano Colômbia. A Europa, pressionada pelos americanos, 
aumentou o esquema de repressão no interior dos países. Isso, sem contar o avanço que já 
vinha realizando em sua escalada militar34. 

 
4 Considerações finais 
Vimos no item dois deste artigo, que o conjunto da economia mundial encontra-se, 

hoje, em recessão. Apesar de algumas vozes otimistas estarem apontando, já, para uma 
retomada da economia norte-americana e outras indicarem a retomada da economia 
européia, consideramos que não existem elementos para esse otimismo. No curto prazo, de 
acordo com as escolhas de política econômica americana, em relação ao seu déficit comercial, 
a recessão deverá espalhar-se mais ou menos para outras economias, com maior ou menor 
profundidade. 

No item três, discutimos um conjunto de fatores, que não permitem manter uma 
postura otimista para o longo prazo. O desenvolvimento das instituições, das técnicas e 
instrumentos de política econômica permitiu um certo controle da desvalorização, evitando 

                                                           
33 Segundo KURZ (1996), a desastrosa experiência soviética não implementou o socialismo e o capitalismo já 

desenvolveu o que poderia ter desenvolvido. Como as contradições não levaram, ainda, a solução socialista, o 
mundo entrou em uma era de caos que deverá perdurar, talvez, durante todo o século. 
34 Tampoco es cierto que la única excusa para el empujón legal último hayan sido los atentados del 11 de 

septiembre en EEUU pues, de hecho, antes de la guerra de Serbia, ya existía una eurobrigada y otras tropas de 
auxilio. Si algo ha permitido el 11S ha sido eliminar los obstáculos legales y las pocas dudas que resistían en la 
conciencia reformista. Para 2003 el euroejército ha de tener una fuerza rápida de intervención en cualquier zona del 
planeta con 60.000 soldados de inmediata acción más otros 100.000 de reserva activa movilizables en dos meses y 
con recursos logísticos para mantenerse en activo durante un año. En la misma reunión se decidieron tremendos 
recortes de las libertades colectivas y endurecimientos represivos muy severos, como sabemos, a la vez que se 
decidió crear una europolicía de 5000 miembros, de los cuales 1.400 son desplegables en un mes. Una vez más, este 
avance en el sistema represivo europeo se dio con la excusa del 11S, pero en la práctica venía dándose desde hace 
varios años, antes incluso de las primeras reuniones de Schengen. SAN VICENTE (2001). 
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que ela ocorra de forma brutal e arraste todo o conjunto da economia mundial em uma 
depressão. Dessa forma, impede que ocorra a desvalorização do capital na magnitude 
necessária para a constituição de um novo ciclo longo de expansão. Ao mesmo tempo, o 
Estado intensificou o seu endividamento e propiciou as condições para a remuneração fictícia 
do capital monetário excedente, mascarando a tendência à queda na taxa de lucro e a 
superacumulação de capital. Este, não só subverte a lei do valor, em termos de sua 
remuneração, como exige que o capital produtivo seja gerido em busca de resultados 
semelhantes. Com isso, aprofundou a desregulamentação do mercado de trabalho, a 
flexibilização dos empregos e dos trabalhadores, aumentou a taxa de exploração do trabalho e 
tornou mais precárias as condições de vida dos trabalhadores. 

O desenvolvimento dessas contradições, aprofundado pela hegemonia neoliberal, 
demonstrou que a política neoliberal não só não resolveu as crises como também não 
propiciou as condições para a retomada do desenvolvimento capitalista. Mais ainda, ele 
aguçou ainda mais as contradições entre capital e trabalho espalhando por todo o mundo o 
movimento antiglobalização e, nas esferas nacionais, diferentes movimentos contra o 
neoliberalismo. Mas, as derrotas sofridas pelos movimentos, partidos e sindicatos de 
esquerda, com a derrocada da União Soviética, suprimiram a luta pelo socialismo, nos moldes 
em que ela se colocava. 

Ao que tudo indica, nós não podemos esperar que o capitalismo consiga encontrar 
uma via de expansão sustentada, consistente e de longo prazo, que permita amenizar suas 
contradições, reduzir as desigualdades, e incluir parcelas crescentes da população mundial em 
seu padrão atual de consumo. Isso simplesmente porque, em qualquer quadro que se possa 
traçar do conjunto do sistema mundial, o resultado não é nada mais do que o que permite o 
funcionamento contraditório da lei do valor e da lei geral da acumulação capitalista, regulada 
segundo as condições históricas especificas de cada lugar. 
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As dimensões da crise no mundo do trabalho 
 

Ricardo Antunes 
 

Nos últimos anos, particularmente depois da década de 1970, o mundo do trabalho 
vivenciou uma situação fortemente crítica, talvez a maior desde o nascimento da classe 
trabalhadora e do próprio movimento operário inglês. O entendimento dos elementos 
constitutivos desta crise é de grande complexidade, uma vez que, neste mesmo período, 
ocorrem mutações intensas, de ordens diferenciadas, e que, no seu conjunto, acabaram por 
acarretar conseqüências muito fortes no interior do movimento operário, e, em particular, no 
âmbito do movimento sindical. O entendimento deste quadro, portanto, supõe uma análise da 
totalidade dos elementos constitutivos deste cenário, empreendimento ao mesmo tempo 
difícil e imprescindível, que não pode ser tratado de maneira ligeira.1 

Neste artigo, vamos somente indicar alguns elementos que são centrais em nosso 
entendimento, para uma apreensão mais totalizante da crise que se abateu no interior do 
movimento operário.2 Seu desenvolvimento seria aqui impossível, dada a amplitude e 
complexidade de questões. A sua indicação, entretanto, é fundamental por que afetou tanto a 
materialidade da classe trabalhadora, a sua forma de ser, quanto a sua esfera mais 
propriamente subjetiva, política, ideológica, dos valores e do ideário que pautam suas ações 
práticas concretas. 

Começamos dizendo que neste período vivenciamos um quadro de crise estrutural do 
capital, que se abateu no conjunto das economias capitalistas, especialmente a partir do início 
dos anos 70. Sua intensidade é tão profunda que levou o capital a desenvolver "práticas 
materiais da destrutiva auto-reprodução ampliada ao ponto em que fazem surgir o espectro da 
destruição global, em lugar de aceitar as requeridas restrições positivas no interior da 
produção para satisfação das necessidades humanas".3 Esta crise fez com que, entre tantas 
outras conseqüências, o capital implementasse um vastíssimo processo de restruturação, com 
vistas à recuperação do ciclo de reprodução do capital e que, como veremos, afetou 
fortemente o mundo do trabalho. Retomaremos adiante este ponto.  

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 idéia do "fim do socialismo". Embora 
a longo prazo as conseqüências 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 formação de Marx), no plano mais imediato houve, 
em significativos contigentes 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 
apologetas da ordem, do fim do marxismo.4 

E mais, ainda como conseqüência do fim do chamado "bloco socialista", os países 
capitalistas centrais vêm rebaixando 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 
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movimento operário. Bastaria somente lembrar a crise que se abateu nos partidos comunistas 
tradicionais, e no 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 conseqüente atuação subordinada à ordem do 
capital. Esta acomodação social-democrática atingiu fortemente a esquerda sindical e 
partidária, repercutindo, conseqüentemente, no interior da classe trabalhadora. Essa 
acomodação social-democrática atingiu também fortemente o sindicalismo de esquerda, 
que passou a recorrer, cada vez mais freqüentemente, à institucionalidade e a 
burocratização que também caracterizam a social-democracia sindical. 

É preciso acrescentar ainda que, com a enorme expansão do neoliberalismo a partir de 
fins dos anos 70, e a conseqüente crise do Welfare State, deu-se um processo de regressão da 
própria social-democracia, que passou a atuar de maneira muito próxima da agenda 
neoliberal. O projeto neoliberal passou a ditar o ideário e o programa a serem implementados 
pelos países capitalistas, inicialmente no centro e logo depois nos países subordinados, 
contemplando restruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do estado, 
políticas fiscais e monetárias sintonizadas com os organismos mundiais de hegemonia do 
capital como FMI e BIRD, desmontagem dos direitos sociais dos trabalhadores, combate 
cerrado ao sindicalismo classista, propagação de um subjetivismo e de um individualismo 
exacerbados da qual a cultura "pós-moderna" é expressão, animosidade direta contra 
qualquer proposta socialista contrária aos valores e interesses do capital etc. 

Vê-se que se trata de uma processualidade complexa que, repetimos, aqui somente 
podemos indicar e que podemos assim resumir: 1) há uma crise estrutural do capital ou um 
efeito depressivo profundo que acentuam seus traços destrutivos; 2) deu-se o fim do Leste 
europeu, onde parcelas importantes da esquerda se socialdemocratizaram; 3) esse processo 
efetivou-se num momento em que a própria social-democracia sofria uma forte crise; 4) 
expandia-se fortemente o projeto econômico, social e político neoliberal. Tudo isso acabou por 
afetar fortemente o mundo do trabalho, em várias dimensões. 

Como resposta do capital à sua crise estrutural, várias mutações vêm ocorrendo e que 
são fundamentais nesta viagem do século XX para o século XXI, caso se queira, como ensinou 
Marx, "apoderar-se da matéria, em seus pormenores, analisar suas diferentes formas de 
desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há entre elas" (conforme a nossa 
epígrafe recolhida do posfácio à 2ª edição de O capital, de 1873). Uma delas, e que tem 
importância central, diz respeito às metamorfoses no processo de produção do capital e suas 
repercussões no processo de trabalho. 

Particularmente nas últimas décadas, como respostas do capital à crise dos anos 70, 
intensificaram-se as transformações no próprio processo produtivo, através do avanço 
tecnológico, da constituição das formas de acumulação flexível e dos modelos alternativos ao 
binômio taylorismo/fordismo, no qual se destaca, para o capital, especialmente, o modelo 
"toyotista" ou o modelo japonês. Estas transformações, decorrentes, por um lado, da própria 
concorrência intercapitalista e, por outro, dada pela necessidade de controlar o movimento 
operário e a luta de classes, acabaram por afetar fortemente a classe trabalhadora e o seu 
movimento sindical. 

Fundamentalmente, essa forma de produção flexibilizada busca a adesão de fundo, 
por parte dos trabalhadores, que devem abraçar, de "corpo e alma", o 
projeto do capital. 

Procura-se uma forma daquilo que chamei, em Adeus ao trabalho?, de envolvimento 
manipulatório levado ao limite, no qual 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 os fundamentos exclusivos do capital. 
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Quais são as conseqüências mais importantes destas transformações no processo de 
produção e como elas afetam o mundo do trabalho? Podemos, de modo indicativo, mencionar 
as mais importantes: 

1) diminuição do operariado manual, fabril, concentrado, típico do fordismo e da fase 
de expansão daquilo que se chamou de regulação social-democrática; 

2) aumento acentuado das inúmeras formas de subproletarização do trabalho parcial, 
temporário, sub-contratado, terceirizado, e que tem se intensificado em escala mundial, tanto 
nos países do Terceiro Mundo, como, também nos países centrais; 

3) aumento expressivo do trabalho feminino no interior da classe trabalhadora, em 
escala mundial, aumento este que tem suprido principalmente o espaço do trabalho 
precarizado, subcontratado, terceirizado, part-time etc.; 

4) enorme expansão dos assalariados médios, especialmente no "setor de serviços", 
que inicialmente aumentaram em ampla escala mas que 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 brutalizada do 
trabalho dos imigrantes, e expansão dos níveis de trabalho infantil, sob condições criminosas, 
em tantas partes do mundo, como Ásia, América Latina, entre outros; 

7) há, em níveis explosivos, um processo de desemprego estrutural que, junto com o 
trabalho precarizado, atinge cerca de 1 bilhão de trabalhadores, algo em torno de um terço da 
força humana mundial que trabalha;  

8) há uma expansão do que Marx chamou de trabalho social combinado (Capítulo 
Inédito), em que trabalhadores de diversas partes do mundo participam dos processos de 
produção e de serviços. O que, é evidente, não caminha no sentido da eliminação da classe 
trabalhadora, mas da sua precarização e utilização de maneira ainda mais intensificada. 

Portanto, a classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e complexificou-se 
ainda mais. Tornou-se mais qualificada em vários setores, como na siderurgia, na qual houve 
uma relativa intelectualização do trabalho, mas desqualificou-se e precarizou-se em diversos 
ramos, como na indústria automobilística, na qual o ferramenteiro não tem mais a mesma 
importância, sem falar na tradução dos inspetores de qualidade, dos gráficos, dos mineiros, 
dos portuários, dos trabalhadores da construção naval etc. Criou-se, de um lado, em escala 
minoritária, o trabalhador "polivalente e muntifuncional", capaz de operar com máquinas com 
controle numérico e, de outro, uma massa precarizada, sem qualificação, que hoje está 
presenciando o desemprego estrutural. 

Estas mutações criaram, portanto, uma classe trabalhadora mais heterogênea, mais 
fragmentada e mais complexificada. Entre qualificados/desqualificados, mercado 
formal/informal, jovens/velhos, homens/mulheres, estáveis/precários, imigrantes etc. 

Ao contrário, entretanto, daqueles que propugnaram pelo "fim do papel central da 
classe trabalhadora" no mundo atual, o desafio maior da classe-que-vivedo-trabalho e do 
movimento sindical e operário, nesta viragem 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 contigentes sociais potencialmente rebeldes frente ao capital e suas formas de 
(des)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 este conjunto de problemas que incidiram diretamente no movimento 
operário, na medida em que são complexos que afetaram tanto a economia política do capital, 
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quando as suas esferas política e ideológica. Claro que esta crise é particularizada e 
singularizada pela forma pela qual estas mudanças econômicas, sociais, políticas e ideológicas 
afetaram mais ou menos direta e intensamente os diversos países que fazem parte dessa 
mundialização do capital que é, como se sabe, desigualmente combinada. 

Para uma análise detalhada do que se passa no movimento operário inglês, italiano, 
brasileiro ou coreano, o desafio é buscar essa totalização analítica que articula elementos mais 
gerais deste quadro, com aspectos da singularidade de cada um destes países. Mas é preciso 
perceber que há um conjunto abrangente de metamorfoses e mutações que tem afetado a 
classe trabalhadora, e para a qual é absolutamente prioritário o seu entendimento, de modo a 
resgatar um projeto de classe capaz de enfrentar estes monumentais desafios presentes no 
final deste século.  

Desse modo, é preciso recusar tanto o caminho economicista, das leis férreas e 
rígidas da economia, que excluem as lutas de classes e as esferas da política e da ideologia, 
quanto o seu contraponto, o caminho politicista, que desconsidera a esfera da economia 
política e o mundo da materialidade, o que Marx chamou de "anatomia da sociedade civil". 
Em ambos os casos, perde-se a possibilidade de apreender os múltiplos e facetados 
constitutivos desta crise que atinge o movimento operário. Se não se faz esta articulação 
complexa e fundamental, pode-se incorrer num equivoco grave, que é aquele que se mostra 
incapaz de perceber o significado essencial destas mudanças. 

 
NOTAS 
(1) Em nosso ensaio, Adeus ao trabalho?, procuramos indicar alguns elementos fundamentais das mutações que 
vem ocorrendo no interior do mundo do trabalho. Ver ANTUNES, R. Adeus ao Trabalho? (ensaio sobre as 
metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho). São Paulo: Cortez, 1995. 
(2) É evidente que o movimento operário é muito mais amplo que o movimento sindical, porém, são enormes as 
relações e conexões entre ambos, de modo que aqui procuramos oferecer alguns elementos básicos que atingem o 
mundo do trabalho em seu conjunto. 
(3) Conforme MÉSZAROS, I. Produção destrutiva e Estado capitalista. São Paulo: Ensaio. p.103. Em MÉSZAROS, I. 
Benyond Capital: towards a theary of transltion. Londres: Merlin Press, s. d., pode-se encontrar um monumental 
esforço analítico para se compreender esta crise estrutural do capital (especialmente nas partes 1 e 2), cuja análise 
acompanhamos integralmente. CHESNAIS, F. A mundialização do capital. (São Paulo: Xamã, 1996.) é uma boa 
radiografia da economia política do capitalismo na era do capital financeiro e oferece elementos importantes para o 
entendimento desta crise do capital. 
(4) Procuramos mostrar, em ANTUNES, Adeus ao Trabalho?, op. cit., os equívocos desta tese. Ver especialmente 
p.135-45. 

1. Ricardo Antunes é professor do Departamento de 
Sociologia da UNICAMP. 
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Porque a Economia Brasileira não foi tão atingida até agora pela crise 
internacional do Capitalismo ? 

 
Fabio Bueno 

 
Em finais de 2008 avaliávamos corretamente que a crise econômica internacional, 

iniciada nos países do centro capitalista em 2007, seria a mais severa desde a II Guerra 
Mundial. Esta percepção balizou nossa tática de apostar em um horizonte de graves problemas 
econômicos e intensa agitação política, os quais poderiam alterar a correlação de forças contra 
a burguesia local e internacional. 

Passados quase dois anos do início da crise internacional no centro capitalista, o 
cenário esperado no Brasil ainda não se consolidou, pois a intensidade da crise em nossa 
economia, até o momento, mostra-se menor que o esperado e a correlação de forças não 
mudou significativamente. 

Mesmo considerando incerto o desdobramento da crise mundial, com possibilidade de 
novas quebras ou uma piora generalizada da economia internacional vir a alterar 
significativamente a dinâmica até então vista no Brasil, é de extrema importância nos colocar a 
questão do por que a crise apresentou efeitos negativos menores que o esperado.  

Quais características marcam a atual crise internacional no Brasil? Primeiro, a 
desaceleração do capitalismo brasileiro foi posterior (quarto trimestre de 2008) ao observado 
nos países da OCDE (segundo trimestre de 2008); segundo, a intensidade da queda do PIB e de 
seus componentes foi menor que a observada na OCDE, à exceção do Investimento no 
primeiro trimestre de 2009, sugerindo que a burguesia brasileira foi afetada pela crise;  
terceiro, ao analisarmos mais detalhadamente os impactos na burguesia local, os efeitos 
negativos se concentraram em três segmentos: o setor exportador, a indústria de bens de 
capital e a de consumo duráveis. Pelo lado do mercado de trabalho, encontramos 
características semelhantes: aumento do desemprego posterior ao do conjunto da OCDE; 
trajetória de diminuição a partir do mês de abril de 2009; concentração do desemprego, 
sobretudo nos trabalhadores formais, na Indústria e em menor intensidade na Agropecuária. 

A defasagem temporal, menor intensidade e concentração setorial da crise no 
capitalismo brasileiro ligam-se a quatro dimensões, construídas no período de crescimento de 
20042008 e não revertidas na crise, que atuaram como amortecedor dos efeitos negativos no 
Brasil, minorando os impactos na burguesia e arrefecendo a mobilização política dos 
trabalhadores. 

A primeira dimensão é o papel do Brasil no circuito internacional de reprodução 
ampliada do capital. A maior integração ao mercado externo, principalmente pelo crescente 
aumento no nível das exportações desde 2003, deveria trazer um forte impacto negativo em 
uma reversão da economia internacional. Entretanto, a manutenção e reforço da histórica 
função de fornecedor de commodities nos últimos anos, conjugada ao aumento das 
exportações para a região que apresenta as maiores taxas de crescimento durante a crise, a 
asiática, com destaque especial a China, atuaram como processo amortecedor da crise para 
uma parte da burguesia. Junto à questão das exportações, destaca-se a inusitada 
capacidade do Brasil em reforçar, a partir da manipulação voluntária de variáveis 
macroeconômicas importantes (câmbio e juros), a entrada de capitais internacionais e o envio 
de rendas ao exterior durante a crise, minorando os clássicos problemas de Balanço de 
Pagamentos que afetavam toda a burguesia local. 

A segunda dimensão que atuou como amortecedor da crise internacional no Brasil 
foram alterações na configuração da burguesia local na década de 2000. Além da 
intensificação dos laços econômicos com a região de mais alto dinamismo de crescimento no 
mundo por parte das frações exportadoras, o setor financeiro, em especial o segmento 
bancário, diminuiu sistematicamente a aplicação em títulos e derivativos que estiveram no 
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epicentro dos problemas financeiros mundiais. Por fim, a expansão das multinacionais 
brasileiras, se por um lado trouxe problemas devido à exposição direta ao mercado 
internacional em crise, por outro i) permitiu o uso desse argumento para justificar a 
diminuição do custo da força de trabalho, via retirada de direitos e piora da condição de 
trabalho, no Brasil, mas também ii) incorporou a força de trabalho das filiais espalhadas pelo 
mundo neste ajuste. Ou seja, diferentes frações da burguesia local estavam melhor 
estruturadas para enfrentar a crise. 

A terceira dimensão amortecedora da crise internacional no Brasil é a mudança de 
qualidade no Estado brasileiro, que mostrou o êxito de mais de uma década e meia de 
reformas neoliberais de ajuste para atender aos interesses do grande capital no Brasil. Daí o 
Estado brasileiro não atuar, até o momento, como centro irradiador de problemas 
macroeconômicos para o conjunto da economia, como nas crises anteriores, chegando ao 
ponto de diminuir e não aumentar a taxa de juros, valorizar e não desvalorizar o câmbio e 
manter e não perder reservas internacionais. Alem disso, o Estado brasileiro vem conseguindo 
atender um amplo conjunto de demandas de ajuda da burguesia local e internacional, de  
forma relativamente abrangente e eficaz, mobilizando um inusitado volume de recursos 
através de aumento de gastos, renuncia fiscal, concessão de crédito, garantia de empréstimos, 
etc., um padrão oposto aos presenciado nas últimas crises internacionais. Ou seja, a  
intervenção estatal foi fundamental para aplacar os efeitos da crise na burguesia que atua no 
Brasil. 

O quarto processo amortecedor foi a dinâmica do mercado de trabalho, marcada pelo 
aumento do emprego e da renda do trabalho no período de crise, com destaque para a 
trajetória de crescimento da massa salarial e o aumento real do rendimento dos 
trabalhadores, decorrente tanto do da trajetória do rendimento nominal ligada ao relativo 
sucesso de muitas negociações coletivas nos últimos anos, como à trajetória de baixa da 
inflação em 2009. Esta última contribui também para manter o poder de compra dos 
programas sociais e da Previdência, conseguindo a manutenção do patamar da taxa de 
pobreza, fato inusitado quando observamos outros períodos de desaceleração econômica. Ou 
seja, apesar da crise, não houve uma piora generalizada nas condições materiais de vida de 
grande parte os trabalhadores. 

Portanto, o funcionamento desses mecanismos amortecedores contribuiu para um 
desenrolar da crise diferente do que esperávamos. Mas o que podemos esperar da crise 
internacional nos próximos meses e do comportamento da economia brasileira, em 
específico? 

Em relação aos desdobramentos da crise no plano internacional, a burguesia esboça 
um consenso em torno de uma visão de superação da pior fase da crise, apoiada na 
efetividade da coordenação mundial de políticas econômicas anticíclicas em conter a 
tendência depressiva da crise, e na aposta de que a recessão nos países centrais durará até o 
segundo semestre de 2010. Entretanto, este mesmo consenso reconhece três grandes 
problemas pra a resolução da crise atual, que jogam contra esta visão otimista. 

O primeiro é um horizonte ainda distante da retomada da expansão do crédito 
mundial, um dos pilares do ultimo ciclo de expansão mundial, que tem como condição prévia a 
necessidade de mais dinheiro público para reestruturar os bancos e instituições financeiras 
com problemas patrimoniais. Ou seja, o capital portador de juros ainda está diante de 
problemas razoáveis, não só com os grandes montantes de capital fictício (na forma de títulos 
e ações) passíveis de maior desvalorização, mas com poucas perspectivas de novos 
empréstimos e negócios diante da retração generalizada da economia mundial. 

O segundo problema é a clareza de dificuldades vindas da Demanda para a retomada 
do crescimento, dado que os países com sérios problemas financeiros, em especial aos EUA, 
não parecem poder desempenhar novamente o papel de locomotiva compradora mundial. Isto 
também implica em um cenário de baixo crescimento e menores taxas de investimento. 
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O terceiro desafio vem do aumento da relação divida/PIB na maioria dos países, 
principalmente nos agrupados no âmbito da OCDE. Isto coloca a necessidade de preparar a 
retirada das políticas de intervenção em um curto espaço de tempo, uma contradição com a 
busca de novos recursos para sanar as instituições financeiras, além de apontar para uma nova 
rodada de reformas pró-mercado, com a volta de superávits fiscais para estabilizar e até 
diminuir a trajetória da dívida pública, apoiada no aumento de impostos ou no corte de gastos 
sociais. 

Pela ótica marxista, podemos predizer que a atual dinâmica de equacionamento da 
crise realmente implicará em um período de relativa estagnação, parecido com o cenário em 
“L” (queda brusca de nível seguido de um período de um lento crescimento). Os socorros 
bilionários vêm impedindo uma dinâmica de desvalorização do capital mais acentuada 
(principalmente a do capital fictício), fazendo com que o aumento da taxa de mais valia em 
curso, pela retirada de direitos trabalhistas e aumento das jornadas de trabalho, não consiga 
elevar ou manter satisfatoriamente a taxa de lucro, implicando não só em um período de baixo 
crescimento, mas na necessidade de uma nova crise para eliminar o montante de capitais que 
permita a retomada das taxas de lucro. 

E as perspectivas para a crise no Brasil? Mesmo diante de uma dinâmica até o 
momento não esperada, devemos ter clareza dos desafios que a conjuntura nos traz e nos 
preparar para possíveis pioras súbitas do cenário econômico e político. Isso se reforça diante 
de um período de baixo crescimento mundial que se avizinha, seja ele generalizado (abarca 
uma desaceleração chinesa), ou concentrado nos países do centro capitalista, o que colocará 
em xeque não só a continuidade da intervenção estatal amortecedora no Brasil, mas a 
trajetória do crescimento da renda real dos trabalhadores.  
 
Fabio Bueno, economista, da Consulta Popular-DF 
24 de agosto de 2009 
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Os impactos da Crise Mundial na Saúde 

 
Ramon Rawache35 

O que transforma o velho no novo bendito fruto do povo será. 

E a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter; 

é nunca fazer nada que o mestre mandar. 

Sempre desobedecer. Nunca reverenciar. 

Belchior 

 

Introdução 

Queremos levantar com esse texto a necessidade do movimento de saúde sistematizar 

o debate da crise mundial com um corte claro no aspecto da saúde e com isso ser capaz de 

elevar nossas bandeiras de lutas para o patamar da o enfrentamento completo da crise. Não é 

intenção desse texto esgotar o debate da crise mundial, mas apenas colocar a importância 

desse debate para o Movimento de Saúde. 

Para tanto, inicialmente é necessário colocarmos em que campo teórico será 

elaborado a análise. Usaremos o materialismo histórico dialético para fundamentar a nossa 

concepção de saúde e para analisar a crise e os seus impactos. 

 

Saúde como construção social 

A saúde é produto do um processo das relações sócias, portanto, a saúde é 

diretamente determinada pelas condições de vida da população. Outro aspecto importante é 

que a saúde, mesmo que de um individuo, não pode ser entendida como um processo 

centrado em um único ser, mas sim produto da coletividade. 

Portanto, as injustiças social, ambiental, financeira são fatores que determinam no 

processo do adoecer da população, ou seja, a forma com que a sociedade se organiza é 

determinante.  

Dados epidemiológicos comprovam essa tese. Mesmo sendo considerado um país 

pobre, Cuba, já na década de 70 tem um perfil epidemiológico no qual as doenças infecto-

contagiosas não ocupam as principais causas de morte, diferentemente de outros países como 

Brasil e México. Pelo contrário, o perfil epidemiológico de Cuba tem características 

semelhantes aos EUA, considerado a potencia capitalista mundial. Ou seja, o que falta em 

poder econômico para Cuba é “compensado” pela distribuição de terra, geração em 

empregos, fim do analfabetismo, não pagamento de dívida e investimento em atenção à 

saúde. 

Essas diferenças também podem ser observadas nas desigualdades regionais que 

temos no nosso país. O Norte e no Nordeste, as regiões mais pobres do país, IDH de 0,706 e 

0,54836 respectivamente, possuem o maior índice de mortalidade relacionado a doenças 

                                                           
35

 Estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, Coordenador Geral da DENEM em 2009, 

Centro Acadêmico XII de Maio gestões de 2006 a 2009 e militante do Enlace - PSOL 
36

 IDH de 1991, quando para o cálculo do índice a renda per capita de um país era menor que a média 

mundial, pequeno acréscimo de renda tinha grande efeito sobre o índice e quando o contrário 

acontecia, o impacto não era na mesma proporção 
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infecto-parasitárias, 7,72% e 6,01% respectivamente37. Enquanto as regiões mais ricas, sul e 

sudeste, possuem índices abaixo de 4,9%. Isso não se deve pelo simples fato de haver mais 

vetores ou agentes etiológicos dessas doenças no norte e no nordeste, afinal sempre houve. O 

diferencial é que no Norte e no Nordeste as relações sociais, as condições de trabalho, a 

degradação da natureza, as condições em geral de vida da população são piores que nas 

outras regiões. 

Inclusive esses índices desiguais se repetem quando vamos comparar o acesso à saúde, 

os gastos realizados em áreas sociais, etc. Em 2003, a média de consultas médicas por 

habitantes no Brasil era de 2,53. Já na região norte era de 1,86 e nordeste 2,33. O sudeste 

detinha 2,8638. Quanto aos gastos em saúde,em 1999, sudeste recebeu 39,31% (segundo 

estudo realizado por Porto 47,02% seria o adequado) enquanto o nordeste ficou com 24,89% 

(segundo o mesmo estudo de Porto deveria receber 33,52%). 

 

Crise Mundial, as diversas faces da mesma moeda 
“O capitalismo? ‘É compreensível que as pessoas não acreditem mais nele’, confessa Tony Blair em pessoa

39
. 

Quando se deixa de acreditar no inacreditável, uma crise de legitimidade, ideológica e moral se soma à crise social, e 

acaba por estremecer a ordem política. A crise atual não é uma crise a mais, equiparável a dos mercados asiáticos 

ou a da bolha da Internet.” 

Daniel Bensaïd 

 

A crise que nos atinge, como deixa claro Daniel Bensaïd, não é uma crise mono-causal, 

nem tampouco uma crise gerada por fatores desconexos. A crise é inerente ao sistema de 

produção que vivemos. 

A razão pela qual Marx rechaça toda explicação mono causal das crises é que 

considera o ciclo industrial e a crise de superprodução nas quais aquele desemboca 

regularmente, como inerentes ao modo de produção capitalista. Este modo de produção está 

baseado sobre a produção mercantil generalizada. É do fato de que os meios de produção 

(incluídas as terras) e a força de trabalho se terem convertido em mercadorias, de onde se 

deduz a relação capital/trabalho assalariado, isto é, o modo de produção capitalista.40 

Não podemos de deixar de fazer uma análise da realidade sem perder de vista as 

complexidades do capitalismo e de suas conseqüências, o momento que vivemos nos impõe 

isso. Os impactos do capitalismo devem ser analisados sistemicamente.  

O período que vivemos é resultado de uma conjunção de vários processos que vem 

sendo “gestados” de longas datas e que convergem e se configuram na atual crise, que para 

além de uma simples crise econômica, é, sobretudo, uma crise da civilização capitalista.  

A crise econômica abala, mesmo que de forma desigual (tendo em vista a forma 

desigual e combinada que o capitalismo se desenvolve), todos os países. A previsão é que em 

2009 o PIB mundial caia 1%, por outro lado a população mundial crescerá em torno de 2,5%, 

em resumo, haverá mais pobreza média. Pelo que os indicadores econômicos mostram, essa 

crise será longa, acirrando a concorrência entre os capitalistas e causando maior exploração da 
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 Fonte Ministério da Saúde 

39 Le Journal du Dimanche, 14 de dezembro de 2008. 
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 Mandel, Enerst. A explicação marxista das crises 
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mão-de-obra, para manter as taxas de lucro. Essa exploração acontecerá quer diretamente 

pela diminuição dos salários, aumento da jornada de trabalho ou pela retirada de direitos. 

Além disso, deveremos ter no final de 2009 um aumento de 10% no desemprego no mundo 

todo, o que em números brutos indica 20 milhões de desempregados41 

  Se de um lado a crise mostra seu lado econômico, de outro, ela mostra uma crise 

ecológica de grandes impactos para a vida humana decorrentes dos destrutivos processos 

industriais, agrícolas, extrativistas e urbanos promovido pela expansão da acumulação 

capitalista. Apoiado pelos governos, essa tal forma de acumulação capitalista, encontra grande 

ajuda nos modelos de desenvolvimentos empregados. No Brasil, o governo Lula da Silva é um 

bom exemplo disso: estimula a lógica de concentração de terras e degradação da natureza 

quando apóia o agronegócio, inclusive com a adoção de leis, como a chamada lei da Floresta 

Zero. 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU vem mostrando que nas 

“melhores estimativas” a temperatura da Terra deve subir entre 1,8 e 4 graus Celsius até 2100. 

Isso é mais que suficiente para causar enchentes, inundações devido o aumento do nível do 

mar, secas, tufões. A Amazônia pode virá uma savana, o que causará mudança dramática na 

temperatura terrestre. Além disso, terras hoje boas para plantio poderão ser hostis ao cultivo 

de vários alimentos. Enfim, uma gama de desastres ambientais pode acontecer colocando em 

cheque a existência humana. 

Toda essa injustiça econômica e ambiental vem acompanhada de uma degradação das 

relações sociais, com aumento da violência, diminuição dos direitos humanos, aumento do 

individualismo, em resumo, acompanhada da barbárie humana. Portanto não devemos ter 

dúvida, não podemos acreditar no capitalismo, só a luta nos resta. 

 

A crise e a saúde  

Entendendo o caráter dessa crise, a saúde é afetada de várias formas. Exploraremos 

alguns pontos. 

 

1 – O impacto financeiro 

O impacto financeiro será o mais notório, posto que os cortes de verbas já vem sendo 

anunciados sem pudor algum. O próprio Governo Federal já mostra nos seus dados os 

seguintes números: em 2008, o orçamento do Ministério da Saúde foi total de R$ 

35.664.078.343,52 e em 2009, é de R$ 25.588.891.542,35, totalizando um corte de R$ 

10.075.186.801,1742. 

Entretanto, não será apenas o corte direto de verba que a saúde terá. O quadro ainda 

piora quando comparamos o serviço público com o privado, o crescimento do setor privado é 

maior, por exemplo: relação de leitos por habitante no setor público é de 0,87, enquanto no 

setor privado é 1,1443. Outro dado alarmante é que enquanto o gasto por habitante para 

usuários SUS, 80% da população, é de 300,00 reais, já o gasto por usurário do setor privado é 

cerca de 3 vezes mais44. E as políticas privatizantes não param por ai, o governo vem se 
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 Fonte Ministério da Saúde 
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preparando para alterar a gestão pública da saúde para Fundações Estatais de Direito Privado 

o que deverá aumentar a lógica privatista. 

Outro ponto de vista a ser avaliado é a arrecadação especifica para a seguridade social, 

onde se encontra os gastos para a saúde, que se faz sobre 3 eixos: “recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, e das contribuições 

sociais dos empregadores (incidentes sobre a folha de salários, o faturamento — COFINS — e o 

lucro — Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL), dos trabalhadores e 50% da receita de 

concursos e prognósticos (loteria)45. 

Acontece que tanto a arrecadação da COFINS quanto a da CSLL deverão cair devido o 

aumento do desemprego e diminuição da produção. O que resulta em perda de orçamento 

para a saúde. Ainda nesse aspecto, desde 1995 apenas 1,7% do PIB tem sido usado para os 

gastos em saúde46, para os anos seguintes já temos previsto uma redução no PIB, o que trará 

uma redução, se essa lógica de gasto continuar, no valor bruto gasto com a saúde. 

 

2 - O impacto na atenção a saúde 

Claramente com corte de verbas haverá uma piora na qualidade da atenção à saúde 

associada a queda na qualidade das condições de trabalho dos trabalhadores da saúde. 

Por outro lado, a crise também afetará o setor privado da saúde. Em 2006 o Brasil 

tinha 2000 operadoras de saúde, que atenderam cerca de 36 milhões de pessoas e 

movimentam R$ 35 bilhões por ano47. Essas operadoras atuam oferecendo vários tipos de 

planos: medicina de grupo, seguro saúde, cooperativas médicas, planos de Santas Casas e 

planos de auto-gestão. E a maioria desses planos, cerca de 75%, são planos de contratos 

coletivos, que são terra sem lei, literalmente, fazendo com que o lucro dessas empresas 

aumentem em detrimento da atenção à saúde da população. 

Os planos coletivos são formados principalmente quando empresas contratam uma 

operadora para “assegurar” a saúde de seus funcionários. Um fato interessante é que as 

empresas que “pagam” planos de saúde para seus funcionários embutem esse gasto nos 

preços dos produtos que vedem. Fora isso, quando o funcionário é demitido perde a cobertura 

do plano, independente se ele esteja no meio de um tratamento, já que não há lei especifica 

nesse caso. 

Mesmo sendo um setor rentável para o capitalismo, a saúde privada não passará ilesa 

pela crise, operadoras menores deverão falir, diante da concorrência. Por outro lado, a falência 

de empresas deverá retirar muitos trabalhadores dos planos de contrato coletivo, que 

lembrando são a maioria, cerca de 75%, ocasionando mais crise nos planos. O que virá com 

tudo isso é falência de planos de saúde, piores condições de atendimento a população 

(inclusive com negação de realização de procedimentos, que já há fora da crise para elevar as 

taxas de lucro). 

Esse efeito cascata termina no aumento de pessoas que necessitarão do SUS, que por 

outro lado sofre com o corte de verbas. Absolutamente nada contra terem pessoas que 
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necessitam do serviço público, o problema é a forma que isso se dá, com a existência do setor 

privado e com o corte de verbas para o setor público. 

 

3 – O impacto no processo-saúde doença 

Como falamos, a doença é derivada das condições de vida da população enquanto 

coletividade. Com a crise mundial, essas condições de vida devem piorar como já mostram os 

números. 

Desemprego, concentração de renda, criminalização dos movimentos sociais, 

sobretudo da pobreza, aumento do preço de alimentos, aumento de impostos, redução de 

direitos, enfim, aumento das injustiças sociais deverá conduzir ao aumento da violência 

urbana, aumento da pobreza, e de outros fatores que modificarão a forma de adoecimento da 

população. 

Hipertensão, depressão, desnutrição, lesões corporais (em decorrência da violência), 

doenças do trabalho (em decorrência da piora das condições de trabalho), doenças infecto-

parasitárias, dentre outras doenças afetarão a população. 

O sistema de saúde não vem se preparando para enfrentar tal situação. Pelo contrário, 

nenhuma política de formação de profissionais para atender essas demandas tem sido 

realizada, há corte de verbas, há piora da qualidade da atenção e das condições de trabalho 

dos profissionais de saúde. 

 

Uma agenda anti-capitalista para enfrentar nos impactos da crise na saúde 

É fundamental diante de tal conjuntura o movimento de saúde apresentar, em 

conjunto com os demais movimentos, uma agenda para a militância. Uma agenda capaz de 

enfrentar a crise e acumular para a classe trabalhadora. 

Nesse aspecto bandeiras como aumento real dos salários, não às demissões, aumento 

do investimento público em áreas sociais, combate a modelos de desenvolvimentos que 

degradam a natureza e aprofundam as desigualdades são importantes, pois refletem nas 

condições de vida da população. 

Por outro lado é necessário apresentar também pautas especificas baseadas na luta 

pelo caráter público do sistema de saúde, reivindicando do SUS suas diretrizes: integralidade, 

universalidade e equidade. Diante disso apresentamos como agenda: 

• Aumento do financiamento público para a saúde, não ao corte de verbas. 

• Fim do setor privado na saúde, seguido do ressarcimento dos cofres público do 
gasto que o SUS tem com o setor privado 

• Não aos modelos privatizantes da saúde: OS, OSCIP, FEDP, porta dupla. 

• Políticas públicas voltadas para a formação de profissionais de saúde 
capacitados a atender a demanda da população 

• Quebra de patentes e distribuição de medicamentos gratuitamente para a 
população. 

• Fim das tercerizações e contratação de profissionais de saúde 

• Defesa da seguridade social como política de proteção social universal 

• Aprovação e regulamentação da Emenda Constitucional no seu texto original. 
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Conjuntura e luta política no médio e longo prazo no Brasil 
 

Mauro Luis Iasi48 
São Bernardo do Campo, maio de 2007. 

 

I. Ponto de Partida 

Toda conjuntura política é a continuidade de um movimento histórico, não podendo 

ser compreendida apenas pelos elementos que se delineiam no quadro presente. O Brasil de 

hoje é o resultado de uma luta de classes e da disputa de projetos políticos materializados 

pelas diferentes classes que atuaram em cada período de nossa história. 

O capitalismo brasileiro desenvolveu-se a partir de uma integração subordinada à 

ordem imperialista, fato que marcou não apenas a identidade da formação social, a estrutura 

de classes e o Estado, mas em grande medida a dinâmica da luta de classes no Brasil. 

Vivenciamos a formação e organização de um proletariado urbano de maneira mais 

profunda e rápida que a consolidação de um burguesia nacional, da mesma forma que o 

desenvolvimento do capitalismo combinou-se com a permanecia de estruturas agrárias 

tradicionais e a sobrevivência de lógicas patrimonialistas e fisiológicas das antigas elites 

oriundas do escravismo e do domínio dos cafeicultores. 

Tal quadro levou a esquerda brasileira a formular, muito influenciada pelas 

elaborações da IC, a tese da etapa democrática nacional da revolução brasileira. Segundo a 

avaliação das vanguardas de esquerda, neste momento hegemonizadas principalmente pelo 

PCB, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e da própria Nação, estariam obstaculizados 

por entraves estruturais que no caso seriam o latifúndio, a dependência imperialista e a forma 

patrimonialista do Estado, ou em outra versão, seu caráter bonapartista (realização pelo alto 

da revolução burguesa). 

Partindo desta constatação, os comunistas defendiam uma estratégia de revolução 

nacional-burguesa, na qual o proletariado deveria aliar-se à setores da burguesia nacional e 

progressista contra o latifúndio e o imperialismo, realizar uma etapa democrática para depois 

acumular forças para uma revolução socialista. 

O auge desta formulação levou o PCB e a classe trabalhadora brasileira à derrota de 

1964 e ao longo período da ditadura. Ao contrário da leitura hegemônica da esquerda (com 

raras exceções, como a POLOP, todas as forças de esquerda, inclusive a maior parte dos 

movimentos de resistência armada, defendiam a lógica da etapa democrática), o capitalismo 

brasileiro desenvolveu-se em aliança pactuada com os setores que supostamente deveriam 

entravar este desenvolvimento, ou seja, o latifúndio e o imperialismo. 
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O Brasil não poderia se caracterizar pelo dualismo do atraso e a modernidade (aliás, de 

inspiração weberiana, como na tese do Brasil Arcaico e Moderno), mas pela forma particular 

de manifestação do capitalismo em sua fase mais desenvolvida: o imperialismo. 

O processo de democratização com o final da ditadura na década de 70, reatualizou 

essa polêmica. Florestan Fernandes, afirmando que o ciclo das revoluções burguesas haviam 

se encerrado, definia o caráter socialista da revolução, no entanto, diante da incompletude de 

tarefas do ciclo burguês inconcluso, criou a expressão de uma revolução socialistas com 

tarefas democráticas em atraso. Tal formulação embasou a concepção política do PT no 

primeiro momento de sua história, buscando diferenciar-se da formulação clássico do PCB de 

uma revolução democrática Nacional, pela afirmação de uma revolução democrática Popular. 

A diferença é que na formulação democrática popular o leque de alianças para realizar, 

ao mesmo tempo, as tarefas em atraso e a ruptura socialista, não poderia incluir a burguesia e 

sim sustentar-se num bloco fundado nos trabalhadores assalariados (urbanos e rurais) e 

demais setores explorados pelo capitalismo, incluindo, no máximo, setores médios 

empobrecidos ou em contradição com a lógica do capital. 

Pouco a pouco, no entanto, o PT transitou desta tese para um pragmatismo político 

que inverteu a relação entre estratégia e táticas, aproximando-se não da tese de uma 

revolução democrática como momento de acúmulo de forças para uma revolução socialista, 

mas para o amoldamento aos limites da ordem do capital, aceitando a tese da 

insuperabilidade das leis econômicas capitalistas e a virtude universal de sua ordem 

institucional. 

O amoldamento do PT não consiste apenas em um desvio tático, um equivoco de 

direções ou na traição de pessoas, mas implica numa profunda inflexão estratégica que altera 

o caráter de classe do projeto antes defendido. Ao defender a refundação de um pacto social 

que inclui a burguesia de qualquer porte (ou seja, incluindo a monopolista), o agronegócio e, 

de fato (ainda que na formulação os exclua) os setores do capital financeiro, o PT se envolve 

não em uma aliança para sustentar seu programa histórico, mas assume os pressupostos 

programáticos de seus aliados. 

A inflexão política e estratégica é ainda acompanhada de alterações qualitativas na 

composição de classe do partido, deformações profundas na organização levando á 

burocratização acentuada das instâncias e rompimento com a frágil democracia interna que 

mantinha as direções sobre tênue controle de suas bases. Estavam dadas as bases para a 

autonomização da direção burocrática e a substituição da classe como sujeito político. 

 

II. Correlação de forças, alianças e governabilidade 

As décadas de 80 e 90 marcaram a correlação de forças e a disputa de dois projetos 

políticos que guardavam estreita relação com os interesses de classe em jogo. De um lado um 

bloco burguês que articulava as reformas necessárias para manter renovada a acumulação 

capitalista nas novas condições do capital mundial; de outro a resistência dos setores 

populares hegemonizados pelo proletariado que apontavam para a raiz capitalista dos 

entraves vividos e, portanto, para uma alternativa democrática popular de horizontes 

socialistas. 

A estratégica do bloco democrático popular constitui-se em formar dois braços de 

ação divididos na ação social de massa que buscava vincular demandas imediatas com o 

caráter anticapitalista e socialista da proposta programática, e em outro campo na ocupação 
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de espaços institucionais via eleições como forma de potencializar a primeira ação e criar as 

condições para, em se chegando a esferas mais estratégicas de poder institucional, realizar 

reformas de caráter anti-monopolista, anti-latifundiário e anti-imperialista. Dado o caráter 

destas reformas e da esperada reação dos setores atingidos, a plena execução do programa 

democrático popular e o início da transição socialista eram vistos como elos e um mesmo 

processo. 

As derrotas eleitorais do PT para Collor e depois FHC, subverteram este programa, 

colocando em primeiro plano a necessidade de ganhar as eleições às custas de uma ampliação 

do leque de alianças e um rebaixamento programático. Diante da resistência dos setores de 

esquerda e da própria inércia da base partidária, esta inflexão só conseguiu se consolidar 

plenamente no quadro da disputa eleitoral de 2002, ainda que tenha amadurecido em um 

longo processo que se inicia no 7º Encontro Nacional do PT em 1990. 

O PT chega ao governo em 2002 com outro projeto estratégico: democratizar as 

relações capitalistas e o Estado. A revolução democrática popular vira apenas democrática. A 

justificativa é a necessidade eleitoral de ampliar as alianças e a falta de “governabilidade” para 

levar à frente o governo. De fato o resultado eleitoral, não por acaso, mas pelo próprio 

funcionamento da institucionalidade burguesa que está aí para isto mesmo, gerou um quadro 

no qual a vitória presidencial não foi acompanhada de um resultado proporcional no Governo 

dos Estados e no Parlamento. 

Em um primeiro momento o núcleo do PT no governo (que substitui de fato a direção 

partidária) construiu uma estratégia de governabilidade que consistia em atrair setores do 

PMDB e do próprio PSDB para uma aliança de centro-esquerda (como se comprova pelas 

declarações aparentemente estranhas durante o ano de 2003 segundo as quais PT e PSDB 

futuramente se converteriam em um único partido, etc.). 

Diante do fracasso desta alternativa, pelo caráter gelatinoso e oportunista do PMDB e 

pela definição do PSDB em manter-se na oposição, o núcleo dirigente manteve a estratégia 

mudando as siglas pela inclusão do PTB, PP e outras, indiferente ao fato que isto implicava em 

uma aliança, de fato, já de centro-direita. 

Mesmo uma aliança espúria como esta poderia se justificar pela necessidade de implantar o 

projeto popular, no entanto a governabilidade seria para dar estabilidade a um governo que 

iniciava a execução de um projeto que não apenas não era popular, mas que representava em 

sua essência a continuidade do projeto conservador, tanto em seus aspectos 

macroeconômicos, suas opções de desenvolvimento, como na continuidade das reformas 

neoliberais exigidas pela lógica da acumulação de capital. Portanto, um governo que passou a 

operar uma política CONTRA a classe trabalhadora. 

A governabilidade alcançada serviria, não para aprovar elementos pactuados de um 

programa que tendia aos interesses populares ainda que limitado à reformas burguesas, mas 

para viabilizar as exigências dos setores do grande capital: a reforma da previdência, as 

parcerias público e privadas, a liberação dos transgênicos, a lei de falências, a flexibilização dos 

direitos trabalhistas. 

Não se tratou de uma aliança com setores progressistas para evitar a hegemonia de 

setores mais conservadores, mas de uma aliança com setores conservadores (como podemos 

qualificar Sarney, Maluf e Jefferson, senão como o que há de mais conservador e deformado 

na política brasileira) para disputar a direção do governo e seu horizonte burguês contra a 

antiga direção do PSDB-PFL. 
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O resultado desta alternativa foi o desarmar da classe trabalhadora para a disputa real 

da luta de classes, subordinando-a à defesa de um governo que de fato representava um 

projeto que não era mais o seu. 

Não é verdade que era a única alternativa. A governabilidade e a sustentação de um governo 

popular não pode se restringir ás alianças e acertos na corrompida estrutura parlamentar 

representativa da ordem burguesa, o que, aliás, levou a direção do PT ao pântano da troca de 

favores, da distribuição de cargos no governo, da aprovação das emendas de parlamentares, 

ao financiamento de campanha dos “aliados” e a mais descarada corrupção. 

Um verdadeiro governo popular pode e deve buscar compensar a ausência de apoio 

institucional na organização autônoma das massas e na luta das classes que sustentam seu 

projeto, como provam as experiências em curso na Venezuela, na Bolívia e Equador, assim 

como toda a experiência histórica dos trabalhadores. No entanto, o governo Lula em nenhum 

momento chamou á classe trabalhadora a se organizar e participar ativamente na execução 

das tarefas de governo e na sustentação de qualquer política. O papel dos trabalhadores se 

reduziu a votar, e continuar votando. 

No lugar da sustentação popular o governo lançou mão da cooptação dos movimentos 

e instituições organizadas da classe, seja pela liberação pontual de verbas, distribuição de 

cargos, seja pela negociação dos interesses da cúpula burocrática, ainda que abrindo mão dos 

reais interesses daqueles que estas diziam representar, como fica claro na negociação da 

reforma trabalhista e sindical com as centrais que uma vez garantindo seu poder negociam a 

flexibilização dos direitos. 

A metamorfose que ocorreu é que uma força política que pretendia inovar a forma de 

fazer política acabou por se amoldar a forma antiga. Estamos diante de uma forma muito 

conhecida: manipular o apoio de massa para sustentar um projeto que esconde atrás do véu 

enganoso dos interesses “nacionais”, do “interesse comum”, os reais interesses da burguesia e 

da continuidade da acumulação capitalista. 

 

III. Classes, correlação de forças e projetos políticos 

O amoldamento do PT na ordem do capital (ao que parece a resistência dos setores de 

esquerda do PT não estão conseguindo reverter tal tendência) cria um quadro desfavorável na 

correlação de forças para o próximo período. 

Uma vez que a luta de classes continua se estruturando a partir da contradição não 

resolvida no ciclo anterior, ou seja, a manutenção da acumulação capitalista e suas diversas 

conseqüências, ou a superação revolucionária da ordem do capital e a atualização de uma 

alternativa socialista, o enfraquecimento da expressão política da classe trabalhadora só pode 

fortalecer o pólo do capital. 

Este enfraquecimento não se deu por esquerdismo dos que romperam com a 

sustentação da política do atual governo, mas exatamente pela adesão do PT ao projeto que 

sempre combateu, uma vez que se pede a adesão das forças de esquerda para sustentar o 

retorno à um projeto popular, mas para sustentar o atual rumo como fica evidente pelas 

definições que se anunciam no segundo mandato de Lula e o aprofundamento de sua 

governabilidade á direita. 

A inflexão à direita da expressão política da classe não pode ser a única responsável 

pelo enfraquecimento desta classe no período. De fato vivemos uma derrota profunda que é a 

base material da inflexão política e que pode ser resumida em dois fatores: a reestruturação 
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produtiva do capital levada á termo nas décadas de 80 e, sobretudo, nos anos 90, e o 

desmonte dos países em transição socialista a partir do colapso da URSS. 

Estes fatos nos colocaram em uma defensiva prática e teórica e tornaram base para as 

deformações que culminaram no amoldamento do PT à ordem. No entanto tal amoldamento 

não é apenas uma mera conseqüência, mas um fator que acabou por aprofundar a derrota e 

consolidar a visão hegemônica que é quem do reformismo social democrata. 

A classe trabalhadora que havia no início do ciclo encontrado sua fusão e passava de 

sua conformação de classe em si para o amadurecimento de um projeto político que a faria 

transitar para a possibilidade de converter-se no sujeito histórico portador de um projeto 

próprio de sociabilidade para além do capital, volta a se fragmentar, diluir-se em indivíduos 

isoladas com projetos parciais amolados aos limites da atual ordem do capital. 

Ao mesmo tempo a burguesia recompõe-se como classe e encontra em seu Estado o 

zeloso defensor dos seus interesses gerais, liberando-a para a livre concorrência que garantirá 

seus interesses particulares. Não precisa impor seus interesses na luta contra a resistência 

direta dos trabalhadores, pode fazê-lo por meio do Estado que tem a capacidade de 

transformar seus interesses particulares apresentando-os como se fossem gerais. 

É o que ocorre com o atual PAC. Todas e cada uma das medidas são claras 

manifestações do interesse em potencializar o crescimento econômico como condição prévia 

para qualquer demanda social. O crescimento interessa a todos. E tudo isto a despeito que o 

crescimento da economia capitalista brasileira se deu nas últimas cinco décadas produzindo a 

mais brutal concentração de renda, às despeito do fato de que entre 1940 e 1990 o PIB 

brasileiro quase quintuplicou enquanto que o salário mínimo perdeu pais de 60% de seu valor, 

a despeito de no período intenso de crescimento os 20% mais pobres perderam metade de sua 

renda passando de 4% do PIB para 2% enquanto os 10% mais ricos passaram de 39% para 53% 

do PIB no mesmo período, a despeito da transformação do latifúndio tradicional e agronegócio 

concentrar renda, agredir o meio ambiente e empobrecer a população rural. 

A correlação de forças se tornou desfavorável aos trabalhadores porque sua expressão 

política produziu uma distorção, criando uma aliança pluriclassista no âmbito das expressões 

políticas e do Estado que não corresponde aos interesses de classe reais em disputa. Enquanto 

o PT diluído numa aliança de centro direita disputa a hegemonia da direção do projeto burguês 

com setores de direita, a classe trabalhadora e uma real alternativa de esquerda parecem não 

existir no cenário político. O debate se resume a quem vai executar as medidas de consenso e 

com que identidade: será as reformas que garantam a continuidade da acumulação de capitais 

dirigidas por forças “progressistas” ou por forças “reacionárias”. 

Mas, não estaria a classe trabalhadora inserida nesta correlação de forças apoiando o 

governo Lula pela lógica sensata de evitar a alternativa neo-liberal? Não seria apenas uma 

pequena parte da esquerda radical que teria por seus próprios equívocos se colocado fora do 

jogo? 

Caso seja verdade esta versão não teremos muitos problemas. A esquerda é pequena 

e débil, dividida e desorganizada, tendo com muita dificuldade mantido relações e vínculos 

com as massas e setores reduzidas da classe trabalhadora, portanto, até por sua dimensão não 

poderia impor uma alteração significativa na correlação de forças que, portanto, deveria estar 

satisfatória aos trabalhadoras. 

No entanto, não vemos uma correlação favorável na qual as massas trabalhadoras em 

alianças com setores “progressistas” como o PP de Maluf, o PMDB de Sarney, os empresários 
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do agronegócio e outros setores “populares”, impõe seus interesses contra o PSDB e o PFL. 

Pelo contrário, é o próprio PT que tem apresentado as demandas que interessam ao grande 

capital, ou seja, resta apenas a pergunta: quem representa a esquerda na suposta aliança de 

centro esquerda? 

O que de fato ocorre é que a aliança das expressões políticas não significa a alianças 

das classes que estas buscam representar. O PT participa do pacto consensual das classes 

dominantes representando os trabalhadores, mas não apresenta os interesses destes 

trabalhadores. Ao mesmo tempo o PSDB se coloca como oposição ao governo, enquanto sua 

classe de fato o sustenta, pois são seus interesses que ali se expressão. 

O desdobramento no curto e médio prazo desta correlação de forças só pode 

favorecer aos setores do capital que tem não apenas a hegemonia da política aplicada no atual 

governo como a alternativa de oposição que pode sucedê-lo para continuar mantendo a 

mesma política. 

Não nos surpreenderíamos se Lula articular ele mesmo esta incrível passagem para um 

governo, por exemplo, de Aécio Neves, pedindo como é óbvio apoio aos trabalhadores no 

sentido de evitar o “retrocesso” ou algum fantasma de coisa pior. 

 

IV. O Longo prazo e o horizonte da estratégia 

Ao garantir, no médio prazo, as condições da continuidade da acumulação de capital 

com uma governabilidade de centro direita, impondo uma derrota à classe trabalhadora, o 

atual governo não prepara as condições para um governo popular, mas aplaina o caminho para 

a continuidade do domínio burguês. 

Ao abrir mão de um governo popular, nos moldes ainda que limitados da proposta 

democrática popular (como defendem os valentes companheiros da esquerda do PT, mas que 

foram derrotados em uma disputa na qual não encontramos nenhuma evidência que possa ser 

revertida), o núcleo dirigente do PT transformou o horizonte estratégico na estratégia do 

horizonte, ou seja: uma linha imaginária que se afasta quanto mais dela nos aproximamos. 

A alternativa socialista se transformou numa meta moral platonicamente irrealizável. 

Como disse Lula em um debate: um Estado de espírito. Os socialistas seriam aqueles que 

administram com espírito de justiça, democracia e solidariedade a economia capitalista, 

enquanto que os burgueses são mesquinhos e gananciosos. 

A crítica socialista se converte em uma crítica moral. Nós vimos onde foi parar este 

“genoino” moralismo. Abdicando de uma alternativa popular de governo que tencionasse os 

limites da ordem e apoiado na organização popular e da classe trabalhadora aprofundasse a 

dinâmica da luta de classes criando condições de uma ruptura revolucionária, a atual 

alternativa desarma a classe, desmobiliza suas organizações (pela cooptação ou pelo 

abandono) e fortalece a burguesia preparando o terreno para que a classe burguesa retome o 

controle direto de seu governo. 

Apesar dos interesses burgueses não estarem de nenhuma forma ameaçados (O 

ministro Tarso Genro respondendo a uma pergunta de um reporte da Veja afirmou que o 

RISCO É ZERO!), é evidente que os patrões não confiam em seus esforçados serviçais e 

prefeririam expressões políticas mais confiáveis. 

No médio prazo, portanto, a atual opção de caminho político leva não à possibilidade 

de um governo popular, mas a retomada de governos diretamente burgueses.  
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Ocorre que este desfecho, consolidando o governo atual e preparando o retorno 

diretamente burguês, mais que desarma a classe trabalhadora, a derrota e viabiliza a 

continuidade da acumulação capitalista. Esta é a boa notícia. 

A continuidade da exploração capitalista com o grau de contraditoriedade que daí 

deriva, em um momento histórico de contradição entre o avanço das forças produtivas e as 

atuais relações sociais de produção que ameaçam a inviabilizar a reprodução social da vida em 

escala planetária, produzirá contradições que atacaram diretamente a classe trabalhadora e 

suas condições de vida e trabalho. A contradição entre as medidas do PAC e os funcionários do 

ministério do meio ambiente não é mais que uma pálida expressão desta contradição em 

movimento. 

Isto significa que no médio e longo prazo (infelizmente minha avaliação, ao contrário 

do que supõem alguns, é que tal processo não se dará no curto prazo) estaremos vivendo um 

novo processo de fusão da classe trabalhadora, primeiro por suas lutas específicas, depois 

cada vez mais em confronto com a lógica do capital, reatualizando a possibilidade de 

converter-se em classe para si na defesa da alternativa socialista. 

Tal processo poderá se acelerar pela natureza e dinâmica da crise do capital (tanto 

nacional como internacional) e pela capacidade dos setores de esquerda em reconstruir as 

condições subjetivas da ação revolucionária. No entanto, tais períodos de transição costumam 

apresentar estágios acentuados de desagregação antes que uma nova fusão se apresente. 

Entre as tarefas de constituição destas condições subjetivas esta um urgente acerto de 

contas com a formulação estratégica da revolução brasileira, mais precisamente a superação 

definitiva da teoria da etapa da revolução democrática. 

A teoria das etapas só tinha algum sentido no momento de transição tardia do 

feudalismo ao capitalismo, como no caso da Alemanha na década de 50 do século XIX. 

Pressupõe uma luta dos trabalhadores em aliança com a burguesia contra classes feudais e um 

Estado absolutista, em um estágio de baixo desenvolvimento das forças produtivas de tipo 

capitalista e em uma estrutura de classes de transição na qual se mesclam classes típicas das 

relações capitalistas e classes pré-capitalistas. No máximo a teoria das etapas poderia se 

justificar nos momentos iniciais da formação social capitalista no Brasil que apresentava 

condições que se desfizeram muito rapidamente a partir da década de 50. 

O Brasil é um país capitalista de desenvolvimento monopolista avançado, como uma 

estrutura de classes capitalista, com um Estado Burguês moderno e extremamente eficiente, 

inserido plenamente na ordem capitalista mundial como um de seus pólos estratégicos. Isto 

implica que as contradições que se produzem em nossa sociedade são já contradições da 

ordem capitalista, não derivada de nenhum, atraso ou gargalo de desenvolvimento nacional 

produzido por permanência de setores ou interesses pré-capitalistas. 

A constatação que se torna evidente é que estamos em uma etapa socialista da 

revolução. A simples afirmação disto não resolve o problema, como a própria experiência do 

PT nos ensinou. É necessário tirar as conseqüências práticas desta formulação, tanto nas 

táticas de alianças, como nas formas de luta econômica e política, como das táticas de luta 

eleitoral e institucional, assim como nos modelos de organização e vias de luta revolucionária. 

As alianças estratégicas devem se pautar pelo objetivo principal de isolar a burguesia 

monopolista e seus aliados apresentando os interesses socialistas como o caminho de unificar 

toda a humanidade na luta por sua sobrevivência contra a iminente catástrofe que a 
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permanência da ordem capitalista anuncia. A partir de agora toda luta, por mais específica que 

seja, já é uma luta anticapitalista e que deve assumir a forma de uma luta socialista. 

Isto não significa a ausência de mediações táticas, mas, agora mais que nunca, a 

firmeza estratégica deve definir os limites da flexibilidade tática. 

Dado o caráter anticapitalista imediato e socialista e projeto, dado a necessidade de 

isolar a burguesia e as forças capitalistas, dada a funcionalidade da ordem institucional 

burguesa para manter a dominação e perpetuar as condições da acumulação de capital, as 

forças revolucionárias devem construir espaços próprios de poder, com autonomia e 

independência de classe. Somente com base nesta autonomia é que se pode arriscar disputar 

espaços comuns na institucionalidade da ordem burguesa. 

Disto deriva que o eixo estratégico é a constituição de espaços de poder popular 

acumulando para a constituição de um quadro de dualidade de poder que didatize o 

antagonismo dos projetos em luta, de um lado a permanência do capital, de outra a 

possibilidade de emancipação humana no socialismo. Até que ponto estes espaços vão ou não 

se mesclar com espaços institucionais ou postos ocupados na ordem institucional burguesa é 

uma questão que só a correlação de forças futura pode responder, no entanto, parece 

evidente que a perda da autonomia e independência de classe e a flexibilização da estratégia 

socialista é o caminho para a derrota da alternativa revolucionária. 

 

V. Costurando o longo prazo através da ação política imediata: três movimentos nacionais e 

um destino 

O caráter socialista da revolução brasileira, o fechamento definitivo do ciclo da suposta 

revolução democrática, implica em desafios práticos para os revolucionários. O ciclo que se 

fechou com o amoldamento do PT é na verdade é um fenômeno mais amplo. 

A entrada em cena da classe trabalhadora no final dos anos 70 revelou uma fusão de 

classe que se expressou na criação de formas de organização, desde as mais imediatas até 

aquelas que alcançaram dimensão nacional. Entre estas últimas podemos destacar três: o 

próprio PT, a CUT e o MST. 

Cada uma delas em seu campo sofreu um processo próprio de desenvolvimento, no 

entanto pertencem a um mesmo campo comum, qual seja, encontram-se nos limites de uma 

formulação democrática popular. Não porque houvesse uma superposição de seus quadros e 

direções, ainda que de fato houve, mas porque expressam um certa momento da luta de 

classes no Brasil e confluíram para a formulação de um grande projeto político que 

hegemonizou as lutas sociais nas últimas décadas. 

Em síntese este projeto pode ser resumido na mobilização de setores sociais a partir 

de suas demandas específicas, organizá-los e colocá-los em luta por objetivos transformadores 

que deveriam culminar em uma alternativa socialista. Todos estes movimentos nacionais 

trabalhavam com o horizonte da proposta democrática popular e partilhavam de uma crítica 

às formulações democráticas nacionais como as do PCB (de forma menos enfática o MST). 

Comungavam da certeza de que o acúmulo de forças nos movimentos sociais abriria a 

possibilidade de um governo democrático popular que iniciando reformas poderia levar a 

passagem para o socialismo. 

Até pela incrível força e viabilidade política destes movimentos, foi alcançado 

patamares organizativos em uma dimensão que podemos mesmo considerar inédita na 

esquerda brasileira, não esquecendo que o PCB na década de 50 e 60 contava com uma 
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estrutura organizativa considerável. Entretanto a não realização plena da estratégia 

democrática popular, as derrotas da classe trabalhadora nos anos 90, e a manutenção 

prolongada dos movimentos reivindicatórios, foram desenvolvendo uma compreensível 

tendência ao pragmatismo. 

Ao lado deste processo vemos que a classe em luta que se fundiu e criou organizações, 

cada vez mais vê estas organizações se instituírem em espaços cristalizados, com normas, 

regulamentos e práticas que, no limite, tendem à burocracia. 

Este não é um destino inescapável, mas o resultado da organização de uma classe que 

esperava ir além da ordem do capital construindo o socialismo, mas se vê obrigada a 

sobreviver por um tempo prolongado nos limites da ordem que queria negar. 

O desfecho da trajetória do PT e da CUT fecham o ciclo de maneira didática e 

dramaticamente claras: amoldam-se e se transformam em instituições burocráticas da 

sociedade civil, ou seja, da sociedade burguesa. A grande pergunta passa a ser: e o MST? 

Seria o MST o terceiro movimento nacional a seguir o caminho dos dois primeiros e 

acomodar-se? O primeiro de um novo ciclo que se abre? 

A forma atual do MST é a própria situação paradoxal tencionada entre estas duas 

tendências, mas que pela materialidade tende à acomodação. A diferença é que parece haver, 

talvez de forma mais enfática que nos outros dois, uma resistência contra a tendência à 

burocratização e ao acomodamento. 

Como não acreditamos que o desvio burocrático é causado pelo reformismo traidor 

das direções do PT e da CUT (ainda que haja pequenas e grandes traições e muito 

reformismo), não podemos acreditar que a resistência contra a deformação burocrática se 

deva às qualidades morais e revolucionárias de seus líderes. Parece que existe um diferença de 

ordem qualitativa entre o PT e a CUT como expressão de uma burocracia partidária e sindical e 

a situação do MST como movimento de luta pela reforma agrária. A forma mais eficiente de 

cooptar o MST e selar seu desfecho burocrático é fazer a reforma agrária. 

No entanto, a lógica atual da acumulação de capital no campo não exige mais esta 

“tarefa supostamente em atraso”, pelo contrário, a reforma agrária é uma ameaça ao pleno 

desenvolvimento do capitalismo no campo e a acumulação do agro negócio. Isto pode 

significar que o espaço de amoldamento, em se tratando do MST, é menor que aquele que a 

CUT e o PT encontram como instituições da sociedade civil-burguesa. 

Ao mesmo tempo, todavia, a transformação gradativa da base social que luta pela 

terra em assentados, gera um tencionamento que acaba por produzir não poucos problemas 

no caráter e na dimensão do movimento, sendo, inegavelmente, um foco que tende a 

fortalecer o acomodamento burocrático e a política pragmática. 

A questão de fundo e a mais relevante nesta atual contradição é a seguinte: a plena 

realização dos objetos imediatos daqueles que lutam pela terra, assim como daqueles que 

estão assentados, podem ser alcançados mantendo-se atual forma capitalista da sociedade 

brasileira? Não será possível supor que a permanência da lógica capitalista acabe por levar ao 

monopólio e a transnacionalização da estrutura agrária brasileira, o que destruirá qualquer 

condição de sobrevivência de uma agricultura cooperativizada, coletiva, familiar ou auto-

sustentada? 

O MST e a luta pela terra é um bom exemplo de nossa premissa de que de agora em 

diante toda luta por mais específica que seja, é já uma luta pelo socialismo. O MST fará, pelo 

menos assim esperamos, parte contraditória de dois processos: do encerramento do ciclo 
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passado e da retomada das lutas que levarão a reunificação de nossa classe e da atualização 

do projeto socialista. Não podemos saber se mantendo a mesma forma, ou até que ponto 

passando por rupturas, mas as formas só existem como mediação de certos conteúdos que se 

precisam seguir seu movimento, rompem as velhas formas e criam novas. 

No curto e médio prazo a esquerda, ainda muito debilitada, buscará se reorganizar, 

sofrerá ao lado da classe a derrota que se processou sobre ela, não aceitará o lugar entre as 

expressões políticas que se autonomizaram e participam do pacto das elites, por isso parecerá 

em um primeiro momento isolada. Mas buscará se credenciar para participar da próxima fusão 

que colocará nossa classe em movimento, não com a pretensão de dirigi-la, mas de constituir-

se com ela e através dela, em vanguarda que apresente perante a humanidade, novamente e 

de forma revigorada, nossa alternativa socialista e comunista. 

 

 

O que foi o “Programa Democrático e Popular” do PT? 
 

João Machado49 

 

Um dos temas que tem sido discutido nos debates preparatórios ao I Congresso do P-

SOL é o antigo “Programa Democrático e Popular” (PDP) do PT. Das teses incluídas no Caderno 

de Teses, uma, “P-SOL com o povo rumo ao socialismo”, apresentada pelos companheiros da 

APS e por outros companheiros, faz da defesa deste programa um dos seus eixos. Duas outras, 

porém, fazem-lhe críticas severas. A tese “Fortalecer a estratégia socialista, inserindo o PSOL 

nas lutas para derrotar o governo Lula, agente de Bush, e suas reformas neoliberais!”, 

apresentada pela CST, diz que o PDP “embasou a política de conciliação de classes” e, com sua 

“lógica de ‘ruptura democrática’ no marco da institucionalidade e das alianças com os partidos 

da burguesia”, levaria “inevitavelmente à sua capitulação”. 

Já a tese “Um programa socialista, classista e internacionalista para a Revolução 

Brasileira”, encabeçada por Plínio Sampaio e defendida também, entre outros militantes, pelo 

coletivo Socialismo e Liberdade, diz que, a partir de “uma leitura equivocada da realidade 

brasileira”, ou seja, da “suposição de que haveria significativo espaço para reformas sociais 

progressivas nos marcos do capitalismo dependente”, o PDP constituía “uma visão que 

permitia a construção de um projeto de mudanças por dentro do Estado, sem a ruptura com o 

capitalismo, como se a direção formal do Estado assegurasse a garantia de um patamar ou 

uma etapa de tarefas democráticas, antimonopolistas e antiimperialistas”. E diz ainda que 

“esta visão programática que norteou o PT traduziu-se, e na prática ganhou forma, na 

estratégia institucional de ocupação do Estado brasileiro”. A tese também afirma que o PDP 

defendia “uma política de alianças com partidos e setores das classes dominantes”. 

As críticas ao PDP destas duas teses seguem, portanto, a mesma linha. No entanto, se 

pretendem falar do “Programa Democrático e Popular” que foi efetivamente aprovado pelo 

PT, ambas estão incorretas. O que elas descrevem como características deste programa tem 

pouca ou nenhuma relação com o que ele dizia textualmente. 

                                                           
49

 Militante do Enlace/PSOL. 

Publicado em 01/12/2008 por Enlace. 



 
44 XXII COBREM – 14 a 22 DE JANEIRO DE 2010 – NATAL/RN 

O PDP foi aprovado em 1987, no 5º Encontro do PT, como parte da suas Resoluções 

Políticas. Ora, em 1987, a URSS e seu antigo bloco ainda não haviam desmoronado; o governo 

sandinista estava à frente da Nicarágua, e em outros países da região (especialmente El 

Salvador) estava em curso um grande processo de lutas. O “socialismo cubano” permanecia 

uma grande referência política para a maior parte dos militantes do PT. Ou seja, a referência 

dos petistas no socialismo era muito forte. Neste contexto, não é surpreendente que as 

Resoluções Políticas do 5º Encontro do PT tenham sido as mais à esquerda de toda a história 

deste partido. 

O 5º Encontro foi a base da definição da linha para a campanha presidencial de 1989 

(em 1987 o processo Constituinte brasileiro ainda estava em curso, e o PT defendia o mandato 

presidencial de quatro anos e a realização das eleições ainda em 1988). Na verdade, suas 

resoluções contribuíram positivamente para as feições de esquerda e de classe que a 

campanha presidencial de Lula teve em 1989, em linhas gerais. 

Se, no processo de debate do Congresso do P-SOL, esta avaliação do significado geral 

do “Programa Democrático e Popular” está sendo contestada por algumas teses, a melhor 

forma de dirimir esta dúvida é examinar cuidadosamente o texto das Resoluções Políticas que 

o lançaram. Além disso, a leitura de partes fundamentais destas resoluções não tem interesse 

hoje apenas para uma contenda de interpretação: ela ainda é útil como subsídio para a 

discussão programática que o P-SOL está fazendo. 

O exame do texto de 1987 será feito a seguir, então, procurando destacar todos os 

momentos em que a concepção do “programa democrático e popular” e de temas correlatos 

aparece. Esta expressão aparece vinculada a um governo, um programa, uma alternativa, um 

conjunto de reformas e uma frente. Para enfatizar, vamos destacar (com negrito) todas as 

vezes em que a expressão “democrático e popular” aparece. 

A primeira menção já aparece na Introdução das Resoluções Políticas (que tem o 

subtítulo: “O Momento Atual e as Tarefas do PT” e vai até o parágrafo 24; diz respeito a 

governo, e está no parágrafo 12. Como o raciocínio está vinculado ao parágrafo anterior e ao 

posterior, é útil reproduzir os três: 

11. Parece claro que uma saída para a crise econômica, identificada com os interesses da 

grande burguesia monopolista, continuará encontrando resistências em nível social e político, da parte 

da classe trabalhadora e dos setores médios (micro, pequenos e médios empresários, produtores rurais e 

urbanos), aflorando contradições entre estas classes e setores contra a grande burguesia. 

12. Inegavelmente — embora ainda não haja uma política detalhada do PT a esse respeito — 

tem crescido a influência do partido junto aos setores médios, mais, talvez, pelo profundo insucesso do 

governo e menos por nossa ação direta. É preciso, então, definir uma correta política de alianças, atrair 

esses setores, numa tática centrada na mobilização popular, para engrossar a luta dos trabalhadores 

contra a transição conservadora e pela instalação de um governo democrático e popular. 

13. Uma tática particular, que seja capaz de atrair micro e pequenos empresários urbanos e 

rurais para o pólo dos trabalhadores, deve compreender uma plataforma (incorporando suas principais 

reivindicações), um plano de ação, que defina as linhas práticas e as compatibilize com o plano de luta 

dos trabalhadores, e uma política de intervenção do PT, que oriente o partido sobre quando, como e 

onde agir para implementar essa tática.  (…) 

 

A idéia do “governo democrático e popular” era vinculada, então, uma política que 

buscaria atrair setores médios para uma aliança com os trabalhadores, numa “tática centrada 

na mobilização popular”. 
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Um pouco mais adiante, no final a Introdução, é caracterizada a alternativa 

democrática e popular: 

22. A situação de crise do governo, de recessão e de ameaça às bandeiras populares na 

Constituinte impõe uma série de tarefas ao PT que, — embora reconheça não estarem colocadas na 

ordem do dia para a classe trabalhadora, nem a luta pela tomada do poder, nem a luta direta pelo 

socialismo — combate por uma alternativa democrática e popular. Trata-se, portanto, de uma 

conjuntura de acumulação de forças na qual a política do Partido terá de dar conta de três atividades 

centrais: 

a) a consolidação das diretas em 1988, com eleições gerais e presidencialismo, e a ocupação de 

espaços institucionais nas eleições, para as quais devemos lançar o maior número possível de 

candidatos. A candidatura do companheiro Lula à Presidência da República, ao mesmo tempo que 

encarna a posição de independência de classe defendida pelo Partido, dará aos trabalhadores maior 

consciência e organicidade política nesta fase de acúmulo de forças. A candidatura Lula (…) estará 

apoiada num programa que será mais do que um simples rol de exigências e medidas isoladas: deverá 

sintetizar um novo discurso político e servir de instrumento de politização, de disputa ampla com outros 

setores e de atuação junto ao povo. O programa não se resume a um conjunto de reformas 

democráticas e populares pelas quais lutamos: envolve também uma crítica e uma disputa a partir de 

uma visão anticapitalista e socialista, em relação à ordem vigente e aos valores políticos e ideológicos 

dominantes na sociedade. (…) 

b) a organização do PT, como força política socialista, independente e de massas; 

c) a construção da CUT, por meio de um movimento sindical classista, de massas e combativo, e 

a organização do movimento popular independente. 

(…) 

24. A realização de eleições diretas gerais em 1988, qualificadas por um programa democrático 

e popular de mudanças e reformas econômico-sociais com garantia de liberdade políticas e sindical, para 

a construção de um amplo movimento sindical e socialista de trabalhadores, é nossa resposta aos 

problemas sociais no momento atual da luta de classes. A crise da transição conservadora é a crise 

específica de uma certa forma de dominação burguesa, e não a crise geral do Estado ou do regime, uma 

crise de tipo revolucionário. O que está em questão é a possibilidade de conquista de um governo 

democrático e popular, com tarefas antimonopolistas, antiimperialistas, antilatinfundiá rias, de 

democratização radical do espaço e da sociedade — tarefas estas que se articulam com a negação da 

ordem capitalista e com a construção do socialismo. 

Este parágrafo conclui a Introdução do texto. 

 

A luta por uma “alternativa democrática e popular” fica então caracterizada como uma 

política de “acumulação de forças”, necessária pela impossibilidade da luta direta pela 

conquista do poder pelos trabalhadores e pelo socialismo. Um “governo democrático e 

popular” não seria ainda um governo socialista. Por outro lado, realizando tarefas 

“antimonopolistas, antiimperialistas, antilatinfundiárias, de democratização radical”, este 

governo estaria articulado com a negação da ordem capitalista e com a construção do 

socialismo. 

Em seguida, o texto tem uma parte com o subtítulo “O Programa Democrático-

Popular”, com um único parágrafo (o  25), que lista os principais pontos deste programa. Entre 

eles, estão: 

- Pelo rompimento com o FMI, pela realização de auditoria interna (Observação: o contexto 

permite supor que a referência é a uma auditoria da dívida pública interna), e contra o pagamento da 

dívida externa; 

(…) 
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- Controle das remessas de lucros ao exterior; 

- Desvalorização da dívida interna, criando assim uma nova fonte de investimentos em áreas 

sociais; 

- Reforma tributária como instrumento para aumentar a arrecadação de impostos e distribuir a 

renda, gravando o capital, a grande propriedade territorial, as heranças e as doações; 

(…) 

- Direito ao ensino público e gratuito em todos os níveis para todos, com a proibição de o Estado 

destinar verbas para escolas privadas; 

- Criação de um sistema único de saúde estatal, público, gratuito, de boa qualidade, com 

participação, em nível de decisão, da população, por meio de suas entidades representativas; 

estatização da indústria farmacêutica; 

- Estatização dos serviços de transporte coletivos; 

- Estatização da indústria do cimento, para viabilizar um vasto programa de construção de 

habitações populares; 

- Estatização do sistema financeiro, garantindo crédito ao pequeno e médio produtor agrícola e 

industrial; 

- Reforma agrária sob controle dos trabalhadores (…); 

- Reforma urbana que assegure o direito de todos à moradia, com desapropriação de terras 

ociosas a baixo custo e pagamento a longo prazo, além de financiamento da casa própria á população, 

sem juros e compatível com a renda familiar; 

(…) 

- Congelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade, sob controle popular e 

estabelecimento de critério social para tarifas, taxas e serviços públicos; 

- Direito aos trabalhadores de se organizarem em comissões de empresas e acesso dos 

trabalhadores às informações econômicas e contábeis das empresas. 

- Política de elevação dos salários, buscando rapidamente repor as perdas salariais e devolver o 

poder de compra de acordo com os índices calculados pelo DIEESE; 

(…) 

- Reajuste mensal automático dos salários e remunerações, pensões e proventos dos 

aposentados de acordo com os cálculos do DIEESE; 

- Aposentadoria aos 30 anos de serviço para homens e aos 25 anos para mulheres, sem limite 

mínimo de idade e sem prejuízo para as aposentadorias especiais conquistadas por algumas categorias 

de trabalhadores; 

- Jornada semanal máxima de 40, horas, sem redução dos salários; 

- Estabilidade no emprego. 

- Contra o programa nuclear paralelo e todas as iniciativas que resultam em deterioração do 

meio ambiente e da ecologia. 

 

A parte seguinte das Resoluções Políticas tem o título de “Objetivo Estratégico do PT: 

Socialismo”. Está subdivido em duas seções, uma sobre “A Conquista do Socialismo”, a outra 

sobre a “A Construção do Socialismo”. A primeira trata do processo de conquista do poder, e 

esclarece o sentido da “alternativa democrática e popular”. 

29. Evidentemente, a construção da sociedade socialista não é algo totalmente novo e diferente 

em relação às formas de luta e de organização dos trabalhadores no seu dia-a-dia. (…) Mas as formas de 

organização fundamentais que surgem na luta cotidiana no interior da sociedade burguesa e que têm 

maior importância para a luta socialista são as que nascem da auto-organização dos trabalhadores, as 

formas de luta pelo controle operário nas fábricas (a partir da generalização das comissões de fábrica e 

de empresa) e de controle popular nos bairros. 
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30. Essas formas embrionárias de poder proletário são escolas de auto-organização e 

participação política dos trabalhadores, que apontam no sentido da construção de um socialismo 

efetivamente democrático, em que o poder seja exercido pelos próprios trabalhadores e não em seu 

nome. 

31. Entretanto, essas experiências, em si, não resolvem a contradição do socialismo com o 

capitalismo. Mesmo porque, quanto mais amplas elas se tornam, maior é a resistência da burguesia 

dominante à sua existência. (…) Para resolver as contradições sociais e políticas do sistema capitalista é 

fundamental que todas estas experiências de luta e de organização operárias, populares e democráticas 

sirvam como eixo de preparação e organização das classes trabalhadoras para a conquista do poder e a 

construção do socialismo. 

32. Por isso, no enfrentamento cotidiano contra as táticas repressivas e/ou de concessões da 

burguesia, os trabalhadores terão que empregar táticas que retirem as massas da influência da 

burguesia e as levem a conquistar o poder. Nesse sentido, é preciso distinguir as atividades que partem 

da situação existente em cada momento e procurem fazer com que os trabalhadores tomem consciência 

da necessidade de conquista do poder das atividades que se destinam à conquista imediata do próprio 

poder. 

33. Muitos companheiros não fazem esta distinção, não compreendem o processo de mediação 

que deve existir entre o momento atual, por exemplo, em que as grandes massas da população ainda 

não se convenceram de que é preciso acabar com o domínio político da burguesia, e o momento em que 

a situação se inverte e se torna possível colocar na ordem do dia a conquista imediata do poder. Dessa 

forma, seu discurso, pretensamente revolucionário, não é entendido pela população e pelos 

trabalhadores e, em vez de contribuir para a organização e a luta no sentido da conquista do poder e da 

construção socialista, a desorganizam e a transformam na luta de pequenos grupos conscientes e 

vanguardistas. 

34. Por outro lado, companheiros que consideram inevitável a adoção de uma via revolucionária 

para a conquista do poder contrapõem essa escolha à tática dos movimentos sociais que lutam por 

reformas. Reforma e revolução são consideradas por eles como termos e práticas antagônicas. 

Entretanto, nenhum país que tenha feito revolução deixou de combinar essas lutas, dando maior ênfase 

a uma ou outra de acordo com a situação política concreta. A luta por reformas só se torna um erro 

quando ela acaba em si mesma. No entanto, quando ela serve para a educação das massas, através da 

própria experiência de luta, quando ela serve para demonstrar às grandes massas do povo que a 

consolidação, mesmo das reformas conquistadas, só é possível quando os trabalhadores estabelecem 

seu próprio poder, então ela serve à luta pelas transformações sociais e deve ser combinada com esta. 

 

Estas passagens acrescentam duas idéias importantes. A primeira é a ênfase na auto-

organização dos trabalhadores. A segunda é que a luta por reformas é parte da educação das 

massas, é uma maneira de fazer “as grandes massas do povo” entenderem que a consolidação 

das conquistas só seria possível com o estabelecimento do poder dos próprios trabalhadores. 

Mais adiante no texto, o parágrafo 63 faz uma síntese do sentido do programa 

democrático e popular: 

63. Se é verdade que a burguesia, por meio de seus partidos, enfrenta dificuldades para 

legitimar o projeto de dominação que é a Nova República, é também verdadeiro que no campo das 

classes trabalhadoras ainda não se construiu um projeto alternativo a essa dominação, apesar da 

existência do PT. Essa é a principal tarefa do PT no período histórico em que vivemos. Dizendo com todas 

as letras: a disputa da hegemonia na sociedade brasileira, com base num programa democrático-

popular, capaz de unificar politicamente os trabalhadores e conquistar a adesão dos setores médios da 

cidade e do campo. Tal programa deve sintetizar tanto a nossa oposição à Nova República e à transição 

conservadora quanto apontar no sentido da reorganização socialista de nossa sociedade. 
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Nesta síntese, são enfatizadas a busca da unificação política dos trabalhadores e a 

busca da adesão dos setores médios, e é reafirmado que o programa deve apontar “no sentido 

da reorganização socialista de nossa sociedade”. 

Pouco depois, o parágrafo 65 reforça a idéia de a alternativa democrática representar 

uma via para construir uma “alternativa estratégica à dominação burguesa”: 

65. A alternativa que o PT deve apresentar não pode se limitar a ser uma alternativa à Nova 

República. Ao contrário, trata-se de uma alternativa estratégica à dominação burguesa neste País, com 

o objetivo de realizar as transformações econômicas, sociais e políticas exigidas pelos trabalhadores e 

demais camadas sociais exploradas pelos monopólios. 

 

A questão da “acumulação de forças” é retomada nos parágrafos 66 a 69; é útil citar o 

conjunto destes parágrafos. 

66. A luta por uma alternativa democrática e popular exige uma política de acúmulo de forças, 

que parte do reconhecimento de que não estão colocadas na ordem do dia, para as mais amplas massas 

de trabalhadores, nem a luta pela tomada do poder, nem a luta direta pelo socialismo. Essa política de 

acúmulo de forças pressupõe que o PT realize três atividades centrais: 

a) sua organização como força política socialista, independente e de massas; 

b) a construção da CUT, por meio de um movimento sindical classista, de massas e combativo, e 

a organização do movimento popular independente; 

c) a ocupação dos espaços institucionais nas eleições, com a eleição de deputados, vereadores e 

representantes nossos para os cargos executivos. 

67. Embora a questão da tomada do poder não esteja colocada na ordem do dia, é fundamental 

que o PT não apenas se construa como um partido que tem por objetivo a construção do socialismo, mas 

que se apresenta para toda a sociedade como um partido socialista. Isso significa que uma das nossas 

tarefas fundamentais é a luta pela constituição do movimento dos trabalhadores como um movimento 

claramente socialista, de generalização de uma consciência socialista entre os trabalhadores. Isso 

implica não apenas as tarefas de educação e formação política de massa, mas, principalmente, abordar 

as tarefas de conjuntura do ponto de vista da luta pelo socialismo, introduzindo, sempre, um 

componente de denúncia e crítica anticapitalista na atividade de massa do PT. 

68. O PT deve apresentar-se como uma opção real de governo, com um plano econômico de 

emergência, capaz de tirar o Brasil da crise em que está afundando e de melhorar a situação dos 

trabalhadores e da maioria do povo, bem como com propostas de real democratização do País, que se 

expressarão na luta por uma Constituição progressista, nas lutas por autonomia e liberdade sindical, por 

Diretas-Já, etc. 

69. O PT deve, igualmente, adotar táticas que permitam aumentar sua força eleitoral em 88. No 

atual quadro do País, considerando as expectativas que parte significativa da população deposita no PT 

como alternativa à Nova República e ao PMDB, o crescimento e as eventuais vitórias eleitorais do 

Partido são componentes importantes do processo de acumulação de forças. 

 

A parte seguinte do texto tem o título “A Alternativa Democrática e Popular e o 

Socialismo”. Sintetiza, mais uma vez, o sentido geral desta concepção. 

Os parágrafos 70 e 71 dizem o seguinte: 

70. A alternativa que apresentamos à Nova República e à dominação burguesa no País é 

democrática e popular, e está articulada com nossa luta pelo socialismo. 

71. Um programa e um governo democrático e populares — os dois componentes de nossa 

alternativa — são o reconhecimento de que só uma aliança de classes, dos trabalhadores assalariados 

com as camadas médias e com o campo, tem condição de se contrapor à dominação burguesa no Brasil. 
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Em seguida o texto nega explicitamente o “etapismo” e a idéia de uma aliança com a 

burguesia na construção da alternativa proposta, que eram defendidos pelo PCB: 

72. É por isso que o PT rejeita a formulação de uma alternativa nacional e democrática, que o 

PCB defendeu durante décadas, e coloca claramente a questão do socialismo. Porque o uso do termo 

nacional, nessa formulação, indica a participação da burguesia nessa aliança de classes — burguesia que 

é uma classe que não tem nada a oferecer ao nosso povo. 

 

O parágrafo 73 critica a consigna de “governo dos trabalhadores”, com o argumento 

de que ela não considera a necessidade de “acumular forças”: 

73. As propostas que proclamam a necessidade e a possibilidade imediata de um governo dos 

trabalhadores evitam a discussão sobre qual a tática, qual a política para alcançar este objetivo. Na 

prática, superam a luta reivindicatória da luta política, por não compreenderem a necessidade da 

acumulação de forças. A retórica aparentemente esquerdista recobre a ausência de perspectivas 

políticas e uma concepção limitada, atrasada, das lutas reivindicatórias. 

 

Os parágrafos 74 e 75 reafirmam e desenvolvem a idéia de que a luta por uma 

“alternativa democrática e popular” representa uma tentativa de criar condições para o 

socialismo. Além disso, o parágrafo 75 repete a crítica ao “etapismo” e nega qualquer 

possibilidade de uma etapa de “capitalismo popular”. Afirma que, não existindo uma “etapa 

democrático-popular”, um “governo democrático e popular” só poderá se efetivar com o 

enfrentamento da resistência capitalista e uma “ruptura revolucionária”, bem como com a 

adoção, concomitantemente com as “tarefas democráticas e populares”, de medidas de 

caráter socialista. 

74. Na situação política caracterizada pela existência de um governo que execute um programa 

democrático, popular e antiimperialista, caberá ao PT e aos seus aliados criarem as condições para as 

transformações socialistas. 

75. Nas condições do Brasil, um governo capaz de realizar as tarefas democráticas e populares, 

de caráter antiimperialista, antilatinfundiário e antimonopólio — tarefas não efetivadas pela burguesia 

— tem um duplo significado: em primeiro lugar, é um governo de forças sociais em choque com o 

capitalismo e a ordem burguesa, portanto, um governo hegemonizado pelo proletariado, e que só 

poderá viabilizar-se com uma ruptura revolucionária; em segundo lugar, a realização das tarefas a que 

se propõe exige a adoção concomitante de medidas de caráter socialista em setores essenciais da 

economia e o enfrentamento da resistência capitalista. Por estas condições, um governo desta natureza 

não representa a formulação de uma nova teoria das etapas, imaginando uma etapa democrático-

popular e, o que é mais grave, criando ilusões, em amplos setores, na possibilidade de uma nova fase do 

capitalismo, uma fase democrática e popular. 

 

Ou seja: o “programa democrático e popular” deve constituir-se numa ponte entra a 

situação atual, em que não há condições para uma luta direta pelo poder dos trabalhadores e 

pela construção do socialismo, e uma situação em que esta luta estará obrigatoriamente 

colocada. Além disso, a vinculação destes dois momentos é reforçada com a afirmação de que 

medidas de caráter socialista começariam a ser adotadas desde o início do governo. 

Tudo isto deixa claro que, na interpretação do texto de 1987, o “programa 

democrático e popular” teria o caráter de um programa de transição (ainda que este termo 

não seja usado). 
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A parte seguinte das Resoluções Políticas de 1987 aborda “A Política de Alianças do 

PT”. É importante citar alguns parágrafos para que fique clara a concepção de alianças sociais e 

eleitorais explicitada. 

85. Por tudo isso, é chegada a hora de o PT definir uma política de alianças, baseada em seu 

programa e na independência de classe dos trabalhadores, que leve em conta a correlação de forças 

hoje existente na sociedade brasileira. Essa política inclui alianças táticas e estratégicas com setores 

interessados no fim da dominação burguesa. 

(…) 

Alianças Estratégicas: A Frente Única Classista 

89. Temos que buscar alianças com as forças que atuam no movimento operário e popular e, 

principalmente, dentro do movimento sindical, para nos opormos à burguesia e à ideologia dominante. 

90. Isso significa que devemos tomar a iniciativa nas bases dos partidos que se reivindicam 

comunistas, socialistas e de trabalhadores, propondo, publicamente, a unidade de ação política da classe 

trabalhadora. 

Alianças Estratégicas: A Frente Democrática e Popular 

91. A frente única classista — que engloba todos os trabalhadores assalariados — não é 

suficiente para derrotar a dominação burguesa neste país. Para isso, é necessária uma aliança de todos 

os setores que, por suas contradições com a burguesia, estejam dispostos a marchar com os 

trabalhadores na luta pelo poder. Para o PT, não há aliança estratégica com setores da burguesia. 

92. Os setores que chamamos normalmente de camadas médias e pequena burguesia — sendo, 

estes últimos, trabalhadores e também proprietários de seus meios de produção — embora tenham 

interesses comuns com a burguesia (por exemplo, algumas camadas de pequenos proprietários vivem da 

exploração do trabalho assalariado, ainda que em pequena escala) têm, também, profundas 

contradições com o capitalismo, que os coloca cotidianamente sob ameaça de arruinamento e de 

proletarização. 

93. Na luta pelo socialismo, deverão ser levadas em conta reivindicações e interesses de outros 

setores populares, que são alijados de seus direitos e são vítimas da opressão, das injustiças e da 

violência do sistema capitalista. O proletariado urbano e rural é a força principal do processo de 

transformação para o socialismo. O operariado industrial é seu setor mais importante, concentrado e 

capacitado a dirigir o processo revolucionário. Os camponeses pobres e os assalariados urbanos são os 

principais aliados do proletário. Setores amplos, como a camada semiproletarizada, marginalizada do 

mercado de trabalho e de consumo, que tem características explosivas de manifestação, precisam ser 

ganhos para uma perspectiva revolucionária. Há também setores urbanos numerosos que, por suas 

contradições com o sistema burguês, podem ser atraídos para o bloco revolucionário. Localizam-se aí a 

intelectualidade progressista e democrática e os pequenos proprietários. 

94. É claro que, numa aliança deste tipo, haverá uma disputa permanente entre os 

trabalhadores assalariados e os setores pequeno-burgueses. Por isso, é fundamental que a classe 

trabalhadora forje sua unidade interna, para assim conseguir conquistar a hegemonia no conjunto da 

frente democrática e popular. 

As Alianças Táticas 

95. A partir da definição geral das alianças estratégicas, que visam reunir e organizar em torno 

da classe trabalhadora os setores médios, teremos uma linha para estabelecer, aqui e agora, táticas em 

torno das lutas contra a Nova República na Constituinte e nas lutas sociais. Prevalecerá sempre a 

priorização das alianças dentro das classes trabalhadoras; mas não devemos — resguardada a 

independência do PT — deixar de realizar alianças táticas com forças políticas em torno de objetivos 

imediatos ou a médio prazo. 

(…) 

Alianças Eleitorais 
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103. As alianças eleitorais são mais complexas e exigem uma discussão sobre cada processo, 

sobre a situação objetiva de cada cidade, do estado ou do País, sobre as regras eleitorais, os outros 

candidatos e os objetivos de nosso Partido em cada eleição. 

104. De maneira geral, somos pelo lançamento de candidatura própria, com programas de 

governo e posição sobre os problemas nacionais. Entendemos necessário construir nossa própria força 

eleitoral e eleger candidatos petistas, mas não afastamos a hipótese de coligações, alianças eleitorais, 

frentes e coalizões. (…) 

 

Fica claro que não deveria haver alianças eleitorais com a burguesia; as alianças 

buscadas com a “frente democrática e popular” são com os trabalhadores e os “setores 

médios”. O eixo dela, de qualquer maneira, deveria ser constituído pela “Frente Única 

Classista”. 

Seguem-se partes do texto que tratam da política sindical, da presença do PT no 

movimento popular e do centenário da Abolição. A questão das alianças eleitorais é retomada 

na parte: “A Campanha Eleitoral de 1988”, que começa com o seguinte parágrafo: 

185. A política de alianças eleitorais do PT necessita estar de acordo com esses componentes 

relacionados ao conteúdo e aos objetivos gerais da campanha (…). Nesse sentido, os critérios políticos 

para eventuais alianças eleitorais devem ser: 

a) oposição ao Governo Sarney, à Nova República, à transição conservadora e à direita em 

geral; 

b) compromisso efetivo e seguro com os pontos centrais do programa municipal proposto pelo 

PT; 

c) apoio às reivindicações e participação nas lutas dos trabalhadores e movimentos populares. 

186. Iniciativa, junto às bases dos partidos que se reivindicam comunistas, socialistas e de 

trabalhadores, propondo publicamente a unidade de ação política da classe trabalhadora. 

187. Junto a isso, devemos avançar na construção de uma frente democrática e popular, o que 

significa sensibilidade e iniciativa do PT junto a setores de partidos não vinculados diretamente à classe 

trabalhadora mas que, se estiverem em conflito com a política hegemônica da burguesia, podem 

reforçar a luta democrática dos trabalhadores. 

a) Ao lado desta orientação, definimos três objetivos gerais: 

 

• derrotar a Nova República e a direita em todos os níveis (nacional, estadual e municipal); 

• reforçar a luta democrática dos trabalhadores, aumentar as bases sociais e conquistar largos 

setores de massa para a proposta do PT; 

•   obter saldos políticos, organizativos, e eleitorais para o PT. 

b) Tomando esse conjunto de posições e de critérios, colocados a partir do item 185, decidimos: 

•  excluir composições eleitorais com partidos que dão sustentação à Nova República e ao 

conservadorismo direitista (PDS, PL, PTB, PFL, PMDB). No caso deste último, eventuais dissidências em 

oposição à linha oficial devem ser avaliadas caso a caso. No caso do PCB, embora seja um partido que dê 

sustentação à Nova República, é preciso levar em conta eventuais evoluções de sua política e de suas 

bases rumo à oposição. Quanto ao PC do B e PSB, devemos tomar iniciativas políticas que possibilitem ou 

a evolução desses partidos para apoio ou relação com o PT. Quanto ao PDT, é um partido de oposição à 

Nova República, favorável ao presidencialismo e às eleições diretas para presidente em 1988. No 

entanto, é um partido dominado pelo populismo, no qual convivem facções burguesas, setores 

socialistas e trabalhistas. Nesse sentido, qualquer aliança eleitoral com esse partido deve ser analisada 

pontualmente; 

• avaliar a situação do PCB, PC do B e PSB com o sentido de o PT tomar iniciativas políticas que 

possibilitem ou a evolução desses partidos para posições defendidas pelo PT ou a aração de setores 

desses partidos para apoio ou relação com o PT; 



 
52 XXII COBREM – 14 a 22 DE JANEIRO DE 2010 – NATAL/RN 

• a partir dos critérios definidos e da perspectiva de acúmulo de forças, o PT deve incluir em sua 

política de alianças o PH e o PV. 

c) Uma vez estabelecida a política geral de alianças eleitorais, compete aos Diretórios 

Municipais sua aplicação, cabendo recursos ao Diretório Regional e ao DN, que acompanharão os 

encontros e as políticas de alianças em cada município. 

 

Depois da discussão das eleições de 1988, as Resoluções Políticas concluem-se com 

uma parte sobre a construção do PT. 

Todas estas citações deixam bastante claro o sentido geral do “Programa Democrático 

e Popular” de 1987: uma ponte entre uma situação em que a luta direta pelo poder dos 

trabalhadores não é possível, e uma situação em que ela seria possível e necessária. Além 

disso, são feitas inúmeras referências a luta contra a burguesia e a choques de classe com ela. 

A participação eleitoral e a conquista de postos eletivos são caracterizados como “política de 

acumulação de forças” — o que é muito diferente de uma política de transformação por 

dentro do Estado ou de “ruptura” no marco da institucionalidade. As alianças buscadas são dos 

trabalhadores com setores médios, e não com a burguesia: não constituem a proposta uma 

política de conciliação de classes. Além disso, as bandeiras listadas no programa (parágrafo 25) 

são claramente bastante avançadas e radicais. 

Isto não significa que este programa não tivesse limitações ou não pudesse ser 

questionado em algumas de suas formulações. 

Pode-se questionar, por exemplo, a admissão da possibilidade de alianças eleitorais 

com o PDT, com eventuais dissidências do PMDB, ou ainda com o PSB, o PV ou o PH. O PDT, 

por exemplo, era então, de conjunto, um partido burguês, talvez até mais do que hoje — a 

caracterização de “um partido dominado pelo populismo, no qual convivem facções 

burguesas, setores socialistas e trabalhistas” não deixa claro que o próprio “populismo” tem 

um caráter burguês. Quanto ao PSB, seu vínculos com o movimento dos trabalhadores nunca 

foi forte, e seu caráter de classe podia ser questionado, ainda que ele adotasse formalmente 

uma definição socialista (convém lembrar, no entanto, que ainda não era o PSB de Ciro Gomes, 

completamente descaracterizado) . O mesmo vale para o PV e o PH — com a diferença de que 

eram partidos muito mais reduzidos. Com maior razão, estas dúvidas se aplicam às eventuais 

dissidências do PMDB. 

No entanto, a possibilidade de dúvidas quanto à correção de alguma destas possíveis 

alianças é distinta da afirmação de que, segundo a concepção adotada, o PT buscaria alianças 

com a burguesia e praticaria a colaboração de classes. É razoável dizer que o sentido geral da 

política de alianças eleitorais proposto era correto. 

Também se pode argumentar que o sentido da “política de acumulação de forças” não 

estava inteiramente claro, e que ela poderia dar lugar a um processo de adaptação à 

institucionalidade. Este argumento hoje parece forte, principalmente porque sabemos que 

esta adaptação, de fato, aconteceu. É importante lembrar, no entanto, que a acumulação de 

forças proposta não se limitava à conquista de postos eletivos institucionais: incluía a 

organização do PT como partido socialista e de um movimento sindical classista e combativo, 

bem como de um movimento popular independente. E incluía ainda a “educação das massas” 

sobre a necessidade da luta pelo socialismo. Além disso, embora inegavelmente a ocupação de 

postos institucionais implique aceitar riscos de adaptação, são riscos que não podem ser 

evitados, se não quisermos nos restringir à marginalidade política. Estes riscos devem ser 
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assumidos e combatidos com salvaguardas e contrapartidas (fortalecimento do eixo no 

movimento social, etc.). Afinal, ninguém (ou quase ninguém) no P-SOL hoje nega, por exemplo, 

a importância da eleição de parlamentares. 

A grande maioria da esquerda do PT, em 1987, aceitou a referência geral do 

“programa democrático e popular”, e procurou aprovar emendas que reforçassem seu sentido 

geral anticapitalista. Por exemplo: o parágrafo 75 foi redigido a partir de uma emenda ao 

texto-base proposta pela DS (ou seja, a DS de 1987, que era uma organização socialista, cujas 

posições políticas eram completamente distintas das posições atuais da “Tendência DS do PT” 

assimilada ao governo Lula), e depois foi negociada com outros setores da esquerda, e 

negociada também com a Articulação (que era a corrente majoritária). A Articulação tinha 

então muitos setores de esquerda (a Articulação de Esquerda ainda não havia se separado 

dela). 

Quando nos lembramos que a conseqüência direta da política aprovada no 5º 

Encontro foi a memorável campanha de 1989, e não o processo de degeneração do PT a partir 

dos anos 90, esta posição da ampla maioria da esquerda do PT parece , ainda hoje, ter sido 

correta. Se devemos buscar erros na trajetória da esquerda do PT anterior a 2002 — e, dado o 

que aconteceu depois com a maior parte da esquerda do PT, não é possível negar que houve 

erros —, devemos encontrá-los nas opções feitas principalmente da segunda metade dos anos 

90 em diante — não em 1987, quando a evolução geral do PT ainda apontava para a esquerda. 

Com relação à campanha de 1989, podemos dizer que a orientação de 1987 seria 

mantida, no fundamental. As Diretrizes para a Elaboração do Programa de Governo aprovadas 

no 6º Encontro Nacional do PT, de junho de 1989, até avançaram na explicitação do caráter do 

“governo democrático e popular”, quando disseram: 

(…) um governo democrático e popular terá de se colocar a serviço dos interesses populares, dos 

trabalhadores, dos pequenos produtores e pequenos proprietários, das camadas médias da sociedade. 

(…) Um governo como esse, forçosamente, terá de enfrentar-se com os interesses dominantes na 

sociedade brasileira, que se expressam, hoje, na dívida externa, no monopólio da terra, no papel do 

Estado e no domínio do capital financeiro, industrial, monopolista, sobre a economia. 

Daí que nossos adversários principais são os credores internacionais, os latifundiários, os 

banqueiros, os grandes oligopólios, além dos grupos privados, associados à burocracia civil e militar, que 

controlam o Estado brasileiro. (…) Assim, qualquer política que pretenda resolver os problemas sociais e 

econômicos do País terá de se enfrentar com os interesses desses setores da classe dominante. Por isso, 

não se fará a reforma agrária, não se suspenderá o pagamento da dívida externa, nem se promoverá 

uma reforma tributária e administrativa sem se chocar com o latifúndio, com os credores internacionais, 

com as grandes fortunas e com a burocracia civil e militar.(…) 

 

Parece claro que há limites objetivos, de ordem institucional, para que o PT apresente, 

hoje, um programa de reformas sociais e por democracia. Sendo assim, o PT e os demais 

partidos e forças que elegerem Lula presidente terão de realizar uma mobilização social para, 

inclusive, emendar a Constituição e criar também, condições para a implementação do 

Programa de Ação do Governo”. 

É o caso de registrar, no entanto, que já houve um pequeno recuo nas Bases do PAG 

aprovadas no mesmo Encontro: a bandeira da estatização do sistema financeiro foi substituída 

por uma formulação mais vaga de “aumentar o controle” sobre o sistema financeiro, 

“podendo-se chegar, inclusive, à estatização” (houve um vivo debate no Encontro sobre este 

tema; os setores mais á esquerda do PT defenderam a manutenção da formulação anterior). 



 
54 XXII COBREM – 14 a 22 DE JANEIRO DE 2010 – NATAL/RN 

De qualquer maneira, podemos estar certos de uma coisa: se Lula tivesse sido eleito 

em 1989, e procurasse colocar em prática a orientação definida nas Resoluções Políticas do 5º 

Encontro (e do 6º Encontro), com seu “programa democrático e popular”, seu governo seria 

completamente diferente daquele que começou em 2003. A presença do PT no governo teria 

sido usada para começar um processo de transformações sociais e de enfrentamento com a 

burguesia brasileira e com o imperialismo, que teria, inicialmente, um vínculo com o 

socialismo mais forte do que tiveram até agora os processos em curso na Venezuela, na Bolívia 

ou no Equador. O sentido de um “governo democrático e popular” seria esse, e com a 

presença de um partido mais enraizado do que em qualquer dos três países, e de um 

movimento sindical e popular mais organizado e autônomo do que na Venezuela. 

Naturalmente, esta especulação histórica tem uma validade limitada; mas serve para ilustrar o 

tipo de governo que o PT estava se propondo a fazer. 

Voltando ao debate das teses para o Congresso do P-SOL: a linha de conciliação de 

classes, de transformações por dentro do Estado e do sistema capitalista, que as duas teses 

críticas ao “programa democrático e popular” descrevem, pode ter sido a visão de setores 

minoritários da Articulação já em 1987. Trata-se de uma hipótese mais do que plausível. Neste 

caso, no entanto, estes setores não tiveram força no interior da própria Articulação para 

propor ao partido a sua aprovação. 

Por outro lado, depois do desmoronamento da URSS e do seu “campo”, e da crise 

ideológica que atingiu grande parte da esquerda em todo o mundo, e diante das pressões 

decorrentes do crescente participação institucional que o PT passaria a sofrer depois de 1988, 

tudo isto nos marcos de um processo de mudanças do capitalismo (globalização neoliberal, 

privatizações, desindustrialização) que debilitaram a classe operária, esta linha de 

transformações nos marcos do capitalismo ganhou peso crescente na direção da Articulação e 

de outros setores do PT, que formaram, a partir de 1995, o “campo majoritário” do PT. É bem 

conhecido que, desde o início dos anos 90, o PT sofreu um processo de moderação crescente 

(interrompido parcialmente no Encontro de 1993, quando uma aliança à esquerda foi 

majoritária). 

Um momento significativo deste curso mais moderado aconteceu já com a aprovação 

das Bases do Programa de Governo de 1994. Seu subtítulo foi “Uma Revolução Democrática no 

Brasil”, e a formulação de uma “revolução democrática” ganhou mais peso do que as idéias de 

uma “alternativa democrática e popular”, de um “programa democrático e popular”, e de um 

“governo democrático e popular”, que continuaram presentes. De modo geral, a ênfase em 

uma “verdadeira revolução democrática no Brasil” tinha um caráter de classe menos nítido do 

que a “alternativa democrática e popular”. Do mesmo modo, o vínculo com a luta pelo 

socialismo, e o objetivo de criar condições para a luta pelo poder dos trabalhadores, foram 

bastante diluídos (ainda que não tenham desaparecido) . 

Este fato pode ser considerado paradoxal, pois o período entre 1993 e 1995 foi o único 

em que a Articulação ou o “campo majoritário” que a sucedeu perderam a maioria na direção 

para uma aliança formalmente à sua esquerda. Ocorre que esta aliança “de esquerda” foi um 

movimento antes defensivo do que ofensivo, na trajetória do PT. E a “esquerda” de então 

incluía militantes como Rui Falcão e Cândido Vacarezza, que já seriam parte do “campo 

majoritário” desde a sua formação, em 1995, além de Arlindo Chinaglia, que um pouco depois 

seria um dos formadores do “Movimento PT”. 
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O Programa de 1994, de fato, foi o resultado de um compromisso entre a maioria da 

direção do PT, formalmente mais à esquerda, e o próprio candidato, que indicou pessoalmente 

o Coordenador do Programa de Governo, bem como diversos membros da direção da 

campanha. 

O curso “moderado” se acentuaria depois, como é bem conhecido. Apesar disso, no 

texto programático aprovado no último Encontro realizado pelo PT antes da eleição de Lula 

(no Encontro de Olinda, em dezembro de 2001), chamado Concepção e Diretrizes do Programa 

de Governo, aparecem ainda as expressões “programa democrático e popular” e “governo 

democrático e popular”. Neste texto, aliás, ainda estão presentes idéias como a de que o 

governo Lula realizaria uma “ruptura global com o modelo existente” e romperia com o FMI, 

entre outras idéias tradicionais do PT. Por estas razões, embora muito mais moderado do que 

o programa de 1987, o texto Concepção e Diretrizes ainda pode ser considerado um texto de 

esquerda. 

O programa oficial da candidatura, no entanto, não tomou como base estas Diretrizes. 

Aprovado já em 2002, depois de Lula ter imposto a coligação com o Partido Liberal e ter 

divulgado a tristemente famosa Carta ao Povo Brasileiro, teve muito pouca relação com elas. 

Neste programa — chamado caracteristicamente Um Brasil para Todos — a expressão 

“democrático e popular”, ou alguma assemelhada, não aparece nem uma única vez. Tampouco 

aparece sequer uma vez a expressão (já mais moderada) lançada em 1994, “revolução 

democrática”. 

Trata-se de um fato importante para podermos entender a evolução do PT: mesmo 

com a moderação desde meados dos anos 90, a linha de transformações nos marcos do 

capitalismo jamais foi aprovada de forma explícita oficialmente pelo PT, nem mesmo no 

Encontro de 2001, realizado em Olinda, o último Encontro do PT antes de o Lula tornar-se 

presidente e impor ao partido uma guinada radical. Ainda que a linha não-socialista fosse 

majoritária na direção do “campo majoritário” do PT desde muito tempo, até 2001 o peso da 

esquerda do PT, as posições de setores de base do próprio “campo majoritário”, bem como a 

lógica da disputa política com o governo FHC, impediram que ela fosse oficializada no partido. 

Por outro lado, a moderação crescente foi levando ao uso cada vez menor dos termos 

“programa democrático e popular” ou “governo democrático e popular”, termos que eram 

identificados com uma linha mais à esquerda, e estes termos foram relegados a um segundo 

plano, até ficarem completamente ausentes do programa da candidatura Lula em 2002. Ou 

seja, a moderação do programa do PT já não foi feita em nome do “programa democrático e 

popular”; e tanto em 2002 quanto depois, Lula não falou de “programa democrático e 

popular” e muito menos de “governo democrático e popular”. 

Outro erro das teses críticas ao PDP citadas acima está na avaliação de que uma parte 

importante da explicação da degeneração do PT deve ser buscada no programa que adotou. 

Este argumento não seria convincente, ainda que o PT tivesse adotado oficialmente um 

programa muito mais moderado. O setor dirigente do PT não foi levado à capitulação diante 

do capitalismo e do Estado burguês por uma tentativa de aplicar um programa mal concebido. 

Na realidade, Lula e seu grupo, à medida que o tempo passava, foram dando cada vez menos 

importância a qualquer programa. Lula no governo não pôs em prática sequer a “Carta ao 

Povo Brasileiro” de 2002, que, embora representasse um aceno para a classe dominante, 

principalmente para os setores financeiros, quando dava garantias de respeito total aos 

“contratos”, ainda dizia que o modelo econômico de FHC seria mudado. 
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A degeneração do PT não se explica por um erro de programa. Se este fosse o 

problema básico, o programa poderia ser corrigido, quando o erro ficasse claro. A degeneração 

do PT se explica pela integração crescente à institucionalidade burguesa e pelo abandono de 

qualquer preocupação programática; ou seja, pela escolha de uma adaptação pragmática às 

regras vigentes. Não foi o resultado de uma análise incorreta da realidade brasileira, da 

“suposição de que haveria significativo espaço para reformas sociais progressivas nos marcos 

do capitalismo dependente”. Esta interpretação, aliás, é excessiva e injustificadamente 

generosa e condescendente com Lula e o grupo dirigente do PT (e com os setores do partido 

que se curvaram às suas imposições). 

Para resumir: Lula e a maioria do PT não erraram na análise; simplesmente se 

adaptaram, mudaram de lado na luta de classes. 

Por outro lado, se a linha do PT tivesse sido desde 1987 (quando o programa 

democrático e popular foi aprovado) o que as teses citadas dizem, a campanha de 1989 teria 

sido outra; e não seria compreensível que tantos militantes de esquerda — inclusive muitos 

signatários das duas teses — tivessem ficado no PT até recentemente. 

Para concluir, duas observações. A primeira: o que a tese da APS chama de “programa 

democrático e popular” corresponde muito melhor ao que este programa foi para o PT. E este 

programa constitui, ainda hoje, uma referência útil para as reflexões da esquerda socialista 

brasileira. No entanto, não faz sentido querer retomar hoje o mesmo programa de 1987. Não 

se trata apenas de que não devemos ser saudosistas do velho PT. A questão chave é que o 

debate sobre um programa socialista hoje (que deve se articular com um programa de 

transição) deve ser obrigatoriamente mais complexo do que o realizado em 1987, e deve levar 

em conta as enormes transformações por que o mundo passou desde então. O socialismo é 

uma necessidade cada vez maior, dado o desastre do capitalismo neoliberal, e dadas suas 

repercussões negativas sobre o planeta, sobre as relações humanas, sobre a civilização, etc. 

Neste quadro, os argumentos para sua defesa e aspectos fundamentais de um programa para 

viabilizá-lo já não serão os mesmos de 1987. 

A segunda observação é muito pontual, e constitui, basicamente, uma pergunta. A tese 

apresentada pela APS inclui a proposta de uma “plataforma de caráter antineoliberal e 

afirmativa das necessidades mais objetivas dos trabalhadores, por uma vida digna”, 

considerada “uma síntese importante para a unificação dos setores democráticos, operário e 

populares e numa frente antineoliberal fincada na organização social de base e na mobilização 

da sociedade para construir uma alternativa de esquerda ao neoliberalismo”. Esta formulação 

(que foi pouco desenvolvida e ficou pouco clara na tese) pretende ser uma atualização das 

propostas de “programa democrático e popular” (defendida enfaticamente pela tese) e de 

uma “frente democrática e popular” (que deveria se combinar a defesa do programa, como no 

texto de 1987)? Ou trata-se já de outra formulação? 
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Manifesto: A Luta Pela Saúde Em Um Projeto Popular para o Brasil. 

Carta de Natal  

“...para edificares, destruirás e plantarás...” 

Canto das Comunidades Eclesiais de Base 

 

Ocorreu em Natal, entre os dias 1° e 4 de maio, o I Seminário Livre pela Saúde – 20 

anos de SUS: A Luta pela Saúde no Brasil de hoje. Organizado pelo Centro Acadêmico de 

Medicina Nelson Chaves (CANECA) da UFRN, pela Liga Acadêmica de Saúde da Família, 

Comunidade e Educação Popular (LASFACE), pela REDE – articulação em Saúde (coletivo 

estudantil) e pelo Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Potiguar, aglutinou por 

volta de 100 participantes, entre estudantes e trabalhadores, dos estados do Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Pará, Ceará e Minas Gerais, em 4 dias de debates ricos. Trazemos 

nessa carta um pouco de nossas reflexões durante esse evento buscando expor à sociedade 

brasileira os principais pontos debatidos e trazer alguns apontamentos que para nós, 

contribuirão nos rumos da luta do movimento estudantil de saúde e do movimento sanitário 

em geral.  

 

Um ciclo que se encerra 

  Vivemos um momento de crise na luta social brasileira. Crise de projeto político de 

todo um dito campo “democrático-popular” que hegemonizou os rumos da esquerda brasileira 

e que, na última década, sofreu um processo de institucionalização e amoldamento à ordem 

burguesa. Vivemos por isso, um momento de reorganização das forças de esquerda e do 

movimento de massas, que já não encontra nesse setor respostas para o seu sonho 

revolucionário.  

           Entendemos que estamos no encerramento de um ciclo da esquerda e no início de um 

novo. É tempo de rever rumos, de redefinir posicionamentos, práticas e conteúdos 

cristalizados.  

O último ciclo vanguardeado pelo Partido dos Trabalhadores, foi marcado pela 

centralidade da luta eleitoral e pela meta-síntese LULA-lá. Um rumo claro, facilmente 

compreendido e materializado. Construir diretórios, eleger vereadores, deputados, prefeitos, 

foram as ações que movimentaram uma imensa massa militante.  

Esse período foi dominado pela concepção de que o projeto da classe trabalhadora 

pudesse ser hegemônico através da ocupação de espaços institucionais do Estado Burguês. A 

partir dessa concepção, passou-se a legitimar o Estado enquanto espaço neutro e centraram-

se forças na sua disputa. Tudo isso na perspectiva de quando, enfim, o “Projeto Democrático 

Popular” chegasse à presidência da república respostas profundas e substanciais a diversos 

problemas e demandas do povo seriam dadas. Pois bem, a meta-síntese foi concretizada, por 

duas vezes. Lula foi eleito e re-eleito, mas tais transformações não vieram. Provou-se que a 

disputa institucional só faz sentido a partir da Luta de massas. 

O “Ciclo - PT” nos deixa uma herança complicada. A centralidade na luta institucional 

determinou que grande parte da militância e, conseqüentemente, dos quadros se formassem 

com valores e ética adaptados à disputa eleitoral burguesa – o estímulo à carreiras individuais 

(projetos pessoais prevalecendo sobre a construção de coletivos), concepções legalistas, 

pensamento de curto prazo – dificuldade em apostar nas rupturas – navegar no contra-fluxo 

da “opinião-pública” . Fundamentalmente composta por militantes que se formaram 
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politicamente a partir dos anos 90, vale dizer, durante o refluxo, sem terem presenciado o 

ânimo e potencial dos momentos de ascenso.  

Lembramos que quando colocamos a crise histórica do “Ciclo PT” não estamos aqui 

nos detendo meramente aos quadros políticos afiliados à legenda eleitoral Partido dos 

Trabalhadores (PT). Estamos indo muito mais além, elaborando a partir da compreensão de 

três elementos centrais na definição do que é um ciclo político: a) A predominância de uma 

certa leitura da sociedade; essa interpretação serve de base para a formulação de um 

programa que resume as mudanças propostas naquele período histórico; b) A percepção 

hegemônica de uma forma de luta estratégica;  c) A presença de uma organização política que 

se apresenta legitimamente como referência aos olhos da sociedade e da maioria dos 

militantes. 

Assim para nós, mesmo os diversos militantes que sempre se colocaram como 

“independentes”, no sentido de sempre terem preservado uma distância à filiação partidária; 

ou que nunca foram filiados ao PT, mas sim a diversos outros partidos que também possuem 

setores que elaboram formulações programáticas dentro da plataforma traçada pelo dito 

“campo democrático-popular”, como alas internas do PC do B, do PSB, do PPS, do PDT, do PCB, 

do PV, e até mesmo do PMDB; como também outros tantos companheiros que hoje inclusive 

saíram do Partido dos Trabalhadores, todos estes também se encontram mergulhados na 

reprodução desta crise instalada, visto que de certa forma a cultura política consagrada pelo 

PT, de centralidade da luta institucional em última instância, foi e é um importante referencial 

para estes segmentos até hoje. Podemos constatar isso em seus discursos programáticos 

perante a sociedade, mesmo quando muitas vezes entram num tom de críticas e mesmo de 

oposição ao próprio Partido dos Trabalhadores.  

Disso tudo, uma coisa é certa, a visão centrada nas instituições formais, que foi o 

centro da tática nas últimas décadas, já não responde mais aos setores avançados da 

sociedade. A banalização do discurso político e frustração com a experiência do PT se colocam 

como imensas barreiras para os que buscam retomar o ciclo político que se encerra. 

 

E a nossa Reforma Sanitária? 

O movimento de Reforma Sanitário brasileiro surge no final da década de 70, envolto 

por todo o processo de redemocratização do país e ascenso da luta de massas, trazendo 

consigo a bandeira da saúde como um direito de todos e dever do Estado.  

A crítica ao sistema de saúde nesse período transcende os limites específicos desse 

setor e vai ao encontro dos movimentos mais globais de contestação ao regime autoritário, 

relacionando-o com as conseqüências maléficas sobre a saúde da população brasileira.  

Iniciado na academia, em espaços como os Departamentos de Medicina Preventiva e 

os de Saúde Pública, a partir de uma crítica teórica do conceito de saúde-doença a partir do 

materialismo histórico e dialético, a nova formulação afirmava a determinação social da 

doença e foi o pilar ideológico da práxis política dos grupos que posteriormente levaram a 

frente à luta pela saúde. 

O movimento de Reforma Sanitária foi, ao longo da década de 80, ganhando corpo e 

consistência política e programática. Engloba os movimentos populares, que no final da 

década de 70 ressurgem mesmo com a repressão do regime militar, e os secretários de saúde 

que, com a distensão do regime autoritário, foram aos pouco ocupando espaços na burocracia 

estatal. 

O auge do embate político da Reforma Sanitária foi a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 1986. Reuniu mais de 4 mil pessoas, entre intelectuais, gestores, 

trabalhadores e movimentos populares. Construiu em seus ricos debates o arcabouço do que 
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viria a ser uma das mais radicais reformas de política social realizadas no período, referendada 

na constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde.  

Todo esse movimento que resultou na construção do SUS, acentuava que a reforma 

necessária não era apenas uma reforma administrativa e financeira, mas uma reforma 

profunda, com a ampliação do conceito de saúde e sua correspondente ação social.  

O SUS reconhece a vinculação da saúde às condições econômicas e sociais e propugna 

que o direito à saúde implica na garantia, pelo Estado, não apenas de serviços de saúde, mas 

também de políticas econômicas e sociais que propiciem melhores condições de vida. Baseado 

nos princípios de universalidade, eqüidade e integralidade e nas diretrizes de descentralização, 

regionalização e participação da comunidade, o SUS busca reafirmar a saúde como um valor e 

um direito humano fundamental. 

Um rápido olhar para o cotidiano dos serviços de saúde, na atualidade, é suficiente 

para identificar as deficiências desse Sistema e fica evidente a inadequação entre o proposto 

pelo arcabouço jurídico-legal do SUS e a realidade dos serviços. Mas porque isso ocorreu? 

Porque o SUS não se efetivou? 

É uma questão complexa, mas vale a pena trazer algumas reflexões que podem nos 

ajudar a refletir sobre essas questões.  

O processo de redemocratização brasileira e reestruturação do Estado se deram 

através de um pacto de elites, que não queriam perder as rédeas do poder e buscaram impedir 

que as reformas desejadas não se realizassem, entre elas a reforma sanitária. As eleições 

indiretas para presidente e a postergação do início da Constituinte, a formação do grupo do 

“Centrão” dentro deste processo, e a frouxa regulamentação das questões da área social em 

detrimento daquelas referentes à garantia da propriedade privada na Constituição são 

exemplos do quão habilidosos foram os poderosos na tarefa de conter as massas. 

A derrota de Lula nas eleições de 1988, com todas as manobras junto à mídia e 

desesperada concentração de forças destas elites no segundo turno das eleições através da 

aposta em um aventureiro que foi Collor, buscando reunificar as forças conservadoras naquele 

momento de eminência de uma derrota, foi mais um duro golpe para a classe trabalhadora  

nesta visível combinação de ações com o intuito de conter as lutas e mobilizações de massa 

dos trabalhadores.  

Lembramos que neste mesmo momento histórico é que ocorreram as alterações no 

antigo mundo socialista, com a queda do Muro de Berlim e desintegração da antiga URSS. Um 

determinado sentimento anti-esquerda também tomou conta do senso comum na sociedade, 

sendo intensamente propagandeado  e incitado pela burguesia e pelos aparatos de 

comunicação de massa sob seu controle.  

Alguns dos grandes formuladores do projeto do dito “campo democrático-popular”, 

acreditavam que não era possível uma ruptura revolucionária naquele momento e por isso, 

apostaram numa tática de reformas do Estado que  acumulassem para a classe trabalhadora. 

Surgem por exemplo aí teses como o “reformismo revolucionário” e a “democracia como valor 

universal e caminho para o socialismo”.  

Entretanto, a história nos mostra que o reformismo tem seu avanço, de caráter 

aparente, em determinadas condições, isto é, quando existe crescimento da economia 

capitalista, quando existem possibilidades de ampliar o mercado interno, quando existe uma 

situação internacional favorável.  

Pois bem, vivíamos internacionalmente a ascensão do neoliberalismo com os governos 

Reagan e Tatcher, enfrentávamos nacionalmente uma grave crise econômica, com processos 

inflacionários monstruosos. Esse era nosso cenário. Depois disso ainda vieram os governos 

Collor e FHC e toda a onda neoliberal. Não tínhamos conjuntura para o projeto da Reforma 
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Sanitária. Isto deixa claro que, no último período histórico, estas idéias reformistas, ao 

chegarem aos governos locais ou nacional, se limitaram a ficarem circunscritas diante dos 

“ajustes estruturais” no Estado realizados na perspectiva da cartilha neoliberal, acabando 

inclusive por serem cada vez mais impregnados por esta matriz em seu eixo estruturante, 

como em questões relacionadas, no campo da saúde, a financiamento, modelos de gestão, de 

assistência, e de atenção, organização do trabalho e dos trabalhadores, fragilização e 

inoperância efetiva das instâncias de controle social institucional, entre outras, tornando-se 

impotentes para esboçar qualquer alternativa com mínima credibilidade e terminando por se 

justificar ideologicamente a partir do discurso da “governabilidade” e da “gestão do possível”. 

A tática de ocupar cargos institucionais com o pensamento contra hegemônico surge 

no movimento de Reforma Sanitária ainda no governo Geisel, mas foi a partir das primeiras 

vitórias das prefeituras e governos petistas é que essa tática pode se aprofundar. 

O que no início tinha como tarefa acumular força e conquistas para as lutas sociais e 

até possibilitou muitas conquistas em várias cidades brasileiras, foi ao longo do tempo se 

tornando o único método de disputa no campo da saúde.  

Uma das mais graves conseqüências dessa tática foi o processo de institucionalização 

da luta a partir dos movimentos sociais. As conquistas de prefeituras levaram para as gestões 

importantes quadros dos movimentos populares, gerando a longo prazo, um processo de 

amortecimento e cooptação dos movimentos sociais que identificavam naquela liderança a 

sua luta, acabando por esquecer a estrutura de classes do Estado. Isso levou a uma perda da 

potência das lutas do setor saúde.  

Isso é muito perceptível na atualidade, em momento onde para muitos a discussão do 

SUS se limita a maior ou menor gestão da crise, e não a superação do que é dado a partir de 

uma clara discussão sobre projeto de sociedade. 

Além da questão da cooptação e amortecimento da gestão outra questão complicada 

são os espaços de controle social. Espaços que tinham como objetivo o fortalecimento do 

poder local e de controle das políticas públicas de saúde pelos setores da sociedade civil, 

sofrem na atualidade uma tensão permanente entre serem espaços realmente de participação 

popular e espaços de legitimação da ordem. Basta ver os relatórios das últimas Conferências 

Nacionais de Saúde, que reuniram milhares de pessoas, de todas as regiões e setores sociais 

brasileiros, e ver o que foi realmente implementado na prática. A pergunta que fica é: Quem 

controla quem? 

 

E a luta pela saúde hoje? 

A saúde vem sendo profundamente reformada pelo Capital nos últimos anos. 

Restrição de recursos, precarização dos empregos, projetos de OS’s (Organizações Sociais), 

OSCIP’s (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), Fundações Estatais de Direito 

Privado, avanço das seguradoras de saúde, das cooperativas médicas, são todas políticas 

gestadas por organismos internacionais do Capital, por elites dentro da organização do 

capitalismo na saúde, e pela intelectualidade que não consegue mais visualizar outro horizonte 

além da perspectiva da “gestão do possível”, tendo por isto a perspectiva ou o efeito de 

privatização dos serviços de saúde na América Latina. É perceptível, como ao longo desses 

anos, o público se tornou complementar ao privado e não o seu oposto, como prevê a 

Constituição. O Sistema Público de Saúde infelizmente na prática não é universal, é para 

pobre, para quem não tem condições de pagar um plano de saúde.  

Apesar de todas as críticas, é inegável que o SUS é uma das maiores conquistas do 

povo brasileiro e deve ser defendido. Trazemos essas reflexões porque temos clareza de que o 

SUS que temos hoje, apesar dos avanços, está longe do Sistema de Saúde que queremos.  
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Faz-se necessário resgatar a discussão sobre o horizonte estratégico socialista para 

dentro da saúde, conectando esse debate com a perspectiva de construção de um projeto 

realmente popular para o Brasil. Além disso, as limitações das instâncias de Participação Social 

e dos espaços de gestão nos cobram a necessidade de repensarmos os instrumentos e espaços 

de organização da luta da classe trabalhadora por dentro do setor saúde, incluindo aí o 

Movimento Estudantil. 

 

E o Movimento Estudantil? 

A linha política do campo “democrático-popular” hegemonizou a tática dos 

movimentos sociais a partir da segunda metade da década de 80, inclusive do movimento 

estudantil, para o qual este campo tinha uma clara tarefa. Esse período foi o que o PT começou 

a conquistar os primeiros governos municipais e estaduais. Surgiu inclusive, nesse período, um 

grupo político dentro do PT, que constrói até hoje o projeto de setores expressivos desse 

partido para a saúde, o Movimento em Defesa da Vida. Nome que não por mera coincidência, 

está estampado na bandeira da DENEM (Direção Executiva Nacional dos Estudantes de 

Medicina). 

Com a conquista dos governos, o PT começa a necessitar de quadros políticos que 

assumam essas gestões e construam o “jeito petista de governar”. E onde vão buscar esses 

quadros? No movimento estudantil.  

O campo “democrático-popular” e principalmente o Partido dos Trabalhadores acaba 

estruturando o movimento estudantil para suprir a sua demanda tática. Isso fica evidente nas 

pautas e nas práticas assumidas pelas executivas de curso, tendo a DENEM como principal 

exemplo. Se a tarefa do Movimento Estudantil é formar militantes para a gestão do SUS, nada 

mais correto do que os expor ao cenário político e às pautas em que atuarão. Debater os 

aspectos institucionais das políticas de saúde, os modelos de gestão, as políticas do Ministério 

da Saúde. Priorizar os espaços institucionais de disputa, como os Conselhos de Saúde, a 

aproximação com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde e o Ministério da Saúde.  

Recentemente, mesmo com uma maior aproximação do Movimento Estudantil de 

Saúde a setores do sindicalismo de trabalhadores da saúde de padrão neocorporativista que, 

apesar de uma certa atitude mais crítica também estão dentro das bases de manutenção deste 

modelo de instituições de saúde instalado, demonstra-se como as relações construídas na 

atualidade pelo Movimento Estudantil de Saúde se mantém dentro do “jeito de fazer” do 

anteriormente chamado “campo democrático-popular”.  Vale ressaltar que este estilo de 

sindicalismo é principalmente forjado e consolidado a partir do paradigma "cutista- petista”,  

Certamente, as propostas de organização do SUS a partir da ótica do Movimento em 

Defesa da Vida representaram avanços. Mas não nos iludamos: também não fogem à regra de 

definhamento do projeto petista de transformação, levando consigo o movimento estudantil 

de saúde.  

Toda uma geração de militantes do movimento estudantil construiu seus referenciais 

políticos a partir dessa ótica de disputa da sociedade. É uma cultura muito arraigada ainda nas 

executivas de curso, espaços que, como todo o campo democrático popular, cada vez menos 

conseguem dar respostas efetivas de transformação social ao conjunto de seus militantes. 

É necessário se construir um novo ciclo político no movimento estudantil de saúde. É 

necessária uma nova cultura de militância que possa fazer frente aos novos (e velhos) desafios 

colocados pelo atual momento histórico. 

Não pretendemos aqui ditar os rumos do novo ciclo histórico, mas trazer alguns 

apontamentos construídos em calorosos debates e na luta, contribuindo para a possibilidade 

desse novo período. Avaliamos que essas são algumas tarefas que o movimento estudantil 
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deve cumprir para ser capaz de fazer frente aos desafios históricos, mantendo-se como um 

movimento classista e capaz de intervir na realidade, na perspectiva da construção de uma 

sociedade socialista: 

- Desatrelar sua pauta do ritmo e da agenda do governo; 

- Acompanhar o ritmo e as agendas propostas a partir dos movimentos sociais de viés classista, 

na dinâmica da luta de classes do país e na parceria na construção de espaços; 

- Potencializar espaços de unidade e articulação com os movimentos sociais, como os Estágios 

Interdisciplinares de Vivência (EIV’s); 

- Buscar a superação dos sectarismos presentes no Movimento Estudantil, através da 

construção de espaços amplos que envolvam executivas de curso, coletivos locais de 

estudantes de saúde, trabalhadores da saúde, movimentos sociais, etc, para articular a 

discussão sobre saúde e disputas na sociedade; 

- Articular a luta do movimento estudantil por dentro de outros espaços de luta mais amplos e 

com maior poder de agregação junto à classe trabalhadora, como os movimentos de 

juventude. 

E frente aos desafios colocados, apontamos a seguinte agenda de lutas para o próximo 

período: 

• Seminário de Saúde da Via Campesina (em Agosto);  

• Encontro Nacional da Juventude do Campo e da Cidade (no Rio de Janeiro – segunda 

semana de Agosto)  

• Jornada nacional de lutas da juventude do campo e da cidade (outubro)  

• Encontro Mineiro dos Estudantes de Saúde e II Seminário Livre Pela Saúde (Belo 

Horizonte – indicativo para o feriado de 15 de novembro)  

• Fórum Social Mundial (janeiro/2009 – Belém) 

 

A nossa principal tarefa nesse momento é rearticular nacionalmente os lutadores e 

lutadoras da saúde para um passo a frente nessa luta setorial, buscando uma nova forma de 

luta no campo da saúde. Construindo uma saúde a partir da realidade do povo, com ele e para 

ele.  

  
"Quando as cercas caírem no chão, 

quando as mesas se encherem de pão, 

eu vou cantar! 

Quando os muros que cercam os jardins 

destruídos, 

então os jasmins, 

vão perfumar!" 

(Canto das Comunidades Eclesiais de Base) 

 

Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

 

Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 
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É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

De ter fé na vida.... 

(Maria, Maria- Música que Embalou a Luta Popular Pela Saúde na Década de 80) 

 
Pátria Livre! Venceremos! 

 

Estudantes! Junto ao Povo! Construindo alternativas de poder popular! 

 

...as demais partes deste Manifesto a serem construídas a  partir da luta assumida... 

 

 

Projeto Popular e a Saúde – Um Novo Ciclo de Lutas Pela Frente? 

        
Vinícius Ximenes M. da Rocha50 

 

A)  Onde se situa este debate? 

A saúde é uma dimensão da existência humana fundamental para expressão do nível 

de bem estar e potência de viver de um povo. Além de sua simbologia entre as coisas mais 

valiosas que quase toda pessoa almeja em sua trajetória de vida (“o importante é ter saúde”), 

é um dos principais indicadores precoces das crises e dilemas societários vividos. Na crise de 

legitimidade que se imprimiu no fim do regime militar, a escolha deste por um modelo de 

política pública de saúde, denominado “Saúde e Previdência”, que criou as bases para a 

expansão da lógica hospitalocêntrica, centrada nas aquisições do complexo médico industrial, 

promotor da expansão do setor privatista da saúde e excludente dos extratos mais 

pauperizados das camadas populares, gerou já em meados da década de 70, um aumento nos 

níveis de mortalidade e desnutrição infantil, crescimento da incidência de diversas doenças 

infecto-contagiosas, demonstrados por diversos indicadores. Isto pressionou o sistema a uma 

maior abertura a técnicos e profissionais de saúde, muitos oriundos da esquerda, 

particularmente do Partido Comunista Brasileiro (PCB), a desenvolverem experiências de 

políticas de saúde numa tentativa de minimizar os estragos feitos pelo modelo de 

“desenvolvimento” e organização setorial da saúde optado pela ditadura.  

 Tais experiências, como o projeto do PIASS (Programa de Interiorização de Ações de 

Saúde e Saneamento), o PREVSAÚDE, as AIS (Ações Integradas de Saúde), em vez de 

experiências legitimadoras do regime militar, se tornaram embrião de iniciativas experimentais 

que culminaram na construção do Sistema Único de Saúde, na Constituição Federal de 1988. 

Impulsionados de um lado por um movimento da intelectualidade da saúde (movimento 

sanitário) e do outro por um capilar e ativo Movimento Popular de Saúde (MOPS), influenciado 

principalmente pelas Comunidades Eclesiais de Base e pela Teologia da Libertação, tais vetores 

constituíram um pacto político por um Movimento Pela Reforma Sanitária Brasileira, que 

                                                           
50
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inspirado na opção política feita por povos de outros países como Inglaterra, Canadá, Cuba e 

Itália, em pleno regime militar, conseguiu arregimentar grandes contingentes populares e de 

setores médios contestadores que construíram a 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco na 

definição de princípios doutrinários para a mudança como universalidade, equidade, 

integralidade e participação popular. Um exemplo de plataforma popular na luta por saúde, 

sendo notória a edificação desta proposta à constituinte a partir de texto apresentado sobre 

emenda popular (somente saúde e reforma agrária foram redigidos a partir de iniciativas com 

esta sustentação social). 

 Mas já no bojo deste processo havia divergências internas quanto a alguns contornos 

de sua formação. Enquanto, por um lado, alguns setores defendiam uma saúde pública e 

universal, outros defendiam uma saúde pública, universal e estatal. Para uns, o setor privado 

deveria ser suplementar ao setor público, progressivamente abolido, e para outros, o primeiro 

deveria ser complementar ao segundo, aceitando-se assim sua “coexistência pacífica” com o 

setor público. 

 A proposta do SUS exclusivamente estatal, com o setor privado suplementar ao setor 

público, foi suplantada na 8ª Conferência Nacional de Saúde pela proposta da 

complementaridade, proposta justificada, pela maioria vencedora, como reflexo da correlação 

de forças presentes naquele momento histórico. 

Em suma, após 21 anos de Sistema Único de Saúde, são inquestionáveis diversos 

avanços. Só o fato da garantia legal do direito à saúde para todos e todas, e a total 

responsabilização do Estado pelo setor de saúde, já são grandes conquistas (lembremos que 

muitos países do mundo, inclusive que ocupam posições centrais no capitalismo, não possuem 

sistemas de saúde universalizados). Essa condição reflete uma generosidade num país onde a 

ausência do poder público nas questões referentes à saúde seria um verdadeiro genocídio 

social, diante do grau de iniqüidades e pauperização de grandes contingentes de nossa 

população. Entretanto muitas coisas têm sido cada vez mais escamoteadas, distorcidas e 

suprimidas na efetividade da implementação do SUS. O sub-financiamento do setor, realidade 

inclusive de outros países de “saúde socializada” no contexto do capitalismo, como Inglaterra, 

França, Canadá, Alemanha, etc, é questão que se torna ainda mais problemática em países 

como o nosso, semi-periférico, de acordo com a divisão internacional do trabalho dentro do 

sistema-mundo, em que coexistem formas de dependência mundial mescladas com a 

influência sobre outros países, ainda mais periféricos .  

 Outro importante problema é a inversão real na correlação de forças entre público e 

privado. A não definição de estatização completa do sistema de saúde, aliada ao sub-

financiamento, acabou gerando a constituição de um sistema de saúde praticamente paralelo. 

Diante da dificuldade de investimento numa expansão estrutural da rede de saúde, 

principalmente no nível de atenção secundário e nos insumos referentes ao diagnóstico 

complementar, como serviços de imaginologia, laboratórios de exames e outras tecnologias 

essenciais ao campo das práticas de procedimentos médicos, além da dependência à 

fortemente monopolizada indústria farmacêutica num mundo culturalmente cada vez mais 

medicalizado, gera uma evasão absurda de recursos para alimentar o setor privado e as 

matrizes tecnológicas nos países centrais. O resultado é uma inversão da lógica inicial, com o 

setor público tornando-se cada vez mais complementar ao setor privado na oferta de serviços 

e este, por sua vez, tendo na apropriação dos recursos públicos condição sinequanon para 

garantia de seus altos níveis de acumulação. Lembremos que, após a indústria bélica, é a 
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indústria farmacêutica o segundo setor de maior acumulação no âmbito do sistema capitalista, 

capaz inclusive de, em plena época de crise, contar com altas na cotação no mercado de ações, 

diante do pânico instalado por epidemias como a “gripe suína” e do monopólio da tecnologia e 

da patente de um medicamento por uma única empresa (Oseltamivir-Tamiflu-Roche). 

 Além do domínio pelo complexo médico-industrial-financeiro destes meios de 

produção da saúde, constatamos também um setor público refém das próprias corporações 

profissionais, especialmente a médica, que, compreendendo a lógica em que se estrutura o 

sistema capitalista e o alto valor da oferta de sua mão de obra como mercadoria para uma 

expansão do acesso ao direito à saúde, organiza-se garantindo nichos de especialidades em 

áreas onde há grande procura e baixa densidade quantitativa de profissionais na rede, como 

anestesiologia, oftalmologia, reumatologia, endocrinologia, cirurgia de cabeça e pescoço, 

neurocirurgia, etc, comportando-se como verdadeiros cartéis, impondo ao SUS contratos de 

prestação de serviços que obrigam o sistema a desembolsar valores que vão muito além do 

que é estabelecido em suas tabelas de referência (apesar de compreendemos serem estas 

defasadas em seus valores diante do sub-financiamento), ofertando serviços muitas vezes com 

qualidade duvidosa (atendimento massivo, como forma de aumentar os índices de 

produtividade, ocorrendo os atendimentos muitas vezes de forma simplificada para aqueles 

pacientes que “são do SUS”, ferindo o princípio da integralidade; o mero “creck” de máquinas 

de exames, onde se paga por um exame, mas este não necessariamente foi realizado a 

contento, e outras situações mais), e o não cumprimento das metas contratadas 

(oferecimento de serviços a menos do que pactuado). Neste caso em especial, o Estado, diante 

do monopólio em determinadas áreas profissionais, simplesmente vê-se impedido de proceder 

à rescisão de contratos não cumpridos ou aplicar sanções cabíveis. Ou seja, a “cartelização” da 

mão de obra médica gera algumas situações onde inclusive ganhos ao profissional acontecem 

por serviços que nunca foram prestados.  

Assim, apesar do sistema de saúde ter consolidado a universalização do acesso na 

maior parte do país, pelo menos em nível de “porta de entrada” do sistema através da 

Estratégia de Saúde da Família, há um imenso gargalo entre este nível e os demais, em razão, 

principalmente, dos empecilhos estruturais da rede e do domínio dos meios de produção pelo 

setor privatista da saúde (complexo médico-industrial-financeiro + corporações profissionais). 

Para a população, na contra-corrente, ainda há a possibilidade de acesso à algumas incipientes 

linhas progressivas de cuidado, que alguns municípios vêm desenvolvendo com muitos 

esforços, mas que apresentam ainda um caráter interrompido, travado e incompleto no 

interior do SUS, com uma coordenação de ações por níveis de atenção e referenciamento 

regionalizado dos serviços de saúde extremamente desarticulados, comprometendo a 

integralidade proposta pelo sistema.  Outro filão de ouro que se apresenta ao setor privado 

neste processo de apropriação do público acontece ao nível do que hoje podemos chamar de 

“privatização da gestão pública”, diante do estrangulamento da capacidade de financiamento 

estatal. Tal situação tem entre outras causas, questões como o sub-financiamento, os 

impactos orçamentários gerados por questões trabalhistas e previdenciárias e os entraves 

legislativos criados em tempos de neoliberalismo, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e da Lei de Licitações e Compras, que vem fomentando iniciativas de apropriação da mais valia 

global da sociedade apreendida pelo Estado pelo setor privado, através de contratos de gestão 

a partir OS’s, OSCIP’s, FEDP’s. 
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O economicismo predominante no mundo da gestão pública hoje não leva em 

consideração a responsabilidade do Estado em garantir o devido aporte humano e de 

abastecimento para a prestação de serviços na área social. Resultante desta lógica é a 

precarização dos vínculos empregatícios dos trabalhadores da saúde no setor público, 

desonerando o Estado de diversas obrigações trabalhistas e previdenciárias, além do 

estabelecimento de uma lógica de remuneração e disponiblidade de recursos para 

investimento baseados em critérios produtivistas. Busca-se também alternativas à vinculação 

obrigatória de recursos para a saúde, que por lei devem provir de percentual fixo às receitas 

correntes brutas administradas pelo Estado. Ou seja, aumenta-se tanto quantitativa como 

qualitativamente a produção de mais valia global apropriada pelo Estado numa tentativa de 

manter a viabilidade da máquina pública, mas precisando jurídico-institucionalmente de 

outros entes para intermediarem diversas destas medidas que ferem os princípios 

constitucionais da administração pública, e que “cobram o seu preço” para isto.  

 Esta nova “alternativa” propõe um “enxugamento” da máquina estatal e uma espécie 

de terceirização da gestão dos serviços de saúde providos pelo Estado, através de entes com 

personalidade jurídica de natureza privada.  Estes entes, que são figuras jurídicas 

relativamente novas em nosso ordenamento, possuem uma personalidade especial que, 

havendo o cumprimento dos requisitos legais quanto à sua conformação e finalidade, outorga-

lhes a capacidade de efetivar o que poderíamos comparar a uma “simbiose” com os entes de 

direito público. Alguns destes são velhos conhecidos do dito “terceiro setor”, como as 

Organizações Sociais (OS’s), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), e 

outras recém constituídas como as Fundações Estatais de Direito Privado (FEDP’s) . 

Com matrizes teórico-discursivas que mais ou menos as aproximam de um tom 

pseudo-publicista ou empreendedor-permissivista, esses mecanismos são formas concretas 

para que o trabalhador da saúde pague a conta dos déficit’s do Estado no setor, que 

permanece como o investidor principal, através da cessão de seu patrimônio, e o grande fiador 

dos riscos das entidades de direito privado, em caso de prejuízos incoercíveis. Também são 

concedidas a estes entes atribuições e competências para o trato de assuntos de grande 

interesse financeiro, como o manejo de licitações e compras, e a administração de rendas 

advindas do patrimônio cedido, sendo submetidos a mecanismos de controle público na 

maioria das vezes ineficientes ou mais frouxos que os mecanismos de controle usuais da 

administração pública, o que à luz de sua natureza jurídica ambígua – privada com atribuições 

públicas – por si só já é um ensejo à burla dos princípios que norteiam o interesse público. 

 Podemos concluir que a estratégia hegemônica no campo do Movimento Pela Reforma 

Sanitária, que foi de garantir um sistema de saúde meramente público, não completamente 

estatal, mostra cada vez mais que reformar a saúde, universalizá-la, não necessariamente 

introduz uma plataforma socialista ao conjunto da sociedade. Aliás, reforma sanitária, assim 

como a reforma agrária, é condição indispensável ao desenvolvimento do próprio capitalismo. 

Isto porque essas reformas sociais são fundamentais para a reprodução da força de trabalho, 

necessária para manutenção da variação crescente da taxa de lucros, podendo assim os 

capitalistas se apropriarem da riqueza advinda de uma massa laboral  cada vez mais numerosa, 

produtiva e apta biológica e fisicamente para ofertar sua força de trabalho. Isto é o que cabe a 

uma reforma sanitária ancorada meramente em mudanças no arcabouço jurídico-institucional, 

que não perpetue, após sua implementação legal, um movimento popular de massa, o qual lhe 

dê impulso para seu aprofundamento, visando à garantia total do direito social à saúde.  
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Outra implicação de uma reforma sanitária “burguesa” é tornar a oferta de serviços de 

saúde a uma massa de trabalhadores cada vez mais apta e numericamente disponível ao 

trabalho um negócio extremamente lucrativo. Contraditoriamente, essa população ativa é 

cada vez mais doente, seja pelo aumento da exploração a que é submetida com a venda da sua 

força de trabalho, seja pelo aumento crescente do contingente do exército de reserva, 

submetido a condições, tanto mentais quanto materiais, que precarizam a saúde humana .  É 

como se este aumento da produção gerasse também um incremento exponencial da indústria 

da doença.  Após “sugar até a última gota de suor” do trabalhador ou gerar “stress existencial” 

tão severo pela incapacidade de ter acesso ao mercado de trabalho, o sistema precisa 

“recuperar” pelo menos uma parcela destes trabalhadores, que perderam parcela considerável 

de sua força de trabalho, ou seja, de sua vitalidade. Nem todos terão a oportunidade de 

minimante resgatar a dignidade biológica e mental para sentir a potência de vida dentro de si 

e este é o segredo deste novo mercado, onde “a máquina de moer gente” aumenta 

incrivelmente a procura “por saúde” (procure seu médico, faça exames e tome remédios...isto 

se torna uma referência simbólica no imaginário social diante de tantos problemas, seja fome, 

solidão, exclusão, abandono, degradação física, vazio existencial, superficialidade de valores, 

etc) e onde a oferta “das soluções” estão cada vez mais controladas nas mãos deste setor 

privatista da saúde, que diante da exploração midiática e ideológica do que é produzido em 

escala crescente no campo das pesquisas e tecnologias duras em saúde, difunde tratamentos, 

procedimentos, serviços de saúde e especialidades profissionais como se fossem verdadeiros 

artigos de luxo, e que todos almejam ter, mexendo com o imaginário coletivo através de 

mecanismo de fetichização (diante disto é que entendemos o fenômeno da medicalização).   

 Não que negamos a importância dos avanços técnico-científicos no campo da saúde. 

Mas compreendemos que a estrutura da sociedade não é montada para permitir o acesso 

equânime a esses avanços por aqueles que efetivamente mais precisariam. A lógica do sistema 

não permite a democratização dos bens gerados pela produção humana. E como tantas 

“mercadorias” e mercado são de difícil acesso para a maior parte das massas trabalhadoras, 

entra aí o papel do Estado como financiador, para o setor privatista, do acesso mínimo das 

pessoas, garantindo algumas “cestas básicas da saúde” ou possibilitando o acesso a serviços 

onerosos, de oferta e provisão limitadas, exclusivas do setor privado da saúde.  

Assim, torna-se muito difícil a garantia de um princípio doutrinário do SUS como a 

integralidade quando uma estratégia como a Saúde da Família, pela falta de retaguarda 

através de outros níveis de atenção e organização do sistema de saúde, pela presença de 

profissionais sem a menor identidade com os setores populares e pela própria desvalorização 

da população, torna-se, ao inverso daquilo a que se propõe, um mecanismo acessório ao setor 

privatista, ao funcionar como uma porta de entrada não para uma linha integral de cuidado à 

pessoa, sua família e comunidade em que vive, mas sim muitas vezes para o acesso ao serviço 

privado de saúde financiado pelo setor público, que explora o descrédito gerado pela falta de 

resolutividade das necessidades de saúde das pessoas por parte da atenção primária. 

Enfatizamos esta problemática apesar de compreendermos a potencialidade que a experiência 

dos programas de cuidados primários à saúde possuem para aproximar e estreitar a 

convivência do trabalhador da saúde com o meio popular e transformar o seu olhar sobre as 

pessoas, fazendo transpor a sua compreensão para além do organismo vivo acometido por 

uma enfermidade, humanizando suas relações e dando origem a um conhecimento integral, 

que considera o indivíduo em seu meio social. Conhece assim sua família, sua história de vida, 
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o que torna possível, a partir da geração de um vínculo com as pessoas, a oferta de atividades 

muito mais enriquecedoras do que o mero remédio no receituário, abrindo caminho para o 

diálogo, a amizade, o consolo e uma série de espaços e frentes de cuidado e convivência, como 

grupos terapêuticos, rodas de terapia comunitária, conselhos locais de saúde, atividades com 

organizações comunitárias como Pastoral da Criança e Alcoólicos Anônimos, visitas 

domiciliares, campanhas de saúde, mobilizações e lutas populares, grupos culturais, etc.  

E tal acesso a estas propostas de atenção à saúde simplificada (APS Simplificada; 

ambulatórios de especialidades de atendimento massivo e descompromissado com a rede de 

saúde; serviços de pronto atendimento com grande rotatividade profissional que, em face das 

limitações estruturais de outras instâncias da rede, funcionam muito mais como ambulatórios 

gerais do que como serviço de urgência) têm outros papéis importantes na atual ordem sócio-

econômica. Funcionam como legitimação mínima desta ordem, seja através do atendimento 

parcial das demandas geradas pelas neuroses coletivas causadas pelo sistema (demanda 

incansável por atendimento médico sem objetividade), seja pela garantia de acesso a 

medicamentos e exames mais simples, os quais o próprio Estado disponibiliza ao indivíduo. 

Temos, então, um “alimentador” de um tipo de “mercado popular da saúde”, lucrativo pelo 

grande contingente que o acessa num contexto extremamente medicalizado, numa demanda 

quase desenfreada por estas “mercadorias de baixo valor”, cabendo ao Estado bancar esta 

conta, através da compra direta de medicamentos, procedimentos ou exames do setor 

privado, ou através da aquisição de caríssima matéria prima como sais, princípios ativos da 

indústria farmacêutica, para a produção nos laboratórios oficiais, como também pela compra 

de outros insumos dos quais o complexo médico-industrial tem o monopólio, como materiais 

para Rx, oxigênio, reagentes de laboratório, manutenção de equipamentos, etc.  

Quanto aos níveis de atenção terciários e quaternários, apesar do grande valor 

agregado a estes serviços, são poucos os grupos privados capazes de ofertá-los integralmente, 

diante da grande necessidade de capital de giro e pelo risco de investimento que lhe é 

inerente.  Por não se tratarem de serviços de fácil acessibilidade, restringindo-se a pacientes 

com situações de saúde mais selecionadas e institucionalizadas no percurso pela rede de 

serviços de saúde, cabe a participação do Estado, seja financiando serviços públicos como 

Hospitais Universitários e outros, onde o setor privatista, principalmente a corporação médica, 

cada vez mais vem desenvolvendo mecanismos de apropriação do público, como os leitos 

privados em hospitais públicos, as duplas-portas de acesso a estes serviços, e os honorários 

médicos ganhos para além dos rendimentos já previstos pelo vínculo empregatício com o setor 

público. Mas também promove o Estado este setor médico-privatista através destes níveis de 

atenção financiando instituições privadas que realizam serviços como transplantes, cirurgias 

cardíacas, serviços de hemodiálise, neurocirurgias, como também exames de ponta como 

ressonâncias magnéticas, tomografias, angiografias, pesquisas de cadeia de polimerase, 

cariótipos, exames imunológicos de grande sensibilidade e medicamentos de grande valor 

como antibióticos de última geração, interferon’s,  psicotrópicos, etc, que nem os planos 

de saúde, nem os grandes grupos empresarias da saúde se propõem a custear amplamente.  

Num país de desigualdades sociais abissais como o Brasil, mais gritante é a 

insolubilidade de uma contradição fundamental que aflige também os demais países que 

optaram por universalizar seus sistemas de saúde: como socializar a saúde por dentro do 

sistema capitalista? Na verdade, de fato, por tudo que foi refletido acima, vemos que a saúde 
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em nosso país não se encontra socializada, apesar da Carta Constitucional da Saúde defender 

isto. 

Em países da semi-periferia, como o Brasil, também vivemos a coexistência de 

dimensões epidemiológicas de grande contradição, em relação a outros países que também 

realizaram suas reformas sanitárias. A epidemiologia predominante, muito influenciada pelo 

euro-anglo centrismo que orienta instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), discutem classicamente que muitos países do 

mundo passam por transições epidemiológicas, ou seja, a partir do desenvolvimento social e 

econômico que estes países vão adquirindo, temos uma inversão do predomínio das doenças 

infecto-contagiosas para o predomínio maior de doenças crônico-degenerativas. Talvez esta 

seja a realidade de países como a Inglaterra, Canadá e até mesmo Cuba, que, apesar da 

pobreza, é um país com projeto político singular. Mas em países como o nosso, que defronta 

cotidianamente, de forma bárbara, a coexistência de “suíças ao lado de haitis”, temos um 

perfil interessante em relação às nossas características epidemiológicas. Se o predomínio de 

doenças crônico-degenerativas perante as infecto-contagiosas é algo visível diante de extratos 

sociais como as camadas médias e as elites, apesar da existência em surtos de doenças como 

dengue, “gripes” e algumas outras, nos setores populares as condições são sui-generis. Temos 

aí também uma incidência importante de doenças crônico-degenerativas, talvez até em 

percentual mais elevado e com maior capacidade de conduzir a graves co-morbidades do que 

os extratos privilegiados da sociedade, mas associada ainda a uma grandiosa incidência de 

doenças infecto-contagiosas.  É como se além das “doenças caracteristicamente de pobres”, os 

pobres agora, pelo estilo de vida ao qual são submetidos pelas elites sociais, agora também 

estivessem adoecendo das “doenças dos ricos”. 

E é refletindo este cenário, de condições sociais que são verdadeiros criatórios 

complexos de misérias e doenças, que devemos pensar: é possível uma alternativa popular 

para enfrentar esta situação?  

     

B) Projeto Popular Para o Brasil e o Setor Saúde: Resgate Histórico. Afinal, 

quem enfrentamos? 

A propositura de um Projeto Popular para o Brasil é descendente histórico de 

processos que em outros tempos de maior “frouxidão democrática” refletiram o anseio 

das classes populares na democratização profunda dos meios de produção e do acesso a 

direitos sociais fundamentais. Durante o final da década de 40, na década de 50 e o início 

da década de 60, o Programa Nacional-Democrático foi uma importante referência para os 

movimentos populares da época. Reforma agrária, reforma urbana, reformas da saúde e 

educacional, e da remessa de lucros ao exterior se tornaram bandeiras de luta e, através 

da proposta de reformas de base durante o Governo Jango, houve uma tentativa de 

implementá-las ao nível governamental, sob a força propulsora dos movimentos 

populares, emersos da organização ao redor destas bandeiras de luta. 

Tais movimentos eram incentivados pela agitação política e cultural através de 

instrumentos políticos como o PCB, o PTB, a AP e de movimentos estruturantes, como a 

Teologia da Libertação e o Movimento de Cultura Popular, que no Brasil sistematizou 

aquilo que hoje conhecemos como Educação Popular. 

Este movimento histórico e sua frutificação foram interrompidos pelo Golpe Civil-

Militar, sendo resgatados através de movimentos de contestação da ditadura, que 
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colocaram em xeque o regime a partir do final da década de 70, e foram edificantes do 

ciclo da esquerda conhecido como “ciclo PT”, e têm em sua gênese uma grande síntese 

das forças sociais populares, numa proposta conhecida como Projeto Democrático-

Popular. Tal projeto, em sua formulação e síntese, contou, em relação ao Programa 

Nacional-Democrático, com uma participação massiva e intelectualmente autônoma dos 

extratos sociais mais pauperizados dentro das classes subalternas. Foi alicerçado em um 

movimento de base, de discussão a partir de núcleos, refinando a elaboração de diversas 

bandeiras anteriores que já se constituíam dentro do Programa Nacional-Democrático, e, 

além disto, incorporando outras mais.  

        É projeto, e não programa, porque não tem a pretensão de ter data e hora 

marcada para acontecer, e é dialético, diferente da “escadaria de etapas”, forma pela qual 

era muitas vezes conduzida a orientação política dada por organizações como o PCB. 

Projetava o futuro que queria, e se apoiava no impulso dado pelos movimentos sociais da 

época, que diante das condições objetivas e subjetivas do momento, buscavam acelerar o 

fazer a história. 

 Mas o pacto entre setores das elites que estavam dentro e fora do regime 

cívico-militar ditatorial e o conseqüente caráter de inconclusão do processo de 

redemocratização do país, além da crise do mundo socialista e das utopias de esquerda, 

simbolizada pela “queda do Muro de Berlim” e a derrota de Lula nas eleições presidenciais 

de 1989, apontaram contradições do caminho escolhido por grande parte dos setores que 

constituíam este bloco histórico. Buscou-se uma ocupação simultânea entre os espaços da 

nova institucionalidade e a militância no interior dos movimentos sociais. As dificuldades 

para construção de lutas de massa no contexto do neoliberalismo e de tantas perdas 

ideológicas, fez com que cada vez mais a balança das energias e esforços de grande partes 

dos dirigentes sociais pendesse para a ocupação dos espaços institucionais, enfraquecendo 

a dimensão do trabalho de base e das organizações de núcleo por dentro dos movimentos 

sociais. Estes se tornaram cada vez mais dependentes de terem “seus” representantes 

políticos eleitos, seus deputados, vereadores, senadores, prefeitos, etc, empenhando boa 

parte de sua militância em prol do eleitoralismo, tornando não a institucionalidade cada 

vez mais acessória da dinâmica dos movimentos e lutas sociais, mais sim estes últimos 

como satélites da dinâmica da institucionalidade.   

 Com isto, o Projeto Democrático-Popular foi realmente democrático e popular 

em sua concepção, mas muito pouco em sua implementação a partir dos espaços 

institucionais. O setor saúde talvez seja um dos mais emblemáticos desta conclusão. 

 Além de ser um dos principais espaços de demonstração das contradições 

evidentes do modelo de “desenvolvimento” implantado pela ditadura, a saúde contou, 

para a ascensão da luta de massas, com dois componentes importantes. Por um lado, uma 

habilidosa força dirigente, representada pelo movimento sanitário (“intelectualidade da 

saúde”: Departamentos de Medicina Preventiva e Social e de Saúde Pública; movimento 

de residentes, movimento sindical, movimento estudantil, movimentos de secretários de 

saúde), capaz de conseguir delimitar claramente a expressão de tais fragilidades inerentes 

ao regime ditatorial (aumento de taxas de mortalidade infantil, má assistência à saúde no 

ciclo gravídico-puerperal, ressurgimento de epidemias, incapacidade para resolução de 

endemias históricas, exclusão significativa de parcelas da população à assistência à saúde 

como direito, mercantilização das práticas de saúde, principalmente as médico-centradas, 
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limites do modelo hospitalocêntrico, etc); e por outro lado uma força principal 

numericamente expressiva e organizada de uma forma capilar por toda a amplitude 

nacional, que foram os movimentos populares de saúde, expressos por vários coletivos e 

organizações, como o Movimento Popular da Zona Leste de São Paulo e o MOPS 

(Movimento Popular de Saúde). 

Para se ter uma noção da amplitude do MOPS já naquela época, localidades como 

Santarém e Conceição do Araguaia no Pará, diversos estados do Nordeste como Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Bahia e Sergipe, outros do Centro-Sul como Paraná, Ceilândia no 

Distrito Federal e Mato Grosso contavam com diversas “sucursais” deste movimento 

popular, animados principalmente pela dinamicidade das dioceses, com forte influência da 

Teologia da Libertação nestas diversas localidades. Foi sem dúvida o maior movimento 

social organizado do final da década de 70 e primeira metade da década de 80. 

Tais movimentos populares se organizavam a partir da ausência quase total de atenção 

à saúde por parte do Estado às pessoas em diversas regiões e periferias do país.  

Influenciados por obras como o tradicional livro “Onde não há médicos”, e por 

experiências como os “médicos pés descalços”, que ganham uma nova expressão na China 

após 1966 em plena Revolução Cultural, raizeiros, rezadeiras, parteiras populares, práticos, 

agentes pastorais, entre outros, articulam-se em suas localidades como forma de prestar o 

mínimo cuidado às pessoas cada vez mais fragilizadas em sua saúde pelo aumento dos 

níveis de exploração, pobreza e marginalização econômico-social, causados pelo modelo 

proposto pelas elites dominantes na época. Agregando ao seu bojo profissionais 

engajados, muitos advindos de setores da esquerda católica radical, este movimento foi 

ganhando um arcabouço convergente a partir dos encontros para trocas de experiências 

promovidos pela Igreja Progressista, onde a participação se dava em verdadeiras 

“condições fransciscanas”, mas que começaram a angariar algumas parcerias como os 

projetos de Medicina Comunitária, muitos ainda em uma forma incipiente e experimental.  

 Em 1979, na cidade de Lins, ocorre o primeiro ENEMEC (Encontro Nacional de 

Experiências de Medicina Comunitária), que começou a delinear bases do que nos 

próximos dois ENEMEC’s seria chamado de Movimento Popular de Saúde (MOPS), numa 

tentativa de articular as diversas experiências, sempre respeitando as singularidades e o 

contexto dos inúmeros atores mobilizados nos diversos locais do país. 

 Foi um pacto importante a conjunção da mobilização, por um lado 

empreendido pelo movimento sanitário e, por outro, pelo MOPS e outros movimentos 

populares de saúde. Um tinha a clareza de um projeto alternativo à realidade da saúde na 

época, mas carecia de uma maior base de sustentação social. O outro tinha em si a crueza 

da experiência cotidiana vivida, mas carecia da propositura de alternativas de maior 

envergadura para entender estruturalmente onde se localizavam os problemas da saúde, 

ficando preso muitas vezes à troca das experiências marginais que ensaiavam como 

reação.   A sinergia destes dois caminhos de enfrentamento da crise da saúde se 

consolidou na VIII Conferência Nacional de Saúde, onde a “vanguarda sanitária” chamada 

por alguns inclusive de “Partido Sanitário” conseguiu, mesmo diante de suas divergências 

internas (vide disputas entre Hésio Cordeiro e Sérgio Arouca, entre outras) 

habilidosamente converter um espaço que tradicionalmente, deste a década de 50, servia 

como um “fórum da burocracia estatal da saúde” em um grande espaço de encontro das 

diversas forças populares desejosas de uma virada nas suas situações vividas. Este contato 
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entre idéia e necessidade refinou e agregou novos elementos à propositura inicial, sendo o 

relatório desta Conferência um dos mais belos textos de expressão de um direito 

fundamental e inalienável do ser humano, um texto inclusive muito mais completo do que 

o próprio texto constitucional que viria depois. 

Podemos dizer que a saúde, com 10 anos de antecedência à criação do SUS, já tinha 

iniciativas de experiências institucionalizadas (PIASS em 1978 e outras experiências 

subseqüentes); possuía com dois anos de antecedência à aprovação da Constituinte, um 

projeto-síntese com grande densidade em sua globalidade (vide relatório VIII Conferência 

Nacional de Saúde), teve diferente de muitas outras áreas sociais, um programa de 

transição claro já em curso entre a VIII Conferência Nacional de Saúde e fim da 

Constituinte (SUDS – Sistema Único e Descentralizado de Saúde), e uma forte sustentação 

social a partir de movimentos de massa (movimento sanitário + MOPS e outros 

movimentos populares). Foi também pioneiro na presença de técnicos e profissionais 

progressistas no aparelho do Estado (desde a ocupação de posições do INAMPS, Fiocruz, 

etc) e sua organização nos mais diversos níveis federativos (neste intento principalmente 

através CONASEMS – Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde e dos 

COSEM’s de alguns estados). Enfim, um acúmulo político invejável diante de outros setores 

sociais, como os que lutam por reforma agrária e até aqueles mais vinculados a áreas 

importantes como a Educação, que tinham também os seus fóruns, a exemplo do FONDEP 

(Fórum Nacional de Defesa da Educação Pública) e CONED (Congresso Nacional de 

Educação), mas que careceram de um delineamento tão refinado como o setor saúde. 

No entanto, paradoxalmente, a maior penetrância deste projeto e destes atores sociais 

nestes espaços mais permeáveis na estrutura do Estado, cavados pela força de pressão e 

proposição de um vigoroso movimento social, gerou uma despotencialização destas 

importantes iniciativas propulsoras que garantiam o seu caráter de massa.  

Da intelectualidade sanitária saíram os quadros que se tornaram os gestores e 

assessores técnicos na configuração das diversas preocupações presentes nos primeiros 

momentos do SUS, como o aprofundamento da descentralização administrativa do 

sistema e a garantia do seu comando único, a estrutura espacial regionalizada e 

hierarquizada do sistema, os diversos modelos técnico-assistenciais, a formação dos 

futuros profissionais de saúde, a luta institucional por garantias de financiamento e 

sustentabilidade para o conjunto de direitos e conquistas garantidos constitucionalmente 

e a melhor regulamentação das relações entre público e privado, entre principal e 

“complementar”.  

Dos quadros dos movimentos sociais, além daqueles que se incorporaram à estrutura 

do Estado, enquadrando-se como apoio técnico ou funcionários públicos, a maioria teve, 

de certa forma, uma profissionalização na ocupação de diversos espaços garantidos 

constitucionalmente para o controle público e participação popular, como os diversos 

conselhos de políticas públicas, onde a presença cada vez maior nos assentos vários 

(educação, saúde, segurança alimentar, tutelar, direitos humanos, juventude, etc) é 

acompanhado por um esvaziamento crescente da base social de sustentação destes 

dirigentes sociais. Além do próprio contexto geral pelo qual passava o movimento de 

massas, de descenso, podemos somar a estas questões a incapacidade de tais movimentos 

garantirem efetivamente, em curto e médio prazos, ganhos efetivos para os aderentes à 



 
73 XXII COBREM – 14 a 22 DE JANEIRO DE 2010 – NATAL/RN 

suas causas. Na saúde, o grande reflexo é a incontestável insatisfação popular diante do 

acesso aos serviços de saúde, diante da grande distância entre o SUS real e o SUS legal.  

Os espaços oficiais de controle social “institucionalizado” também vivem a crise de não 

terem a capacidade e o poder “de se fazer valer”, ou seja, não terem na sua natureza 

constitutiva poder vinculante. O funcionamento efetivo ou não dessas instâncias depende 

principalmente do respeito e “benevolência” de uma autoridade do poder executivo 

“sensível”, capaz de garantir condições físicas e de debate democrático na consecução das 

políticas públicas. Ou seja, as competências de fiscalizar, formular políticas públicas e de 

assumir inclusive algumas funções executivas depende ou não desta abertura do poder 

executivo, ou da ação indireta a partir do acolhimento da demanda por outro órgão 

independente que esteja a serviço da sociedade, como Ministério Público. 

Havendo a insolubilidade entre um avanço da luta social num setor que busca a 

socialização radical de um direito, como a saúde, e uma dimensão maior da sociedade em 

que está inserido, marcada por uma ordem pautada pela desigualdade, a exploração e 

mercantilização das diversas relações humanas como é o capitalismo, tem-se um impasse 

que só é capaz de ser resolvido se tal setor se propõe a ser um ponto de inflexão capaz de 

gerar fraturas no sistema sócio-econômico constituído. Ou seja, diante dos impasses à 

consolidação de tal direito, só é possível produzir tais fraturas se estas limitações forem  

elementos de agitação política e cultural para o questionamento dessa ordem excludente, 

capazes de sensibilizar e mobilizar os diversos contingentes humanos que sentem na pele 

o que é não ter acesso a um direito num momento de grande crise na vida individual e 

familiar, como acontece na doença. 

Mas para aqueles grupos e atores que hegemonizam o pensamento no interior do 

setor saúde, mantém-se uma concepção que restringe o debate interno às instituições, 

como se meramente aprimorando a tal “democracia”, ser-se-ia capaz de numa “estrada 

linear” garantir uma gradativa socialização dos direitos sociais e dos meios de produção. 

Restringe-se assim a luta pelo direito à saúde insulada na arena setorial, tendo como 

bandeira simplesmente a propaganda das bandeiras legalmente conquistadas. É como se 

tais instituições democráticas tivessem desde sua pedra fundamental a porosidade 

suficiente para trazer para dentro de si as disputas inerentes à luta de classes, sendo capaz 

de institucionalizá-la por dentro do Estado “democrático e de direito”. Para estes, tal 

iniciativa seria capaz de diminuir o caráter violento e marcadamente de conflito entre 

forças antagônicas desproporcionais, sempre presentes na história de sociedade de classes 

da humanidade. 

Na defesa desta vertente, erige-se um novo grupo dirigente por dentro do Estado, com 

ares progressistas, mas que aglutina uma nova elite estatal, com quadros com belos 

passados de militância e luta “pela democracia”, e por outro lado uma “aristocracia 

popular”, formada por militantes sociais que funcionam como verdadeiros colchões de 

amortização dos conflitos crescentes entre a pregação do “caminho correto”, presentes 

nas defesas vazias dos preceitos constitucionais, e as massas populares, que a cada dia 

vivem a sensação de insegurança presente numa sociedade marcada pela violência, 

símbolo da exploração, expressa das mais diversas formas. 

Assim, enquanto na saúde, talvez o setor de maior acúmulo massivo, intelectual e de 

garantias e conquistas legais dentro do processo de “redemocratização” do país, temos 

hoje poucos resquícios do que significou numericamente tal segmento, na luta pela 
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reforma agrária, onde tivemos uma maior ação de entrave das elites políticas e 

econômicas para a não regulamentação do direito de acesso à terra dentro da 

Constituinte, tivemos a construção de diversos movimentos sociais que conseguem, 

mesmo diante de toda a crise e dificuldades, manter uma musculatura robusta, talvez, 

paradoxalmente, por nunca alimentarem a ilusão de que lhes seria possível ver  uma 

ampla e profunda reforma agrária no país, meramente através das bases institucionais que 

temos até hoje. 

Enquanto este grupo dirigente do sistema de saúde aprofunda os mais diversos e 

repetitivos debates sobre o como proporcionar eficientemente o pouco que se consegue 

garantir, o setor médico-privatista se reconfigura, após os golpes iniciais recebidos nos 

primeiros tempos de construção do SUS, e encontra novas formas de garantir um limiar de 

rentabilidade. Após o boicote à VIII Conferência Nacional de Saúde pela Associação 

Brasileira dos Hospitais (onde teve derrota importante) e outras instituições, e a reversão 

dos vetos do governo Collor às propostas das primeiras legislações orgânicas da saúde, 

quando tentou implementar-se “por dentro” uma contra-reforma, o que foi revertido 

através do Movimento pela Reforma Sanitária, tal setor privatista compreendeu que toda 

a plêiade de direitos e garantias dadas pela Constituição seriam inviáveis exclusivamente 

pela estrutura assistencial estatal advinda do heterogêneo e obsoleto patrimônio  material 

e humano herdado do ciclo Saúde e Previdência. Detectou quais as áreas de maior 

fragilidade de oferta perante o poder público e estruturou nichos de acessos a estes 

serviços, que monopolizam a força de trabalho disponível (poucos profissionais atuando 

nestas áreas) além do que há de mais “moderno” dentro dos meios de produção da saúde 

(diversas tecnologias duras e novidades deste campo), com a raríssima exceção de alguns 

serviços públicos que, mesmo assim, têm internamente seus próprios mecanismos de 

apropriação pelo privado, como já explicitado anteriormente no texto. Restabelecem 

novos canais de transferência de recursos públicos para os serviços privados, de forma 

que, mesmo sem o domínio direto sobre os fundos públicos, tornam o poder público 

refém para desembolso, diante de seu esforço na tentativa de garantia do direito à saúde. 

E hoje, como discutido em outras partes do texto, vem galgando inclusive novas formas de 

domínio direto e/ou consentido pelo Estado para acessar a tais fundos (OS’s, OSCIP’s, 

FEDP). 

Os referidos grupos dirigentes formados a partir da construção do SUS, apesar do 

discurso de enfrentamento do setor médico privatista (complexo médico-industrial-

financeiro+corporações profissionais, principalmente a médica), onde tentam se situar 

num campo que prega a superação da prática sanitária apenas coadjuvante e dissociada da 

assistência médica e da clínica tradicional, acabam na resultante final de suas ações, ou na 

falta de ação, se comportando de uma forma um tanto quanto semelhante à dissociação 

que criticam em muitas situações.  

Entender o papel da saúde no processo geral de acumulação capitalista na sociedade e 

o setor médico-privatista como o adversário societário que protagoniza a manutenção 

deste status é condição fundamental para as bases de novas diretrizes para a luta popular 

na sociedade de um modo geral, disparadas a partir da saúde. 

 

C) Propostas para o Enfrentamento do Setor Médico-Privatista 
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Numa tentativa de realinhamento das forças que buscam lutar contra o setor médico-

privatista e a efetiva consolidação do SUS em seus princípios, fundamental é um programa-

mínimo que consiga dar “liga” aos setores que querem ver na saúde um outro papel diante da 

luta pela superação da ordem atual. 

Dentre algumas questões, situamos: 

1º) Luta contra o sub-financiamento da saúde – o importante desta linha é que ela 

tem grande capacidade de consolidar uma frente única na direção do processo, além de 

dialogar diretamente com as queixas e carências vividas pelas pessoas no tocante à assistência 

em saúde. Bandeiras como a regulamentação da Emenda Constitucional 29, a garantia de 

regulamentação futura dos recursos para a seguridade social como um todo, e de ampliação 

do montante de recursos para estas áreas dentro do PIB nacional para a saúde são algumas 

das possibilidades de agitação e propaganda.  

2º) Quebra do monopólio das sociedades de especialidades e da corporação médica 

frente aos programas de residência – a determinação “implícita” das quantidades de vagas 

destinadas para os processos seletivos de cada programa de residência, além da tutela dos 

“expoentes” de cada especialidade frente àqueles egressos, do início ao final do seu processo 

de formação, é importante mecanismo adotado pelo setor médico-privatista para manter a 

proteção de seus nichos privilegiados, através de reservas de mercado e mecanismos de 

cartelização. A ordenação e a abertura de vagas de residência e o caráter da formação nestes 

programas devem advir dos interesses da sociedade, de forma equânime e principalmente a 

partir das necessidades sociais dos setores mais excluídos. 

3º) Maior militância e construção das pautas históricas da saúde por dentro  de 

diversos movimentos populares – os movimentos populares muitas vezes têm um adequado 

diagnóstico da sua situação de carência e abandono no dia a dia de luta por saúde, mas não 

possuem clareza dos caminhos percorridos por diversos segmentos deste campo, além de se 

afligirem com uma incapacidade estratégico-tática de como lidar com suas pautas. Aproximar-

se destes movimentos sociais e colaborar em suas construções internas, tentando situar a 

realidade coletiva vivida por eles no contexto maior de lutas neste campo, pode ser uma 

poderosa ferramenta de constituição de uma força principal popular de pressão na luta por 

consolidação de direitos; 

4º) Enfrentamento dentro das instituições formadoras na graduação da influência do 

setor médico-privatista no assédio de consciência dos futuros profissionais – as corporações 

profissionais, representadas por seus conselhos, cooperativas e associações/sociedades de 

especialidades ocupam, através da docência, papel fundamental na construção de referências 

naquilo que condiz a valores e horizontes para os futuros profissionais, criando um imaginário 

de condutas e “desejos” que orienta os acadêmicos para serem “aceitos ou não” pelas 

corporações nas suas mais diversas ramificações. Entra aí o papel histórico do movimento 

estudantil, de enfrentamento destes setores. Tal enfrentamento pode se dar através do 

debate sobre educação, geral e específico para cada profissão; na agitação e propaganda de 

perspectivas profissionais diversas do padrão predominante; ou fomento de atividades que 

estruturam o chamado “currículo oculto”, materializado por iniciativas como as políticas 

organizadas pelos Centros e Diretórios Acadêmicos, experiências de extensão popular, grupos 

de cultura popular, coletivos estudantis, e outros mais de fundamental importância na 

formação política e ideológica de seus partícipes. Comporta-se assim o movimento estudantil 
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como núcleo de organização da resistência/ascenso nas lutas contra os interesses 

hegemônicos dentro das instituições de ensino; 

5º) Ampliação da participação estatal na  produção industrial e de conhecimentos 

vinculados à saúde – produzir ciência e tecnologia, quebrar patentes, avançar no combate às 

doenças negligenciadas pelo capitalismo, implantar um complexo industrial que se possa 

distribuir de acordo com as necessidades regionais, preservar e produzir a partir de nossa 

biodiversidade, não permitir a apropriação da pesquisa em instituições públicas por empresas 

privadas, através da garantia de fundos públicos para investimento na pesquisa, tudo isto são 

medidas de enfrentamento da indústria farmacêutica e do complexo médico-industrial-

financeiro de um modo geral. Sem isto, sempre seremos reféns do domínio, pelo setor 

privado, dos meios de produção de tecnologias de maior valor agregado; 

6º) Transformação dos espaços de trabalho profissional como lócus de mobilização 

da consciência das pessoas – identificar o espaço de trabalho, desde o atendimento individual 

até as ações coletivas, passando pela sala de espera para as consultas, o acesso a programas 

de rádio, as visitas a comunidades e domicílios, a articulação e parceria com setores dos 

agentes comunitários de saúde e de outros profissisonais, como vigilantes, atendentes, 

serventes, entre tantos quem também lidam com o público, são formas de se aproveitar a 

importante simbologia que a saúde tem na vida das pessoas para problematizar com elas o 

que é a vida, e estimular a reflexão acerca das condições atuais em que vivem. Esta 

perspectiva pode ser uma forma de reavivar o sentido de luta dos profissionais de saúde, 

oferecendo assim as bases para uma reconfiguração do movimento sindical atual, tornando-

se menos trabalhista e mais solidário na compreensão do papel de sua luta perante uma 

sociedade marcada pela exclusão; 

7º) Iniciar processos de formação popular e trabalho de base como forma de 

ocupação de espaços como os conselhos de saúde, na luta por uma conotação vinculante ao 

papel político destes espaços – apesar de intensamente cooptados e acomodados na 

legitimação da atual ordem, os conselhos, dependendo do processo de como se constitui a sua 

ocupação, podem ser loci importantes de aglutinação das demandas dos cidadãos e de 

convergência de pressões que nos conduzam a repensar o funcionamento atual das 

instituições do Estado; 

8º) Resgate da Educação Popular Freireana como metodologia e princípio ético-

político de condução dos mais diversos processos educativos dentro do setor saúde: 

formação na graduação e pós- graduação, educação permanente dos diversos profissionais em 

serviço, formação popular e trabalho de base, entre outros, diante da radicalidade da 

Educação Popular para a construção “ com o outro”  

9º) Instituição do Serviço Civil para profissionais egressos da graduação – sem caráter 

obrigatório e com garantias de remuneração digna, condições de habitação e subsistência, de 

acesso à especialização/aperfeiçoamento profissional, além de mecanismos de educação 

permanente, tal proposta pode ser uma forma de garantir um maior acesso de profissionais 

potencialmente sensíveis aos interiores e periferias urbanas que vivem mais agudamente a 

precariedade do acesso ao direito à saúde, tanto no âmbito da assistência até às dimensões 

mais amplas do que significa ter saúde.  

10º) Valorização do Saúde da Família como espaço privilegiado de contato entre os 

profissionais sensíveis aos setores populares – apesar de ser importante a presença de 

profissionais sensíveis por todo o sistema de saúde, o Saúde da Família feito de forma integral, 
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fugindo dos pacotes simplificadores formulados por diversos organismos internacionais 

multilaterais, é espaço importante como veículo de aproximação entre profissionais sensíveis e 

as massas populares viventes do drama cotidiano das condições as mais indignas de vida. 

11º) Repensar políticas como saúde mental e saúde do trabalhador diante da relação 

intrínseca entre estas duas questões a partir do novo contexto do mundo do trabalho atual –

diversos hoje são os mecanismos de apropriação da força de trabalho, onde a precarização e 

os grandes contigentes permanentes de exército de reserva são marcas quase imutáveis. Quais 

são as articulações e ligações internas entre o debate sobre a saúde mental e a saúde do 

trabalhador hoje?  

12º) Recolocar o debate ambientalista, com um viés ecossocialista, na ordem do dia, 

por toda a expressão deste tema hoje, nas mais diferentes matizes, inclusive de manutenção 

do próprio capitalismo. 

  

Enfim, acredito que muitas outras propostas podem enriquecer este programa 

mínimo. Mas acredito que focar nestas questões já é um bom começo para começarmos a 

rearticular, como diria Anita Leocádia Prestes, um sujeito-povo (ela não gosta mais de usar o 

termo bloco histórico) capaz de reconstruir um pacto trabalhador da saúde – massas 

populares para a luta pela superação de algo que é tão sensível nos dias de hoje, que é não 

poder sentir a potência de vida dentro de si...ser saudável. 

 Aliás, como ser saudável em um mundo doente, não é mesmo? 

 Abraços aos lutadores e lutadoras 

 “O segredo é aprender a lutar com o que se tem na mão no momento histórico 

presente. A transformar em arma aquilo que nos é mais próximo. Tornar o incrível cotidiano, o 

inédito possível”(parafraseando de alguma frase que li em algum lugar). 

 Espero que o texto tenha contribuído para a discussão. 

 

Carta da DENEM aos Deputados Federais antes da votação do projeto de 

lei das Fundações Estatais de Direito Privado 

 
Fortaleza, 11 de maio de 2009. 

  
Excelentíssimo (a) Senhor (a) Deputado (a) Federal, 
  
A Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina vem, por meio deste, 

dialogar com todos os parlamentares sobre o projeto a ser votado no dia 12/05/2009, o 
projeto das Fundações Estatais de Direito Privado. Antes de mais nada, é importante situar o 
Sistema Único de Saúde, fazendo referência ao processo Constituinte de 1988, enquanto uma 
vitória significativa – embora parcial – de amplos setores da população que se organizaram e 
se mobilizaram em torno da construção de um projeto de saúde e de Estado democrático para 
o nosso país. 

O Projeto de Fundações Estatais de Direito Privado surge tendo, como pretexto inicial, 
a crise dos hospitais do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Ele se propõe a “dotar o 
Governo de agilidade no atendimento das demandas sociais do país” (MPOG). Acontece que, 
no caso de uma reforma do Estado, a avaliação do funcionamento insatisfatório de algo não é 
dotada apenas de caráter técnico, porque sempre atenderá às demandas da parcela da 
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população que tornou essa reforma uma necessidade. Vimos trazer a consideração de que as 
Fundações Estatais consistem num projeto de contra-reforma do Estado brasileiro no âmbito 
das políticas sociais, na medida em que incide negativamente sobre as condições de vida 
gerais da população, sobretudo aquelas das camadas mais empobrecidas. 

Transportar para o Estado o papel de concorrente dos serviços privados e utilizar a 
lógica empresarial (ou seja, a do lucro) para definir eficácia e eficiência na ação estatal significa 
operar sob uma ótica inteiramente diversa daquela que deve nortear as políticas sociais. Aos 
que vendem e aos que sequer conseguem vender sua força de trabalho por não encontrarem 
empregos, a única proteção social é aquela oriunda da ação do Estado pela via das políticas 
sociais. 

Ao prender-nos à forma desviamo-nos da essência. A forma é a fundação estatal, o 
conteúdo é a privatização dos serviços sociais, das políticas sociais, dos direitos dos 
trabalhadores.  Apesar da seleção por concurso público, a forma de contratação da força de 
trabalho será a do regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, salientando as 
obrigações dos trabalhadores mas não seus direitos. “(...)nas áreas em que atua de forma 
concorrente com a iniciativa privada, é indispensável que o Estado possa aplicar o regime 
celetista, mais flexível e aberto à inovação e à especialidade( ...)”(MPOG) . A culpabilização da 
estabilidade da força de trabalho pela ineficácia e ineficiência do Estado reflete, na verdade, o 
potencial de resistência da força de trabalho à privatização das políticas sociais. A estes 
trabalhadores é mais fácil perceber, pela proximidade da condição de seus trabalhos, a 
gravidade das medidas para todos os trabalhadores. 

Para contrabalançar as numerosas perdas imputadas à força de trabalho acena-se com 
a possibilidade de maiores salários para os trabalhadores empregados nas FEDP, algo que 
obviamente não poderá atingir o conjunto dos trabalhadores das Fundações. Cada FEDP terá 
seu próprio quadro de pessoal e, por conseqüência seu plano de carreira, emprego e salários. 
Esta medida fragmenta a força de trabalho e a torna frágil para lutar por melhores condições 
de vida universalizadoras e para defender as políticas sociais nas quais está inserida na forma 
de trabalhadores. Se a preocupação fosse de fato um atendimento melhor e mais ágil à 
população, não seria necessário um discurso de marginalização do funcionalismo público: 
bastaria apenas recorrer à legislação vigente, o Regime Jurídico Único, que prevê advertências, 
suspensões, demissão, dentre outras punições para o descaso com o serviço. Também seria 
priorizado o estímulo à dedicação exclusiva, previsto por lei. 

O prejuízo para a classe trabalhadora se estende ao fundo público estatal. As FEDP 
gozarão de imunidade tributária sobre o patrimônio, renda ou serviços relacionados com suas 
finalidades essenciais e estarão isentas da contribuição da seguridade social. Elas venderão 
seus serviços ao Estado e a outros agentes do mercado. Reivindicarão do Estado recursos para 
realizar a prestação de serviços, no entanto não contribuirão para a formação do fundo 
público que sustenta a própria “política social” executada pela fundação porque esta ao  
prestar serviços sociais gozará de imunidade tributária. A conclusão desse arranjo é a 
transferência de fundos públicos aos capitais particulares pela forma de contratação de 
serviços e pela liberação da obrigação de contribuir com a  formação do fundo público. Não 
bastando isso, os mesmo atores envolvidos neste debate ainda defendem que as Fundações 
Estatais não se submetam a um teto remuneratório, abrindo espaço para disparidades salariais 
exorbitantes e cooptação política, atentando mais uma vez contra o papel histórico dos 
trabalhadores da área da saúde enquanto articuladores das demandas da população 
vivenciadas no cotidiano. 

 O controle social, tão caro aos princípios fundadores do Sistema Único de Saúde, é 
substituído por conselhos moldados nas grandes empresas capitalistas. Somente no Conselho 
Consultivo Social menciona-se a presença de “representantes da sociedade civil”. Dada a 
abrangência do termo “sociedade civil”, este abrange ONGs e tantas outras formas 
representativas de interesses privados. O Conselho Consultivo Social ainda por cima é 
subordinado ao Conselho Curador, este a ser majoritariamente composto por representantes 
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do governo (e não do Estado) e que possui brechas para a corrupção e o apadrinhamento. A 
restritíssima participação da força de trabalho é coerente com a ênfase do processo decisório 
das ações da fundação estatal que revela a subordinação da política à “técnica” enquanto ação 
neutra. Vale lembrar que o projeto de Fundações Estatais de Direito Privado foi gestado entre 
quatro paredes, sem que em nenhum momento os dois principais interessados – 
trabalhadores do sistema e usuários – fossem ouvidos. Foi necessário o Conselho Nacional de 
Saúde pautar o tema para que pudesse ser ouvido pelo governo que, mesmo assim, enviou o 
projeto para o Congresso Nacional apesar de posição contrária do colegiado maior do controle 
social do SUS no nosso país. 

Apesar de considerável deturpação do controle social pelos interesses privados, alguns 
espaços ainda resistem e  merecem respeito ao seu acúmulo – a exemplo da XIII Conferência 
Nacional de Saúde, que repudiou o projeto das FEDP –, viabilizando conquistas que possam 
levar à frente este importante projeto, o texto do SUS, que é um dos mais avançados do 
planeta. Essa opinião a respeito do tema, consolida num fórum onde a população tem 
atualmente uma de suas maiores expressões de voz ativa deveria, no mínimo, servir de 
termômetro para o Estado, indicando que a discussão deve sair da superestrutura e partir para 
o debate nas bases em vez de se tentar aprovar o projeto a toque de caixa. 

Os defensores do projeto das FEDP alegam que soluções alternativas demorariam 
muito tempo e necessitamos de ações imediatas. É importante ressaltar que, além do 
considerável tempo necessário à  viabilização jurídica e financeira e à implementação 
propriamente dita do projeto, ele a longo prazo vai na contramão da consolidação do SUS em 
seus princípios inscritos na Constituição de 1988, sendo inconstitucional e inadmissível 
qualquer retrocesso nos direitos sociais conquistados. A Direção Executiva Nacional dos 
Estudantes de Medicina, terminantemente contrária ao projeto em discussão, vem cobrar dos 
parlamentares uma postura coerente com todo o exposto anteriormente.  Estamos em 
constante articulação com os demais movimentos sociais em defesa do SUS constitucional e 
denunciaremos todo e qualquer atentado contra os direitos sociais historicamente 
conquistados. 

  
Atenciosamente, 
  
Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina – Gestão 2009 

Ramon Rawache - Coordenação Geral  
Maria das Graças - Coordenação de Comunicação  

Roberto Maranhão - Coordenação de Finanças  
Sede Nacional - DENEM 2009 
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Filosofia, Educação e Formação Médica 

Políticas de Saúde, Diretrizes Curriculares e Necessidades Sociais 
 

Marcos Rogério Capello Sousa51 
 
1.5) O exercício da medicina na perspectiva de um novo intelectual 
 

As mudanças no mercado de trabalho médico, principalmente no último quartel do 
século XX, ainda não chegaram ao fim e têm sofrido das mais variadas formas as influências do 
neoliberalismo como, por exemplo, através da ciência e tecnologia, do empobrecimento 
mundial e do avanço de doenças, da mercadorização da medicina, entre outras situações. O 
perfil do médico tem mudado em função destas variáveis que interferem diretamente no 
mercado de trabalho. Há um crescimento do trabalho médico assalariado e redução da 
atividade como profissional liberal. Nós acreditamos que em função destas alterações nas 
relações de produção, entre a ação do médico e a sociedade contemporânea pode haver uma 
transformação no seu papel tradicional junto à própria sociedade. Com isto suas ações não 
poderiam ficar limitadas ao campo da prevenção e cura, mas englobariam a ação política que, 
por sua vez, seria elemento motivador imperativo da prática cotidiana. 

Baseados na categorização criada por GORENDER52 e respeitando os pressupostos 
teóricos e filosóficos por nós adotados, o fenômeno atual do crescente assalariamento médico 
pode adquirir outro significado, ao mesmo tempo profundo e ambicioso. Não se trata, como 
nesta pesquisa, de atribuir ao médico o papel de representante social, exclusivo e/ou principal, 
o que seria utópico ou idealista, e nós até entendemos como mais uma especulação, ou 
abstração da função historicamente delegada à medicina e, portanto, ao médico. Nós 
defendemos que estes profissionais podem ter um papel ativo e decisivo nas transformações 
materiais sociais se carregarem para o campo da educação e assistência médicas a reflexão 
crítica e global sobre o processo de adoecimento, o que será possível somente a partir do 
ingresso de outras áreas do conhecimento (história, política, economia, sociologia, etc.). Desta 
forma, caberia a este profissional que no processo de formação intelectual e durante o 
exercício da profissão desenvolve uma interpretação do mundo que oscila entre a 
possibilidade de promover a vida longa saudável e seu oposto – a doença e a morte -, partilhar 
sua visão peculiar com os demais atores sociais, também co-responsáveis pela promoção de 
saúde, cada um a partir de seu campo profissional. 

Neste processo, a interface entre “distintos campos científicos” que tem sido 
timidamente explorada ganharia status científico a partir do embasamento materialista 
histórico e da dialética marxiana, podendo então ser detalhada e ampliada. Esta prática talvez 
fortaleça as ações de transformação social e lhes dê maior sustentabilidade e legitimidade, 
pois a meta a ser perseguida é o esclarecimento social (permitido e facilitado pela totalidade 
de conhecimentos habitualmente encastelados na academia), que deve alcançar segmentos da 
população excluídos da reflexão teórica. 

Segundo GORENDER (1999), haveria nos movimentos sociais uma possibilidade 
revolucionária se eles fossem liderados pelos assalariados intelectuais que dirigiriam o bloco 
dos assalariados. De acordo com as características materiais-ontológicas da sua profissão, os 
médicos apresentam um potencial significativo para promover as transformações concretas de 
que a sociedade carece. Mas para dar início a este processo é preciso dar-lhe formação 
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intelectual ampla para que compreenda o significado lógico da saúde e do que é necessário 
para promovê-la. Aliás, esta tem sido nossa proposta nesta pesquisa. 

O médico atualmente desempenha seu trabalho na penumbra, isto é, há uma meia luz 
iluminando os “porquês” da sua atividade. Quanto maior a luminosidade permitida a partir de 
novos e esclarecedores conhecimentos, maior a possibilidade de despertar sua capacidade 
transformadora. De acordo com os estudos que utilizamos, a medicina e o médico gozam de 
importância econômica, ideológica, política e social, que os torna “pontos estratégicos”. Isto 
reforça a idéia de grande poder transformador social, mas que está adormecido.53 Uma meta a 
ser perseguida neste processo é tentar subsidiar a compreensão do paciente como sendo um 
indivíduo desprotegido, vulnerável, também em função, ou principalmente, devido ao modo 
de produção da vida atual. 

Nesse sentido o médico pode trabalhar para denunciar e apontar o que falta para a 
construção de uma sociedade mais saudável a qual está atrelada à organização de uma 
sociedade no mínimo igualitária do ponto de vista material. 
Nesse sentido, ainda segundo GORENDER (1999, p231), 

(...) Assim como Marx e Engels apostaram no proletariado industrial, em meados do 
século XIX, podemos agora, século XXI, apostar na classe dos assalariados intelectuais ... Mas 
os assalariados intelectuais, além de estarem em crescimento, são os detentores do fator cada 
vez mais decisivo no processo de produção, ou seja, o fator conhecimento(...)” 

Para nossa tese parece-nos muito oportuna esta proposição de GORENDER, pois 
embora ela possa ser negada em função de ainda prevalecer o lado sacerdotal-artístico da 
medicina, ou aquele tradicional excessivamente bio-técnico, procuramos demonstrar 
cientificamente que, radicalmente, a medicina possui, numa perspectiva ontológica, uma base 
materialista histórica. De acordo com isto, se consideramos o médico como sendo expressão 
do refinamento e da evolução humana no campo da promoção da saúde, principalmente no 
período moderno, é inegável que ele também tem dever moral e científico, além de 
compromisso de, no limite, evitar a morte. 

E se, como pudemos notar, doenças como câncer têm também relação com as 
condições materiais e estas, por sua vez, são dependentes e determinadas pelo modo como o 
homem nas suas relações com os outros transformam a natureza e a si mesmos, podemos 
inferir que numa abordagem mais avançada da educação médica, não cabe mais formar 
médicos para atuarem limitados às ações curativas, preventivas, e da epidemiologia, na luta 
contra doença e a morte. 

O médico deve compreender detalhadamente a construção material histórica da 
doença que por sua vez está atrelada à construção material histórica do homem em sociedade 
e é definida a partir das suas necessidades materiais. Com isto as concepções da medicina com 
sendo “sacerdócio ou arte” podem ser definitivamente abolidas evitando que se mantenha 
uma falsa idéia da figura do profissional, do seu poder e da sua onipotência. Estas idealizações 
“originais” que surgiram a partir das mais remotas relações entre medicina e sociedade e que 
também expressam desde então as relações humanas entre dominantes e dominados, ainda 
estão na raiz das análises e propostas pedagógicas para o campo da medicina. 

Durante o século XX percebemos que ambas as idéias foram favorecidas pela 
associação medicina-tecnologia e serviram, neste mesmo período, para engrandecer a ação da 
técnica e esconder a exploração capitalista (face onipotente que se perpetua com projetos 
como GENOMA). 
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Agora, se realmente considerarmos a medicina como uma área que permite estudos 
científicos de base materialista-histórica, e onde é imprescindível para maior compreensão do 
fenômeno doença-doente-adoecimente o aluno e/ou o profissional adquirirem conhecimentos 
oriundos de outra área, poderemos então criar uma nova meta para o médico alcançar, qual 
seja, a de estabelecer uma adequação entre o desempenho profissional e o desenvolvimento 
material humano, ambos direcionados para construção de uma sociedade menos desigual do 
ponto de vista material. 

Desta forma, o médico pode abandonar a posição histórica construída 
predominantemente ao longo dos séculos XIX e XX de eminente curador-preventivista, ou 
pesquisador “neutro”, “a-histórico”, e passar a ter uma postura crítica e de liderança na 
escolha de conhecimentos das mais variadas áreas e mesmo atuar em conjunto com elas, sem 
desprezar os aspectos curativos–preventivos e da pesquisa, fazendo valer sua posição social de 
detentor de conhecimentos que lhe permite poder coordenar algumas das transformações 
sociais. 

Aqui “nossa especulação filosófica” de “consciência expandida-ampliada” é 
incorporada à categoria do “intelectual assalariado” de GORENDER (1999), e permite polarizar, 
nós, nos médicos e, ele, nos profissionais em geral (intelectuais assalariados), a 
responsabilidade de organizar o conhecimento produzido até hoje na direção de uma 
transformação social efetiva, lógica. Uma das principais tarefas para estes intelectuais é a de 
filtrar a avalanche constante de conhecimentos específicos produzidos, usando para isto o 
caráter inter e multidisciplinar destas informações que lhes confere eficácia na construção 
material social para humanidade. 

Esta é uma opção-alternativa para o processo médico-educacional que não pode ser 
ignorada e também não deve ser imposta. LOWY54, citado por GORENDER (1999, p234), 
admite que diante do socialismo e da barbárie, Rosa Luxemburgo, nas preliminares da 1a 
Guerra Mundial, apresentou o socialismo como possibilidade que a história favorece, porém 
não impõe de maneira inevitável. Assim, parece-nos, será certamente uma tomada de postura, 
uma opção a ser adotada sem imposições, mas baseada em elementos concretos do cotidiano 
que devem ser interpretados pelas áreas do conhecimento específico atuando de forma inter e 
multidisciplinar, para estimular e possibilitar o amadurecimento intelectual social que 
gradativamente vai tornando-se mais amplo. Esta tomada de decisão pode se concretizar a 
partir de certas diretrizes, ou certas orientações teóricas que quanto mais convincentes, mais 
podem ser aceitas aumentando as chances de sucesso para construção de uma sociedade 
menos desigual. Do contrário, pode se manter o fortalecimento do ideal capitalista como 
demonstra o avanço do neoliberalismo. 

A idéia de socialismo possível pode ser encarada como um possível resultado daquilo 
que propomos nesta pesquisa no que se refere a reformulação das bases teóricas- filosóficas 
da formação médica, além de ser coerente e cientificamente embasada, pois vincula a opção à 
necessidade de conscientização, esclarecimento. É prudente evitar elaborações e discussões 
sobre a reforma pedagógica se as condições materiais mínimas para sua concretização não 
forem oferecidas. Mas, isto não quer dizer que seja possível ter o domínio pleno da situação, 
pois há que se contar “no surgimento da sociedade socialista com fatores determinantes e 
fatores caóticos e casuais” (GORENDER, 1999, p233). 

A partir da nossa pesquisa, com os pressupostos teóricos que definimos, o projeto 
educacional que emerge é viável e está dialeticamente com condições materiais históricas da 
sociedade que chega ao século XXI. Com ele temos como possível o ingresso da medicina na 
corrente contra o capitalismo neoliberal. Neste sentido o médico e a medicina ganham uma 
nova atribuição junto à trama das relações sociais que estaria de acordo com GORENDER 
(1999, p234): 
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“(...) O Objetivo socialista se colocará para as tendências anticapitalistas radicais, que 
os próprios males do capitalismo suscitarão. Este objetivo se implementará sob forma e 
conteúdo muito variados, de acordo com as peculiaridades históricas de cada povo. Será 
preciso rejeitar decididamente toda pressão pela uniformidade, seja qual for o pretexto(...)”. 

Nós defendemos que "os males do capitalismo" têm suas peculiaridades no Terceiro 
Mundo e consequentemente no Brasil. Entretanto, tais muitos “males” brasileiros possuem 
raízes históricas. A medicina deve interpretá-los também como expressão da dinâmica de uma 
sociedade que ainda não se desvencilhou completamente da condição de colônia. Prova disso 
é a presença, ou o ressurgimento de algumas doenças endêmicas e epidêmicas e 
principalmente a contradição entre as condições materiais existentes e possíveis graças a 
riqueza de recursos do Brasil e as condições em que vivem a maioria dos homens que, 
certamente, no mínimo são coresponsáveis pela gênese de doenças. 

A sociedade brasileira, neste momento de vitalidade política, tem nas mãos a 
possibilidade histórica de dar curso à construção do estado burguês, segundo as afirmações de 
SAMPAIO Jr. (2001). Neste caso, a medicina, através da educação médica e sua interferência 
na assistência, ao lado de outros setores sociais poderia contribuir para dar curso às mudanças 
sociais necessárias mantendo-se fiel ao seu caráter “material-ontológico”. Como já dito, isto 
não ocorrerá se restringirmos ao campo médico as análises e intervenções na dinâmica do 
processo educacional, ou se somente nele quisermos encontrar um único significado para o 
ensino. 

De acordo com as necessidades que identificamos, a atualização do pensamento 
marxiano serve à reformulação do modelo de educação médica de modo a lhe dar coerência e 
sintonizá-la às reais "necessidades sociais" de saúde, permitindo que desprezemos aquilo que 
ilude e nos faz "patinar" sem avançar. Como sabemos, o pensamento marxiano atravessou o 
século XX subsidiando mudanças significativas precisamente no setor da saúde e que não 
pouparam a educação e assistência médicas. Mas, as críticas (“a-históricas”) a este arcabouço 
teórico se fundamentam no seu fracasso sem considerar as variáveis históricas e confundem a 
vitalidade e atualidade das análises de Marx, que ainda nos são úteis, com a garantia do 
sucesso nas mudanças que sociedade necessita, suscitadas por elas. 

“(...) Nenhuma justificativa existe para continuar suportando a carga do que não 
passou pela prova da história ... mas podemos e devemos conservar o legado 
revolucionário de Marx e Engels, uma vez que constitui a concepção teórica mais 
avançada e um método de investigação que, atualizado pelas conquistas científicas de 
outras correntes de pensamento, será capaz de aprofundar o conhecimento da vida 
social (...)”.(GORENDER, 1999, p236) 

Nós entendemos que com o crivo da história os problemas habitualmente admitidos 
como da “esfera médica” podem ser “revisitados” por outras áreas específicas do 
conhecimento que fornecerão novas e adicionais informações e estas, por sua vez, na 
perspectiva do pensamento marxiano, tendem a confluir diante dos desafios comuns que a 
própria humanidade se coloca. Isto é uma forma de “atualizar” a obra de Marx que poderia ser 
coroada com uma nova forma de associação política e científica institucionalizada, multi e 
interdisciplinar, voltada para as pesquisas que consagrem o imbricamento das informações em 
história, educação, medicina, economia, estatística, ciência política, sociologia, geografia, 
ecologia, etc. 

Trata-se de lidar com problemas que aparentemente são médicos, mas que 
essencialmente pertencem a toda sociedade, principalmente àquela porção privilegiada que 
graças a satisfação das condições materiais de subsistência, desde cedo, atingiu um nível de 
desenvolvimento intelectual que, em teoria, pode ser ampliado a partir do estabelecimento de 
novas e mais complexas conexões nervosas (talvez em porções “adormecidas” do cérebro!) 
que são possíveis a partir do acesso às novas informações. Ou seja, hoje a possibilidade de 
superar a alienação renova-se também a partir da integração do conhecimento específico. E a 
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motivação para que esse processo se concretize deve ser extraída das análises fundamentadas 
no materialismo histórico e na dialética marxiana. 

Quando nos propusemos, inicialmente, a resgatar o trabalho de ENGELS (1975) para 
que obtivéssemos uma descrição próxima do real da sociedade moderna industrial original e a 
partir dela podermos entender como se estruturaria o novo modelo de ensino e prática da 
medicina (Relatório FLEXNER-1910), estávamos cumprindo de certa forma, por opção teórica- 
filosófica, esta trajetória científica defendida por GORENDER (1999) e com a qual 
concordamos. Realmente são expoentes intelectuais de referência para a sociedade moderna 
que ainda acredita em transformações efetivas a partir de uma estratégia científica e não 
utópica. 

 
1.5.1) Conhecimentos específicos e ações gerais 
 

Esta fundamentação apresentada poderia reformular e atualizar a atividade 
profissional do médico naquilo que cabe à própria medicina que é alterar as condições 
materiais sociais através da promoção da saúde. Assim, o médico seria um agente 
transformador por estar em contato, de um lado, com as condições da saúde da população e, 
de outro lado, por ter acesso à produção científica e tecnológica inerentes ao complexo 
médico industrial, que também está ligada à medicina embora nem sempre com a prioridade 
de promover saúde. Ambas expressões de uma mesma realidade que é muito mais ampla e 
complexa do que julga a interpretação médica atual. A falta das análises globais que incluam as 
condições materiais sociais e sua relação com a promoção de saúde interferem no fenômeno 
educacional e profissionalizante e podem também estar na base da especialização: 

“(...) Procede-se como se a especialização fosse toda a medicina ... como se o 
atendimento especializado fosse toda a assistência. O resultado é uma crise de eficácia da 
clínica, somada, paradoxalmente, a uma outra crise denominada de custos crescentes – para 
mesmos resultados se gasta cada vez mais dinheiro, consultas, exames, etc.(...)”55 

Uma das grandes pendengas relacionadas à formação médica contemporânea é o fato 
de até hoje não se ter encontrado um modo de fazer convergir a ação do médico especialista 
para ações mais gerais e/ou básicas. Com exceção de alguns modelos de assistência saúde, 
como o cubano, nos quais estão incluídas as policlínicas docentes, grosso modo, também 
incumbidas de dar ao especialista uma visão integrada da importância da sua área de 
especialização junto à saúde da comunidade, a maioria entende que a assistência especializada 
deve ser feita nos centros especializados. Mas é importante notar que há uma modificação 
recente na atividade profissional do médico especialista que deve ser aproveitada do ponto de 
vista educacional-assistencial conforme expusemos acima. Ocorre que no contexto atual o 
mercado de trabalho tem sido contemplado com o crescimento do número de especialistas. 
Progressivamente, à medida que o mercado se torna saturado pelos especialistas e há 
modificação do padrão de remuneração pela redução de ganhos, estes profissionais passam a 
buscar novas fontes de renda desvinculados da sua especialidade. No final temos um 
especialista atuando em atividades gerais. Uma proposta para reflexão que atenderia o 
mercado de trabalho, as carências da população, oferecendo avanços da ciência aos usuários 
da rede básica e aliviaria a assistência terciária, seria poder inserir estes especialistas na 
assistência primária após dar-lhes formação generalista básica necessária. 

Para nós o nexo de uma atividade médica generalista e uma atividade especialista só 
podem ser descobertos e definidos a partir de uma  compreensão histórica dos progressivos 
avanços tecnológicos em concomitância com uma crescente necessidade de dominar fatores 
interferentes na saúde que são cada vez mais complexos e interdependentes, ou seja, a 
integração generalista-especialista se dá pelas atividades teórico-práticas conjuntas. E a 
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necessidade do especialista pode ser maior se os indivíduos não morrerem, ou adoecerem 
precocemente devido as más condições materiais de sobrevivência. 

Devemos ressaltar e criticar o viés analítico-conceitual que foi criado pelo uso abusivo 
da tecnologia e da especialização que fizeram com que, no final do século XX, surgisse uma 
tendência talvez tão esmagadora quanto aquela excessivamente biológica e hospitalar do 
início do mesmo século, tentando implantar um modelo de assistência que privilegiasse o 
maior número de pessoas e numa forma de assistência "humana" e no local onde vivem os 
excluídos. 

Atualmente há um imbricamento de fatores que interferem na possibilidade de gerar 
saúde que até algumas décadas atrás não recebiam a devida atenção embora já fossem 
conhecidos. Neste caso percebemos hoje que o fator tempo fora fundamental para 
compreender o grau de desenvolvimento científico-tecnológico atingido no sistema capitalista, 
cujo serviu à medicina, assim como permitiu-nos detalhar os interesses dos pacientes e os 
interesses do complexo médico industrial. 

Baseado nisto é preciso compreender que o alto custo da medicina é apenas um dos 
enfoques da velha história da relação entre medicina e ciência-tecnologiaindústria. Admitir “o 
custo” como maior ou principal problema da especialização é um equívoco. 

Hoje a polarização que se faz no ensino clínico/generalista se baseia em elementos que 
são a expressão da distorção na educação e assistência médicas. O incentivo da formação de 
generalistas se fundamenta no fato de que a assistência especializada é onerosa e pouco 
resolutiva, mas não se questiona por que o custo é alto, ou se haveria outra possibilidade de 
exercício da medicina especializada sem que ela fosse considerada “rival” da atividade clínica 
do generalista. Outro fato que permeia a relação de “uso e abuso” da especialização é a 
utilização indiscriminada da tecnologia que tem como responsável o próprio capital 
multinacional que cria mecanismos para que sejam empregados quaisquer avanços 
tecnológicos. A pesquisa médica pode ser direcionada para solucionar um problema 
influenciada pela indústria farmacêutica e de equipamentos médicos(LANDMANN, 1986,1985). 

O outro fundamento que orienta a formação generalista é a existência de 
inúmeras doenças que podem ser melhor tratadas e/ou prevenidas pelo clínico geral, mas não 
há questionamento se estas doenças não poderiam ser melhor tratadas a partir do 
oferecimento de melhores condições materiais de vida para aqueles que não necessitam só de 
“médicos generalistas”. 

Talvez a questão não seja ficar interferir exaustivamente naquilo que é do especialista 
e o que é do “generalista”, mas compreender porque num local 
determinado, a demanda da população pode orientar as ações médicas numa direção nem 
sempre proposta pelos educadores médicos e burocratas. 

As especializações que na realidade são decorrentes dos próprios avanços tecnológicos 
e do aprofundamento do conhecimento, atualmente encontram forte oposição governamental 
devido à própria conjuntura/estrutura política-econômica definida pelos princípios do 
neoliberalismo, com redução das funções e gastos do estado ao mínimo. Como a assistência à 
saúde não pode ser abandonada totalmente, os recursos já escassos reservados à saúde são 
gastos naquilo que é menos oneroso, isto é, atenção primária, que tem se mostrado um 
serviço nem sempre atrativo para os médicos em geral, talvez mais habituados à ideologia e ao 
convívio com a tecnologia de ponta, bandeira do capital multinacional.  

O incentivo à formação de generalistas em detrimento de especialistas reforça a 
intenção de alterar o eixo da educação médica com auxílio da mudança do local onde se dá a 
assistência e formação profissional 

“(...) Inevitavelmente, portanto, haveria que se proceder a um deslocamento do eixo 
sobre o qual é realizada a formação de profissionais da saúde: a maior parte do ensino de 
graduação não pode continuar encerrada nos especializados hospitais universitários(...)”56. 
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Ninguém pode garantir que incentivando e privilegiando a assistência à saúde 
primária/básica haveria maiores benefícios para os pacientes, afinal esta modalidade pretende 
assistir aqueles que estão mais próximos da pobreza, do analfabetismo, da fome, da violência, 
da criminalidade, do baixo poder aquisitivo, das más condições de moradia e saneamento, etc. 
Este privilégio da assistência primária em detrimento da terciária promove o sucateamento 
dos vários serviços de assistência à saúde estruturados ao longo de décadas com dinheiro 
público que passam a ser vistos muito mais como deficitários, justificando a retração do Estado 
Previdência e a falta de investimentos e manutenção. Toda esta estrutura hospitalar vem 
sendo aproveitada pelas empresas de saúde privadas como parte dos negócios neoliberais 
onde o governo oferece sua parte. 

É preciso diferenciar a utilização necessária das especialidades assim como seu caráter 
inevitável devido aos avanços tecnológicos e científicos, da má utilização destes mesmos 
avanços determinados pelo capitalismo. A medicina assiste a população em três níveis de 
atendimento que são importantes e devem coexistir. Estudos para definir o quanto se utiliza 
de um ou de outro nível e o porque ainda não foram plenamente executados. Os 
reformuladores do currículo mundial e nacional estão bem sintonizados com o incentivo à 
assistência primária, mas se esquecem do principal motivo para se controlar o atual mau uso 
da especialização e da tecnologia que é o próprio enriquecimento do capital mundial investido 
neste setor nos moldes das sociedades capitalistas do Terceiro Mundo. 

Nós ainda questionamos se o valor excessivo dado à assistência médica 
primária é uma carência real do povo, ou apenas um “fruto do desdobramento 
neoliberal” visto que a miséria, a doença, o sofrimento têm crescido mais rápido na periferia 
do que a capacidade dos governos sanarem as necessidades materiais e de infra-estrutura, 
mesmo em países desenvolvidos. Os efeitos das políticas neoliberais são globais. Talvez a 
história fosse outra se na periferia, antes do médico, chegasse esgoto, água tratada, 
informação e educação, alimentos necessários e em quantidades preconizadas para a 
existência material humana saudável. 

A noção sobre o que é o processo de adoecimento é fundamental diante de algumas 
colocações: “A razão mais forte para justificar este movimento está em que não é possível 
formar bons clínicos, nem ensinar saúde pública, apenas em serviços altamente 
especializados”.(PICCINI et al., Projeto CINAEM, 2000, p.83) 

Ora, a inclusão da assistência primária no processo de formação médica deve ser feita 
sem uma comparação superficial como esta dos níveis de assistência, devendo ser preservada 
a noção exata do seu alcance e dos seus limites assistenciais e educacionais. 

Se os autores consideram difícil formar um médico adequado às nossas 
necessidades somente a partir de hospitais especializados, e daí uma justificativa para o 
“deslocamento do eixo” da educação médica, nós consideramos tarefa inútil e desgastante 
formar profissionais preferencialmente a partir da assistência primária sem uma formação 
política prévia que os faça compreender a realidade material da qual fazem parte antes de 
“medicalizá-las”, o que os leva a incidir no mesmo erro que os colegas formados a partir da 
base hospitalar. Diríamos que enquanto critica-se a “medicalização centralizada” mais antiga e 
tradicional que é a da assistência nos hospitais, clínicas, centros universitários, procede-se à 
uma “medicalização” na periferia das cidades. 

Esta postura educacional não muda ao abordarmos o tema “Educação médica e 
serviços de saúde”57, e pode subsidiar a discussão sobre como, quando e onde ensinar ao 
aluno de medicina aquilo que é prioridade para que seja um profissional que resolva de forma 
satisfatória os principais problemas de saúde, mesmo sendo um especialista, não restringindo 
sua noção de ação médica e sua ação propriamente dita à atividade especializada58. 

                                                           
57 CAMPOS , GWS. Educação médica e serviços de saúde. IN PICCINI et al., Projeto CINAEM , 2000, p.79. 
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 Ibidem, p 82. CAMPOS cita RIBEIRO, JM. Ciência, Arte e ação na conformação da técnica. Tese de doutorado, Rio 
de Janeiro/ENSP/FIO CRUZ, (1995). 
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Entende o autor que 
“(...) os desafios da formação médica estão, portanto, ligados aos desafios da 

assistência. O segredo para uma formação médica adequada estaria guardado junto com o 
segredo dos modos como poder-se-ia reformar a clínica e a saúde pública. A reforma do ensino 
depende da reforma dos saberes e práticas que reorientam a clínica e a saúde pública (...)”59. 

Nós admitimos que a relação ensino-assistência nos seus mais variados matizes é 
dialética e influenciada e/ou determinada por fatores que não podem ser encontrados 
exclusivamente no campo da medicina através dos conhecimentos e atividades práticas a ele 
relacionados. As mudanças tanto na educação médica quanto no modelo de assistência 
médica devem ser um meio de modificar a sociedade e não um fim pretendido de 
transformações mais atraentes para a própria medicina. 

Em qualquer proposta de reformulação educacional que pretenda ser efetiva, a 
reflexão histórica sobre a atividade profissional numa perspectiva de transformação social é 
necessária. Isto é inseparável da medicina moderna pois foi neste período de desenvolvimento 
da humanidade que o homem, imbuído de racionalidade e riqueza material tentou promover 
saúde concretamente. Trata-se hoje, portanto, mais do que propor ações médicas práticas 
imediatas, compreender o que a medicina – ensino-prática -, necessita para fazer avançar o 
significado da promoção da saúde, o que inclui, necessariamente como já vimos, a satisfação 
material das necessidades humanas mais básicas. 

Em resumo, a remodelação administrativa-econômica das instituições de ensino 
ligadas à saúde para que sejam inseridas nos serviços de assistência médica primária 
existentes, mobilizará recursos financeiros que, parece-nos, certamente não virão das escolas. 
Esta modificação proposta como uma das principais soluções para a assistência à saúde nos 
dias de hoje, se tomada de modo desvinculado de uma compreensão do significado amplo da 
promoção à saúde que deve ser feita em conjunto com ações noutras áreas "não médicas", 
ideologicamente serve à classe dirigente, principalmente num país bem posicionado na 
classificação daqueles em que há mais desigualdades e pior distribuição de renda, para 
esconder raízes históricas profundas das doenças, adiando assim, novamente, uma 
transformação social material mais profunda onde a participação do médico catalisaria 
reações positivas, finalmente mantendo um modelo de abordagem da educação médica 
sempre "estanque", factual, fenomenológico, “a-histórico”, o que dificulta a compreensão da 
gênese dos sistemas de assistência à saúde nacional, latino-americano e que não podem ser 
mais analisados como independentes da estruturação de outras áreas ligadas a promoção 
saúde (urbanismo, educação, produção agrícola, partição de renda, distribuição de riqueza, 
etc.), e muito menos desligada do próprio desenvolvimento capitalista específico de cada 
nação, e que, do mesmo modo, não é independente do capitalismo mundial.  

As dificuldades, portanto, de implantação deste modelo de ensino-assistência, não 
estarão somente ligadas à tradição médica dita "flexneriana" presente há mais de 50 anos, 
mas estará decididamente fadada a fracassar pela falta de uma adequação histórica às outras 
áreas de promoção à saúde, intimamente dependentes das condições materiais, além de 
manter a divisão de um modelo de assistência saúde para os miseráveis em grande parte na 
periferia (política compensatória) e um modelo distinto para os privilegiados, através de 
convênios médicos – ótimo negócio para investimento de capital. 
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SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES)60 
As Políticas Educacionais do Governo Lula: o Sistema de Avaliação 

 
Situando a questão 

São partes constituintes da Reforma da Educação Superior a criação e o fortalecimento 
de mecanismos de controle do governo sobre as instituições de ensino superior, dentre os 
quais um sistema nacional de avaliação centralizado que garanta grande parte desse almejado 
controle. 

A avaliação da educação superior tem sido alvo da atenção dos últimos governos. Esse 
interesse de tornar prioritária a política de avaliação tem como explicação o papel que o 
Estado brasileiro assumiu no contexto das reformas dos anos 90, isto é, de um ente avaliador e 
regulador das ações que se passam na esfera social. 

Nesse modelo em que o Estado, se desresponsabilizou de grande parte de suas 
funções, privatizando suas ações, restou-lhe o papel de avaliar os resultados apresentados nas 
diferentes esferas que o compõem e regular as ações dos vários órgãos que desenvolvem as 
políticas públicas e privadas. 

O governo FHC centrou força na avaliação da educação, criando diferentes 
mecanismos como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), o Exame Nacional de Cursos (ENC/provão), além da criação de 
comissões para avaliação da oferta de cursos e de ensino. 

O atual governo, num movimento de aprofundamento das políticas de seu antecessor, 
manifestou, desde o primeiro ano, 2003, a preocupação com a avaliação da educação, como 
forma de regulação. A instituição, no primeiro semestre do governo, por decreto presidencial, 
de uma comissão para propor um “novo” modelo de avaliação para a educação superior 
parece traduzir bem o interesse seu sobre o assunto. A comissão instituída apresentou o 
relatório de suas atividades, no qual estava a proposta da criação de um sistema nacional de 
avaliação. 

O ANDES-SN fez uma análise do documento do SINAES, publicado pelo INEP em 
outubro de 2003, apresentando suas convergências e divergências em relação à proposta 
governamental.  

Refletindo contradições no âmbito do governo, em dezembro de 2003, por meio de 
medida provisória, foi instituído o “Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino 
Superior - SINAPES”, deixando de lado muitos aspectos indicados pela primeira comissão. Com 
algumas alterações, dentre elas a supressão da palavra progresso, esse modelo de avaliação 
(medida provisória) se transformou na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que institui o 
Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior - SINAES. Mais recentemente, foi 
baixada pelo MEC a portaria nº 2051 de 9 de julho de 2004, que regulamenta 
os procedimentos de avaliação da educação superior. 

O ANDES-SN, numa posição crítica em relação às políticas educacionais propostas pelo 
governo, apresentou no 47º CONAD (Novembro 
de 2003) o Teto de Referência - TR nº 29, que, após apreciação, teve aprovada a deliberação 
de “rejeitar a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior devido ao seu caráter 
antidemocrático e heteronômico”. 

O ANDES-SN tem uma posição clara e consubstanciada sobre o  entendimento da 
concepção e da operacionalização da avaliação da educação superior. Essa compreensão está 
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explicitada em diferentes documentos, destacando-se o Caderno do ANDES-SN, no 2, 3ª. 
Edição, atualizada e revisada em outubro de 2003, que contém as bases epistemológicas e 
políticas daquilo que o Sindicato Nacional vem, historicamente, defendendo para a educação, 
e conseqüentemente, para a avaliação, a saber, a concepção da educação como um bem social 
e do Estado como provedor da educação e da cidadania. 

É, pois, a partir dessa compreensão, inclusive de que avaliação “não se dá em 
abstrato”, que se tecerão algumas considerações que poderão servir de subsídios para a 
ampliação da discussão sobre a Portaria Ministerial nº 2.051 de 9 de Julho de 2004.  
 
Pontos focais da Portaria 

O SINAES, instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril, avoca a si a condução do 
processo de avaliação assentado no tripé: avaliação das instituições de ensino superior; dos 
cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes.  

O planejamento e a operacionalização das ações serão realizados pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES  

A avaliação será: interna (auto-avaliação), coordenada pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) e externa “in loco”, realizada por comissões externas designadas 
pelo INEP constituídas por indicação do MEC, a partir de nomes cadastrados e capacitados 
pelo INEP. 

Os resultados das avaliações externas61 das instituições e cursos de graduação serão 
expressos por meio de conceitos, numa escala de cinco níveis, representando: 4 e 5 indicativos 
de pontos fortes, 3, mínimo aceitável para efeitos de credenciamento ou recredenciamento; 1 
e 2, indicativo de que instituição tem, na sua avaliação, pontos fracos. 

O INEP será o órgão do MEC responsável pela operacionalização da avaliação a partir 
das diretrizes e normas definidas pela CONAES.  

Em caso de resultados insatisfatórios no processo de avaliação, a instituição assinará 
protocolo de compromisso com o MEC para “superação das dificuldades detectadas”. 

 
Algumas considerações 

Apesar das intenções expressas no art. 1º da portaria em relação às finalidades do 
SINAES, percebe-se que o sistema de avaliação irá credenciar o funcionamento das 
instituições: “o processo de credenciamento e renovação de credenciamento de instituições, e 
a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação” 
(art.32). Como, conforme o PROUNI, o Estado irá selecionar as instituições privadas que farão 
jus a verbas públicas, a questão do credenciamento assume um lugar proeminente na 
“reforma” da educação superior. 

Também o caráter de punição/premiação está posto pelo ENADE, tendo em vista que 
este é considerado “componente curricular obrigatório” dos cursos de graduação, devendo 
constar do histórico escolar do aluno a data em que o exame foi realizado. Os resultados serão 
expressos numa escala de cinco níveis e encaminhados aos alunos e às instituições. Tal 
procedimento deverá possibilitar que os resultados sejam informados, nos casos de seleção de 
qualquer ordem, às quais os ex-alunos venham a se submeter: emprego, cursos de pós-
graduação, bolsas de mestrado, etc. Da mesma forma, os alunos que obtiverem melhor 
desempenho no ENADE receberão distinções e estímulos.  
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As funções e a constituição da CONAES levantam algumas reflexões. A ela competirá o 
estabelecimento dos procedimentos, dos mecanismos, das diretrizes, das propostas para o 
desenvolvimento das instituições. Além disso, também será essa comissão que estabelecerá as 
diretrizes para a constituição das Comissões Próprias de Avaliação (CPA). 

Assim, essa CONAES concentrará todas as ações relativas ao sistema nacional de 
avaliação. O mais preocupante, além da centralização de poderes, refere-se à forma e à 
composição da referida comissão. O número de membros será de 13, assim constituídos: INEP 
(1), CAPES (1), MEC (3), mais 5 membros indicados pelo Ministro da Educação, representante 
dos docentes (1), dos técnicos-administrativos (1) e dos estudantes (1). Será uma comissão 
majoritariamente governista. 

Para a realização da auto-avaliação, serão constituídas as CPAs, por ato do reitor da 
instituição, não assegurando os princípios democráticos. Essas comissões serão constituídas 
por “todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada”. Esse 
ponto é questionável, na medida em que o Movimento Docente entende que compete à 
comunidade interna a realização da auto-avaliação, devendo a instituição gozar de plena 
autonomia para tal, de acordo com as suas especificidades locais e regionais. O sentido dessa 
“ampla” comissão é preocupante, visto que poderá representar 
uma interferência indevida na instituição. Também a constituição, pouco clara, em termos de 
número e de forma, pode ensejar atos arbitrários por parte dos reitores ou correspondentes. 
Outro aspecto não menos relevante é a indeterminação da sociedade civil: como nos lembra 
Bourdieu, quando os neoliberais falam em sociedade querem dizer, na verdade, o mercado. 

Ainda quanto à auto-avaliação, destacam-se os aspectos sobre os quais a CONAES e o 
INEP estabelecerão as diretrizes e orientações, a partir de alguns pontos enunciados na Lei 
10.861, art. 3º. Dentre esses, destacam-se a responsabilidade social e a sustentabilidade 
financeira, entendidas como forma de desresponsabilização do poder público, obrigando as IES 
a buscarem recursos via parcerias público-privadas, além de ensejar a mercantilização da 
educação. 

A avaliação externa das instituições será feita por comissões externas, como já 
acontecia na política do governo anterior. Tanto a Lei 10861/04 quanto a Portaria 2051/04 não 
esclarecem a questão da constituição dessa comissão que terá uma função importante, 
atuando como sintetizadora de todos os processos avaliativos ocorridos nas Instituições de 
Ensino Superior - IES. O Movimento Docente defende que essa avaliação se realize por meio da 
implantação de um conselho social com outra função e natureza. 

Haverá também uma comissão externa de avaliação de cursos que trabalhará a partir 
do especificado no art. 20 da portaria. Os comentários feitos a propósito da outra comissão 
são pertinentes a esta. 

O ENADE, realizado pelo INEP e aplicado periodicamente, ressignifica o Provão e 
aprofunda o caráter ranqueador, produtivista e punitivo. O ENADE é componente curricular 
obrigatório, devendo constar no histórico escolar informação sobre se o candidato se 
submeteu ou não a tal exame. 

A CONAES, após apreciação dos resultados das avaliações interna e externa (auto-
avaliação da instituição, avaliação dos cursos e dos estudantes) indicará, caso seja 
insatisfatório, a necessidade de a instituição assinar um protocolo de compromisso, 
estipulando os termos e o prazo para o seu cumprimento. Esse protocolo representa mais uma 
interferência na autonomia da instituição, na medida em que o seu descumprimento enseja 
penalidades que vão desde a suspensão temporária da abertura de processo seletivo, até a 
perda de mandato do dirigente responsável pela ação não-executada. 

O SINAES, da forma como está instituído (lei e portaria), deixa claro o sentido de 
regulação que é dado à avaliação. Essa concepção de avaliação é fundamental para dar apoio 
ao modelo de universidade que está sendo proposto na (contra) reforma da educação 
superior, sendo parte integrante desta, estando presente no documento II do MEC 
“Reafirmando Princípios e Consolidando Diretrizes da Reforma da Educação Superior”. 
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Finalizando 

No bojo da reforma da educação superior, encontra-se o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES, como “novo” mecanismo de regulação e ajuste da 
educação às exigências dos organismos internacionais. 

O Movimento Docente tem proposta para a universidade, seu papel social, suas 
funções acadêmicas e entende que a avaliação deve-se dar a partir da concepção de homem 
livre, de educação emancipatória e de sociedade democrática, solidária e fraterna. Portanto, a 
avaliação proposta pelo SINAES não encaminha para essa opção política-teórico-metodológica 
que está incorporada aos princípios do MD, que defende uma avaliação participativa, 
emancipatória, democrática, contrária, pois, à avaliação apontada pelo SINAES. 

A defesa da educação pública, gratuita, laica, com qualidade social não se coaduna 
com o que está proposto no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, instituído 
pela Lei nº 10861/04 e pela Portaria nº 2051/04, e reforça a importância de defender a 
proposta incluída no Caderno 2 do ANDES-SN. 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


