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Resumo 

o presente trabalho analisa a trajetória da Corporação Médica no 
processo de fonnulação da política da Refonna Sanitária brasileira, a partir de 
estudo de caso das entidades médicas do Estado do Rio de Janeiro, no 
período de 1977 a 1989. 

Partindo-se da análise da representação de interesses no processo de 
fonnulação de políticas públicas, identificam-se as características diferenciais 
das políticas sociais. Procura-se demonstrar que a Refonna Sanitária, 
enquanto política social, sofreria os conflitos inerentes à implantação dessas 
políticas no contexto pós Welfare, estando sua efetivação dependente de uma 
concertação dada no plano da dinâmica societária, onde são determinantes os 
interesses dos diferentes atores que dela participam. 

O processo de fonnulação da política da Refonna Sanitária brasileira 
alcança a Corporação Médica em uma crise de seu ideário, cuja orientação é 
disputada por distintos projetos. A análise do período demonstra a 
prevalência dos interesses privados nas demandas da Corporação e como 
esses interesses se conflitavam com a concepção e propostas da Refonna, 
comprometendo sua efetivação. Os limites de adesão da Corporação à 
política da Refonna contudo, não são atribuídos ao corporativismo e 
conservadorismo médicos. Procura-se demontrar, diferentemente das análises 
correntes, que essses limites explicam-se pelas características intrínsecas à 
prática médica e à modalidade atualmente prevalente de organização da 
prática médica. Enquanto ator crucial ao interior do setor saúde, os conflitos 
enfrentados pela Corporação Médica revelariam as contradições da própria 
Refonna Sanitária. 



Abstract 

The present study analyses the position of the Medical Corporation on 
the process of fonnulation of the Sanitary Refonn policy in Brazil, through a 
case stuay of the medical associations of the state of Rio de Janeiro, from 
1977 to 1989. 

From the approach of interests representation, the process of 
formulation of public policies is discussed and the particular characteristics of 
social policies are identified. It' s demonstrated that the Sanitary Reform, as a 
social policy, has had to cope with the dificulties inherent to the 
implementation of such policies on the post Welfare State. In this context, 
their effectiveness strongly depend on a social concertation, were are crucial 
the characteristics of the interests of the actors involved. 

The Sanitary Refonn finds the Medicai Corporation in a deep crisis of 
ideary, which direction was disputed among different political projects. The 
period studied demonstrates that the Corporation favoured private interests 
which were in conflict with the principIes and propositions of the Sanitary 
Reform and being so compromised its implementation. Nevertheless, these 
conflicts can not be explained through corporative or conservative positions 
usually attributed to physicians and found on various analyses of the Sanitary 
Reform.process. The study concludes that those conflicts actually refer to the 
characteristics of medical practise and its present social organization. As a 
central actor in the heath sector, the position of the Medical Corporation 
would indeed reveal the contradictions of the Sanitary Refonn itself. 
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APRESENTAÇAO 

trajetória deste trabalho começa com os resultados da 

pesquisa (*) realizada pelo NUPES Núcleo de Estudos Politico-

Sociais em Saúde (ENSP/FIOCRUZ)~ que visava analisar a atuaç~o do 

movimento médico e movimentos populares em saúde no processo de 

formulaç~o da pol1tica da Reforma Sanitària Brasileira. Nossa 

idéia inicial era de que tanto o movimento médico como os 

movimentos populares haviam contribuido especialmente 

resultados da Reforma Sanitária. 

Dada a dimens~o do pu, 

aprop~lar nosso ubjeto a partir de um estudo de caso do Estado do 

::;I/'/I"IED, 

C 1-::" .r'!FI;:~J " 

SOC.ierl0de de Medicina e Ciruroia do Rio de Janeiro 

c:; f) c: ·.i f·: cI '1 d C.' Médica do F;1adu ri: ';U"I!:r;:,) " 

r· ... :" .. :." 

CII .. I.·C'" ", ci (J 

i ··f·::, " 1"1 (J 'v' :i.. me n t i. h·.·. ' .... ' ' ... i.:.:'. i :O;:." C IJ' i c;; 1.. , .. 1...1. (, .,:, C) c:! E·' h E·' ,] c' UI C) r, .i ;.:\ t:" 'i c' , .. ilIl...l I é: ... (~i:':i Ci d f? 

r"",/ :'i::::,:':",;;.~ 1...\11' r::.".;.;.t.udc) ':o;.ubr·E' Ci fflc·"o\.ln,:::'r·,tu .nf'c:lic:c) .;:.4 C)~C. iTIU\'.:i.iHi':or·ltu:::. 

I' .:) f.i I .... J'" , .. (.:, '.;.. ("'!Ti ;; , c:I c! ", c Ci C) I"~ r:I f':' ", ;;;'. d.:;" p) ". ~:; i l· ... j ... ;:... r:i e t· ,,; c:: h ilI ,c:, r', r:! f i n E;, ", c: .i. E'. c:I c', 
r,,::··I·.; 1'lr:'(~1 ~::' .... U, '\.t i '1'1 .i i:: a. ':;:à C) F' ,:o' r, ,·.i ,fi C·:' r oi I.;''.''', ,.c; cI (:'2 f::, , • ., CI,:I e " ') ,::.:) ,.' I ,IUF'!:::: ~~:; ( 1. '?"~" J ) " ( * >f:) ";:::" 'ILJF'E(j. .I J '?UFl) , 



Para o periodo de 1981 a 1989 selecionamos todas as 

publicaç~es disponiveis das diferentes entidades <*), assim como 

atas de reunibes e assembléias, estatutos, boletins, cartazes, 

panfletos de campanhas e plataformas eleitorais. Com esse 

material montamos um histOrico das referidas entidades no 

periodo, destacando: caracteristicas principais e àrea de atuaç~o 

de cada uma delas; o relacionamento entre elas; principais 

reivindicaçOes; lutas salariais; propostas para o setor de saúde; 

relacionamento com poderes instituidos; relacionamento com outros 

movimentos da sociedade civil e principais eventos. 

Posteriormente realizamos entrevistas com diversos dirigentes ou 

ex-dirigentes das diferentes entidades, no sentido de 

complementar informaçôes e levantar questbes que nos pareciam 

relevantes. Todo esse quadro procurava dar suporte ao nosso 

interesse principal: a atuaç~o da movimento médico no processo da 

Reforma Sanitária. 

Durante o levantamento do~ dados, nossas análises parciais 

mais e mais indicavam que os n~dicos n~o haviam apoiado, como 

pensávamos, a proposta da Reforne\, tendo mesmo se oposto a pontos 

centr-ais desta, cuja foi resultado da VI II 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986 e transformada 

em norma legal na constituiçi·i,J de 1988. Mais do que isso, 

surgiam dados e fatos afastavam de nosso problema 

(*l Para a St;;;;,ledade t'lédica do E~,tado do Rio de Janeiro _SOMERJ 
sO a partir (l~ 85, quando foi cr~ada; e para o Conselho Regional 
de t'ledicina d.l.l Estado do Rio de <.!aneiro _CREMERJ_.só a partir de 
83.com oí'im da intervenç~cl na entidade, como veremos 
pos ter iormen i~,':. 
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inicial, apontando que outros temas e questbes haviam sido mais 

relevantes para os médicos do que a Reforma Sanitária. Nos 

defrontamos, ent~o, com dois caminhos possiveis a seguir. o 

primeiro seria: a partir da constataç~o da n~o participaç~o dos 

médicos no processo da Reforma Sanitária, buscar as explicaç~es 

para tanto. o segundo seria abandonar a Reforma Sanitária 

enquanto parte do nosso problema e voltar a análise para aqueles 

dados que se mostravam mais relevantes e assim nosso problema 

passaria a ser: posiç~o e atuaç~o politica dos médicos frente às 

transformaç~es em sua prática. 

o segundo caminho nos pareceu bem mais tentador, n~o sÓ pelo 

que o estudo apontava mas, certamente também porque nossos olhos 

se voltavam mais para ele. No entanto, algo indicava que o erro 

poderia estar em nossa vis~o do processo da Reforma Sanitária e. 

portanto, ela aparecia sempre deslocada na análise. Afinal, para 

nós, n~o havia como n~o poder relacionar um processo t~o singular 

na história do setor saúde no Brasi I , com um ator t~o 

determinante nesse setor. 

Em verdade. nossa concep~ ,10 da Reforma estava por demais 

imbuida de juizos de valor, pelo caráter ent~o recente do 

processo e por nossa proximidadE a atores que haviam participado 

ativamente dele. mesmo n~o teno(l sido nosso caso em particular. 

Foram princ ,,:.3,lmente nossas c'. scusstles no NUPÊS à época que 

permitiram (;) que chamo de "de~;deologizaç~o" da Reforma; ou 

seja. procu\,,: ~ di scern i r nesse L'rocesso a aná I i se académica da 

politica. S'iV, dúvida uma taref2. dificil. porém estimulante. 

7 .-> 



Foi nesse sentido que a Refo~ma Sanitá~ia passou a se~ vista 

como uma politica pública em seu sentido est~ito, enquanto no~ma 

legal deco~~ente da necessidade de inte~venç~o estatal sob~e uma 

dete~minada á~ea ou tema. Em ve~dade, ai começa~iam os p~oblemas 

e nosso t~abalho, ao contrário talvez da maioria, se deu pelo 

caminho inverso. As idéias iniciais que haviam orientado o 

levantamento dos dados vinham sendo por eles contraditas ou se 

mostravam insuficientes para explicá-los. Assim tivemos que 

abandonar aquelas idéias e buscar na teoria refer~ncias que 

pudessem dar conta de analisá-los. 

A grande quantidade de dados de que dispúnhamos apontavam. 

po~ um lado, pa~a p~oblemas específicos ~elativos aos médicos. 

cujo ma~co ~efe~encial nos levava às ca~acte~ísticas da medicina, 

da p~ática médica e da p~ofiss~o médica. Po~ out~o. nos levavam 

à política dos médicos. suas ~eivindicaç~es. as 

t~ansfo~maç~es nas entidades, a ~elaç~o com as politicas de 

saúde. Ou seja, exigiam um n 'l~CO ~efe~encial das políticas 

públicas e a atuaç~o dos ato~e~ f~ente a elas. Caminhamos assim 

nos dois sentidos. separadam~', te. procurando o "gancho" que 

intuitivamente sabiamos existil-. mas que desconheciamos. 

No caminho das caracter isti:as especificas aos médicos. a 

bibliografia nos indicava um~ vis~o que ou n~o comportava a 

política. oUi.r-atava os médicos 1Itravés dela. Ou considerava as 

característi :; intrinsecas à ~:xofiss~o e ao trabalho médico e 

par-tir dela·. a política. ou conl,iderava a atuaç~o 

médicos 

dentro de 

se,").r',dar i zando aquela,. 

t';::;t'l tex tos de 1 imi tados 

4 

caracteristicas, 

exclusivamente 

política dos 

tratando-as 

pela análise 



política. Nossos dados, ao contrário, apontavam para o fato de 

que as características intrínsecas aos profissionais e à prática 

médica revelavam-se no contexto da política, mas localizavam-se 

para além dele. Necessitamos recorrer à uma localizaç~o de nosso 

ator social que considerasse essas características - histórico-

estruturais e especificas ou conjunturais - em conjunto e a 

partir do próprio ator social; ou seja, enquanto por ele 

apropriadas, modificadas e/ou reproduzidas. Dai nossa noç~o de 

Corporaç~o. 

No caminho das políticas públicas, partimos da necessidade 

de compreens~o da política da Reforma Sanitária. Atentos ao 

processo que a precedeu, identificamos nela mais do que uma 

política de saúde, mas uma politica social em si. Enquanto tal, 

pudemos dpreender que seu prc'::esso de formulaç~o n~o havia 

reproduzido o padr~o prevalenh> de incorporaç~o das políticas 

sociais em nossa sociedade. J;on tudo. esse mesmo padr~o se 

manifestaria em seu processo dE implementaç~o. 

Para desenvo 1 ver essa aSSE ,'ti va, necessi tamos em primeiro 

lugar recorrer a uma de I imi taç lO do processo de formulaç~o de 

políticas que pudesse dar cor ':a de sua especificidade. Em 

segundo 1 ugar. preci sávamos nos ,\propr iar do que ser i a relevante 

ao processo de formu I aç~o desc:: IS po I í ti cas. para que elas se 

tornassem ef';l' ivas. 

assim a noç~c de que a Reforma Sanitária se 

e inaugura um nc ,'o padr~o de incorporaç~o de 
',':: 

políticas sot::.,:~is e que, nesse !:,;j1ntido iria sofrer os conflitos a 
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ele inerentes. Esse novo padr~o decorre do esgotamento da 

modalidade de incorporaç~o de demandas sociais baseada no modelo 

de Welfare, principalmente no que se refere ao papel do Estado. 

Nesse contexto, a politica social resulta de uma correlaç~o 

de forças entre os interesses de diferentes atores, estando a 

possibilidade de sua realizaç~o dependente do caráter dos 

interesses que esses atores levam para a politica, ou o que 

denominamos de grau de publicizaç~o. Ou seja~ a disponibilidade 

e/ou possibilidade de que o senso público ou coletivo se 

sob,-enon ha ao privado. n~o de forma contraditória; mas que o 

segundo possa ser atendido. 

subsunç~o ao primeiro. 

direta ou indiretamente, pela 

Das discussôes relativas à Corporaç~o Médica e às politicas 

sociais alcançamos nosso objeto: a análise de um ator social - a 

Corporaç~o Médica. no processo de formulaç~o de uma politica 

social - a Reforma Sanitária Brasileira. E nosso problema seria 

ent~o identificar o grau de publicizaç~o da Corporaç~o frente a 

Reforma Sanitária. 

Nosso estudo de caso havia apontado que os médicos~ através 

de suas entidades privilegiaram. na conformaç~o de seus 

interesses. a bibliografia indicava como "a busca da 

au tonomia". ili ;,\esar das profundas trans formaçê:!es ocorr idas em sua 

prática. 

No confi':' . .:nto com diversos trabalhos sobre o tema. concluimos 

que a auton ia n~o se limita à caracteristicas tradicionais da 

6 



profiss~o que n~o mais existem. Já que permanece sendo 

constantemente recriada, existe uma base material que a estimula. 

Ou seja, ela n~o se limita a um aspecto ideológico. Por sua vez. 

essa base material n~o se explica por novas formas de inserç~o no 

mercado de trabalho (como o assalariamento), às quais os médicos 

procuram "resistir". Ela se relaciona sim à modalidade de 

organizaç~o social da prática na atualidade. Modalidade essa que, 

por um lado, permanece baseada em uma concepçao clinica, curativa 

e individualizada e portanto condizente ao saber médico 

prevalente. Mas que por outro lado, devido à complexificaç~o do 

setor saúde e sua transformaç~o em área privilegiada de 

acumulaç~o de capital, vem cada vez mais tomando uma 

tipicamente de mercado, que exclui progressivamente os 

profissionais do controle e definiç~o do saber médico e sua 

prática. ao mesmo tempo que os coloca como centrais para sua 

reproduç~o. Encontramos assim a autonomia como fator altamente 

contraditório para a Corporaç~o. pois em sua reside 

também seu limite de realizaç~o. 

Apesar de partir de uma critica contundente à orClanizaç~o 

social da prática médica. o processo de formulaç~o da politica da 

abandona em seu percurso essa premissa para se 

transformar m uma proposta de reorganizaç~o do setor. n~o 

alterando as formas prevalentes de organizaç~o social da prática 

médica. 

Decorré'í';::ia de uma si tuaç~o conjuntural particular da 

transiç~o ,~ democrac ia a Reforma passou a comportar 

7 



prioritariamente um projeto de deslocamento de poder em favor de 

setores socialmente excluidos. tendo representado ent~o a 

tentativa. 

instituido. 

ao nível 

Ao se 

setorial. de transformaç~o 

limitar a uma restruturaç~o 

do 

ao 

poder 

nivel 

institucional-legal de todo um complexo de relaç~es cuja extens~o 

extrapola em muito o nivel assistencial e o pr6prio Estado, e 

tendo como locus de atuaç~o esse mesmo Estado, a política da 

Reforma encontraria fortes resistências, expressas na atuaç~o de 

diferentes atores, entre eles a Corporaç~o Médica. 

uma concertaç~o necessária à sua efetivaç~o . 

comprometendo 

o processo de formulaç~o da politica da Reforma Sanitária 

alcança a Corporaç~o em uma crise seu ideário. decorrente do que 

conceituamos como contextualizaç~o da prática. que consiste no 

reconhecimento das transformaçôes ocorridas em sua prática e na 

perda de poder e legitimidade social, determinando a necessidade 

estratégica de sua revis~o e readequaç~o ao novo contexto. 

Essa estratégia de rearticulaç~o do ide~rio médico, nos 

permite apnopriar a Corporaç~o enquanto ator social. Sua 

trajetbria Sll dará através da concorrência de projetos distintos. 

que perpassa:"1 o conj un to das en tidades. A con formaç~o, propostas 

e predominâni~ a desses projetos no período de estudo determinar~o 

O grau de PU;) icizaç~o da Corporaç~o no processo de formulaç~o da 

politica da :~,:forma Sanitária. 

8 



CAPITULO I 

POLITICAS POBLICAS E POLITICAS SOCIAIS 

Introduç:Jo 

Os estudos Que no campo da Administraç~o Pública dedicam-se 

à formulaç~o e implementaç~o de politicas avançaram bastante nas 

últimas décadas no sentido de superar análises Que procuravam 

apreender o desenvolvimento de uma determinada politica segundo 

os padr~es de eficácia, eficiência e mesmo efetividade que esta 

impunha à sua área fim. Apesar da import~ncia deste enfoque para 

o acompanhamento de metas institucionalmente definidas, mostrou-

se insuficiente para dar conta da complexidade Que em verdade 

constitui o longo processo que vai da proposiç~o de uma 

determinada politica, passa por sua definiç~o ao plano legal e 

segue sua implementaç~o. Processo este que sabidamente inclui 

uma gama de relaç~es e decis~es que extrapolam em muito quaisquer 

análises fo~ográficas que delas possamos ter. 

, 
A troca~~e6rica entre a Administraç~o P~blica e disciplinas 

afins como Ciência Politica e a Sociologia estimulou o 

desenvo I v imeJ'í:.o de referenciais analiticos que permitem uma 

melhor comp ens~o do processo de formulaç~o e ímplementaç~o de 

pol i ticas pú;~ icas. 
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Diante da inegável complexidade. na atualidade. das ~elaç~es 

Estado sociedade nas sociedades indust~iais mode~nas. sejam 

elas avançadas ou n~o, dife~entes mat~izes teó~icas tem p~ocu~ado 

da~ conta das fo~mas que ~egem esse ~elacionamento. ~econhecendo 

se~ ele o locus po~ excelência de conc~etizaç~o das politicas. 

Apesa~ das dife~enças, às vezes bastante p~ofundas que gua~dam 

ent~e si, c~esce a import3ncia do que a 

chamar de ~epresentaç~o de interesses. 

literatura convenciou 

Nossa intenç~o é analisar a presença e atuaç~o de um 

determinado ato~ social. a Co~poraç~o Médica, no p~ocesso de 

fo~mulaç~o de uma dete~minada politica - a Refo~ma Sanitá~ia 

8~asilei~a. 

enquanto 

Tanto 

;l~ea de 

pelo ca~áte~ eminentemente social 

inte~venç~o estatal. quanto 

da saúde 

pelas 

caracte~isticas s6cio-politicas que possibilita~am a eme~gência 

da Reforma" iém i tá~ ia, nosso marco con cei tua 1 é o das politicas 

sociais. N:"',se sentido, nosso objetivo para este capitulo é 

apontar as e .. 1 ecificidades do processo de fo~mulaç~o de politicas 

sociais e a lev~ncia dos dife~entes interesses o~ganizados pa~a 

análise dessl.' p~ocesso. 

Pa~a cligar a isso, apontamos inicialmente. a pa~tir da 

li tet-a tu~a. s linhas gerais de análise de políticas públicas e 

dos inte~es·s representados ao nível da relaç~o Estado 

sociedade. Posteriormente. procuramos identificar as 

especificida( s do p~ocesso de formulaç~o de politicas. para 

finalmente l( alizá-las ao inte~ior das politicas sociais. 
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Consideraçbes sobre pollticas públicas e a representaç~o de 

interesses 

Em linhas gerais, s~o basicamente três grandes blocos ou 

matrizes teóricas sob as quais pode ser apreendido o processo de 

formulaç~o de politicas públicas • Apesar de possuirem todas 

diferenças ao seu interior, interessa-nos tratá-los em blocos por 

suas concepç~es no tratamento à relaç~o entre Estado e sociedade. 

Uma das vertentes, chamada pluralista, desenvolvida 

principalmente a partir da experiência americana, tem como base 

teórica a noç~o de que a formulaç~o de politicas é dada segundo 

o jogo de forças empreendido por diferentes grupos de 

interesses que, atuando junto ao governo, procuram maximizar 

seus benef :.cios e reduzir seus custos. Os individuos se 

reuniriam I,esses grupos com vistas a defender interesses 

similares e sua conquista dar-se-ia pela capacidade de serem 

politicamentl.' mais fortes que outros grupos com interesses 

contrc1rios. , i forma de intermediaç~o desses interesses. com 

vistas a impedir o excesso de poder politico pelos 

detentores ele maior poder econtjmico. seria o processo 

eleitoral, quanto garantidor supremo de um equilíbrio extremo 

entre grupos _:iversos (Vaitsman, 1989. 145). 

Segundo l_abra, a politica pública seria aqui lia busca 

permanente d( um compromisso amol~al entre forças contrapostas, ou 

bem. a impos~~o de tal compromisso acima dos grupos contendores 

por algum COIJ:J soberano" (Labra:1990:58). A esse corpo soberano 

caberia "mar,',?r o equilibrio enf:re os qrupos. sendo ele próprio 
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um grupo de lideres cujo poder deriva de apoio que recebe de 

interesses corporificados em grupos" (id.ib). Para os teóricos 

do pluralismo, o equilibrio entre forças opostas, garantidor de 

uma sociedade livre, no que tange às politicas públicas, 

ocorreria assim como no mercado econOmico. Pela inexistência de 

um "poder monolitico a impor ao pais um único estilo de vida" 

(id.ib), o equilibrio seria dado pela competiç~o plural, garantia 

de acesso de todos à vida politica. 

Os pluralistas n~o acreditam - ou o fazem secundariamente 

na exist~ncia de um interesse geral, que na teoria liberal 

clássica. da qual descendem. seria representado por um Estado 

neutro e imparcial. No entanto, creditam a um interesse público 

o papel de aliviador de conflitos, exercido pelo governo (que 

tratam no lugar de Estado), que para tanto neutraliza-se frente 

aos grupos. Como aponta Labra, o sentido ideológico em que havia 

se transformado a teoria dos grupos. como justificativa para o 

sistema americano de governo, evidencia-se quando reputam a 

sociedade defesri de um interesse geral como intrínseca à 

americana. que elege a dissenc~o como instrumento de 

relacionamento social, mas aposta no "consenso sobre as quest~es 

fundamentais da ordem política, a única base possível 

convivência democrática" (Labra:1990:54l. 

para uma 

A complexificaç~o das relac~es sociais fez com que, a 

partir da década de 70, e pelo próprio do pluralismo, fossem 

revistos esses preceitos. principalmente pelo reconhecimento da 

presença e consequente desigualdade de interesses diversos no 
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plano das decisôes de politicas públicas. Entretant.o. mesmo 

criticando a idéia de que todo o movimento da politica se dá em 

torno dos grupos fazendo press~o sobre o governo, n~o conseguiram 

os pluralistas romper o circulo que recorre às teses originais de 

sua matriz (Labra, 1990). 

Auto .... es com Schattchneide .... (1960), Dahl (1956) e Olson 

,(1965), p .... ecu .... so .... es da .... evis~o ao in te .... i o.... do plu .... alismo. 

procu .... a .... am aponta.... as debilidades da teo .... ia dos grupos . Como 

.... esume Labra, Schattchneide .... , po .... exemplo. most .... a o desequilib .... io 

de poder ent .... e eles ao reconhecer a existência de "interesses 

especiais" de determinados grupos. Entretanto. creditou à uma 

separaç~o entre poder econdmico e politico a capacidade de 

regular esses conflitos, pressupondo um sistema politico que é 

plural. Da mesma forma. mas por caminho inverso. Dahl credita ao 

sistema politico americano a possibilidade de priorizar o 

consenso. Também Olson reconhece o desequilibrio entre os 

grupos, mas confere à própria existência desses grupos a 

possibilidade de coes~o (Labra, 1990:60-61). Mais aprofundadas 

teriam sido as teses de Macpherson (1978), mas que terminam por 

reiterar a preexistência do pluralismo social como mantenedor do 

"equilibrio entre a procura e oferta de bens politicos" (Apud 

Labra, 1990:60). 

Teorias mais 

institucional. 

governamental em 

última inst~ncia 

recentes como o "rent se~king" ou jogo 

partem do principio de que a 

relaç~o ao conjunto da sociedade. expressa em 

pelas politicas públicas n~o pode ser 

entendida con:o um corpo uniforme e racional. Criticam os chamados 
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modelos "racional" ou "organizacional", muito utilizados pela 

Administraçao Pública, onde as politicas seriam resultantes, no 

primeiro 

entidade 

caso~ do processo decisório do governo (visto ai como 

individual) ou, no segundo caso, como resultante de 

processos decisórios fruto das diferentes unidades de decis~o do 

governo (visto ai como organizaç~o, com tarefas distribuidas 

hierarquicamente por diferentes niveis de decis~o ). Para esses 

autores (Buchanan et alii, 1980; Hartle, 1983; Tollison, 1982), 

esses dois modelos n~o introduziriam no seio do processo 

decisório o conflito entre diferentes interesses inerentes ao 

processo de formulaç~o de politicas. Ao contrário destes,o 

paradigma do "jogo institucional" procura caracterizar o processo 

internamente. Neste modelo. o "jogo" objetiva a aquisiç::lo de 

ganhos especiais por parte dos "jogadores", caracterizados como 

agentes de decis::lo. Para tanto, os diversos agentes (burocratas. 

politicos e grupos de interesse) procuram garantir para si ganhos 

que os 

público. 

permitam aumentar seu poder de decis~o dentro do setor 

Mesmo desmistificando o altruismo dos interesses em jogo, 

essas teorias ainda pecam por insistir em uma falsa delimitaç~o 

público x privado que n::lo reconhece a ocupaç::lo de espaços 

públicos por diferentes grupos de interesse e principalmente n~o 

chegam a explicar a origem das 

diversos setcres. 

desigualdades e poder entre 

Para O~fe (1989:224-225), teórico neomarxista, as análises 

pluralistas reduzem a representaç~o de interesses à sua 
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organizaç~o em interesses comuns e formas de articulaç~o. n~o 

considerando que esta é sempre "um resultado de interesses mais a 

oportunidade mais o status institucional", ou, na "linguagem 

estruturalista", determinada por "parametros ideológicos, 

econOmicos e politicos" (1989:224-225). 

formaç~o de grupos que intervenham na 

Ou seja, para além da 

formaç~o de politicas 

segundo seus interesses especificos e para o que utilizam seu 

poder político, existem caracteristicas intrinsecas ao próprio 

Estado, 

grupos. 

que interferem no direcionamento e atuaç~o dos próprios 

Caracteristicas essaS que respondem à uma determinada 

organizaç~o sócio-econOmica, cujas necessidades dever~o ser 

permanentemente levadas em conta. fazendo com que, em diferentes 

periodos, determinadas politicas sejam privilegiadas, sendo os 

que as defendem mais "aceitos" pelo Estado e, mais "negados", os 

que as criticam ou a elas se op~em. 

A car~ncia de capacidade explicativa pelo pluralismo ao 

processo de formulaç~o de politicas nas sociedades industriais 

contemporaneas n~o se dá. portanto. pelo lado do reconhecimento 

da exist~ncia de grupos organizados. mas sim no que tange à 

intermediaç~o em si. enquanto forma de relacionamento 

Estado/sociedade. Intermediaç~o que extrapola o plano especifico 

de uma de>terminada política, mas que nela interfere 

concretamente. Principalmente para países com as caracteristicas 

do Brasil E'ssa matriz n~o se aplica já que, como afirmam seus 

próprios tec.\t'" i cos. requer um sistema politico democrático e 

plural, o qu~ difere bastante do nosso. 

Outra \Ertente. o neocorporativismo, surgiu principalmente 
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da cr-ltica ao plur-alismo e da análise dos modelos de 

r-elacionamento polltico adotados pelas democr-acias do Welfar-e 

State. 

estatal 

pública 

Nestas, o consenso pela necessidade da inter-venç~o 

impor-tou em uma r-elaç~o mais estr-eita entr-e a esfer-a 

e a pr-ivada, deter-minando maior- complexidade no 

atendimento à demandas opostas, expondo o Estado a conflitos 

~ntensos, enfr-aquecendo os gover-nos r-epr-esentativos e implicando 

em maior-es custos. A dinamica plur-alista dos gr-upos de inter-esse 

tor-nava suas demandas "excessivas", tr-anscendendo os limites da 

toler-ancia da or-dem econOmica (Offe, 1989:232). Novas for-mas de 

r-elacionamento Estado-sociedade pr-ocur-am assim super-ar o 

pluralismo liber-al esgotado, o que ser-á desenvolvido teor-icamente 

a par-tir- de Philippe Schmitter-, no sentido de r-epensar- a din~mica 

politica das sociedades modernas. 

Schmiter-, em "Still the Centur-y of Cor-por-ativism" (1974) 

define o cor-por-ativismo como um sistema de inter-mediaç~o de 

inter-esses entr-e Estado e sociedade civil constituido através de 

unidades funcionais. n~o competitivas, reconhecidas ou criadas 

pelo Estado, que gar-ante a elas o monopólio de repr-esentatividade 

junto às suas r-espectivas categorias. em troca de controle sobre 

a esco 1 ha e'e seus 1 ideres e arti cu 1 açeles de demandas e apoio 

(Schmi tter . .! 974) . Segundo Labr-a. o corporativismo pr-essupele as 

regras da denocracia moderna. mas introduz "a configuraç~o de uma 

democracia ( oncertada pela base e "pe 1 o a 1 to" • baseada "n~o 

somente na ~joberania popular mas também na vontade cupular das 

organizaç~es de interesse que, monopolicamente. dominam o mundo 

do trabalho, do capital e das pr-ofiss~es" (1990:69-70). 

16 



Cont~a~iamente aos p~eceitos do plu~alismo. nesse modelo a 

inte~mediaç~o é institucionalizada. Com vistas n~o a o~dena~ a 

sociedade ou di~igi~ a economia. mas sim ~efe~e-se a um "a~~anjo 

político" (Lab~a, 1990:91). o co~po~ativismo ~econhece o 

conflito como ine~ente às ~elaç~es politicas, tendo sido o 

estabelec:imento de um novo "c:ont~ato" ent~e Estado e soc:iedade o 

~esultado n~o intenc:ional da atividade politic:a mode~na. Assim 

c:omo o ma~xismo, identifica a c:ont~adiçao de c:lasses no 

c:apitalismo c:omo o~igem dos c:onflitos. Mas dife~entemente 

daquele, ac:~edita na possibilidade de supe~aç~o daquela 

cont~adiç~o. 

o c:o~po~ativismo é ine~ente ao capitalismo enquanto modo de 

inte~mediaç~o de inte~esses e enquanto modelo, visa exatamente 

sua manutenç~o, de fo~ma pacifica e democ~ática. Ou seja. 

p~opugna um ce~to novo "cont~ato" ent~e Estado e sociedade como 

fo~ma de ~esoluç~o dos conflitos. At~avés da institucionalizaç~o 

de g~upos. sindicatos, co~po~aç~es. pa~tidos. estes to~nam-se 

co-~esponsáveis pela elabo~aç~o da politica. possibilitando 

ag~ega~ demandas difusas e pe~mitindo uma vis~o inte~seto~ial das 

mesmas. As~~·im. essas o~ganizaç~es bloqueiam uma excessiva 

politizaç~o dos conflitos. constituindo po~tanto mesmo. mais um 

"a~~anjo". 

o co~potativismo assume também fo~mas dive~sas segundo o 

sistema polí1ico no qual se inse~e. Como afi~ma Offe. o co~po~a-

tivismo n~o clefine explicitamente uma "situaç~o". mas é um "eixo 

de desenvolv:imento". dependendo do "g~au em que se at~ibui Status 

público a g~l.pOS de inte~esse o~ganizados". Esta~ia avançado onde 
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esse status é dado a um maior- númer-o de gr-upos e "na maior-ia das 

dimensfles impor-tantes da institucionalizaç~o". Poucos ou nenhum 

gr-upo em poucas dimensbes constatar-iam a inver-sa 

(1989:242-243). 

Como extr-emos do que poder-iamos chamar- um continuum e 

r-elativamente a sistemas politicos também polar-es, Schmitter-

distingue cor-por-ativismo societal e estatal. 

Enquanto o pr-imeir-o r-elaciona-se à democr-acias com sistemas 

eleitor-ais 

designar-ia 

sistemas 

primeir-o 

par-tidár-ios aber-tos e 

for-maçfles com r-igor-osa 

competitivos, 

centr-alizaç~o 

o segundo 

burocrática, 

par-tidário e eleitoral fracos ou inexistentes. o 

refer-ido por-tanto às democracias avançadas do Welfar-e 

State substitutas dos sistemas liber-al-plur-alistas, enquanto o 

segundo aos estados autoritários, de capitalismo retardatário, 

sem experi~ncia plena do pluralismo (Schmitter, 1974). Para a 

caracterizaç~o de corporativismo estatal, Schmitter baseou-se em 

estudos sobre o Brasil. Mesmo que n~o representemos mais um caso 

típico para essa tipologia, s~o bastante presentes ainda 

características desenvolvidas nos períodos autor-itários de Vargas 

e no pós-64. No tocante às instituiç~es públicas, à organizaç~o 

da sociedade civil e à economia, determinando a persistência de 

formas de relacionamento político que nos aproximar-iam mais dessa 

categoria do que daquela de corpor-ativismo societal. 

Enquanto matriz bastante abrangente, que procura abarcar 

aspectos tanto do pluralismo quanto do marxismo (Vaitsman, 1989), 

o corporativismo é discutido por ambas e encontra atualmente 
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diversas interpretaçôes Das transformaçôes pelas quais 

passou, o corporativismo tem procurado se ajustar como modelo 

passivel de aplicaç~o a sistemas politicos diversos, que n~o 

aqueles que se aplicam ao seu contructo tipico-ideal~ onde as 

politicas s~o negociadas sob a supervis~o do Estado tendo como 

premissa a concertaç~o com vistas à reduç~o dos conflitos e onde 

p democracia é premissa e resultado do ajuste de interesses de 

blocos do capital, trabalho e Estado (Labra, 1992: 5) . Em 

verdade, a negociaç~o tripartite, institucionalizada, com regimes 

politicos democráticos e estáveis é exemplo em muito poucos 

países. 

Contudo, independentemente da existência de formas 

institucionalizadas de negociaç~o via corporaçÔes e Estado. da 

diversidade de regimes politicos e sistemas eleitorais, das 

características politicas que propiciam as bases da concertaç~o. 

é inegável que é através da representaç~o de interesses que se 

desenvolve atualmente a din~mica de relacionamento politico nas 

sociedades industriais modernas. Assim, essa matriz tem avançado 

de um nivel macro de comparaç~o de sistemas politicos nacionais. 

de difícil generalizaç~o. para a análise de formas de 

intermediaç~o de interesses segundo as caracteristicas 

especificas de diferentes formaçÔes sociais. o que levou a que 

fossem privilegiadas situaçÔes de formulaç~o de politicas a 

nível de setorial. 

(*l Para leitura do neocorporativismo, 
( 1990) . 
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Uma impo~tante ve~tente que tem sido explo~ada ao inte~io~ 

do co~po~ativismo é o chamado mesoco~po~ativismo. Este p~ocu~a 

adapta~ a inte~mediaçao de inte~esses a um ~ol meno~ de p~emissas 

do co~po~ativismo mac~o (Cawson, 1985) • N~o p~essupele a 

t~ipatite ou de capital e t~abalho, mas a de negociaç~o 

inte~esses p~ofissionais ou funcionais altamente o~ganizados. 

Segundo Lab~a ( 1983) , s~o ~equisitos c~uciais do 

mesoco~po~ativismo tanto a capacidade o~ganizacional como a 

inabilidade ou indisponibilidade do Estado em assumi~ a di~eç~o 

ou apoia~-se no me~cado pa~a p~oduzi~ dete~minados fins (1993:4). 

Esse modelo tem 

complexibilidade 

cont~ibuido pa~a uma maio~ ap~oximaç~o à 

de ~elaçbes ent~e inte~esses dive~sos no 

policy-making público, sendo sua p~ecariedade exatamente a de n~o 

dispor ainda dos inst~umentos necessà~ios pa~a deter essa 

complexidade. Uma das dificuldades diz respeito à necessidade de 

delimitaç~o do setor a se~ analisado, de fo~ma que comporte a 

din~mica da associaç~o o que, especificamente pa~a setores 

sociais. n~o foi ainda desenvolvido (Labra:1993). Na análise 

desses setores no caso inglês. Cawson identifica que os 

consumidores s~o pouco organizados. os produto~es tem seus 

interesses divididos inte~namente po~ clivagens de classe e há 

uma importante competiç~o pluralista nos aspectos referentes à 

política nos governos locais (apud Labra:1993). 

Cawson (1985) reconhece que nos seto~es sociais as 

diferenças se d~o mais em relaç~o ao processo hist6~ico de cada 

formaç~o social especifica, principalmente quanto à pa~ticipaç~o 

do Estado na provis~o de bens sociais. Além disso, pelo 
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reconhecimento da diversidade de situaçbes, supbe que diferentes 

tipos de politicas públicas intervencionistas requereriam padrbes 

especificos de interaç~o das associaçbes de interesses. Essas 

premissas s~o fundamentais para o tratamento das politicas 

sociais mas ao mesmo tempo limitam, ao nosso ver, as 

possibilidades de aplicaç~o do próprio corporativismo, ao menos 

para nosso objeto. 

No processo de formulaç~o da politica da Reforma Sanitária 

uma gama de interesses diversos, com respectivas representaçe!es, 

atuaram e se relacionaram politicamente, mas as similaridades 

param por ai. Do ponto de vista das associaçbes, as chamadas 

organizaçbes 

caracteristica 

legitimadas 

"pico" passavam por mudanças no 

principal - serem representantes 

por seus respectivos setores 

tocante à sua 

reconhecidas e 

assim como 

alterava-se sua localizaç~o frente ao Estado. o setor hospitalar 

privado perde "status", tanto pela crise financeira do setor 

saúde. que obrigou o Estado a medidas progressivas de reduç~o dos 

beneficios dirigidos àquele setor, quanto pela entrada de novos 

atores oponentes na cena politica. o movimento sanitário, 

representado por membros da esquerda que, em torno a um projeto 

político próprio, dirigiam a construç~o de um modelo alternativo 

para a estruturac~o do setor saúde. obtém no per iodo uma 

importan te reprensatividade. mas n~o possui base funcional ou 

profissional. Sua representatividade decorre de coalizbes com 

parcelas desses setores, assim como da burocracia pública e dos 

partidos. 

Os médicos, nosso ator em particular. enfrentam situaç~o 
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peculiar, caracterizada por uma crise de legitimidade e perda de 

poder frente às definiç~es do setor, o que implicou em uma 

alteraç~o em suas diretrizes politicas e ideológicas e em sua 

estrutura organizacional. Além disso, há no periodo uma outra 

alteraç~o importante, que é o crescimento do setor privado de 

seguros, cuja relaç~o com o Estado é qualitativamente diversa da 

qos setores tradicionais e institucionalizados nas negociaç~es. 

Este setor iria influenciar o conjunto dos interesses, 

especialmente dos médicos. Há que considerar também os 

movimentos populares em saúde que à época, mesmo afastados das 

negociaç~es e sem qualquer institucional idade, tiver-am 

import~ncia fundamental. 

As negociaç~es no pr-ocesso da Refor-ma n~o tiver-am como base 

a concer-taç~o, mas decor-r-eram do for-talecimento de setor-es n~o 

institucionalizados pelo Estado e do enfraquecimento de outr-os 

antes altamente institucionalizados, tendo sido o conflito 

aber-to o instr-umento pr-incipal. 

A par-tir- da metade da década de 80 ver-ifica-se uma 

tendência à corporizaç~o, mas ainda fr-ente e durante o pr-ocesso 

de for-mulaç~o da politica. Ou seja, mais do que car-acter-isticas 

or-ganizacionais ou politicas pr-é-determinadas que induzir-am ou 

per-mitir-am o r-esultado do processo de for-mulaç~o da política, foi 

o pr-ocesso em si e os inter-esses em Jogo que induzir-am àquele 

r-esultado, assim como foi nele também que se cr-iar-am as bases 

par-a os conflitos que ocor-r-er-iam na fase de implementaç~o. 

A contr-ibuiç~o do cor-por-ativismo r-eside par-a nós no 
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reconhecimento de que o processo de formulaç~o de politicas n~o 

se reduz á press~o de grupos frente ao governo, como no 

pluralismo. E principalmente contribui no debate com o marxismo, 

no sentido de superar as análises desse processo como restrito á 

contradiç~o de classes. Contudo, sua aplicaç~o aqui seria 

temerária, sob pena de reduzirmos um modelo teórico a um mero 

instrumento de análise, já que suas premissas n~o se aplicam ao 

caso do Brasil e ao nosso objeto em particular. Ou seja, 

proceder ao simples mapeamento das organizaç~es de interesse, 

suas demandas e os resultados da politica, deixando de lado seu 

potencial explicativo e portanto prospectivo no tocante a novos 

arranjos politico-institucionais, o que consideramos fundamental 

para a Administraç~o Pública (*). 

~ nesse sentido que procuramos avançar nas caracterizaçôes 

de nossa formaç~o social a partir da vertente marxista, que 

agrega outras contribuiç~es. 

A matriz marxista tem procurado avançar na compreens~o do 

campo de formulaç~o de politicas públicas vis-á-vis o 

relacionamento Estado/sociedade. através principalmente do 

aprofundamento da análise do Estado capitalista, buscando superar 

(*) Sobre esse aspecto cabe uma observaç~o. As diversas 
correntes que tem hoje o corporativismo. cuja vasta literatura 
n~o nos propusemos abarcar. se distanciam em muito do modelo 
original. Se isso por um lado é positivo. pois procura dar conta 
de realidades diversas, por outro pode representàr a incorrência 
no mesmo problema do pluralismo aqui apontado. A criaç~o de uma 
infinidade de sub modelos que procuram reificar as premissas 
originais de "concertaç~o" e "contrato". Mesmo autodenominando
se n~o ideol6gico, a localizaç~o dessas premissas parece estar 
sendo mais o ponto de partida para a elaboraç~o de modelos do que 
um resultado possivel e até mesmo legitimamente esperado na 
análise das relaç~es politicas atuais. 
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a vis~o clássica onde este ~ep~esenta~ia exclusivamente os 

inte~esses da classe dominante. Mesmo que esta vis~o esteja 

ainda bastante p~esente muito mais na lite~atu~a latino-

ame~icana, ~efletindo po~tanto ca~acte~isticas de um capitalismo 

onde o Estado tem sido mais ~est~ito que nos paises cent~ais, já 

~econhece-se, p~incipalmente a pa~ti~ do debate com o 

co~po~ativismo, que a dinamizaç~o e seto~izaç~o em fo~maç~es como 

a nossa indicam também uma complexificaç~o do papel do Estado e a 

conseqüente p~esença de inte~esses dive~sos, 

identificados aos inte~esses de classes. 

n~o di~etamente 

A pa~ti~ do t~atamento das ca~acterísticas estruturais do 

capitalismo juntamente às ca~acte~ísticas histó~icas de seu 

desenvolvimento em dife~entes formaç~es sociais, foi possível 

identifica~ dife~entes etapas e fo~mas do p~ocesso de acumulaç~o, 

e sua ~elaç~o quanto à evoluç~o do papel do Estado e suas 

instituiçe:!es, constituindo pad~~es dive~sos de ~elacionamento 

Estado-sociedade. No entanto, o que antes simplificava a 

compreens~o da 1ntervenç~o estatal à dete~minaç~o. "em última 

inst~ncia". dos interesses de classe no conjunto da din~mica 

social, passou a toma~ o papel inve~so. qual seja. de como 

preenche~ o gap que possibilite ~elacionar desenvolvimento 

histórico-estrutural com processos políticos concretos e 

específicos. Em outras palavras. se dife~entes pad~ê1es de 

relacionamento Estado/sociedade s~o ~esponsáveis po~ formas 

também diversas de emerg~ncia das políticas públicas a 

dificuldade esta~ia em conseguir estabelecer um locus de análise 

dessas politicas, que mesmo embasando-se em suas ca~acterísticas 
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hist6rico-estruturais, 

especificidade. 

desse conta de explicá-las segundo sua 

As análises marxistas que se referem à formaçeJes 

capitalistas avançadas tem procurado enfatizar a permanência do 

antagonismo de classes no capitalismo, mas de forma renovada. 

Para Offe, por exemplo, a partir de seu conceito de seletividade 

estrutural do Estado capitalista, este selecionaria, segundo 

interesses de classe n~o visiveis, as questeJes que seriam ou n~o 

tratadas pelas instituiçeJes do Estado (Offe apud Gerschman, 

1989:131). Assim, criticando o modelo pluralista. os grupos de 

interesse n~o seriam os determinantes na formulaç~o da politica 

mas, ao contrário. o "Status público" que o Estado daria a um ou 

outro grupo é que seria mais determinante em sua constituiç~o e 

portanto em sua capacidade de interferir nas politicas. Já 

quanto ao corporativismo, o mesmo autor defende que este merece 

uma explicaç~o "dual" ou "combinada". Visando sempre a atenuaç~o 

do conflito, ao dar "status público" à organizaç~es da classe 

trabalhadora, estaria o Estado impondo restriç~o e disciplina; já 

no caso dos grupos de interesse pluralistas, visaria a 

"delegaç~o", levando demandas para campos que n~o afetassem a 

estabilidade do governo nem sobrecarregassem sua agenda (Offe. 

1989:247:248). Contrariamente ao defendido pelo corporativismo, 

para quem no capitalismo avançado as classes n~o se defeniriam 

mais por sua posiç~o na estrutura produtiva, mas segundo a 

relaç~o de diversos setores com o Estado. as análises marxistas 

procuram relevar o caráter de classe das relaç~es entre Estado e 

setores sociais organizados. 
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Ja par-a os paises capitalistas de industr-ializaç~o r-etar--

datar-ia, o Br-asil e diver-sos paises da Amér-ica Latina, a 

for-mulaç~o de politicas públicas tem outr-os complicador-es. 

No Br-asil, onde o pr-ocesso de acumulaç~o r-equer-eu a 

inter-venç~o do Estado em quase todos os campos da sociedade, a 

identificaç~o das for-mas de r-elacionamento Estado/sociedade s~o 

como uma faca de dois gumes, pois r-eveste-se de uma dubiedade de 

diflcil apr-eens~o. 

Por- outr-o lado, a aus~ncia quase tota 1 , com br-eves 

inter-r-egnos, de sistemas r-epr-esentativos legitimos; a exclus~o de 

amplos setor-es sociais do pr-ocesso politico; um tr-atamento 

var-iante entr-e a cooptaç~o dominador-a ou a coer-ç~o estr-ita sobr-e 

a classe tr-abalhador-a e setor-es popular-es, indicar-iam uma fácil 

identificaç~o dos setor-es dir-iqentes e dominantes do Estado, 

apontando par-a uma cer-ta r-estr-itividade deste. 

Por outr-o lado, as mesmas car-acter-isticas da 

induzir-am a uma complexificaç~o da din~mica social, 

acumulaç~o 

atr-avés da 

conviv@ncia pari passu de padr~es diferenciados de r-elacionamento 

entre diferentes segmentos sociais e destes com o Estado, com o 

acúmulo de formas pr-é capitalistas ou marginais ao pr-ocesso 

dominante, Juntamente a formas típicas do capitalismo avançado. 

A diversidade implicou na fr-agilidade dos setor-es envolvidos para 

a articulaç~o do consenso necessário à acumulaç~o, papel assumido 

pelo Estado. 

Se em nosso caso o Estado conquistou uma autonomia bastante 

ampla fr-ente às próprias classes, impedindo sua análise segundo 
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uma perspectiva restrita, dificulta também o entendimento de sua 

relaç~6 com a sociedade, que se dá de diferentes formas. Assim, 

o complicador passa a ser compreender quais s~o essas formas e, 

no plano da representaç~o de interesses, como se manifestariam 

vis-à-vis diferentes padr~es de relacionamento, convivendo 

concomitantemente. 

O' Donnell , ao analisar o corporativismo 

denomina de burocrático-autoritários (onde o 

em regimes 

Brasil foi 

que 

caso 

exemplar), ressalta ser ele útil apenas se limitado a "certas 

estruturas que vinculam Estado e sociedade", mas n~o se ampliado 

"para utilizá-lo como caracterizaç~o suficiente de um ou 

outra"(1976:2). Para o autor, ele se distingue daquele 

predominante nos regimes populistas, onde apesar de o Estado 

visar a corporativizaç~o da classes trabalhadora com vias a 

controlá-la, possibilitava sua politizaç~o. Já nos casos dos 

regimes burocràtico-autoritários. o corporativismo seria 

"bifronte". com dois componentes. Um que ele chama de 

"estatista" e consiste na "conquista" pelo Estado e posterior 

subordinaç~o de organizaç~es da sociedade civil. O outro é o 

componente "privatista" • onde o Estado abre a setores da 

sociedade civil áreas institucionais pr6prias a ele. para a 

representaç~o de interesses privados (O'Oonnell, 1976:3). Além 

de bifronte, seria o corporativismo nesses regimes 

pois a forma de relacionamento estaria definida em 

segmentàrio, 

funç~es das 

classes. O autor n~o encontra portanto possibilidade de 

incorporar a matriz do corporativismo como forma de compreens~o 

das relaç~es Estado-sociedade na maioria dos paises latino-
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americanos. 

privatista, 

Para ele, alguma semelhança se daria no elemento 

mas apenas ao plano formal, de "assessoramento", e 

n~o na decis~o de politicas. o caráter do corporativismo nesses 

paises, ao contrário de coes~o e negaç~o de classes, aprofundou 

as diferenças estruturais (1976:22-23). 

Além do corporativismo, persiste em nossa sociedade, o 

clientelismo. Forma que conviveu conjuntamente ao corporativismo 

populista e ao "bifronte" dos periodos burocrático-autoritários, 

mantém-se enquanto canal de relacionamento entre a sociedade e o 

Estado de maneira ainda bastante forte. 

legitimaç~o nos per iodos populistas ou 

autoritários, visa a "troca de favores". 

Com efeito 

cooptaç~o 

de 

nos 

Ademais, s~o caracteristicas concomitantes na constituiç~o 

histórica de nosso pais, a aus~ncia de sistemas partidários 

fortes e a quase inexist~ncia de grupos pluralistas de interesse. 

é: 

como 

paises 

plano 

incontestável portanto a presença do Estado brasileiro 

formador da própria sociedade. o que o difere daqueles dos 

centrais, e que poderia indicar pouca similaridade no 

da formulaç~o das politicas públicas à luz da 

representaç~o de interesses. No entanto acreditamos que 

exatamente pela enorme presença do Estado. é que as análises 

sobre politicas públicas devem considerar aspectos da 

representaç~o de interesses. 

No Brasil, a presença "absoluta" do Estado sobre a sociedade 

importou no direcionamento de todas as demandas ao seu interior. 
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No entanto, o processo de transiç~o democrática demonstrou uma 

"inabilidade" desse mesmo Estado em conviver com demandas 

advindas de formas diferenciadas daquelas tradicionais, que 

surgiram da dinamica societária, determinando formas plurais de 

representaç~o de interesses, assim como diferenciaç~es nos 

padr~es ent~o existentes. Os movimentos populares; a criaç~o de 

partidos de base; a exclus~o, mesmo que espasmódica, do Estado 

nas negociaç~es entre ~apital e trabalho e o pr6prio movimento 

sanitário, s~o ao nosso ver exemplares nesse sentido. A 

"negaç~o" do Estado em abrir espaços a esses setores n~o 

contudo que suas demandas fossem consideradas. 

impediu 

Diferentemente dos países com sistemas democráticos 

consolidados, onde formas plurais de organizaç~o n~o 

necessariamente dirigem suas demandas ao Estado, no nosso caso o 

Estado é o alvo principal. Contudo, essas formas plurais se 

localizam fora dele. sendo essa localizaç~o a condiç~o de 

possibilidade de que suas demandas sejam atendidas. Ou seja, 

elas emergem em oposiç~o ao caráter "pactado" da transiç~o 

democrática no Brasil que, ao manter inalteradas as elites 

(O'Donnell, 1987) • supunha a ampliaç~o de canais de 

democratizaç~o mas n~o a alteraç~o ou mesmo a ampliaç~o das bases 

de negociaç~o do regime burocrático-autoritário, onde prevaleciam 

a cooptaç~o ou exclus~o de demandas de amplos setores sociais. 

O atendimento às demandas pode se dar independentemente de 

terem suas formas correspondentes de representaç~o uma 

institucionalizaç~o dada pelo Estado. A especificidade aqui é 

que essas formas plurais se institucionalizam ( legitimam) na 
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sociedade civil, pela negaç~o do Estado em considerar suas 

demandas ou por considerá-las na forma de cooptaç~o; mas que tem 

este mesmo Estado como principal interlocutor. 

Essas formas de associaç~o n~o representam pois grupos de 

press~o como no pluralismo, já que seu acesso ao governo n~o é 

supostamente garantido, sendo a ausência dessa garantia fator 

crucial em sua constituiç~o. N~o s~o também condizentes à formas 

de associaç~o do corporativismo, já que sua emergência e 

relacionamento com o Estado pressup~e a ausência da premissa de 

atenuaç~o de conflitos. 

caracterizaç~o de Offe 

Mesmo, nesse caso, se 

( 1989) , para quem o 

considerarmos a 

corporativismo 

requereria uma forma "dual ou combinada" de relacionamento entre 

Estado e interesses representados, já que essas formas plurais 

n~o tem por parte do Estado nem um tratamento de dar-lhes "status 

público", nem "delegaç~o". 

Os movimentos sociais s~o exemplares nesse sentido. No 

Brasil, sua emergência esteve estreitamente vinculada à carência 

de demandas, em sua maioria sociais, negadas pelo Estado. E sua 

articlllaç~o foi determinada mais pela ausência, impossibilidade 

de utilizaç~o ou descrença nos canais instituidos de 

representaç~o política, do que propriamente pela abrang@ncia de 

segmentos 

problema. 

sociais diferenciados atingidos pelo mesmo tema ou 

Mesmo que sua identificaç~o seja distinta da dos 

grupos de interesse, entendidos enquanto tal pela conjugaç~o de 

interesses funcionais/profissionais delimitados, é inegável a 

import~ncia desses movimentos no processo de formulaç~o de 
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políticas em nossa formaç~o social. 

Há que se considerar também o comportamento dos diferentes 

atores que, com a recuperaç~o de canais democráticos, estabelecem 

novas formas de relacionamento no ambito da dinamica societária e 

também relativamente ao Estado. Mesmo sendo a capacidade do 

Estado de rearticular-se bem maior, a partir da press~o de 

demandas constituidas desde fora dele (e mesmo apesar dele), os 

interesses ao seu interior também se diversificam, determinando 

novos arranjos. Assim, apesar da persistência e mesmo 

predominancia das formas tradicionais de intermediaç~o, outras 

Estado, passam a surgir. Se estas s~o marginais ao 

definitivamente n~o o s~o à politica. 

A perspectiva da representaç~o de interesses traz portanto a 

possibilidade de superarem-se as análises que vêem as politicas 

públicas como exclusivamente internas ao plano estatal, onde, no 

caso do Brasil, estariam presentes interesses articulados segundo 

as clássicas formas ou corporativista ou clientelista, onde os 

diferentes atores ou s~o excluidos ou representados, cooptados ou 

legitlmadores. Se estas caracteristicas refletem o padr~o 

predominante de relacionamente Estado-sociedade, n~o d~o conta do 

processo de formulaç~o de politicas, dado que um e outro exigem 

niveis diferentes de análise, apesar de estarem mútua e 

estreitamente vinculados. 

Ao relEvarem a interferência dos diferentes atores no 

processo de formulaç~o de politicas, as diferentes matrizes 

teÓricas localizam esses atores, sua representaç~o organizacional 
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e a conformaç~o de interesses segundo a concepç~o que tem sobre 

as formas prevalentes de relacionamento Estado/sociedade. Assim, 

ao analisarem processos especificos de formulaç~o de pollticas, 

apreendem a atuaç~o de diferentes atores segundo a localizaç~o 

que estes teriam ao nivel macro das relaç~es Estado-sociedade. 

A Reforma Sanitária brasileira é exemplar na diferenciaç~o 

entre padr~es de relacionamento Estado/sociedade e o plano de 

formulaç~o da politica. E isso porque, ao nosso ver, enquanto 

politica, a Reforma n~D reproduziu o padr~o prevalente de 

relacionamento Estado-sociedade no tocante às politicas sociais, 

decorrência exatamente de seu processo de for-mulaç~o. Essa 

difer-enciaç~o se dá, em pr-imeir-o lugar-, por-que a politica da 

Reforma dissocia o necessário for-necimento de bens sociais de um 

conceito seletivo de oferta de beneficios (baseado na tr-oca entre 

Estado e setores segmentados da sociedade) par-a outro global, 

baseado no pr-incipio de cidadania e expr-esso no dir-eito univer-sal 

e equ~nime aos beneficios. Em segundo lugar- por-que, ao incluir-

uma ampla gama de ator-es sociais antes excluidos da definiç~o de 

politicas, ultr-apassa os limites tr-adicionais de for-mulaç~o de 

politicas sociais. 

A Refor-ma Sanitár-ia em ver-dade inaugur-a um novo padr-~o de 

incor-por-aç~o dessas politicas , cuja din~mica extr-apola as 

r-elaç~es entr-e Estado e sociedade civil e alcança a esfer-a dos 

dominios público e pr-ivado. Como ver-emos mais adiante, as 

dificuldades de efetivaç~o da Refor-ma est~o r-elacionadas à esse 

novo padr-~o, onde a atuaç~o dos difer-entes ator-es sociais é 

cr-ucial, o que implica na r-elev~ncia da confor-maç~o e car-áter de 
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seus interesses. Para melhor alcançarmos essa caracterizaç~o é 

que recorremos às especificidades do processo de formulaç~o de 

politicas. 

Especificidades do processo de formulaç~o de políticas 

Enquanto locus por excelência de realizaç~o das pollticas 

públicas, o relacionamento Estado-sociedade encontra determinaç~o 

nas condiçees hist6rico-estruturais de desenvolvimento de uma 

dada 

desenvolvimento 

dialeticamente a 

social. Condiç~es essas 

das relaç~es de produç~o, 

que 

que 

caracteristicas históricas 

determinam padrees diversos desse relacionamento, 

remetem ao 

interagindo 

e culturais, 

em momentos 

históricos também diversos, que permeiam direta ou indiretamente 

toda a sociedade. Mas n~o s~o os padr~es desse relacionamento 

necessariamente passiveis de apreens~o, e podem mesmo ser 

contrariados, em situaçees politicas especificas. 

Já o plano de formulaç~o de politicas públicas requer 

condiçees outras, que residem em um nivel mais singular e s~o 

dadas pela organizaç~o sócio-politica especifica onde se formula 

a politica pública. Neste s~o releventes a organizaç~o social e 

política vigentes (regime politico e padr~o de organizaç~o da 

sociedade), as condiçees econOmicas e, em maior ou menor grau, as 

condiçees tecnológicas e culturais. Enquanto nivel 

intermediário, a análise de formulaç~o de politicas também n~o 

possibilita que se incorra diretamente sobre padrôes de 

relacionamento Estado-sociedade. 
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Para a anàlise do processo de formulaç~o de politicas 

públicas, é necessàrio portanto o tratamento de condiç~es 

especificas de uma dada formaç~o social. A importancia da 

representaç~o de interesses reside em que essas condiç~es, quando 

referidas ao processo politico que inscreve uma determinada 

politica pública, n~o est~o previamente dadas. Elas se 

manifestam através de diferentes atores sociais, que representam 

interesses diversos. Tanto as condiç~es hist6rico-estruturais 

quanto as especificas que determinam direta e lou indiretamente 

uma dada politica pública, se localizam no processo politico que 

a circunscreve e se manifestam através de diferentes atores 

sociais. Os interesses s~o portanto a representaç~o, ao nivel do 

politico, daquelas condiç~es. A possibilidade de que se 

perpetuem ou sejam modificadas, é expressa enquanto demandas e 

através de grupos e lou movimentos especificos da sociedade. 

O processo politico é tanto mais amplo, quanto mais atores 

sociais dele fizerem parte, sejam institucionalizados ou n~o, 

estejam ou n~o representados em grupos formais de interesse. 

Mesmo sob as mais variadas formas organizacionais, com os 

interesses os mais diversos e portanto com diferentes graus de 

poder, o processo politico engloba tantos atores sociais quantos 

dele quiserem fazer parte, ao menos onde existirem canais 

democráticos de manifestaç~o de demandas. Das relaç~es 

estabelecidas entre esses atores resultarà a politica pública em 

si -, sendo esta apenas uma das etapas de todo o processo. 

A representaç~o de interesses n~o pode ser vista como 

restrita ao acesso de diferentes grupos ao aparato estatal. Ela 
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deve buscar o processo politico que determina a politica pública, 

buscar a politica em seu sentido lato. E isso nos parece válido 

principalmente para aquelas sociedades onde o Estado é amplamente 

dominado por interesses privados. 

Como vimos anteriormente, o acesso de grupos ao aparato 

estatal como predominante para uma maior ou menor interferência 

na elaboraç~o da politica pública é tratado de forma diversa 

pelas diferentes matrizes teóricas. A diferença nas abordagens 

está n~o só no referencial teórico que adotam, como também nas 

especificidades das formaç~es sociais onde predominam. 

o pluralismo é predominante nos Estados Unidos. onde s~o 

historicamente mais delimitados os espaços público e privado, 

decorr~ncia de uma mais discreta presença do Estado nos diversos 

domínios da vida privada. Essa matriz defende portanto uma 

clara entre esses espaços, sendo o privado diretor do 

pÚblico e onde se dá a conformaç~o de demandas e suas 

representaçtjes; segundo a iniciativa, anu~ncia e associaç~o 

voluntária de seus pr6prios membros. o corporativismo é tanto 

aplicável para os Estados Unidos, pela crítica ao pluralismo, 

quanto à democracias com Estados de Bem-Estar consolidados, que 

apresentam forte intervenç~o estatal. Tem procurado relevar a 

dimens~o associativa de setores funcionais da sociedade como 

vertente importante da representaç~o. para além da dimens~o 

corporativa. no intento de superar a refer~ncia nos grupos 

plurais ou no Estado. Entretanto. a refer~ncia é ainda de 

vistas à sistemas politicos cuja base é a intermediaç~o com 

concertaç~o e ordem social. Já o marXlsmo. ao relevar com 



justeza as caracteristicas histórico-estruturais do 

desenvolvimento do Estado no capitalismo, tende em certa medida a 

absolutizar esse Estado. Em verdade, a predomin~ncia do Estado 

na formulaç~o da politica é realidade em formaç~es sem sistemas 

democráticos consolidados e com forte intervenç~o estatal. 

Entretanto, as revis~es do marxismo a partir das experiências com 

~istemas pollticos democráticos e complexos, onde o público e o 

privado estiveram mais mesclados por uma maior incidência do 

Estado, tem apontado, como no corporativismo, para uma 

à prevalência deste na análise na conformaç~o de 

públicas. 

Ao tentarmos, mesmo que superficialmente, 

limitaç~o 

politicas 

encontrar 

parametros de comparaç~o dessas formaç~es sociais com o Brasil, 

esbarramos logo na ausência de um sistema politico democrático 

consolidado. Dada a forte presença do Estado, altamente 

privatizado. tenderiamos a concluir que aqui, é o Estado quem 

principalmente determina a intervenç~o ou n~o de grupos nas 

políticas públicas. No entanto, se essa assertiva é verdadeira 

para o padr~o predominante de relacionamento Estado-sociedade, 

n~o o é, ao nosso ver, para o plano da formulaç~o de políticas. 

Por isso insistimos no tratamento diferenciado desses dois planos 

de análise. 

Ao nivel da formulaç~o de políticas públicas. interagem 

setores mutuamente interesses diversos. representados por 

di ver"sos. entre eles o Estado. Este. no entanto. é ai tanto 

arena quanto também ator, a partir ou para onde s~o canalizadas 
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demandas 

homog~nea. 

e onde n~o existe enquanto entidade autenoma e 

É arena quando, através do aparato estatal, é poder 

constituido que possibilita a concretizaç~o institucional-legal 

de uma determinada politica; assim como quando possui dominios 

diversos cuja apropriaç~o total ou parcial favorece negociaç~es 

ao seu interior e fora dele. E é ator, tanto enquanto 

constituiç~o periódica de uma determinada hegemonia dirigente, 

como também enquanto hegemonia dominante. Enquanto esta é 

referida, no capitalismo, ao caráter estrutural de classes, 

aquela representa sua direç~o periódica. 

É principalmente enquanto representante dos interesses dos 

setores dirigentes que atua o Estado no plano da formulaç~o de 

politicas, 

relev~ncia. 

fato que muitas vezes n~o é considerado com a devida 

Os interesses das fraç~es de classe dirigentes 

interessam muito mais à análise da formulaç~o de politicas que o 

caráter de classe do capitalismo e sua reproduç~o através do 

Estado. Assim como interessam também as disputas ao interior das 

diversas que s~o conflituosas e podem perpassar, em 

muitos casos. amplos setores da sociedade. Já o caráter 

estrutural 

políticas. 

estrutural 

demandas. 

coerc;:~o. 

da dominaç~o é garantido. ao nível da formulaç~o de 

seletividade pelo que Offe (1984) denomina de 

do Estado, mecanismo de seleç~o antecipada de 

Além disso. há a constante possibilidade do uso da 

assim como, numa analogia ao termo de Offe, há uma 

"seletividade da sociedade" que, estrutural ou n~o. garante 

também a manutenç~o da dominaç~o. 
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Se o Estado no capitalismo seleciona demandas no sentido de 

garantir sua permanencia, reproduç~o e expans~o, essas demandas 

existem e, como vimos, s~o a tentativa de perpetuar ou modificar 

condiçôes existentes. Enquanto demandas, s~o a representaç~o de 

interesses e s~o expressas de alguma forma. A intervenç~o 

estatal em forma de politica significa uma necessidade dada pela 

~mpossibilidade de que essas demandas sejam canalizadas por 

outros mecanismos, sejam do Estado ou n~o. Assim, há um momento 

onde a intervenç~o é requerida e um movimento que circunscreve 

essa intervenç~o, onde o Estado precisa "abrir-se" para a 

negociaç~o de interesses diversos. É o processo politico que 

circunscreve a politica pública. É o momento frágil do Estado, e 

será tanto mais frágil quanto mais interesses estiverem 

envolvidos e quanto mais divergentes estes sejam. 

Dai a necessidade estratégica do Estado de manter vinculos 

estreitos com setores diversos da sociedade e consequentemente os 

fará com aqueles que s~o virtuais demandantes, 

possibilidade de prever ou acomodar demandas, mas 

n~o só 

também 

pela 

pela 

capacidade que estes tenham de difundir interesses ou amortecer 

interesses contrários. No entanto para que tenham esse "status 

público" (Offe, 1989) , é necessário que os interesses se 

coadunem. principalmente em se tratando daqueles setores que o 

Estado visa cooptar. Isso porque, para os setores do capital. a 

diverg~ncia pode ser recompensada com privilégios outros na 

máquina estatal ou mesmo em outras politicas. Já para os setores 

n~o dominantes, essa possibilidade praticamente inexiste. ou se 
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dá apenas pa~a pa~celas ou mesmo individuos isoladamente. Assim 

sendo, se possuem "status público" - n~o coe~citivamente -, n~o 

est~o necessa~iamente sendo cooptados, nem necessa~iamente tem 

seus inte~esses moldados po~ p~ivilégios junto ao Estado, mas sim 

há uma conve~gência de inte~esses pa~a tanto. 

Isso é ainda mais ve~dadei~o para sociedades menos 

democ~áticas, onde o "status público" é at~ibuldo a poucos g~upos 

ou pa~celas dos seto~es n~o dominantes. Na hist6~ia b~asilei~a, 

po~ exemplo, podemos identifica~ o pe~iodo populista, onde a 

pa~ticipaç~o do ope~a~iado foi p~oveniente de uma ~eal eme~gência 

de inte~esses, mesmo que a longo p~azo o sentido fosse a 

cooptaç~o. Assim também o foi em boa pa~te do pe~iodo va~guista. 

Já os pe~iodos de ~egimes disc~icioná~ios n~o podem se~ 

conside~ados enquanto tal. dado o uso da e a 

impossibilidade de que os seto~es p~etensamente ~ep~esentados se 

manifestassem. 

É necessá~io po~tanto que n~o se substime a inte~fe~ência 

dos inte~esses em si na definiç~o do "status público". N~o s6 

pa~a que n~o se absolutize o Estado. como também pa~a que, ao 

~evés. n~o se substime a sociedade. Tanto o Estado quanto os 

inte~esses e os g~upos que os ~ep~esentam inte~agem mutuamente na 

dete~minaç~o da ~ep~esentatividade que o Estado at~ibui, pe~ena 

ou periodicamente. em maio~ ou meno~ g~au. a dife~entes setores. 

Assim também o é no plano especifico da fo~mulaç~o de 

politicas. o fato de demandas serem ou n~o conside~adas n~o 

reside exclusivamente na capacidade do Estado ~ep~imi-las ou 
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coopta-Ias. Reside também na capacidade que tenham os dife~entes 

ato~es sociais de ganha~ espaços, institucionais ou n~o. assim 

como conquista~ out~os ato~es, estejam ou n~o ~ep~esentados no 

apa~ato estatal. A necessidade de conquista desses espaços se~á 

no entanto inve~samente p~opo~cional à essa representatividade. 

Ou seja, quanto mais as demandas forem contrá~ias aos inte~esses 

00 Estado, maior será a necessidade de aliar-se a out~os atores, 

o que depende~á, po~ sua vez, dos interesses e da 

se~~o canalizados • 

forma como 

Por outro lado, o grau de acessibilidade ao Estado é dado 

pela situaç~o de dife~entes á~eas de sua inte~venç~o. dependendo 

da agenda gove~namental em um dete~minado pe~iodo, assim como dos 

inte~esses envolvidos. Aonde o p~ocesso de fo~mulaç~o da politica 

pública inclui poucos inte~esses, esta tende~á a 

inte~esses p~ivados e as demandas se~~o canalizadas 

p~ivilegia~ 

basicamente 

po~ g~upos de inte~esse institucionalizados. Já onde o p~ocesso 

de fo~mulaç~o inclui uma ampla gama de inte~esses dive~sos, a 

politica pública pode~á tende~ a p~ivilegia~ inte~esses 

públicos, pela impossibilidade de f~agmenta~-se no atendimento a 

inúmeros interesses privados. 

Contudo, mais do que a multiplicidade de interesses, 

importará o caráter desses interesses; se tendencialmente mais 

públicos ou privados. A existência de uma multiplicidade de 

interesses. mas majoritariamente privados, facilitará o 

atendimento às demandas de grupos politica ou economicamente mais 

fortes, ao invés de inte~esses públicos. Esta é sem dúvida uma 

caracteristica das politicas sociais nos paises de capitalismo 
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retardatário, nossa área especifica de interesse, que 

a seguir. 

Especificidades das Politicas Sociais 

trataremos 

Mesmo que sabidamente todas as politicas públicas 

articulem-se mutuamente e possamos sobre elas fazer os mesmos 

recortes (por exemplo analisá-las do ponto de vista 

administrativo, de efetividade, etc) elas est~o 

diferencialmente no 3mbito da din3mica social 

Localizaç~o esta que responde 

financeiro, 

localizadas 

dos paises 

tanto às capitalistas. 

caracteristicas gerais do modo de produç~o, como àquelas 

especificas às diferentes formaçôes sociais, determinando um 

desenvolvimento particular ao nivel das relaçôes Estado e 

sociedade, 

agentes. 

às instituiçôes a elas relacionadas e aos seus 

Isto tem import~ncia especial para o plano da 

formulaç~o de politicas e a forma como se oganizam em torno delas 

interesses diversos. 

As politicas sociais, entre as quais as politicas de saúde. 

mais que quaisquer outras políticas públicas, têm um 

diferenciado na história do capitalismo. 

lugar bem 

A partir do século passado, seu desenvolvimento foi 

responsável por profundas transformaçôes no próprio capitalismo, 

tanto quando das primeiras leis inglesas de proteç~o social e 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a emergência 

dos chamados Estados de Bem Estar - Welfare States. Nestes, as 

politicas sociais foram o pilar do reordenamento capitalista. 
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diante da falência do modelo liberal de sustentaç~o do ritmo da 

pelas regras de livre mercado. Como 

encontrada no Keynesianismo, a intervenç~o estatal via 

resposta 

politicas 

sociais foi requerida como condiç~o para a sobrevivência do 

próprio capitalismo, ameaçado n~o só economicamente, mas também 

pelo avanço das alternativas socialistas. Com o atendimento às 

pemandas sociais, garantia-se a manutenç~o e reproduç~o da força 

de trabalho paralelamente à atenuaç~o dos conflitos de classe. 

A expans~o das politicas sociais sob a égide do Welfare 

State constitui-se assim em paradigma para os paises onde aquelas 

jamais se efetivaram plenamente, como naqueles de capitalismo 

retardatário, caso do Brasil. Aqui, um Welfare "aleij~o" fez das 

politicas sociais foco de intermitente tens~o, com uma história 

de discriminaç~o ao invés de equidade e extens~o desigual de 

direitos, ao invés de universalizaç~o efetiva. 

As explicaçôes para tanto encontram-se, do ponto de vista 

econe!mico, no atraso do desenvolvimento capitalista nesses 

países, o que determinou sua inserç~o secundária e dependente aos 

países centrais. Paralelamente, do ponto de vista social e 

politico, esse atraso requereu uma forte intervenç~o estatal como 

forma de inserí-Ios na din~mica capitalista, donde passaram a 

conviver concomitantemente formas pré-capitalistas e capitalistas 

de relacionamento com a sociedade. Assim, o atendimento às 

demandas sociais dirigia-se seletiva e distintamente a diferentes 

setores, dependendo de sua inserç~o mais ou menos importante ao 

processo produtivo, deixando de fora na maioria dos casos grandes 

42 



parcelas da populaç~o. 

Se essas características d~o conta de explicar o 

desenvolvimento histórico das politicas sociais no Brasil, s~o 

insuficientes no que tange aos determinantes da emergência das 

politicas sociais. Essa carência revela-se principalmente quando 

nos debruçamos sobre a análise do processo de formulaç~o de uma 

politica social concreta. 

Em nossa literatura, onde o esforço de compreens~o das 

politicas sociais tem sido maior por parte de teóricos marxistas, 

as análises têm recentemente procurado ultrapassar o ~mbito das 

determinaç~es exclusivamente econômicas ou estruturais, 

explicativas ao fim e ao cabo de todo o processo que envolve 

essas politicas. Essa vis~o, ainda bastante presente, argumenta 

que as politicas sociais n~o fazem mais do que reproduzir 

desigualdades. o Estado, ao utilizá-las, estaria cumprindo ainda 

as funç~es clássicas de acumulaç~o-legitimidade; ou seja intervir 

beneficiando a acumulaç~o capitalista e lou legitimando-se, ao 

atender demandas advindas da classe trabalhadora A 

restritividade ao plano econômico reside ai n~o só na vinculaç~o 

direta das politicas sociais às necessidades do capital, mas 

também quando é o Estado entendido enquanto entidade homogênea e 

representante exclusiva de interesses de uma classe determinada. 

As análises centradas nas determinaç~es estruturais como 

explicativas das politicas sociais procuravam superar outra 

vertente, conhecida como elitista. Representada por estudiosos 

(*) Esse modelo de análise é explorado por Faleiros (1987). 
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como Ma lloy (1976) e Mesa Lago (1978), esta entendia as 

politicas sociais como resultado da press~o de grupos que, melhor 

organizados conseguiam alcançar beneficios junto aos sistemas 

de proteç~o social. Pressionando principalmente a burocracia 

estatal, essas demandas seriam selecionadas por tecnocratas - uma 

elite governamental - altamente especializada. 

Coimbra resume bem as dificuldades das abordagens marxistas 

sobre a emergência das politicas sociais, quando afirma que elas 

ainda pecam pelo " s implismo, a-historicidade e compactaç~o". 

Simplismo quando restringem a causaç~o à interaç~o Estado 

classe trabalhadora, desconsiderando outros atores importantes 

(como por exemplo o empresariado); a-historicidade quando n~o 

estabelecem as "relações especificas" da politica social com as 

diferentes etapas do capitalismo e compactaç~o quando tratam como 

"homogêneas e monoliticas as categorias hist6ricas que primam 

pelo inverso, a heterogeneidade e a segmentaç~o"( Abranches, 

Santos & Coimbra, 1987). Ou seja, as politicas sociais seriam 

sempre determinadas ou pelo Estado ou inversamente pela classe 

trabalhadora, sendo a constituiç~o destes homogênea. No entanto, 

se assim o era na etapa inicial do 

emergência das políticas sociais 

capitalismo, 

contribuiu 

heterogeneidade do Estado e das classes sociais e a 

complexificaç~o das relaçbes sociais. 

Em verdade, em etapas diversas do capitalismo. as 

a própria 

para a 

consequente 

politicas 

sociais tiveram determinaç~o e configuraç~o bastante distintas. 

Assim foi por exemplo, com as leis sociais do final do século 
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passado e inicio deste ou com o Welfare; assim como o est~o sendo 

no periodo atual, com o crescimento da opç~o neoliberal, onde as 

politicas sociais tem sido alvo principal de ataque. 

Para paises de economia retardatária como o Brasil essas 

dificuldades revelam-se ainda maiores. Aqui, a emergência das 

politicas sociais sempre evidenciou uma seletividade quanto a 

setores sociais beneficiados ou excluidos, constituindo o que 

Santos (1987) denominou de cidadania regulada (*), o que as 

aproximaria do padr~o de incorporaç~o via acumulaç~o e 

legitimidade. Por outro lado, demandas de setores n~o dominantes 

pela concretizaç~o dessas políticas, revestiram-se sempre de uma 

possibilidade de melhoria efetiva das condiç~es de vida e 

trabalho e portanto em focos intermitentes de tens~o entre estas 

e o Estado; dada a persistência deste em negar ou postergar seu 

atendimento. Além do mais, nos momentos onde houve uma ampliaç~o 

desse atendimento, mesmo que sob formas corporativas, n~o 

logrou amortecer os conflitos; ao contrário, houve uma extens~o 

das demandas e uma maior conscientizaç~o destas enquanto direitos 

a serem garantidos pelo Estado. 

o autoritarismo foi o recurso utilizado para romper as 

demandas e o corporativismo, com ele combinado, a forma de 

atender setores determinados, n~o só pela sua posiç~o na 

estrutura econemica, mas também pela capacidade maior que 

<*) o conceito refere-se à "cidadania cujas raízes encontram-se. 
n~o em código de valores políticos, mas em um sistema de 
estratificaç~o ocupacional ( ... ) definido por norma legal.( ... ) 
A extens~o da cidadania se faz, pois, via regulamentaç~o de novas 
profiss~es e/ou ocupaç~es ( ... ) antes que por expans~o dos 
valores inerentes ao conceito de membro da comunidade"(Santos, 
1987: 68) . 
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poderiam ter de organizar-se contra o Estado. Ou seja~ as 

politicas sociais revestiram-se de um caráter eminentemente 

político entre demandantes e o Estado. Mesmo nos momentos 

históricos onde sua emergência encontrou necessidades econOmicas 

concretas, o caráter politico esteve a elas associado. 

As diferenças profundas que guardam as politicas sociais 

~ntre paises de Welfare State e os de economia retardatária, nos 

levam a considerar a necessidade de padrôes explicativos diversos 

sobre a emergência de politicas sociais para esses dois blocos de 

paises, a n~o ser que estes se resumam a um nivel bastante 

abstrato, que tratem as políticas sociais referentemente à 

din~mica geral do modo de produç~o capitalista. Ou seja, teriam 

que ser considerados, como levantou Coimbra (1987), marcos 

históricos diversos, para que n~o se incorresse em explicaç~es 

que n~o se aplicam à diversidade de etapas que marcou sua 

evoluç~o. Mesmo para o bloco latino-americano~ há diferenças 

marcantes no modo de incorporaç~o de demandas sociais. 

Duas definiç~es que consideramos exemplares nesse sentido 

s~o as de Fleury Teixeira e Offe, estudiosos do Estado e das 

políticas sociais. que abordam em suas análises 

as economias retardatárias e as avançadas. 

respectivamente 

Fleury Teixeira (1986) é quem primeiro na América Latina 

procura ultrapassar as análises economicistas ou essencialmente 

estruturais das políticas sociais. Tomando os conceitos de Estado 

ampliado e hegemonia gramscianos~ leva as políticas sociais para 

além da causaç~o dominaç~o e lou consenso, para entend~-las 
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enquanto "desenvolvimentos sempr-e especificos da luta pela 

constituiç~o da hegemonia de classe". 

Sendo o Estado campo de lutas das classes e fr-açeJes de 

classes, sua inter-venç~o ser-ia dada pelo movimento dialético 

entr-e as necessidades de acumulaç~o do capital e luta pela 

hegemonia, em cujo contexto inser-em-se a cidadania e as pollticas 

sociais. Assim estas ser-iam "sempr-e o r-esultado concr-eto e 

especifico de uma r-elaç~o de for-ças das classes em luta pela 

hegemonia, de sor-te que a r-esultante deste pr-ocesso n~o ser-ia a 

cidadania univer-sal, mas distintas cidadanias que cor-r-esponder-iam 

aos avanços, expr-essos ao nivel institucional, das r-elaçeles de 

for-ças estabelecidas histor-icamente entr-e as classes e 

mediatizadas pelo Estado. na busca da pr-eser-vaç~o da hegemonia 

dominante ou na consolidaç~o de um pr-ojeto alter-nativo de 

contr-a-hegemonia" (1986:55). 

a autor-a quem r-eleva o car-àter- especifico e 

multideter-minado das politicas sociais e seu r-esultado enquanto 

dado pelo pr-ocesso politico, assim como abandona a r-estr-itividade 

do Estado enquanto r-epr-esentante dos inter-esses de uma classe, 

consider-ando-o enquanto um "mediador- ativo" nesse pr-ocesso. Além 

disso, r-esgata o movimento dialético entr-e estr-utur-a e 

super-estr-utur-a enquanto inter-aç~o entr-e necessidades do capital e 

luta pela hegemonia. 

Ao nosso ver-, essa definiç~o r-evela o car-àter- da emer-gência 

das politicas sociais nos paises de economia r-etar-datàr-ia , onde 
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essas foram o resultado de processos politicos onde as 

caracteristicas excludentes do Estado defrontam-se com as 

necessidades prementes de amplos setores da sociedade. Onde a 

interlocuç~o direta com o Estado, pela ausência de canais 

entre democràticos consolidados, desnuda sempre a oposiç~o 

interesses 

dominados. 

dos setores dirigentes e aqueles dos 

Assim, nos paises onde, como no Brasil, 

setores 

a baixa 

capacidade revindicativa dos setores dominados possibilita o 

atendimento seletivo de demandas, as politicas sociais seriam o 

ponto nevràlgico onde mais transparentes aparecem os interesses 

de classe~ constituindo as vàrias cidadanias que chama a 

a autora. 

No entanto, apesar de em determinadas formaç~es sociais a 

emergência das politicas sociais revelar mais claramente os 

interesses de classes. n;;o cremos que elas consistam 

necessariamente em uma luta pela hegemonia. As politicas 

sociais podem expressar momentânea ou periodicamente a luta 

Até hegemelnica, mas esta n;;o é intrinseca à sua emergência. 

porque se a preservaç;;o da hegemonia é por parte dos setores 

dominantes uma estratégia permanente, a contra-hegemonia n;;o o é 

para os setores dominados. 

Ao menos no Brasil, as lutas pela garantia ou conquista de 

políticas sociais têm passado muito mais pelo plano da 

reivindicaç;;o de direitos para os setores excluidos, sem uma 

clara ao antagonismo de classes e sim ao Estado. Nem 

também a projetos contra-hegemOnicos, que permanecem mais no 

plano partidário, com maior ou menor radicalizaç;;o, dependendo do 
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pais. N~o à toa, a definiç~o de Fleury Teixeira, mesmo colocando 

a emergência das politicas sociais como referida em última 

instância à luta de classes, localiza as conquistas ou beneficios 

sociais no plano da cidadania. 

Para os paises de economias avançadas, a emergência das 

politicas sociais na atualidade n~o se explicam exclusivamente 

pela determinaç~o de classes. Para Offe, ao nivel estrutural, 

elas funcionariam como formadoras da classe operária, através da 

integraç~o da força de trabalho no mercado, controle do desgaste 

e regulamentaç~o entre oferta e demanda (Offe apud Gerschman, 

1989: 128) • Já seu plano singular seria dado pelo processo 

politico, através da "compatibilizaç~o" de estratégias, diante da 

capacidade do Estado de reagir às exigências 

demandas já admitidas) e às "necessidades" 

disponibilidade financeira) , via instituiç~es 

(que seriam as 

(acumulaç~o 

politicas 

e 

e 

interesses diversos que perpassam estas instituiç~es (Offe apud 

Gerschman, 1989:128). 

A caracterizaç~o indica realmente uma proximidade às 

economias avançadas. Seu plano singular revela as 

caracteristicas do sistema politico desses paises, que é ampla e 

mesmo especialmente percorrido pela representaç~o de interesses, 

com setores bem organizados, sejam eles, como na'categorizaç~o de 

Offe, "participantes de mercado" ou "receptores de politicas" 

(1989:245). 
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Já do ponto de vista estrutural, se utilizada por exemplo 

para o Brasil, essa caracterizaç~o nos levaria a concluir que as 

politicas sociais poderiam permanecer no patamar em que se 

encontram. Ou seja, dada a resistência do Estado em realizá-las, 

n~o haveria uma demanda proveniente do nosso padr~o de acumulaç~o 

que requeresse a extens~o das politicas sociais para além dos 

padreJes atuais. 

historicamente, 

Se essa argumentaç~o pode ser verificada 

através da incorporaç~o de beneficios sociais 

segundo áreas/setores mais importantes à acumulaç~o, torna-se 

dificil fazê-lo para a atualidade. Na área de saúde no Brasil, 

por exemplo, seriam necessários estudos que pudessem avaliar as 

consequências da falta ou precariedade de atendimento médico 

sobre a higidez da m~o-de-obra urbana em anos recentes. 

Desnecessário aqui incorrer sobre a situaç~o critica da 

assistência à saúde no Brasil, posiç~o da qual nenhum segmento da 

sociedade ou o pr6prio governo discordam. Considerando 

entretanto a conformaç~o desses serviços hoje, n~o parecem ser a 

reproduç~o e manutenç~o da força de trabalho fatores que, do 

ponto de vista da acumulaç~o, estejam a requerer a extens~o das 

políticas sociais em saúde. A intervenç~o estatal tem sido 

requerida 

políticas. 

pelos setores do capital no sentido de reduç~o dessas 

Mas n~o no sentido de que se passe à iniciativa 

privada a cobertura de áreas assistenciais ou setores 

populacionais que o Estado n~o tem coberto ou faz 

insuficientemente. mas sim no sentido de se delegue a ela a 

cobertura antes dada pelo Estado. 
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o setor de seguros e assistencia à saúde privados cobrem 

hoje parcelas significativas da m~o de obra qualificada e dos 

setores médios com capacidade de compra. N~o há dados de sua 

efetividade sobre a reproduç~o e manutenç~o dessa força de 

trabalho, comparativamente ao Estado. Ou seja, que a passagem 

desse papel à iniciativa privada tenha decorrido da necessidade 

de dar resposta a um fator estrutural que o Estado n~o fazia a 

contento, diretamente ou via contrataç~o de serviços. Além dos 

mais, aquele setor privado "puro" cresce exatamente pela 

desqualificaç~o da assistência estatal, o que indicaria um jogo 

de soma zero. N~o é necessário elevar os niveis de manutenç~o e 

reproduç~o da força de trabalho, mas apenas trocar essa tarefa de 

m~os. 

Por outro lado, os segmentos n~o cobertos pelo setor privado 

"puro" (a grande maioria da populaç~o), o s~o pelo setor público 

direto e majoritariamente pela iniciativa privada dependente dos 

recursos do Estado. Este setor também n~o tem requerido tomar do 

Estado as áreas por ele cobertas, mas sim maiores recursos, 

implicando em que a acumulaç~o passa ai sobre os recursos 

orçamentários repassados pelo Estado. 

Mesmo que consideremos que há diferenças no padr~o de 

acumulaç~o dos países avançados e de economias retardatária como 

a brasileira, ou mesmo, como supomos, que esse padr~o tem se 

alterado, ou seja, que do ponto de vista estrutural as politicas 

sociais encontram novas determinaç~es, reforça-se o argumento de 

que sua emerg~ncia na atualidade reside mais no plano politico. 
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Ou seja, se a dinamica atual da acumulaç~o, contrariamente ao 

modelo do Welfare, passa a ser contraditória à intervenç~o 

estatal via politicas sociais, sua conformaç~o passa a depender 

mais do plano politico, onde diferentes interesses ser~o 

confrontados. A relaç~o entre as politicas sociais e as 

necessidades econOmicas s6 pode ser apropriada enquanto um 

resultado especifico de relaç~es politicas concretas num dado 

momento histOrico, onde aquelas ser~o mais ou menos valorizadas 

como estimuladoras ou atravancadoras do processo de acumulaç~o. 

Afinal, este também n~o obedece a regras abstratas e sim a opç~es 

politicas concretas. 

~ nesse sentido que tanto Fleury Teixeira quanto Dffe 

procuram resgatar a import~ncia do processo politico sobre a 

definiç~o de politicas sociais. Em verdade, é ao nosso ver 

dificil encontrar modelos explicativos sobre a emergência das 

politicas sociais no capitalismo que sejam aplicáveis a processos 

sociais especificos e principalmente quando a intenç~o é a 

análise do plano da formulaç~o dessas politicas. Ao privilegiarem 

as determinaçôes estruturais, as análises n~o podem mais do que 

se restringir a padr~es muito gerais. Dessa forma, para o 

processo de formulaç~o de politicas sociais, recorre-se menos a 

modelos analiticos que delas tratem e mais às caracteristicas 

históricas de seu desenvolvimento em uma dada formaç~o social e 

sua reproduç~o em relaçôes politicas concretas. 

Assim, para além do tratamento diferenciado que devem ter o 

plano da formulaç~o de politicas e sua análise 

din~mica do capitalismo, é necessário que do 
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analltico, se tome o processo polltico n~o como determinando~ mas 

como determinante, ao menos no caso das politicas sociais. 

A perspectiva dos interesses contribuiu no sentido de que, 

ao revelar a dinamica das relaç~es politicas, permite que se 

incorra sobre processos politicos diversos que, comparativamente, 

possibilitem o aprofundamento com respeito à emergência das 

politicas sociais no capitalismo atual. 

A seguir, procuramos delinear alguns aspectos relevantes às 

politicas sociais na atualidade, que devem ser considerados 

quando da análise da representaç~o de interesses no plano da 

formulaç~o dessas pollticas. 

Formulaç~o de politicas sociais e representaç~o de interesses 

Se a intervenç~o estatal é necessária para garantir 

determinados bens sociais, há um principio intrinseco de que s~o 

esses bens incompativeis ou ao menos n~o passiveis de aquisiç~o 

diretamente no mercado. Por princípio, a politica social é 

fornecedora de um bem público. Um bem que é custeado pelo 

ela conjunto da sociedade e dirigido a todos aqueles a 

pertencentes; 

merecedores. 

ou seja, s~o todos tanto responsáveis quanto 

mesmo que jamais o requeiram. Assim. 

politica social 

bens sociais. 

também a noç~o do direito e do dever 

53 

inclui a 

sobre os 



o p~incipio do que é público ~eque~ a exist@ncia de um 

11 1 Deus 11 socia I n~o ap~op~iável po~ nenhum individuo ou g~upo 

p~ivadamente - a esfe~a pública. Já o p~incipio do di~eito/deve~ 

exige o ~econhecimento de igualdade de todos f~ente àquela. 

Esses dois p~inclpios se efetivam na noç~o que a sociedade 

contempo~3nea associa à cidadania. Esta, po~ sua vez, ~eque~ 

~eg~as coletivas que ga~antam seu exe~cicio - a democ~acia social 

e um sistema politico democ~ático. 

Podemos conside~a~ a politica social como a inte~venç~o 

estatal pelo fo~necimento de bens sociais di~igidos a todos os 

cidad~os de uma mesma sociedade - naç~o. que po~ eles se 

~esponsabilizam e s~o me~ecedo~es, podendo ou n~o deles p~ecisar 

e cuja execuç~o é garantida por mecanismos legais e/ou 

institucionais aos quais podem ~eco~~e~, isoladamente ou em 

conjunto, caso n~o sejam atendidos. 

Essa definiç~o pode ser considerada tipico-ideal, pois n~o 

inclui as cont~ad.i.çê!es ine~entes à política social no 

capitalismo, como apontamos anterio~mente. No entanto, tem sido 

a parti~ do público em oposiç~o ao privado e do direito em 

oposiç~o ao favo~ que se tem t~avado o debate sobre a 

possibilidade das politicas sociais na atualidàde. E que n~o 

~esidem. como pode parece~, no plano est~itamente ideo16gico, mas 

se ~efe~em aos p~oblemas vividos pela sociedade contempo~~nea, no 
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que diz 

futuro. 

respeito à nova ordem social que se delineia para o 

Com o fim das idéias socialistas tradicionais e o avanço do 

neoliberalismo, este embate é na realidade uma reproduç~o, em 

nova roupagem, do dilema hist6rico do capitalismo entre 

liberalismo e bem estar, ou proteç~o social. 

Na emergência do Welfare - state, a intervenç~o estatal via 

beneficios sociais foi a forma vencedora contra os liberais de 

ent~o, enquanto a opç~o politica passivel de reordenar a ordem 

capitalista e frear os movimentos de esquerda. Já hoje, com a 

falência do socialismo real, o neoliberalismo volta a pregar 

através da justificativa da racionalidade econOmica, o principio 

básico de sua doutrina o individualismo, onde o Estado deve 

prestar o minimo ficando o resto para o mercado. 

As doutrinas socialista, social-democrata e suas tantas 

vertentes encontram dificuldades em se opor à opç~o neoliberal, 

principalmente no que diz respeito a seu referencial principal 

o Estado. A primeira porque o via como alvo principal no 

capitalismo, ou de forma radical, pela "quebra" do Estado, ou 

de forma reformada, pela conquista paulatina de espaços ao seu 

interior. A segunda, pela crença excessiva na capacidade do 

Estado como intermediador de conflitos via politicas públicas, 

determinando sua intervenç~o em todos os ramos da vida coletiva e 

transformado-o em alvo privilegiado de demandas. Uma e outra, 

guardadas as devidas diferenças, absolutizaram o Estado e 
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relegaram a segundo plano a dinamica autenoma da sociedade. As 

politicas sociais foram, mesmo com objetivos diversos, o canal 

principal de consolidaç~o de ambas, que passaram a ser nas 

últimas décadas um "assunto de Estado". 

No entanto, o desenvolvimento das politicas sociais n~o se 

restringiu ao Estado. Nem logrou acelerar a conscientizaç~o das 

classes subalternas e principalmente do proletariado no sentido 

da oposiç~o ao capitalismo - como previam setores socialistas. 

Nem também restringiu os beneficios sociais à relaç~o entre 

Estado provedor e populaç~o, como garantia da paz social, como 

prega a social democracia. Nos paises do Welfare, o 

diferencial das politicas sociais é que elas se desenvolveram 

enquanto garantidoras de direitos sociais de cidadania. E se 

desenvolveram enquanto direitos n~o por necessidades da 

acumulaç~o, para o que seria suficiente o fornecimento de bens 

para garantia da reproduç~o, manutenç~o e formaç~o da m~o-de-

obra. Nem também pela necessidade de legitimaç~o via amenizaç~o 

de conflitos, para o que também seria suficiente o Estado-

provedor, executando a clássica f6rmula de antecipar-se àqueles 

conflitos. 

Os bens sociais enquanto direitos de cidadania foram o 

resultado da interaç~o politica entre a estratégia acumulaç~o/ 

legitimidade dos setores capitalistas com as demandas e 

necessidades dos setores dominados. 
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A emerg~ncia das politicas sociais n~o excluem o Estado e as 

classes e portanto n~o desconsideram os componentes econOmicos e 

politicos intrinsecos às contradiç~es estruturais do capitalismo. 

Como afirma King (1988), os direitos civis e politicos n~o 

impuseram às sociedades pré-década de 40 a estreita relaç~o entre 

o Estado e economia como o fariam os direitos sociais no p6s-

guerra. E isso n~o s6 teve consequ~ncias ao plano restrito ou do 

Estado ou da economia, mas determinou um novo arranjo no plano 

das relaç~es politicas. Os direitos civis e os direitos 

politicos, apesar de requererem regras coletivas á din~mica 

social, hoje s~o perfeitamente compativeis aos principias 

liberais, e dirigirem-se em última inst~ncia aos individuas. Já 

os direitos sociais requerem um outro grau de arranjo social, que 

parta do coletivo e a ele se dirija. 

Enquanto instituidoras de direitos de cidadania, as 

politicas sociais passaram a se localizar em um plano que subsume 

o Estado e as classes e que chamariamos de societário ou ético-

politico. Onde os individuas atuam n~o no sentido restrito da 

maximizaç~o de seus interesses privados, sejam eles econOmicos ou 

mas onde concordem em abrir m~o de recursos em prol de um n~o, 

bem comum, mesmo que dele n~o se utilizem diretamente, mas que 

reconhecem seu retorno pela responsabilidade que imputam a si 

mesmos pelas consequências advindas da carência, ou ausência de 

a essas necessidades. Esse plano é o que entendemos 

por esfera pública, que transcende o Estado, a sociedade e que 

n~o é passivel de ser apropriada privadamente. 
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As politicas sociais na atualidade requerem portanto essa 

dimens~o, que as coloca cama garantidoras de bens sociais 

enquanto direitas reconhecidas enquanto tal pela sociedade, que 

reclama a intervenç~o estatal para sua efetivaç~o, mas que se 

localiza na esfera pública, em oposiç~o à privada e para além da 

Estada. 

N~o à toa a crescimento da opç~o neoliberal nas paises de 

Welfare consolidadas se manifesta principalmente pela 

racionalidade privada, senda as politicas sociais as responsáveis 

pela excessiva intervenç~o estatal e o consequente aumento das 

gastas públicas. E a faz pela defesa de que estes gastas recaem 

sabre as individuas que pagam par bens que n~o utilizam. a 

defesa dessa racionalidade é estimulada também pela crescimento 

dos interesses corporativas, que quando transformam bens sociais 

em beneficios privadas, bloqueando a garantia de direitos 

sociais conquistados, desestabilizam a solidariedade social 

necessária à cidadania e ao sistema democrática, condiç~o de 

possibilidade para que aqueles direitos se efetivem. 

o reconhecimento de bens sociais enquanto de 

responsabilidade do conjunto da sociedade e n~o exclusivamente do 

Estado é portanto o que possibilita sua aquisiç~o enquanto 

direito. o Estada intermedia e institui a direito via politicas 

sociais, mas é no plano societário que elas alcançam a "status" 

de direito e portanto o Estada s6 o fará enquanto tal se assim 

for definido pelas relaç~es politicas que se estabelecem entre 
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ele e a sociedade. 

Por isso as políticas sociais n~o se efetivaram plenamente 

nos paises de economia retardatária. Nestes, a incorporaç~o de 

demandas sociais deu-se de forma alienada, onde a 

universalizaç~o, ou diríamos, a publicizaç~o de bens sociais, n~o 

passou pela cidadania, mas pela "massificaç~o de privilégios" 

(Abranches apud Fleury Teixeira, 1987:49), dai sua instabilidade. 

A cidadania é portanto o canal de intermediaç~o Estado 

sociedade que viabiliza politicas sociais enquanto garantidoras 

de direitos sociais. É ela quem estabelece a e 

manutenç~o da esfera pública. Enquanto estreitamente vinculada 

ao conceito de democracia, a cidadania é, na definiç~o de Fleury 

Teixeira, " a mediaç~o que dá organicidade a esta relaç~o (Estado 

moderno e sociedade) na medida em que, para além ou em negaç~o á 

estrutura social, articula o conjunto de indivíduos de uma naç~o 

ao Estado representativo, assegurando-lhe a legitimidade 

necessária ao exercicio do poder" (1989:33). 

Ao se constituir em padr~o de relacionamento predominante 

entre a sociedade e o Estado, ela distingue um e outro, consente 

na preservaç~o e autonomia de ambos e principalmente associa o 

conjunto dos cidad~os tanto individualmente quanto coletivamente. 

A cidadania seria portanto a forma contempor~nea de preservaç~o 

da coletividade e controle sobre o Estado. A possibilidade 

desse controle é por sua vez diretamente proporcional á 

preservaç~o da coletividade. Assim, quanto mais solidária for a 
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sociedade, 

possibílidade 

de força. 

mais ampla será a cidadania e portanto 

terá o Estado de ser excludente ou exercer 

menor 

poder 

É neste sentido que o capitalismo, agora sem a interlocuç~o 

do socialismo, pode assumir, mesmo que sob o recurso da 

inefici@ncia dos 

indisponibilidade 

profundas que gera. 

"grandes Estados", sua incapacidade ou 

em resolver ou atenuar as desigualdades 

N~o s6 nos paises atrasados, mas também nas 

economias mais avançadas. 

o ataque às politicas sociais como causadoras de déficit 

público e consequentemente desemprego, minam a solidariedade 

social e reduzem a cidadania, possibilitando o rearr-anjo dos 

gr-andes cartéis inter-nacionais à revelia dos inter-esses dos 

cidad~os. Na ver-dade, n~o se r-eduz o tamanho do Estado. mas sim 

os inter-esses nele envolvidos. o "enxugamento" do Estado nas 

chamadas àr-eas sociais possibilita o desmantelamento de 

instituiçbes e inter-esses que n~o s~o r-egidos, pr-incipalmente nas 

economias de Welfar-e. por- cr-itér-ios de mer-cado. 

King (1988 ) argumenta que essa base desmer-cantilizada do 

Welfare "n~o se coaduna com o sistema generalizado de produç~o de 

mer-cador-ias das democr-acias industr-iais mas, pelo contr-àr-io. têm 

um impacto sobr-e toda a estr-utur-a social, r-emodelando-a por 

completo: a extens~o das for-mas n~o mer-cantilizadas de tr-abalho 
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representadas por instituiçbes e práticas do Estado de bem-estar 

altera as percepç~es pessoais acerca da natureza das relaç~es de 

mercado e de seu alcance efetivo" (grifos nossos); acrescenta 

ainda que "isso é pouco surpreendente, dado que o 

descontentamento com as relaçbes de mercado alimentou muitas das 

demandas originais por serviços públicos e auxilios financeiros" 

( 1988: 76) • 

Se as politicas sociais efetivamente sobrecarregam as 

despesas dos Estados n~o é fato comprovado. Fatores que poderiam 

negar essa assertiva seriam, por exemplo~ a dos 

beneficios sociais aplicada nesta década pelo Tatcherismo no 

Reino Unido, que n~o logrou resolver ou amenizar problemas 

económicos; ao contrário, a crise económica parece ser das plores 

já vividas por aquele pais. Também nos Estados Unidos, a reduç~o 

da assist~ncia n~o tem auxiliado na recuperaç~o de sua economia. 

Mesmo que se trate de um dos componentes de uma estratégia 

de reordenamento capitalista cujos resultados económicos só 

seriam sentidos a longo prazo, as táticas de recuperaç~o da 

economia de mercado, expressas nas diversas facetas do 

individualismo, já apontam seus frutos. o aumento da miséria, a 

disseminaç~o da responsabilidade do indivíduo sobre seu 

insucesso, assim como o crescimento dos movimentos 

segregacionistas, racistas e totalitários. 
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Sendo os direitos sociais um dos pilares centrais da 

so lidar iedade social nas sociedades contempor~neas, ser~o 

certamente contraditórios às iniciativas de recuperaç~o do 

liberalismo e portanto alvo principal de ataque, via 

individualismo. Sua estreita relaç~o com a cidadania decorre de 

que, se por um lado, ela por si só n~o garante os direitos 

sociais, estes s~o fundamentais para que ela se fortaleça e 

efetive, assim como a ausência destes a enfraquece. 

As politicas sociais requerem, na atualidade, 

caracteristicas que residem no plano societário. Mesmo de 

dificil apreens~o, referem-se a uma necessária concertaç~o 

social, que implica na concord~ncia, estabelecida neste plano 

societário, de que determinados bens sociais s~o direitos de 

todos os cidad~os e portanto dever de toda a coletividade, que 

para sua efetivaç~o requer a intervenç~o estatal. 

Como procuramos apontar, tanto as caracteristicas 

histórico-estruturais quanto as especificas de uma dada politica 

pública se reproduzem no processo politico que circunscreve sua 

formulaç~o através de interesses diversos, manifestos enquanto 

demandas de diferentes atores sociais em interaç~o com o Estado e 

suas instituiçôes. 

No plano especifico da formulaç~o da politica social, a 

concertaç~o social se revela nos interesses envolvidos através do 
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que denominar-iamos grau de publicizaç~o, que implica na 

disponibilidade e/ou possibilidade de que o senso público ou 

coletivo se sobr-eponha ao pr-ivado, n~o de for-ma 

mas que o segundo possa ser- atendido, dir-eta ou 

pela subsunç~o ao pr-imeir-o. 

contr-aditór-ia; 

indir-etamente, 

Em um continuum que estabeleça os inter-esses essencialmente 

pr-ivados (par-ticular-es) em oposiç~o aos exclusivamente 

(coletivos), a possibilidade de que se estabeleça uma 

públicos 

politica 

social plena (que gar-anta bens sociais enquanto dir-eitos de 

cidadania), ser-á dada pela pr-oximidade ao pólo público, enquanto 

r-esultado da cor-r-elaç~o de for-ças estabelecida pelos difer-entes 

ator-es no pr-ocesso politico. 

o grau de publicizaç~o dos difer-entes agentes ser-á por- sua 

vez deter-minado tanto pela inter-aç~o com outr-os, quanto por- suas 

car-acter-isticas especificas. Assim, as demandas " o r-iginár-ias". 

que os difer-entes ator-es levam par-a o pr-ocesso político, ter-~o 

seu grau de publicizaç~o deter-minado pr-incipalmente por- suas 

condiç~es par-ticular-es (tanto histór-icas quanto conjuntur-ais). Já 

no pr-ocesso político, essas demandas poder-~o ser modificadas, 

tornarem-se mais ou menos públicas, dependendo da interaç~o com 

outros atores. o Estado e seu aparato. 

O pr-ocesso de for-mulaç~o da política da Reforma Sanitária, 

aponta par-a essas que s~o ao nosso ver- caracter-ísticas atuais 

das politicas sociais. A partir delas é que discutir-emos a seguir 

a Reforma Sanitária. 
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Reforma Sanit~ria - limites de uma politica social 

Diversos S~o os aspectos que podem ser explorados no 

processo da Reforma Sanitária. Enquanto movimento singular na 

história das politicas de saúde, uma análise que visasse abarcá

lo como um todo requereria, ao menos, um trabalho só a ele 

dedicado. Nesse sentido, nos limitaremos aqui a apontar 

caracterlsticas do processo de formulaç~o da polltica da Reforma 

que comprometeriam sua efetivaç~o. 

A Reforma Sanitária brasileira se insere e no Brasil 

é mesmo inédita neste que poderiamos considerar como um novo 

padr~o de incorporaç~o de pollticas sociais. E exatamente por 

isso sofreria as dificuldades a ele inerentes. Esse novo padr~o 

institui bens sociais como direitos de cidadania, requer a 

intervenç~o estatal~ mas se inscreve em uma nova concepç~o do 

social. 

demandas 

social 

desloca, 

Decorre da fal~ncia da modalidade de incorporaç~o de 

baseada no modelo do Welfare~ e sua concepç~o de 

é suced~nea daquela circunscrita nesse paradigma. que se 

pelo seu próprio desenvolvimento, de uma din~mica 

centrada nas relaç~es entre Estado e sociedade civil para outra 

que implica na delimitaç~o e consequente consolidaç~o das esferas 

pública e privada. 

Nesse novo contexto, a intervenç~o estatal pela garantia de 

bens sociais passa a depender de uma din~mica dada na sociedade; 

o social deixa de ser "um assunto de Estado" para se transformar 

em "um assunto da sociedade", cuja dinamica irá definir o tipo 
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e g~au de açao desse Estado. 

No plano especifico das politicas de saúde, a falência do 

modelo do Welfa~e se dá pelo conflito ent~e a inco~po~aç~o de 

demandas via Estado e o desenvolvimento das ~elaçbes de produç~o 

no setor, que passa a depender de uma organizaç~o assistencial 

tipicamente de mercado, que altera a conformaç~o da demanda por 

serviços de saúde. Essa configuraç~o limita as possibilidades da 

aç~o estatal no tocante à assistência universal e igualitá~ia, 

requerendo padr~es diferenciados de ofe~ta de se~viços. 

Nos paises de Welfa~e originário o p~ocesso de coletivizaç~o 

e extens~o da assistência po~ pa~te do Estado caminhou pari passu 

à capitalizaç~o do setor. Este n~o havia ainda se concretizado 

como área de expans~o e rep~oduç~o capitalista. Ao cont~á~io, foi 

o p~ocesso do Welfa~e que estimulou e c~iou as bases pa~a essa 

capitalizaç~o. A acumulaç~o passa a o~ientar-se no sentido da 

complexificaç~o e diversificaç~o da base p~odutiva, reque~endo 

pa~a isso p~ocesso simila~ na ponta da linha que o alimenta o 

ato te~apêutico. Considerando que ao plano simbólico n~o há como 

tratar a saúde como me~cado~ia, o estimulo à demanda fica por 

conta do avanço tecnológico, majoritariamente voltado para 

alternativas de diagnóstico e te~apêutica, de aplicaç~o 

individualizada. A c~iaç~o dessa demanda englobá o usuário (ou 

consumidor) de serviços, os profissionais. os setores 

intermediários basicamente médico-hospitalar) e obviamente os 

de aplicaç~o intensiva de capital (principalmente equipamentos e 
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fármacos). 

Essa din~mica passa a tornar conflitivo o que antes era 

coadunável - a capitalizaç~o do setor com politicas estatais de 

proteç~o social à saúde, contidas no modelo do Welfare. Como dito 

anteriormente, n~o é fato comprovado que as politicas sociais 

sobrecarregam as despesas do Estado. Contudo, se o fazem, é muito 

provavelmente mais pelo caráter progressivamente custoso dos 

serviços do que por sua abrangência. N~o à toa ,as alteraç~es 

requeridas ao Estado no tocante às politicas sociais e 

intensificadas a partir da década de 80 nos países de Welfare, 

baseiam-se na car~ncia de recursos; mas a alternativa apontada é 

principalmente a reduç~o da abrang~ncia e n~o a alteraç~o do 

padr~o dos serviços ofertados, indicando assim uma necessidade 

dos setores de capital de ampliaç~o da demanda. 

Para o Estado, a complexificaç~o do setor cria problemas que 

perpassam os planos politico e econômico. Do ponto de vista dos 

recursos, o conflito se dá pela incapacidade do Estado em manter 

sistemas de saúde progressivamente onerosos sem a necessária 

contrapartida de receita. Baseado no conceito de seguridade e n~o 

de seguro, n~o há como compor receitas estritamente a partir das 

necessidades de despesa. A reduç~o dos custos é a alternativa 

unanimamente aceita, via racionalizaç~o. Há entretanto uma 

racionalizaç~o de qualidade e uma outra de quantidade. 

A primeira estaria na possibilidade de que a assist~ncia 

estatal estivesse voltada para as necessidades reais da 
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coletividade. Entretanto, se baseado na complexificaçao e 

divers1ficaç~o do setor, a incorporaç~o e adoç~o de tecnologias e 

procedimentos diversos pela assistência estatal é de dificil 

apreens~o e consequente controle e planejamento, em se 

de beneficios coletivos para médio e longo prazos. 

A titulo de exemplo,concorre para isso n~o só a 

tratando 

tecnológica em si, que extrapolando em muito as iniciativas 

estatais, guarda pouca concordancia às atividades preventivas. Ao 

se dirigirem principalmente às áreas de diagnóstico e 

terapêutica, a aplicaç~o de um dado procedimento em geral já 

supôe a incorporaç~o de um outro em desenvolvimento ou teste, 

sendo a total eficácia do primeiro dependente da utilizaç~o do 

subsequente; e assim sucessivamente. Também a forma de mensuraç~o 

dificulta a avaliaç~o da eficácia e eficiência dessas 

tecnologias. As variáveis centrais s~o sempre a enfermidade 

versus a aplicaç~o de determinado procedimento e portanto 

dirigidas a grupos populacionais restritos. Mesmo se 

consideradas, as caracteristicas ambientais, sócio-econemicas e 

individuais s~o sempre tratadas como secundárias. Assim, a n~o 

ser aonde a separ-aç~o entr-e pr-evenç~o e cur-a é bastante visivel, 

os par-~metr-os de contr-ole e alcance da intervenç~o estatal tendem 

a ser- dissimulados. 

Por- outr-o lado, a extens~o de demanda requer-ida por- essa 

tipicamente de mer-cado depende da de or-ganizaç~o 

necessidades por par-te dos consumidores em potencial e dos 
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diver-sos segmentos envolvidos no setor-. É necessár-io o 

convencimento da indispensabilidade dos pr-odutos ofer-tados par-a a 

manutenç~o ou r-ecuper-aç~o da saúde. O usuár-io (ou consumidor-) 

atendido pelo Estado r-equer-er-á dele as alter-nativas que consider-a 

boas. Este tem entretanto n~o s6 problemas financeir-os para 

suprir- todas as demandas, como também um timing absolutamente 

diverso do da iniciativa privada. O elo que reúne o conjunto dos 

cidad~os através do Estado quanto ao c:omprometimento c:oletivo 

para o atendimento às nec:essidades soc:iais c:omeça a ser quebrado 

quando este Estado n~o oferec:e a c:ontento os serviços, o faz 

diferenc:ialmente da inic:iativa privada e cobra c:aro por- isso. E 

ai a alternativa é em ger-al a da racionalizaç~o quantitativa, ou 

sej a, a r-eduç~o da assist@nc:ia, dos beneficios e dos 

beneficiados. 

No Brasil, a universalizaç~o da assistência pr-oposta 

centr-al da Refor-ma Sanitár-ia - encontr-a o setor- saúde altamente 

pr-ivatizado, com o segmento de aplicaç~o intensiva de capital 

consolidado, inter-nacionalizado e em algumas ár-eas monopolizado, 

como o de medicamentos. Na área assistencial, o setor- pr-ivado 

se divide basicamente, como vimos, entr-e os que pr-estam ser-viços 

ao Estado e um, em fr-anca ascens~o na década de 80, que é o 

pr-ivado "pur-o". o pr-imeir-o r-equer- a ampliaç~o da demanda com 

r-ecursos r-epassados pelo Estado e se tor-na na década r-esponsável 

pela ofer-ta de apr-oximadamente 801. dos leitos. 

o outr-o setor- - pr-ivado "pur-o" -,independe do Estado no que 

toca aos r-ecur-sos, mas desenvolve-se pela faléncia deste. 
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Durante a década de 80 sua expans~o se dá principalmente através 

da assistência direta, via contratos individuais ou com empresas. 

Para esse setor, a extens~o da demanda - considerando o nivel de 

renda da populaç~o - é sem dúvida limitada. Sua lucratividade tem 

ocorrido por um mecanismo que combina niveis progressivos de 

cobertura com opçees de acesso e portanto preços também 

diferenciados paralelamente a um rigido controle de custos, 

principalmente no tocante a procedimentos<*). Mais recentemente, 

esse setor tem crescido também no atendimento à empresas que 

antes possuiam planos assistenciais próprios, assim como tem 

investido em recursos tecnológicos, redes próprias de 

atendimento, e se associado à iniciativa privada hospitalar que 

antes dependia da clientela previdenciária. Apesar de sua pequena 

abrangência relativamente ao conjunto da populaç~o,ele é 

signifi~ativo na cobertura de segmentos sociais organizados da 

sociedade. Particularmente no que tange aos profissionais 

médicos, passou a representar um mercado de trabalho 

imprescindivel, influenciando suas demandas e a composiç~o de 

seus interesses. 

A deteriorizaç~o dos serviços providos pelo Estado iniciada 

com a crise da previdência a partir de 79 < devido às politicas 

de privilegiamento ao setor privado implementadas durante o 

<*)Esse mecanismo n~o tem sido muito popular. 
progressivamente o acesso, s~o atingidas as parcelas 
de associados, que em geral n~o podem custear planos 
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regime militar) e que se agudiza durante toda a década de 80, 

completam um quadro que sem dúvida influi na conformaç~o de 

escolhas quanto à intervenç~o estatal. 

o processo de formulaç~o da politica da Reforma Sanitária 

revela alteraç~es no padr~o de incorporaç~o de demandas sociais 

de saúde, principalmente no tocante ao papel do Estado. Demonstra 

que o acesso à saúde enquanto direito de cidadania n~o sup~e e 

pode mesmo ser contraditório à exclusividade do Estado na 

garantia desse direito. Assim, a possibilidade de garantia pelo 

Estado de bens sociais como direito de cidadania dependerá de 

uma concertaç~o dada na din~mica societária, dependendo desta o 

tipo e grau da intervenç~o estatal. Nesse sentido é que o 

processo da Reforma demonstra 

politica social requer n~o 

favoráveis, como também que 

que 

só 

haja 

para ser 

condiçeles 

o que 

anteriormente de grau de publicizaç~o,o que conduz à 

efetiva, uma 

históricas 

denominamos 

relev~ncia 

da conformaç~o e caráter dos interesses dos diferentes atores. 

o que identifica a Reforma Sanitária como política social é 

exatamente que. enquanto politica (senso estrito), ela se 

constitui em proposta de organizaç~o da assistência á saúde 

a partir da concepç~o desta como direito de cidadania, cUJa 

responsabilidade e garantia cabem ao Estado. Ou seja, a 

identificaç~o central passa mais pela concepç~o na qual se baseia 

e menos pelo estatuto legal e/ou institucional que dela decorre. 

O que por sua vez imprime essa concepç~o á Reforma é seu próprio 
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p~ocesso de desenvolvimento. 

A Refo~ma Sanitá~ia b~asilei~a dispOs de um contexto politico 

e sanitá~io favo~áveis, que possibilitou a c~iaç~o e 

desenvolvimento de um dete~minado agente social o movimento 

sanitá~io. A pa~ti~ da associaç~o ent~e pensamento e p~ática, 

este agente a~ticula e direciona o movimento social que ade~e 

àquela 

Estado. 

concepç~o de saúde como direito de cidadania e deve~ do 

Entretanto, a medida que se institui socialmente, a 

Refo~ma passa a convive~ com os conflitos ine~entes à efetivaç~o 

de politicas sociais na atualidade e sua manifestaç~o pode se~ 

identificada na cont~adiç~o ent~e sua concepç~o e as est~atégias 

pa~a alcançá-la. Tanto no plano politico, quanto no sanitá~io. 

No plano politico, o ~econhecimento da necessidade de 

mudanças ao nivel institucional e legal pa~a a efetivaç~o da 

Refo~ma dete~minou a eleiç~o desses loci com a~enas politicas 

p~ivilegiadas, objetivando sua ocupaç~o e t~ansfo~maç~o. 

plano sanitá~io, a "politizaç~o" da saúde, deco~~ente 

No 

da 

convivência ent~e sabe~ e p~ática politica, implicou na adoç~o de 

um modelo assistencial que embo~a visando mudanças est~utu~ais, 

se limitou a uma p~oposta de ~eest~utu~aç~o o~ganizacional. 

A adoç~o dessas est~atégias deco~~e de que, diante das 

condiçôes politicas dadas pelo contexto de t~ansiç~o e 

democ~atizaç~o, c~iam-se as possibilidades de uma ~efo~ma do 

Estado b~asilei~o pela inco~po~aç~o de demandas sociais; como 

fo~ma tanto de atendimento dessas demandas, como de 
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democratizaç~o do pr6prio Estado. 

Trabalhos recentes procuram analisar processos de 

Reforma, em especial os ocorridos no Brasil, Itália e Espanha. 

Identificam eles similaridades existentes menos nas 

caracteristicas de cada uma delas e mais nas condiç~es Que as 

fizeram emergir. Duas dessas s~o comuns: o contexto politico e a 

exist@ncia de agentes sociais articuladores e direcionadores 

desses processos. 

Todas essas Reformas tomaram corpo no seio de transiçeles 

politicas de regimes autoritários para regimes democráticos. 

Além disso, foram direcionadas por movimentos plurais e/ou 

partidários, de caráter progressista (majoritariamente setores de 

esquerda e centro esquerda), a partir da idéia central de que a 

transformaç~o de quadros sanitários especificos estava associada 

à democratizaç~o de seus sistemas sociais. 

A associaç~o entre plano politico e o sanitário de dá, em 

torno à quest~o democrática. A probabilidade de soluç~o do 

quadro sanitário estaria estritamente relacionada à consolidaç~o 

da democracia. Tanto sob a perspectiva de que esta representava 

condiç~o de possibilidade de transformaç~o daquele quadro, 

(*) Em Berlinguer et alli (1988) e Fleury Teixeira e Mendonça 
(1989) s~o analisadas as Reformas do Brasil e Itália e em 
Somoza(1991) e Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública (1990), a Reforma na Espanha. 
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como, ao revés, esta transformaç~o representava um terreno fértil 

para a implementaç~o da própria democracia. 

Assim, a exist@ncia de situaç~es sanitárias em 

consequência dos regimes autoritários, que haviam 

estimulado modelos de assistência excludentes. 

crise era 

criado e/ou 

Exclus~o de 

acesso, pela indisponibilidade de atenç~o ao conjunto dos 

cidad~os de forma igualitária. E também de concepç~o sanitária, 

pela difus~o e privilegiando de práticas que restringiam ou mesmo 

invalidavam as possibilidades de equacionamento dos problemas de 

saúde. 

Por outro lado, as caracteristicas internas desses paises e 

as transformaçÔes ocorridas ao nivel internacional nos setores de 

esquerda, indicavam que o processo de transiç~o democrática 

deveria passar pela formaç~o de coalizôes politicas com ampla 

base social, que garantissem espaços concretos de mudança, 

principalmente ao nivel institucional e legal. 

Internamente, esses paises lograram desenvolver estruturas 

econômicas engajadas ao contexto capitalista hegemônico, mesmo 

que de forma secundária. Ademais, mantinham sistemas políticos 

baseados na heterogeneidade. Ou seja, além e apesar de profundas 

disparidades internas - políticas, econômicas e culturais 

possuiam todos sistemas sociais altamente complexos. 

Essa complexidade implicou, para os setores de esquerda, em 

uma critica ao marxismo ortodoxo, que se dá a partir da leitura 

73 



do pensamento de Gramsci e dirigida principalmente à esfera do 

Estado e suas relaçeles com a sociedade. Mesmo tendo como 

estratégia o socialismo, esses setores de esquerda procuram 

analisar as transformaçeles sociais ao interior do 

buscando novas formas para seu alcance. 

capitalismo, 

o desenvolvimento dessa concepç~o ao interior do processo de 

transiç~o, e portanto a ele estreitamente relacionado, seria 

um dos componentes determinantes para a adoç~o das estratégias 

institucional e sanitária na Reforma brasileira. A apropriaç~o 

do plano politico pelo plano sanitário possibilitou a emergência 

da Reforma. Entretanto~ a posterior subsunç~o deste último 

àquele primeiro, iria impor seus limites. 

o retorno à ordem democrática era ent~o quest~o cen tra I • 

como primeiro passo e condiç~o imprescindivel para a resoluç~o 

dos graves problemas enfrentados pelo conjunto da populaç~o, 

dentre os quais o agravamento das condiçeles de saúde. 

Havia uma identificaç~o social coletiva quanto à 

responsabilizaç~o do regime autoritário pelos problemas 

enfrentados pela sociedade. Essa identificaç~o n~o infringia os 

interesses especificos dos diversos setores. Ao contrário, o fim 

do regime representava a possibilidade de vê~los garantidos. 

Assim, n~o havia ambiguidade entre a defesa de interesses 

especificos e a alternativa politica a abraçar; estas se 

complementavam. Mesmo que com conflitos, a identificaç~o de um 

74 



inimigo comum a combater ainda nao desnudava as contradiç~es que 

viriam a tomar corpo posteriormente, quando as alternativas para 

a implementaç~o concreta de democracia politica passaria pela 

discuss~o e escolha diferenciadas pelos diversos setores. 

o per iodo de maior expans~o do processo da Reforma no Brasil 

é exatamente aquele de maior intensidade da transiç~o - de 1978 à 

1986. É a transiç~o que possibilita que se imprima à Reforma a 

concepç~o da saúde como direito de cidadania, que para tanto 

requer a intervenç~o do Estado. E isso ocorre pela atuaç~o de 

atores defensores daquela concepç~o, que alcançam posiç~o 

favorável frente a outros com interesses divergentes ou 

contrários. Essa correlaç~o favorável leva a que a Reforma passe 

a comportar democracia, necessidades de saúde da populaç~o e 

deslocamento de poder em favor de setores socialmente excluidos. 

Ou seja, passe a representar a tentativa. ao nivel setorial. de 

transformaç~o social do poder instituido. 

É principalmente através da estratégia institucional que se 

desenvolve essa concepç~o. A ocupaç~o de cargos centrais na 

burocracia estatal do setor por membros do movimento sanitário 

no governo da Nova República intensifica sua viabilidade. 

Paralelemente, o amplo movimento social~ constituído por 

entidades dos setores populares. sindicais. profissionais e da 

igreja a estimulam. A estratégia sanitária, contida na proposta 

da Reforma. alcança seu ápice na VIII Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 1986, que prop~e a universalizaç~o da 

assistência,através da criaç~o de um sistema único de saúde sob a 
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responsabilidade do Estado. Resulta da possibilidade de sucesso 

da estratégia institucional e se tranforma no outro elo para a 

efetivaç~o do deslocamento de poder. A concepç~o da saúde como 

direito de cidadania e dever do Estado se transforma em uma 

proposta de universalizaç~o da assistência baseada em uma 

reestruturaç~o do setor, onde o Estado é o principal provedor, 

garantidor e controlador. O caráter altamente privatizado da 

assist@ncia e a configuraç~o das relaç~es de produç~o no setor, 

t~o bem apropriadas pela Academia uma das vertentes do 

movimento sanitário<*)-, seriam alterados ao interior dessa 

proposta, através da intervenç~o do Estado ,que se pretendia 

"reformado" pela Reforma . 

As estratégias de alcance da Reforma se mostram viáveis e 

se solidificam enquanto há em seus loci composiçe!es politicas 

favoráveis e/ou representam ameaças a interesses 

constituidos. A medida em que uma e outra variáveis passam a 

caminhar em sentido contrário, a Reforma se enfraquece. E isso 

porque as estratégias por si n~o garantem a concepç~o da saúde 

como direito de cidadania, comprometendo a correlaç~o de forças 

que se mostrava favorável àquela concepç~o. 

No plano político, a estratégia institucional n~o alcança 

manter a base societária que permitiu sua viabilidade e passa a 

(*)Sobre a origem, vertentes e formaç~o do movimento sanitário 
ver Escorel(1987). 
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depende~ de conjugaç~es que esba~~am no ca~áte~ antidemoc~ático 

do Estado e suas instituiç~es. O amplo movimento que impulsiona o 

p~ocesso de fo~mulaç~o da política da Refo~ma - cuja exp~ess~o é 

a ades~o e exp~essividade da VIII Conferência de Saúde, n~o tem 

como reproduzir-se ao interior da bu~ocracia estatal. 

O governo Sarney, palco da expans~o da proposta ao nível 

institucional, em breve desnudaria o caráter de nossa t~ansiç~o 

que, ao mante~ inalteradas as elites, te~ia nas instituiç~es do 

Estado o maior obstáculo à participaç~o dos setores que na 

sociedade garantiam a expans~o da Reforma. O crescimento e 

modernizaç~o na organizaç~o da sociedade civil em oposiç~o à 

persistência em mante~ as mesmas bases de negociaç~o e decis~o 

política, imporia um div6~cio entre ambos, que se mantém mesmo 

ap6s a Constituiç~o de 1988, onde a 

transforma em norma legal. 

proposta da Reforma se 

As dificuldades da estratégia institucional iriam desnudar 

os limites da estratégia sanitária. Esta encontraria oposiç~es 

que vinham se apresentando durante toda a década de 80, mas que 

s~o subsumidas pela expans~o contagiante do processo da Reforma. 

Em verdade. as lutas políticas no período eram principalmente 

entre o movimento sanitário e o setor hospitalar conveniado 

representado pela FBH (Federaç~o Brasileira de Hospitais) e 

se configurava na manutenç~o do caráter privatizante e portanto 

excludente da assistência; consequentemente, giravam em torno à 

proposta de estatizaç~o. Isso sem dúvida contribuiu para que a 
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oposiç~o à proposta da Reforma fosse entendida como restrita à 

diverg@ncias ideológicas. Essas oposiç~es contudo iriam bem 

além desse plano e se relacionavam à configuraç~o que vinha 

tomando a organizaç~o social da prática médica<*) e que 

influenciaria a conformaç~o dos interesses dos diferentes atores. 

Baseada em uma concepç~o privatista da saúde, essa 

configuraç~o imp~e mecanismos tipicamente de mercado às 

atividades concernentes à saúde, alterando n~o só o caráter 

simbólico que a coletividade possa ter em relaç~o à suas 

necessidades, como influindo diretamente na conformaç~o da oferta 

e demanda por serviços, na formaç~o de m~o de obra, na produç~o e 

consumo de insumos e obviamente nas politicas para o setor. A 

proposta da Reforma n~o engloba a daquela 

configuraç~o; ou melhor, ela em verdade a pressup~e, apesar de 

ter partido da critica a ela todo o pensamento que embasaria o 

processo da Reforma.<**) 

<*) Enquanto decorrente das relaçôes sociais de produç~o, 

organizaç~o social da prática médica é aqui entendida como um 
conjunto de principios que dá conta do que representa o homem na 
sociedade, relativamente às condiç~es de debilidade e normalidade 
para o exerci cio de suas atividades sociais, aos quais 
correspondem determinadas práticas • reconhecidas e reproduzidas 
como formas privilegiadas de intervenç~o para a manutenç~o dessa 
normalidade e/ou afastamento da debilidade. 

<**) Em verdade,do ponto de vista do saber,a década de 80 foi 
inédita na associaç~o • à análise politica. de toda a produç~o 
referente à medicina da década anterior.Contudo, possivelmente 
pelo próprio processo da Reforma, n~o produziu estudos que 
acompanhassem o desenvolvimento das relaçôes de produç~o no 
setor, que pudessem manter atualizada essa associaç~o, 
especialmente no tocante ao complexo médiCO-industrial, às 
caracteristicas da medicina e da pràtica médica e suas 
consequ@ncias na conformaç~o da assisténcia. 
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Ao se limitar a uma reestruturaçao ao nivel institucional-

legal de todo um complexo de relaçÔes cuja extens~o extrapola em 

muito o nível assistencial e o próprio Estado, e tendo como locus 

de atuaç~o esse mesmo Estado, a politica da Reforma encontraria 

fortes resistências, expressas na atuaç~o de diferentes atores, 

comprometendo um grau de publicizaç~o positivo necessário à sua 

~fetivaç~o 

Este seria o caso da Corporaç~o Médica, segmento sabidamente 

fundamental ao interior do setor saúde e cuja atuaç~o constitui 

nosso objeto em particular. Nossa hipótese é de que esse grau de 

publicizaç~o foi negativo por parte da Corporaç~o. Contudo, n~o 

nos satisfazemos com as explicaçÔes correntes, de que teriam tido 

os médicos postura corporativista, calcada na defesa de seus 

interesses estritamente econemicos ou no seu tradicional 

conservadorismo. Os conflitos que se revelem entre os interesses 

da Corporaç~o e processo de formulaç~o da politica da Reforma 

Sanitária decorrem, ao nosso ver~ de uma contradiç~o central, que 

é a dificuldade de realizaç~o de um senso público ao interior de 

uma prática cuja base econemica e principalmente ideológica é 

essencialmente privada. 

A partir das consideraçôes aqui tratadas, procuraremos 

discutir algumas dessas caracteristicas da Corporaç~o Médica, 

que seriam relevantes na análise de sua atuaç~o. Nossa 

é destacar sua influência na conformaç~o de demandas concretas no 

processo de formulaç~o da politica da Reforma Sanitária. 
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CAPITULO 11 

CORPORAÇAO M~DICA E PROJETO REFORMADOR - IMPASSES E 

POSSIBILIDADES 

Para discutirmos as caracteristicas que consideramos 

relevantes à análise da atuaç~o dos profissionais médicos no 

processo de formulaç~o da politica da Reforma Sanitária, 

recorremos à duas etapas distintas, porém relacionadas. 

Em primeiro lugar, faz-se necessário localizar nosso agente 

social. Como procuramos anteriormente demonstrar, para a análise 

da conformaç~o de interesses e atuaç~o de diferentes agentes no 

processo de formulaç~o de politicas sociais é necessário que se 

tome a localizaç~o desses agentes em um plano intermediário 

entre sua relaç~o ao Estado e sua organizaç~o em torno a 

interesses supostamente anteriores e independentes dessa relaç~o. 

Ou seja, um plano que considere o agente segundo sua inserç~o no 

conjunto das relaçÔes sociais. 

Ao apontarmos em linhas gerais as idéias de ator social e 

Corporaç~o para o tratamento dos médicos, procuramos ao mesmo 

tempo abordar a forma como ao nosso ver estes devem ser 

analiticamente tratados, como também contribuir para o que 

entendemos deva ser uma nova localizaç~o dos diferentes agentes 

sociais na formulaç~o da politica. 

Através dessa discuss~o introduzimos a etapa subsequente. A 



partir de uma leitura critica de alguns trabalhos referentes aos 

profissionais médicos, procuramos demonstrar que uma localizaç~o 

inadequada desses profissionais levou à uma análise também 

inadequada de seu papel no conjunto das relaç~es sociais, 

estimulando a recorrência ao corporativismo ou ao tradicional 

conservadorismo dos médicos como explicativos de sua atuaç~o 

politica recente. 

É a partir dai que procuramos rever algumas caracteristicas 

especificas da Corporaç~o, em especial a autonomia, que será 

relevante para a compreens~o de sua atuaç~o processo da Reforma 

Sanitária e cujas contradiç~es s~o analisadas ao final do 

capitulo. 

Ator Social 
politica 

e Corporaç~o Médica - localizando o agente na 

Em geral, a literatura trata indistintamente ator social e 

ator politico, ou distingue este último quando mais dirigido ao 

ator enquanto no exerci cio da politica. Em verdade. essa 

separaç~o só é válida quando se procura referir a aç~o politica à 

formas instituidas do sistema politico. A noç~o de ator social 

já por si define um grupo, grupamento, setor ou movimento da 

sociedade que constitui uma dada homogeneidade, reconhecida 

enquanto tal n~o só pelos próprios membros como também por outros 

atores sociais. Ou seja. ela define ao mesmo tempo uma 

homogeneidade e uma diferenciaç~o que só é possivel através do 

relacionamento social, que é em si exercicio politico. Portanto, 

ator social para nós subentende ator politico. 
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Essa homogeneidade I diferenciaç~o que define um ator social 

encontra-se, por sua vez, tanto na similaridade de 

caracteristicas de seus membros quanto na unidade ou unificaç~o 

em torno a objetivos determinados - ou seja, a conformaç~o de uma 

dada estratégia. No plano da formulaç~o da politica, é a 

existência ou a conformaç~o de uma estratégia conjunta o que 

determina principalmente a constituiç~o de um ator social. Ou 

seja, o conceito n~o se dirige necessariamente a setores, ou 

grupos de interesse, ou organizaç~es e instituiç~es. No 

entanto, pode comportar quaisquer desses segmentos, 

individualmente ou em conjunto. 

No processo de formulaç~o de uma politica a traduç~o de uma 

dada estratégia, que identifica e articula um ator social é a 

maximizaç~o de seus interesses econOmicos, politicos elou 

ideológicos. Dessa estratégia depender~o as formas 

organizacionais que ser~o menos ou mais valorizadas pelo ator, os 

diferentes projetos aos quais se associará, as alianças com 

outros atores e predominantemente, o grau de relacionamento com o 

Estado. 

A partir da identificaç~o da existência de uma dada 

estratégia dos médicos no processo de formulaç~o da politica da 

Reforma Sanitária é que delimitamos seu tratamento enquanto ator 

social. No entanto, a análise dessa mesma estratégia e de sua 

atuaç~o politica n~o se localiza exclusivamente naquele processo, 

mas sim encontra determinaç~es outras que o extrapolam. 
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Quando falamos de determinantes à atuaçao dos médicos n~o 

nos referimos àqueles - tanto gerais à formaç~o brasileira, 

quanto especificos ao setor saúde que historicamente 

influenciaram o processo da Reforma Sanitária. Essas 

determinaç~es histórico-estruturais, assim como as conjunturais 

especificas ao per iodo em estudo, est:'o presentes e 

dialeticamente se relacionam e se manifestam através dos 

diferentes atores no plano da formulaç:'o da politica. 

Já as determinaç~es que procuramos no tratamento dado aos 

médicos, s~o aquelas que a eles se referem exclusiva ou 

predominantemente. Ou seja, s~o caracteristicas que mesmo 

relacionadas ao desenvolvimento histórico da medicina em nossas 

sociedades, s~o identificáveis enquanto exclusivas aos médicos; 

que as apropriaram, desenvolveram, reproduziram ou modificaram. 

Buscamos assim a localizaç~o de nosso ator social em sua inegável 

inserç~o histórica, para além de sua representaç~o 

organizacional, ou de sua inserç~o no processo produtivo. 

sentido é que recorremos ao conceito de Corporaç~o Médica. 

Neste 

Para 

chegarmos a ele, no entanto, s~o necessárias algumas 

consideraçbes preliminares. 

No campo das Ci@ncias Sociais e da História o conceito de 

corporaç~o se refere à formas de associaç~o espontanea, em torno 

a uma identidade de credo ou profissional. S~o as corporaç~es 

religiosas ou as chamadas corporaç~es de oficio. Sua base comum 

é a existência de regras e normas morais, éticas ou profissionais 
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estabelecidas pelos próprios membros e aos quais todos devem 

seguir. S~o regras que objetivam o controle sobre a elaboraç~o, 

modificaç~o ou transmiss~o de valores, sejam simbólicos ou n~o, 

materiais ou espirituais. 

As corporaç~es de credo ou profiss~o provêem da Antiguidade 

clássica e passaram por profundas transformaç~es, de acordo a 

momentos históricos diversos. No entanto, é inegável que aos 

médicos s~o atribuidas caracteristicas que indicam uma unidade em 

torno a um referencial ético e também técnico, que extrapolam sua 

inserç~o no processo produtivo e sua relaç~o com o Estado. Por 

outro lado, esses valores éticos e aspectos técnicos n~o se 

sustentam à revelia das relaç~es materiais de produç~o e de sua 

configuraç~o no plano politico-institucional. 

Ao buscarmos a noç~o de Corporaç~o, procuramos exatamente 

expor um aspecto que, mais que metodológico, consiste para nós em 

um obstáculo teórico no tratamento dado aos médicos e que 

consiste basicamente na separaç~o entre as caracteristicas da 

profiss~o e sua inserç~o no processo produtivo. Em verdade, esse 

tema n~o se resume só aos médicos. Refere-se à busca de novos 

paradigmas que d~em conta da inserç~o social de diferentes atores 

- sua constituiç~o, desenvolvimento e formas de relacionamento 

para além das determinaç~es estruturais e do 'Estado, sem no 

entanto desconsiderá-las. Em outras palavras, refere-se ao nosso 

ver à relaç~o entre os niveis econemico, politico e ideológico na 

conformaç~o e atuaç~o de um ator social. 
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No caso especifico dos profissionais médicos, duas 

abordagens expressam essa diferenciaç~o. A primeira, comumente 

presente na sociologia das profiss~es, dedica-se ao estudo das 

caracteristicas internas à profiss~o médica, destacando seus 

aspectos éticos, técnicos e valorativos. Neste plano, os 

trabalhos dessa abordagem s~o sem dúvida de grande contribuiç~o, 

principalmente quando as caracteristicas da profiss~o s~o vistas 

em sua dimens~o conflitiva frente à transformaç~es concretas da 

medicina. No entanto, ao privilegiar uma análise internalizada 

da profiss~o, deixa a sociologia das profiss~es de encontrar as 

explicaç~es reais para a inserç~o concreta do trabalho médico em 

nossas sociedades, limitando as possibilidades de compreens~o do 

caráter das transformaç~es desse trabalho e suas consequéncias 

para a própria profiss~o. 

A outra abordagem localiza-se na introduç~o do método 

histórico-estrutural à área de saúde. Podemos dizer, que estes 

trabalhos (*), ao menos na América Latina, revolucionaram no 

sentido mesmo dado ao termo por Kuhn (1978) - as teorias sobre os 

processos de saúde e adoecimento, ao submeterem sua compreens~o à 

entre medicina e sociedade, constituindo um novo 

paradigma à área. 

(*) A produç~o teórica aqui é bastante rica e extensa, n~o sendo 
possível relacioná-la toda. Para uma idéia geral do tema, ver 
Nunes (1985). 
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As análises sobre os profissionais médicos nessa linha 

possibilitaram a compreens~o do papel do trabalho médico no 

capitalismo, assim como a inserç~o desses profissionais no plano 

politico-institucional. S~o clássicos e portanto ainda 

atualissimos principalmente os trabalhos de Donnangelo (1975) e 

Luz (1986), assim como os de Nogueira(1988 e 1991). Os trabalhos 

~ubseqüentes aprofundaram a análise sobre os médicos, mas 

restringiram-se, a nosso ver, a uma vis~o um tanto mec~nica da 

complexa relaç:Ao entre as esferas econOmica, politica e 

ideológica. Essa matriz transpOs para a análise de um ator 

social o modelo que é aplicável ao conjunto das relaç~es sociais 

em uma dada sociedade, limitando a localizaç~o desse ator em sua 

real complexidade. Sem dúvida n~o uma limitaç~o dos autores, 

mas do próprio método, refletida n~o só no tratamento aos 

médicos, mas à sua aplicaç~o ao conjunto da área. 

Fleury Teixeira destaca essa problemática como a dificuldade 

do próprio marxismo quanto à determinaç~o entre os niveis infra e 

super-estrutural. Para a autora, a introduç~o do método 

histórico-estrutural em saúde avança na essencialidade da relaç~o 

entre saúde e estrutura econemica, mas deixa os níveis político e 

ideológico sem uma din~mica própria e principalmente n~o aponta 

as contradiç~es entre eles (1989: 17-18). 

É bem verdade que para o marxismo, é imposiç~o teórica 

buscar na base material da sociedade - as relaç~es de produç~o 

as explicaç~es para o arcabouço legal, institucional e politico 
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de um dado modo de produç~o. Ai reside a de 

determinaç~o do nivel econOmico sobre o politico e juridico. No 

entanto, como lembra Konder, Marx diz que "o modo de produç~o da 

vida material determina, em geral (grifos nossos), todo o 

processo da vida social, politica e espiritual". Para Marx, 

entretanto, a economia n~o caminha por "movimentos 'cegos'''; "ela 

depende de iniciativas politicas, de aç~es humanas que n~o s~o 

predeterminadas" (Konder,1988:25). 

Ademais, anterior à liç~o das bases de estruturaç~o da 

sociedade, a dialética marxista implica no reconhecimento da 

contraditoriedade e instabilidade inerentes ao real; em sua 

constante tranformaç~o. "O modo de pensar dialético - atento à 

infinitude do real e à irredutibilidade do real ao saber 

implica em um esforço constante da consciência no sentido de ela 

se abrir para o reconhecimento do novo, 

contradiç~es que irrompem no campo visual 

do inédito, 

do sujeito e 

das 

lhe 

revelam a existência de problemas que ele n~o estava enxergando" 

(Konder, 1988:9). 

Em verdade, o redimensionamento e revis~o dos niveis 

econômico, politico e ideológico já é realidade ao interior do 

próprio modo de produç~o capitalista. Se eles se alteram ao 

nivel estrutural da sociedade, mais ainda quando no plano de 

manifestaç~es sociais cuja temporal idade é absolutamente diversa, 

portanto também diversa sua din~mica. é: o caso da constituiç~o 

de diferentes agentes sociais e sua atuaç~o no plano da 

formulaç~o da politica. N~o à toa este tem sido um fator 
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impulsionado~ àquele ~edimensionamento po~ pa~te dos estudiosos. 

Uma das dificuldades pa~a tanto ~eside sem dúvida no 

impedimento de encont~a~em-se novas bases de est~utu~aç~o das 

classes sociais, dada a pe~manência cent~al da ap~op~iaç~o 

p~ivada dos meios de p~oduç~o. Isto, em ge~al, induz à uma 

~ocalizaç~o dos agentes segundo a inse~ç~o no p~ocesso p~odutivo. 

Há que ~essalta~ contudo, que a necessidade de ~eco~~ência à 

base mate~ial deco~~e em muito de uma ~eduç~o ou adequaç~o do 

método poste~io~mente a Ma~x. A quest~o da inte~venç~o criativa 

e t~ansfo~mado~a do sujeito na histó~ia, fundamental em Marx, foi 

~eduzida à sua inse~ç~o no p~ocesso de produç~o. Sem dúvida, o 

estágio em que se encontravam as ~elaç~es capitalistas no pe~iodo 

de Ma~x, aliado à sua dupla milit~ncia na filosofia e na 

politica, levou a que fosse o proletariado ~elevado po~ ele como 

a força capaz de, at~avés da p~áxis, t~ansfo~ma~ o capitalismo. 

No entanto, o conceito de processo de t~abalho, que envolve sua 

base material, mas é subsumido pela práxis, é ante~io~ e se 

di~ige à dimens~o do homem. 

Há em Marx uma dife~ença básica entre o tipo de trabalho 

~elativamente à base material de produç~o e o processo de 

trabalho em si. No capitalismo, a base mate~ial da p~oduç~o se dá 

pela sepa~aç~o entre produtores e meios de p~oduç~o, cujo 

resultado concreto é a ext~aç~o da mais-valia po~ prop~ietá~ios 

desses meios e a consequente n~o ~emune~aç~o do excedente de 

t~abalho aos n~o prop~ietários. Já processo de t~abalho n~o se 
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resume às condiç~es impostas pela dominaç~o de proprietários 

sobren~o proprietários. E ai reside o conceito de práxis, que 

consiste na possibilidade de superaç~o do trabalho material ao 

hivel da consciência. É a dimens~o criativa da atividade humana, 

que permite ao homem refletir sobre essa atividade, a partir da 

repetiç~o mec8nica do trabalho, mas para além dele (Konder, 

1988:11). 

Temos portanto que a reflex~o sobre seu trabalho, sua vida e 

o mundo em que vive s~o inerentes ao homem. Marx n~o considerava 

nisto uma dimens~o imaginária ou simbólica (*), mas concreta. 

Entretanto, definitivamente também n~o a considerava como reflexo 

mec8nico de sua inserç~o no processo produtivo. Essas condiçeJes 

deveriam ser elaboradas ao nivel da consciência e revertidas em 

práticas concretas de transformaç~o. A dimens~o da criatividade 

do sujeito e de suas opçeJes - dimens~o subjetiva - foi relegada a 

segundo plano, no marxismo, em funç~o da crença na evoluç~o 

"natural" da história pela transformaç~o (Konder: 1988; 26.27) • 

Em verdade, essa "adaptaç~o" de um aspecto central do pensamento 

de Marx encontra justificativa tanto nas necessidades politicas 

do marxismo posterior a ele, quanto também em sua vers~o 

"positivista". 

(*) Quanto a isto devemos considerar a problemática, inerente a 
todos os estudiosos de ent~o, de afirmaç~o da raz~o sobre o 
espirito, que nas Ciências Sociais foi marcada pelo positivismo. 
Mesmo inaugurando um marco conceitual substancialmente diverso 
desse, Marx n~o poderia ter fugido ao padr~o epistemológico de 
sua época. No entanto, sua dimens~o de sujeito foi absolutamente 
revolucionária. 
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A identificaç~o da inserç~o de diferentes agentes segundo 

sua posiç~o nas relaçôes de produç~o tem se mostrado imprópria, 

diante da complexificaç~o dessas relaçôes no próprio capitalismo, 

com diferenciaç~o e ao mesmo tempo interdependência de atividades 

diversas. Estudos mais recentes apontam inclusive para a 

inadequabilidade da categoria trabalho como central à análise 

sociológica, tanto para o plano macro das sociedades modernas 

(Offe, 1989), como para grupos sociais (Diderichsen, 1989). 

No capitulo anterior, procuramos destacar a import~ncia da 

"transversalidade"(*) que têm as politicas sociais na din~mica 

atual dos paises capitalistas e a necessidade de resgate. para 

sua análise, do que chamamos de din~mica societária. o que 

implica na relev~ncia de localizar a interferência desses grupos 

rl~o apenas a partir do Estado. mas do ponto de vista de sua 

inserç~o socia I. Procuramos .ressa I tar também que essa loca I i zaç~o 

é fundamental na constituiç~o dos interesses que os diversos 

grupos levam para o plano da formulaç~o de politicas e que a 

relaç::1o que mantêm com o Estado faz parte dela, n~o sendo 

necessariamente o que a determina. 

Partir do Estado para análise dos grupos é ao nosso ver 

o caminho inverso. Ou seja. deixar de localizar sua 

determinaç~o a partir da inserç~o no processo produtivo - plano 

infrC'<-estrutural para colocá-la no supra-estrutural. 

(t) Tomamos este termo de Luz (1986). que o utiliza para 
locC'<lizC'<r as instituiç~es como presentes n~o só no plano super
pstrutural. mas em todos os niveis do ela chama "edificio social" 
(as il)st~ncias econeJmica, politica e ideológica) 
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o pr-oblema aqui r-eside na questao da deter-minaç~o, que 

r-epr-esenta outr-a impor-tante dificuldade. Ou seja, além da 

r-ecor-r-@ncia às bases de estr-utur-aç~o da sociedade, a necessidade 

intr-inseca ao método de delimitar- uma esfer-a que dir-ecione o 

caminhar- das outr-as. Mais uma vez, o que pode ser- identificável 

ao nivel estr-utur-al impÔe limites quando tr-ansposto par-a a 

análise dos agentes no plano da politica. 

Nesse sentido, acr-editamos que par-a a análise de gr-upos 

sociais no plano da for-mulaç~o da politica seja necessár-io 

abandonar

sociedade. 

o tr-atamento analitico que se aplica á estr-utura da 

E isso implica tratar os niveis econômico, politico e 

ideológico no contexto da politica. 

A deter-minaç~o de um desses niveis no plano da formulaç~o da 

política n~o está dada anteriormente. O que se encontr-a dado s~o 

as condiçôes hist6rico- estruturais que fazem emergir a politica. 

f'1as pssas, como vimos, se manifestam atr-avés dos diferentes 

atorps e seus interesses, e n~o em qu~lquer outro lugar. há 

nenhllfO dado ou si tuaç~o que por- si se transforme em necessidade e 

faç~ emergir uma politica. ~ necessário que haja a intervenç~o de 

sujeitos para tanto. Assim, aquelas condiçôes s6 s~o em verdade 

cDnsirJer-adas quando manifestas atr-avés dos interesses de 

diferentes grupos, cuja confoímaç~o dependerá de sua localizaç~o 

na dinamica geral da sociedade. 

Todos os grupos sociais que participam da formulaç~o da 
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politica pública tem uma localizaç~o social, ou o que chama~iamos 

de posiç~o na din~mica societária. Posiç~o esta que implica em 

um conjunto de ca~acte~isticas que identifica seus 

inte~namente e diante de out~os g~upos. Este se~ia um 

memb~os 

p~imei~o 

plano para a análise de sua atuaç~o. 

Out~o plano deco~~e da atuaç~o do g~upo ao nivel conc~eto da 

fo~mulaç~o da politica, ou enquanto ato~ social, onde o que 

p~edomina é o que chamamos ante~io~mente de est~atégia, ou seja, 

a maximizaç~o de seus inte~esses sejam eles econemicos, 

politicos ou ideológicos. 

A inte~depend~ncia ent~e esses dois planos 

constituiç~o e identidade do grupo quando da 

dependerá 

formulaç~o 

da 

da 

politica. Ou seja, quanto mais caracteristicas comuns 

consolidadas historicamente possuir o grupo, mais complexa será 

sua estratégia. Isto porque terá provavelmente uma maior 

instjtucionalizaç~o. tanto em relaç~o ao Estado e 

quan +:e1 em relaç~o ao conjunto da sociedade. é: o 

seu 

caso 

aparato. 

exemplar 

dos m~dicos. empresários e trabalhadores de setores tradicionais 

i?conomia, técnicos governamentais especializados de áreas 

tor-adicionais de intervenç~o estC1tC1J ou grandes partidos 

políticos. 

J á os 9 r LI p o 5 o n d ~o C1 uj e r 1 t i f i c a ç 21 o e c M r a c t e r 1 s t-_ .i. c C1 s c o m uns é 

ou mesmo se constitui no próprio processo de formulaç2l0 

politica. ter~o estratégias menos complexas. o caso de 
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movimentos plurais diversos~ setores empresariais emergentes~ 

pequenos partidos~ ou categorias profissionais recém organizadas. 

Sua identidade é basicamente a própria estratégia e n~o possuem 

uma posiç~o na din~mica societària consolidada. 

Podemos concluir aqui nosso problema inicial, qual seja, o 

tratamento dado aos médicos enquanto ator social e como tal, 

enquanto Corporaç~o Médica. 

Afirmamos que a de ator social decorre do 

reconhecimento de uma dada estratégia desenvolvida pelos médicos 

no processo de formulaç~o da politica da Reforma Sanitária. 

conformada no que denominamos de rearticulaç~o do ideàrio médico, 

sobre a qual nos deteremos no próximo capitulo. Afirmamos 

entretanto que a anàlise dessa estratégia requeria a 

identificaç~o de características particulares aos médicos, n~o 

necessariamente expressas no processo político em si, mas que o 

influpnciaram de forma definitiva. 

no bUSCá-las, necessitamos recorrer a uma localizaç~o que as 

considerasse em seu conjunto, historicamente dimensionadas e a 

partir dos próprios profissionais médicos. Que n~o respondesse 

nem uma leitura onde s~o consideradas como inerentes á 

rwof i ss~o médica, sem sua dimens~o estrutural, nem como 

dE' terrn in ad a s e><clusivamente pelas finalidades que definem a 

medicina no capitalismo. Onde pudessem ser tratadas em sua 

histórica, mas enquanto apropriadas, desenvolvidas e 

reproduzidas pelos próprios profissionais médicos. 
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A de Corporaç~o Médica identifica para nós essa 

localizaç~o, enquanto o que aqui denominamos de posiç~o na 

dinamica societária. Representa a posiç~o do conjunto dos 

profissionais médicos no que concerne a uma área especifica de 

intervenç~o nas relaçeJes de produç~o .• referendada por um 

arcabouço técnico e de conhecimento comuns e que .• reconhecida por 

seus membros, faz com que estes criem para sua manutenç~o bases 

organizacionais e lugares institucionais próprios, a partir dos 

quais estabelecem as intermediaçeJes necessárias ao interior- do 

setor saúde, com a sociedade e o Estado. no qlle disser re5De~to a 

essa posiç~o. 

A preocupaç~o em buscar uma localizaç~o própria à Corporaç~o 

~'1éd i ca a partir dessa definiç~o se justifica quando procuramos 

analisar o tratamento dado aos chamados aspectos intrinsecos à 

pràtica médica e sua forma concreta de manifestaç~o - a busca da 

autonomia. Nosso estudo de caso identifica a autonomia como 

fundamental na conformaç~o da estratégia da Corporaç~o Médica no 

procpsso de formulaç~o da política da Reforma Sanitária. 

Entr-et-.anto ela n~o se resume, ao nosso ver, a uma forma de 

exerc.i cio profissional ou inserç~o no mercado de trabalho. Nem 

t.ambém se limita a aspectos ideol6gicos (no sentido r-estrito de 

falsa consciéncia), através dos quais os profissionais tentariam 

formas de tr'--aba I ho que visassem manter valores 

tr'-adicionais da profiss~o médica. f"lesmo podendo mani festar--se 

através dessas formas, a autonomia expressa a relaç~o conflituosa 
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e por vezes mesmo contraditória entre a Corporaç~o e sua inserç~o 

na organizaç~o social da prática médica. 

Aspectos intrinsecos à prática - revendo a quest~o da autonomia 

Chamamos de aspectos intrinsecos à prática médica as 

caracteristicas que delimitam uma área especifica de saber e 

técnicas baseados em um rol de normas éticas que os sustentam e 

justificam. 

Guardadas as diferenças entre as duas leituras, tanto a 

sociologia das profiss~es quanto o método histórico-estrutural 

tendem a relacionar esses aspectos a caracteristicas 

tradicionais da prática, n~o mais presentes diante da forma 

ela atualmente se organiza. 

como 

Na sociologia das profissbes~ os aspectos intrinsecos à 

prática s~o tratados como tendo dimens~o própr- i a; enquanto 

inerefl tes à prof i ss~o méd i ca e por tan to aos prof i ss iona i s. Sem o 

tratamento 

capiLÕ'\lismo, 

entenrlidas 

l-e f el~ên c i a 

ir) tel-ven ç~o 

f-plac;t:1es. 

Já no 

das finalidades estruturais da medicina no 

as transformaç~es ocorridas na prática médica s~o 

em relaç~o à evoluç~o da medicina a partir de uma 

profissional, ou seja, enquanto área técnica de 

nas relaç~es SOClalS e n~o como resultado dessas 

método histórico-estrutural, por sua malor 

complexidade, o problema também se complica e a ele nos deteremos 

especialmente, por terem sido seus trabalhos os que mals nos 
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auxiliaram. A partir deles é possivel rever o tratamento dado 

àqueles aspectos pela Corporaç~o, fundamental para a análise de 

sua ao plano da politica. Ademais, os aspectos 

levantados pela sociologia das profiss~es s~o por eles retomados, 

sendo que de forma mais completa. 

A noç~o 

relativamente 

central advinda do método histórico-estrutural 

à medicina, é que ela cumpre, no capitalismo, a 

finalidade estrutural básica de regulaç~o da força de trabalho, 

via sua manutenç~o e reproduç~o. Decorrente disto, estaria todo 

o aparato institucional mantido ou estimulado pelo Estado, para a 

garantia dessa finalidade. Assim também um aparato ideológico, 

perpassando o conjunto da sociedade, de difus~o de estilos 

vida, de formas de adoecer e morrer condizentes a esse modo 

de 

de 

produç~o. 

A partir desse referencial, os médicos eram vistos 

inicialmente como tendo papel de agentes reprodutores dessa 

dinamica (Navarro, 1978). A complexificaç~o do setor saúde e suas 

transformaç~es impuseram um maior aprofundamerlto n~o s6 do papel 

do Estado, de alguns setores privados e também dos 

médicos. 

profissionais 

o trabalho pioneiro de Donnangelo (1975) possibilitou que se 

saísse daquele plano meramente estrutural, para analisar 

situaçêles concr-etas de inser-ç~o dos profissionais médicos no 

de trabalho e suas tr-ansformaçêles, decor-rentes das 

mudanças na pr-Ópria estrutura de saLlde. 
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Suas conclus~es s~o bastante conhecidas, n~o cabendo aqui 

discorrer sobre elas. A principal contribuiç~o de sua pesquisa 

foi detectar as transformaç~es nas formas de exerci cio do 

trabalho médico, onde destacavam-se o crescente assalariamento 

dos profissionais e o caráter já ent~o r-esidual do exer-cicio 

pr-ofissional tipicamente liber-al <*). 

A par-tir- da localizaç~o de difer-entes inser-ç~es no mer-cado, 

a autor-a identificou o que chamou de "ideologias ocupacionais" 

diver-sas. Difer-entes vis~es que ter-iam os pr-ofissionais segundo 

ocupaçôes também diver-sas no mercado. Pr-ocur-ou nelas detectar 

pr-incipalmente novas configuraçe:les acerca da posiçâ:o dos 

profissionais quanto à organizaçâ:o do mercado de de 

serviços médicos, ao papel do Estado e da iniciativa privada. 

Para fazê-lo, a autora recor-reu a uma "distinçâ:o analitica 

entre o médico como categoria profissional homogênea e como 

trabalhador especializado ocupando posiçe:les no conjunto do 

sistema de de serviços" (1975:125) Separou assim, 

dessas "ideologias ocupacionais", o que chamou de "valores 

tradicionais da profissâ:o médica", ou seja: "o monopólio de uma 

àre2 especifica de atividade a partir de prolongada 

irltelectual: um sistema particular de valores que legitima e 

sustenta padr~es de comportamento profissional, e em cujo núcleo 

se encontram o ideal de serviço e o ideal de autonomia" (1975: 

126) 
lsl 

Essa separaç~o no entanto causou, ao nosso ver, problemas 

(*) identificado pela autora como o controle sobre a clientela, o 
preço e os instrumentos de trabalho. 
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posteriores. Apesar de ter a autora insistido no caráter 

preliminar dessas suas conclus~es. 

Sua intenç~o era clara no sentido de apontar que os valores 

da profiss~o se recomp~em e que as transformaç~es no mercado, 

provenientes 

recomposiç~o. 

de mudanças estruturais, influenciam essa 

Ao separar os "valores tradicionais", procurava 

demonstrar que a forma de exerc1cio à qual os médicos os 

associavam a medicina liberal encontrava-se praticamente 

extinta. Que novas situaç~es de ocupaç~o profissional permitiam 

a identificaç~o de expectativas correspondentes quanto ao 

trabalho médico e à organizaç~o do mercado. Em suas palavras, 

que a diversidade dessas situaç~es agiria como "potencialmente 

condicionante de orientaçt:les distintas frente ao sistema de 

valores da profiss~o, aos projetos de organizaç~o do mercado e ao 

pr6prio significado do trabalho" (1975:148) grifos nossos. 

N~o supOs entretanto o contrário, ou seja, que dependendo do 

tipo de 

aquelc:\ 

insE'n:~o 

mercarlo, 

inserç~o no mercado, os profissionais teriam esta ou 

concepç~o. Até porque a multiplicidade de formas 

já era ent~o um fator importante na caracterizaç~o 

de 

do 

que se manifestaria ainda mais em pesquisa posterior 

(Dormange I o e Cohn, 1983). 

Da mesma forma, ao contrário de diminuir a import~ncia do 

sistema de valores, alertou e mesmo apontou a influéncia que ele 

sobre o conjunto dos profissionais. Ressaltou contudo, 

qUE' as diversas interpretaç~es que poderia esse sistema tomar 

es tt-e i ta com realidade concreta dos 
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profissionais. Assim, desvinculou-o de uma dimensao estritamente 

ética ou técnica, e principalmente de uma dada forma de exercicio 

profissional. 

Isso fica particularmente claro na ênfase dada pela autora à 

"busca da autonomia" pelos profissionais, ou a valorizaç~o do 

trabalho autOnomo. Chama a atenç~o para o fato de que aquela n~o 

se configuraria na defesa do modo artesanal de e 

consequentemente na negaç~o do assalariamento, calcadas apenas em 

uma ética e técnica concernentes à medicina liberal. Mas que 

esta envolveria também "a ades~o a alternativas recentes de 

propriedade e controle dos meios de produç~o" (1975:149). ~"1ssim • 

ao desvincular a autonomia de uma dada forma de exercicio. n~o o 

faz em relaç~o ao sistema de valores. Ao contrário, procura 

cat-acterizá-Ia como referenciada tanto a esse sistema, quanto aos 

interesses concretos da categoria, de acordo a mudanças mais 

pstruturais, refletidas no mercado de trabalho e na organizaç~o 

geral dos serviços de saúde. 

o que ocorreu, entretanto, é que o sistema de valores passou 

a entendido como restrito a valores tradicionais (como na 

defirliç~o de Donnangelo acima citada). E sendo estes valores 

tradicionais relacionados ao exercício liberal da profiss~o no 

ml?rcado. Assim. se n~o mais existiam as condiç~es materiais para 

o exercicio liberal da profiss~o, os valorés tradicionais 

residiriam apenas no plano ideol6gico. Consequentemente. a busca 

da autonomia. enquanto express~o principal da recorrência aos 

valores tradicionais, passou a ser vista como manifestaç~o 
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nitidamente ideológica. E mesmo onde for-am r-econhecidas e 

identificadas for-mas concr-etas de r-ecr-iaç~o dessa autonomia. 

Em outr-as palavr-as, as análises poster-ior-es passar-am a 

separ-ar- o sistema de valor-es das condiçeles de exer-cicio do 

tr-abalho, sendo o pr-imeir-o deter-minado pelo segundo. Restr-ingiu-

se o sistema de valor-es a valor-es tr-adicionais, sendo estes 

c:onsequência de uma dada for-ma de exer-cicio pr-ofissional (a 

medicina liber-al). o r-aciocinio ao r-evés per-mitiu que se 

concluisse 

r-ealizaç~o 

que, em n~o mais havendo condiçeles concr-etas de 

dessa for-ma de inser-ç~o, os valor-es tr-adicionais e o 

sistema de valor-es a ela r-efer-idos n~o ter-iam como r-epr-oduzir--se. 

Se a autonomia havia passado a ser- entendida como a 

e>~ pr-ess~o da medicina liber-al e do sistema de valor-es que a 

r-epr-esentava. a "busca autonomia" r-estr-ingia-se a uma 

manifestaç~o ideológica 

da 

( no sentido de falsa consci~ncia). 

Entr-etanto. essa "busca" obtinha r-esultados concr-etos. o que 

tor-nava aquela explicaç~o insuficiente. 

çlqu i concor-r-e um aspecto bastante singular. especifico ao 

Br-asil. que deve ser- considerado. Refere-se ao fato de que o 

contf?údo dessas investigaçêles representa um elo nem sempr-e 

\/isivel entre a pr-oduç~o acadêmica e o pr-ocesso politico. Isto 

por-que de meados da década de 70 a meados da década de 80 a 

Academia teve papel fundamental na configuraç~o é conformaç~o do 

pr-ocesso 

sentido. 

de for-mulaç~o da politica da Reforma Sanitár-ia. 

for-am esses autor-es influenciados de uma forma 

Nesse 

ou de 

outr-a pela busca de respostas às quest~es que vinham se colocando 
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concomitantemente na Academia e no próprio processo politico. 

No caso especifico dos trabalhos sobre os profissionais 

médicos, foram sem dúvida influenciados pela discuss~o ent~o 

corrente, propiciada pelo trabalho de Donnangello, sobre as 

transformaçeJes decorrentes do assalariamento médico. Discuss~o 

que no plano politico versava acerca da tese, comum ao nascente 

movimento sanitário, de que esse assalariamento facilitaria uma 

politica da categoria médica a favor de alianças com 

setores subalternos da sociedade. o que seria ou n~o contrariado 

por essas investigaçeJes. 

Entretanto, mesmo negando a tese do assalariamento e 

reconhecendo as formas de recriaç~o da autonomia, sua reproduç~o 

foi entendida como manifestaç~o de uma ideologia de classe 

(dominante) ou de um poder dominante (*). 

Destacamos nessa discuss~o três trabalhos de autores 

brasileiros. cuja contribuiç~o é particularmente importante, já 

que trataram especificamente da Corporaç~o Médica e da autonomia 

como quest~o primordial. 

(*) Chama-se atenç~o para o fato de que, a par das discuss~es 
acerca da irremediabilidade do assalariamento e das 
possibilidades políticas dele decorrentes, a "busca da autonomia" 
era no processo político bastante identificada com setores da 
Corporaç~o defensores da medicina liberal. Se bem isso n~o 
justifique o que consideramos insatisfatbrio nessas análises. 
pode tê-las influenciado. Quanto a isso, uma análise de caráter 
epistemológico, que obviamente n~o cabe aos 'objetivos deste 
trabalho. poderia identificar as convergências e limites entre o 
método hist6rico - estrutural, o processo político e a produç~o 
acadêmica, tomando por base esse período e a área de saúde. A 
convivência pari-passu, na Academia e na prática politica. de 
diversos atores. revela uma gama de impasses que vêm sendo 
reformulados em um e outro campos, apontando as limitaçôes do 
pr6prio método. 
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I'"lachado ( 1988) , apontou com clareza diversas formas de 

resist~ncia imprimidas pela Corporaç~o ao assalariamento. 

Concordando 

possibilidade 

com a tese de que este representaria uma 

de aliança dos médicos com classes subalternas, 

essas resist~ncias adviriam, para o autor, da ameaça que o 

assalariamento impunha à unidade da Corporaç~o, implicando em uma 

opç~o "perigosa" dos médicos com aqueles setores. 

Analisa que o assalariamento representaria a forma atual 

requerida 

"aparelho 

pelo grau de industrializaç~o da sociedade para que o 

médico" , enquanto aparelho ideológico de 

reproduzisse suas tarefas especificas de conservaç~o e 

da força de trabalho. Consequentemente. a autonomia do 

médico n~o seria uma necessidade da economia. 

Estado, 

reparaç~o 

trabalho 

Inviável 

objetivamente para o autor, representaria ela a "chama piloto" de 

mobilizaç~o da categoria, um "apelo ideológico". Sua 

manifestaç~o ao plano concreto, apesar de reconhecida, residiria 

no plano estritamente ideológico, pela defesa de "imaginárias" 

relaç~es de trabalho autenomo (1988:151). 

Caberia ent~o perguntarmos: se o assalariamento representa 

forma atual por onde se dá o trabalho médico e por onde este 

mesmo trabalho mantem a funç~o de aparelho ideológico, porque as 

t-es i st~n c ias ao assalariamento representariam exatamente a 

manutenç~o daquela funç~o? Poderiamos supor que, ao contrário, 

representariam sim sua Já a autonomia, em sendo 

inviável objetivamente, contrária ao movimento da economia, mas 

mesmo assim os médicos conseguem recriá-la, poderia ser ela 

apenas um "apelo ideológico"? 
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A autonomia ~eduz-se aqui a um tipo de inse~çao no me~cado, 

sendo o sistema de valo~es que a embasa 

est~itamente ideológica, em seu sentido de 

uma 

falsa 

manifestaç~o 

consci~ncia. 

Quando oposta ao assala~iamento, tomam os dois uma ca~acte~izaç~o 

est~utu~al , sendo po~ si passiveis de dete~mina~ uma posiç~o de 

No classe, 

entanto, 

ou funç~o de classe, para os p~ofissionais médicos. 

inse~çe:les diferenciadas no me~cado s~o absolutamente 

dive~sas da inse~ç~o nas relaçe:les de p~oduç~o. 

Pode~iamos também supor que essa localizaç~o de classe tenha 

sido uma opç~o do próp~io auto~ em identificar à classe dominante 

aquela parcela dos médicos resistente ao assalariamento, dada sua 

crença 

pelos 

de que este propiciaria alternativas politicas 

profissionais. Isso talvez explique o fato de 

diversas 

que seu 

conceito de Corporaç~o incluisse somente os médicos com exercicio 

tipicamente liberal. Mesmo assim, o plano utilizado 

aparelho ideológico de Estado, n~o teria na autonomia sua 

de 

funç~o 

reprodutora, jà que o autor reconhece que seria o assalariamento 

o que possibilitaria essa reproduç~o nos moldes atuais. 

Outro autor, Gonçalves (1979) faz um minucioso estudo sobre 

trabalho médico em sua inserç~o no processo de 

Conclui ser ele trabalho improdutivo, que além de o 

aumento da mais - valia relativa via produtividade da de 

permite também um conjunto de realizaç~es do capital 

via direta ou indireta na produç~o de serviços de 

t;allde. 
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A partir dai o autor discorre sobre a inadequaç~o do 

trabalho liberal na atual estrutura de saúde. No entanto, 

defende que essa inadequaç~o n~o altera a posiç~o estrutural de 

de classe dos agentes do trabalho médico, já que seu núcleo 

determinaç~o "se localiza antes na de "intelectuais" 

(monopólio do saber) do que nas suas relaç~es com os instrumentos 

de trabalho". Nesse sentido, "o assalariamento, para o autor, 

permitiria aos médicos "superar as razôes da inadequaç~o da 

medicina' liberal', (significando) n~o só a manutenç~o do sentido 

de sua prática como mais ainda, a ampliaç~o de seu campo de 

elaboraç~o ideológica e o reforço de sua funç~o de intelectuais" 

(1979:177) . 

É relevante a contribuiç~o do autor ao n~o restringir a 

localizaç~o dos profissionais médicos à inserç~o no mercado ou 

nas relaçe:les de produç~o, priorizando o aspecto do saber. 

entanto. sua preocupaç~o primordial é ainda, como em Machado, 

identificá-los segundo uma posiç~o de classe. 

r] problema está em que essa identificaç~o. no método 

h i S UH" i co - estrutural. imp~e a existência de uma determinaç~o 

tanlbém es tt-u tu ra I . Assim. dada a impossibilidade de identificar 

rosiç~o de classe através das relaçe:les de produç~o, o autor o 

faz pelo monopólio do saber. levando-o para uma 

estrutural. para encontrar aquela determinaç~o. 

O monopólio do saber é. sem dúvida. uma forte caracteristica 

de poder dos médicos. No entanto. n~o há como fazer disso uma 

posiç~o de classe. No limite representa uma importante 
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diferenciaç~o hierárquica ao interior das relaçeles sociais e 

especificamente do setor saúde. A diversificaç~o do setor 

deslocou profundamente a elaboraç~o do saber das m~os dos 

profissionais médicos, reduzindo-os mais e mais a uma dimens~o 

técnica, de aplicaç~o de um saber por eles n~o produzido. Decorre 

disto que sua posiç~o de reprodutores dessa din~mica n~o os 

identificaria necessariamente a uma classe. 

Quanto ao assalariamento, n~o há indicios concretos de que 

possa ele, propiciar ou mesmo estimular a manutenç~o da posiç~o 

dos médicos enquanto intelectuais monopolizadores do saber. N~o 

que esse monopólio n~o pudesse se dar no assalariamento, mas sim 

porque ele requer condiç~es concretas de reproduç~o. o fato de a 

din~mica capitalista requerer o médico como agente central para 

sua reproduç~o, n~o implica em manter o saber em suas m~os. Ao 

isso tem sido negado pela institucionalizaç~o dos contrário, 

serviços, sua complexificaç~o, diversificaç~o e interdepen-

dência 

Brasil. 

a 

a 

setores e profisseles n~o 

da maioria dos 

aquelri assertiva. 

médicas. Especialmente no 

médicos assalariados nega 

De todo modo. o problema n~o reside em uma ou outra forma de 

exercicio profissional, mas sim nos limites e possibilidades que 

possam exercer sobre a manutenç~o da exclusividade na definiç~o e 

orientaç~o de sua prática. Dependendo dos mecanismos de controle 

que se imponham à sua preponderancia e indispensabilidade no 

trato à doença, tender~o os médicos apresentar fortes 

resistências, n~o só em quaisquer formas de exerci cio onde se 

manifestem, como também para além delas. 
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N;;o poderiamos interpretar nisso uma tentativa de 

resistência dos médicos à crescente alienaç~o de seu trabalho? 

o outro autor que destacamos é Campos (1986), que faz também 

um importante estudo, centrado na atuaç~o politica recente dos 

médicos. Discorre sobre as formas de recriaç~o da autonomia, 

negando a tese do assalariamento como definitivo. 

busca as categorias elaboradoras por Donnangelo e 

Para 

Cohn 

tanto, 

(1983) 

para diferentes tipos de relaç~o de trabalho médico, as quais 

seriam a liberal, a assalariada, a proprietária e a autenoma. 

Nesta última faz uma distinç~o em às autoras. 

demonstrando ser ela n;;o uma forma transitbria ou residual. mas 

concreta e viável dentro da organizaç~o dos serviços médicos 

(1986:23-25) 

o autor n~o procura, como em Machado e Gonçalves uma 

de classe para a localizaç~o dos médicos em sua 

inserç~o social ou sua atuaç~o politica. Sua intenç~o é clara no 

sentido de catalizar diferentes correntes politicas e sua atuaç~o 

politica-ideol6gica no movimento médico. Através da análise 

di fer-entes correntes politicas do movimento médico, apura 

di vel-gên c i as 

reformulaçêles 

existentes entre elas e principalmente 

politicas diante das transformaçêles ocorridas 

mercado de trabalho médico. Destaca-se principalmente 

de 

as 

as 

no 

sua 

análise sobre a formaç~o e desenvolvimento 

quO? denominou de neoliberais. 

da corrente politica 

Ao analisar a autonomia, o autor justificadamente a desloca 

de uma refer~ncia à forma liberal de exercicio da profiss~o. onde 
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sua recriaç~o seria impossivel, representando um mero anseio dos 

profissionais. Demonstra que sua n~o se dá por 

imaginárias relaçbes de trabalho. Para isso~ releva a 

organizaç~o dos serviços médicos como passiveis de 

essa recriaç~o. 

possibilitar 

Entretanto, apesar de reconhecer essas condiçbes concretas 

de possibilidade, restringe mais uma vez a autonomia à uma forma 

de inserç~o no mercado, mesmo que diversa da liberal tipica. 

Principalmente, limita sua recriaç~o como manifestaç~o de um 

projeto politico-ideológico de uma fraç~o da categoria, o que faz 

com que a autonomia tome~ por parte do autor. uma leitura 

eminentemente ideológica. 

A preocupaç~o em buscar nas caracteristicas estruturais as 

condiçôes de manifestaç~o dos planos politico e ideológico. como 

concerne ao método histórico-estrutural, faz com que se confundam 

relaçêles de produç~o com relaçêles de trabalho. Assim. os 

aspectos intrinsecos à prática s~o tratados como ideológicos, mas 

sem dimens~o própria, já que decorrem de condiçêles materiais 

concretas (econômicas). 

~ esclarecedora a hipótese do autor de que "mais do que por 

preconceitos ou v~s expectativas, os 

razêles de suas diferenças objetivas 

médicos 

enquanto 

dividem-se 

produtores 

por 

de 

serviços. diferenças estas elaboradas por direçêles que conseguem 

concretude a uma potencialidade politica dada ao nivel 

estrutural" (1986:34) (grifos nossos). 
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A evid~ncia de que essas "diferenças objetivas" 

conta de 

definiç~o 

significa 

explicar a recriaç~o da autonomia está na 

da categoria. No trabalho do autor, 

exerci cio autOnomo e trabalho autOnomo. Mas 

n~o d~o 

própria 

autonomia 

aparece 

também como respondendo à designaç~o de "forma possivel de 

organizaç~o da pequena produç~o de capitalizaç~o dos serviços de 

saúde" (1986:24-25). Ou seja, autonomia designa tanto uma relaç~o 

de trabalho (controle parcial de instrumentos, clientela e 

preço), quanto um projeto de organizaç~o dos serviços médicos. 

Em verdade, essa segunda definiç~o decorre da necessidade de 

associaç~o da autonomia à outra categoria central do trabalho do 

autor - a de corrente politica. Nesta fica ainda mais clara a 

independ~ncia e preponder~ncia, mesmo que negada, dos aspectos 

ideológicos em relaç~o à formas de inserç~o no mercado. 

Corrente politica é definida como organizada da 

de categoria (médica) que apreende o médico enquanto produtor 

serviços de saúde dentro de uma mesma concepç~o, ou seja, tem a 

mesma ideologia ocupacional. a mesma vis~o de suas relaçe!es 

sociais e que em funç~o disto articula um projeto politico 

e próprio ... (1986: 15) (grifo nosso). 

comum 

Na própria conceituaç~o, apesar de tomar de Donnangelo a 

categoria "ideologia ocupacional". o autor a utiliza de forma 

diversa da autora. Para Donnangelo, as ideologias ocupacionais 

consistiriam em diferentes vise!es de acordo a formas concretas de 

no mercado de trabalho. Já para o autor, um 

politico seria definido pela forma como determinada 
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"apreende" seu pr6prio trabalho; como entende que ele deva ser 

exercido, mais do que como ele é exercido de fato. 

A caracterizaç~o das correntes politicas é clara nesse 

sentido. Apesar de insistir na predomin~ncia do aspecto 

econOmico ou de mercado, o que o autor revela nas diferentes 

correntes que analisa é um projeto politico-ideol6gico que parte 

de uma determinada concepç~o do trabalho médico e atua no plano 

concreto das politicas de saúde e mesmo para além delas. As 

correntes definem-se menos por sua posiç~o no mercado e mais pela 

concepç~o que têm do trabalho médico e a partir disso. de como 

deve se organizar esse mercado e os serviços de saúde. Ou seja, 

politica estaria mais determinada pelos aspectos 

ideol6gicos do que propriamente pelo tipo de ocupaç~o. 

Ao analisar a formaç~o da corrente neoliberal, por exemplo, 

o autor identifica um projeto politico-ideológico cujo principio 

central é o privilegiamento do produtor privado na organizaç~o 

geral dos serviços. Projeto este que, como bem caracterizado, n~o 

se manifesta em uma forma especifica de inserç~o no mercado; e 

nem tampouco é representado por setores da categoria que 

compartilham de um mesmo tipo de inserç~o. 

O mesmo ocorre com as outras duas correntes do movimento 

médico que o autor analisa. A corrente chamada Kassabista(*) e o 

(*) nome proveniente de Pedro Kassab, liderança médica que por 
duas décadas presidiu a Associaç~o Médica Brasileira. Essa 
corrente tinha como principio central a defesa do produtor 
privado de serviços e condenava o assalariamento. 
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Movimento Renovaç~o Médica - REME (*1. Principalmente com o REME 

o plano ideológico está ainda mais claramente deslocado de formas 

especificas de inserç~o no mercado. O assalariamento, defendido 

por esta corrente, representava em verdade um instrumento para a 

realizaç~o do plano ideológico. 

O autor relaciona ent~o a autonomia à corrente politica 

neol iberal. Essa associaç~o é possivel devido à definiç~o da 

primeira como um tipo de inserç~o no mercado - trabalho autenomo, 

e também como um projeto de organizaç~o do setor. E esta última 

cor responde ao centro da proposta neoliberal, que é o 

privilegiamento do produtor privado nos serviços de saúde. 

A corrente neoliberal possui, como bem caracterizado pelo 

autor, posiç~es conservadoras ao interior do movimento médico e 

principalmente frente às politicas de saúde. Contudo, a 

autonomia, a ela atrelada, toma para o autor o sentido do mesmo 

conservadorismo. 

F::ntretanto, os pontos que apontam o conservadorismo na 

correr] te politica v~o muito além da autonomia como definida, 

mesmo que se considere a dist~ncia entre sua definiç~o com 

"trabalho autÔnomo" ou como "forma possível de organizaç~o da 

pequena produç~o de c.=lpitalizaç~o de serviços". Esta última, se 

.=Iproximada à proposta neoliberal. pode ser conservadora, mas 

(*) Formado por membros de esquerda. surge em meados da década de 
70 nos sindicatos médicos do Rio e S~o Paulo, a partir da defesa 
da renovaç~o das entidades, dos médicos assalariados e do fim do 
regim~ autoritário. 

110 



responderia também à outra corrente do movimento analisada pelo 

autor os Kassabistas. Neste sentido, no entanto se 

distanciaria da caracterizaçao de trabalho autenomo, defendida 

também por correntes opostas a essas duas. 

o que explicaria ent~o a recriaç~o da autonomia representar 

o conservadorismo? Em verdade, mais do que uma forma de 

inserç~o no mercado ou de reorganizaç~o dos serviços, ela toma 

aqui a forma de projeto politico-ideo16gico per si. E nesse 

sentido, é entendida como tendo feiç~o quase maquiavélica. 

N~o à toa em trabalho mais recente, faz o mesmo autor um 

alerta sobre a "autonomia relativa" que t~m os médicos e os 

pt-of issionais de saúde como mola propulsora de um projeto 

"neoliberal" de modernizaç~o e expans~o dos serViços de sat.:tde no 

Brasil. Projeto este que teria nos médicos seus "colaboradores. 

rj i f u s n r e s e g u a r d i [j e s ", "i rI b~ 1 e c t LI C\ i s o r g ;3 n i c os" deu ma" p o 1 i t i c a 

c; ,lúcJe que t ra ta de compa t i b i 1 i z ar' a s de term i n a çêles do bloco 

hi.sttlíico hegemenico com seus interesses especificos de 

SeClfTiF'llto social". que n~o os subordine nem ao Estado (que o autor 

entende como socializaç~o). nem ao empresariado(Campos.1990). 

A preocupaç~o do autor se justifica, dada a defesa e 

recriaç~o de formas autenomas de trabalho dentro dos serviços de 

sa0de, cuja consequ~ncia tem sido o mais cruel corporativismo. No 

entanto. hà que se diferenciar a autonomia das interpretaçêles que 

ela toma e que se constituem em projetos politicos diversos. 
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Em ve~dade, todos os t~abalhos ~eco~~em à impo~tência 

ideológicos na atuaç~o dos p~ofissionais médicos. 

dos 

No aspectos 

entanto, sua analise segundo o método histó~ico est~utu~al 

tende a 

est~utu~al. 

diferentes 

reduzi-los a um aspecto secundá~io, ou supe~ 

E o problema ~eside na análise da inse~ç~o social de 

agentes segundo a determinaç~o que é est~utu~al à 

sociedade, ou seja, ao conjunto das ~elaç~es sociais. 

Ao releva~ a dete~minaç~o do econemico, supe~p~e-se o que é 

a da medicina no capitalismo à atividade daqueles que 

se~iam seus agentes po~ excel~ncia os médicos. Assim, p~àtica 

médica se iguala a t~abalho médico e este à formas de inse~ç~o no 

mercado de t~abalho. Nesse sentido, o que está absolutamente 

presente pa~a o conjunto dos profissionais médicos - os aspectos 

intrinsecos 

entendido 

defor-maç~o 

dominêlnte) . 

sentido de 

à prática, a forma de execuç~o de seu t~abalho 

como manifestaç~o ideológica. Mas no sentido 

da realidade, ou de ideologia de classe (no 

quando se reconhece a intervenç~o dos médicos 

fazer dessa fo~ma de execuç~o de seu trabalho 

é 

de 

caso 

no 

uma 

realidade (ou pelas resistências ao assalariamento apontadas por 

Machado ou pela recriaç~o da autonomia mostradas por Campos), sua 

~tuaç~o é entendida como conservadora. 

Os limites do método fazem com que se deixe de visualiza~ os 

médicos a partir da estrutura, para fazê-lo at~avés dela. De uma 

onde s~o tratados como agentes reprodutores das 
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finalidades estruturais da medicina no capitalismo~ passa-se a 

uma leitura ideológica de sua atuaç~o. 

A autonomia, ao nosso ver, n~o pode definitivamente ser 

analisada no plano restrito de formas de exerci cios profissional, 

a partir do qual s~o erigidos valores 

consequentemente posiçôes politico-ideológicas. 

determinados 

A associaç~o 

e 

da 

autonomia à medicina liberal s6 pode ser feita se ambas deixarem 

de tomar uma caracterizaç~o estrita ao plano econemico, ou 

melhor, ao plano de mercado, como em verdade vem sendo feito. E 

mesmo para análise dos determinantes econômicos, para n~o se cair 

no restrito estruturalismo. é necessário fazê-lo dentro de uma 

perspectiva histórica. 

Nogueira já alertava sobre esses riscos, ao criticar a 

da medicina liberal a uma forma de inserç~o no mercado; 

Clssociaç;;o essa que incluia também a autonomia. Segundo ele. /Ia 

medicina liberal n~o pode ser reduzida a uma série de posiçôes no 

mercado de trabalho médico. Ela é 

estrutural complexa. formada por 

uma 

um 

construç~o 

conjunto de 

histór-ico

relaçeles 

econômicas. juridico-politicas e ideológicas que estabelecem seus 

pratir::antes dentro da sociedade" (1988:7). 

Também a autonomia n~o pode ser entendida enquanto restrita 

formas privilegiadas pela Corporaç~o Médica para o exercicio 

profissional. Este é apenas uma de suas dimensôes. ou a forma 

por onde passam suas reinvidicaçôes politicas e 

c o t- po r C! t i v as. EIC! refere-se também. e esse é o principal 
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aspecto, à forma como se desenvolveu a organizaç~o social da 

pr~tica médica. A medicina como a conhecemos é uma construç~o 

tipicamente capitalista e o trabalho médico, nesse modo de 

deve responder às bases econt'lmicas e ideológicas 

necessárias ao seu desenvolvimento. 

É nesse sentido que julgamos necessário rever a autonomia 

enquanto 

medicina 

dialeticamente referida tanto às caracteristicas da 

no capitalismo, como ao significado que toma para a 

Corporaç~o, ou seja, sua representaç~o ideológica. 

Tomadas essas duas dimens~es, deixa a autonomia de se 

restringir a uma dada forma de exercicio profissional passada 

ou presente, onde sua recriaç~o é entendida como defesa de 

interesses corporativos ou mesmo interesses de classe. 

também de se restringir a aspectos éticos existentes em si, 

Deixa 

onde 

sua representaria a defesa altruística de valores 

inerentes à profiss~o. Mesmo podendo expressar quaisquer dessas 

formas, é a autonomia mais ampla e anterior a elas. 

Se a autonomia encontra formas de recriaç~o, é porque existe 

uma base material que a suporte. E essa é, ao nosso ver, dada 

pela modalidade atual de organizaç~o social da prática médica 

ou modelo médico vigente -, que permite sua adequaç~o, reproduç~o 

e reordenamento. E isso porque. apesar dacomplexificaç~o, 

extens~o e em alguns casos coletivizaç~o da assistência, a 

organizaç~o social da prática n~o logrou alterar sua matriz 

b~sica, qual seja, a privacidade da prática médica clinica, 
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curativa e individualizada. Mais do que isso~ a tem estimulado, 

enquanto uma organizaç~o tipicamente de mercado. E nesse sentido 

a manifestaç~o da autonomia propicia o modelo médico vigente. 

Do ponto de vista da representaç~o ideológica da 

Corporaç~o, a autonomia traduz a existência de caracteristicas 

intrinsecas à profiss~o - uma área especifica de saber e técnicas 

baseados em um rol de normas éticas que os sustentam e 

justificam cuja exclusividade e controle representam a 

condiç~o de possibilidade para a manutenç~o da preponder~ncia e 

indispensabilidade do profissional médico no trato à doença e na 

recuperaç~o da saúde. 

Ao referir-se à essência privada da prática médica~ a 

autonomia é concomitantemente requerida e reprimida pelo modelo 

médico vigente. Assim, ela se encontra absolutamento presente no 

cotidiano do exerci cio médico e perpassa o conjunto dos 

profissionais~ influenciando a confecç~o de diferentes 

interesses. projetos e estratégias. Constitui-se portanto em 

importante elemento tanto de coes~o quanto de dissenso. sendo sua 

recrj.=!ç~o altamente contraditória e conflituosa para a 

Corporaç~o. 

(*1 Ideologia implica aqui em um conjunto de idéias que 
interpreta o real e serve de instrumento para nele intervir. 

Pelo discutido até aqui, fica claro que n~o adotamos as 
rloçôes clássicas ao método histórico - estrutural. Tanto a 
mrlrxista de falsa consci~ncia (deformaç~o da realidade), onde a 
ideologia seria a ideologia dominante, quanto á do marxismo 
leninismo, de ideologias de classe. Mesmo concordando que o 
fenemeno ideológico nossa expressar as duas, n~o se resume a 
pIas. Dada a complexidade das relaçôes nas sociedades 
contpmpor~neas, sua aplicaç~o à análise de grupos ou setores 
sociais seria em extremo mec~nica. Mesmo parecendo redundante. 
cabe o esclarecimento. já que o conceito segue sendo utilizarlo 
para diversas aplicaçôes, sem delimitaçôes prévias. 
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Autonomia e matriz privatista da prática as bases da 

ideologia médica 

Enquanto decor-r-entes das r-elaç~es sociais de pr-oduç~o, a 

medicina obtém sabidamente, para per-iodos hist6r-icos diver-sos, 

car-acter-isticas também diver-sas. A essas 

configur-açbes é o que entendemos como modalidades de 

difer-entes 

or-ganizaç~o 

social da pr-ática médica. Ou seja, um conjunto hegemelnico de 

pr-incipios que dá conta do que r-epr-esenta o homem na sociedade, 

r-elativamente às condiçbes de debilidade e normalidade para o 

exerci cio de suas atividades sociais. aos quais correspondem 

determinadas práticas. reconhecidas e reproduzidas como formas 

privilegiadas de intervenç~o para a manutenç~o dessa normalidade 

e/ou afastamento da debilidade. 

r'lesmo que possamos afirmar que finalidade estrutural 

básica da Medicina no capitalismo seja a manutenç~o e 

da força de trabalho, esta se encontra em um tal nível de 

abstraç~o que, se nos é impossivel aqui negá-la, certamente é de 

pouc,~ utilidade para compreendermos os mecanismos que regem a 

org2nizaç~0 social da prática médica na atualidade. 

Duas outras dimensbes já bem conhecidas, se consideradas, 

tornam por demais complexos esses mecanismos. Por um lado o 

fenómeno relativamente recente, mas altamente transformador, que 

é 2 utilizaç~o do setor saúde como campo de reproduç~o e expans~o 

capitalista. E por outro lado. a participaç~o do Estado. 
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o pr-imeir-o fen~meno pode ser- consider-ado atualmente como 

elemento t~o ou mais deter-minante estr-utur-almente que a 

manutenç~o e r-epr-oduç~o da for-ça de tr-abalho. N~o s6 por- sua 

indiscutível import~ncia nas r-elaç~es de pr-oduç~o, como também 

pelo fato de que o capitalismo já alcançou niveis que per-mitem 

cumpr-ir- as finalidades refer-entes à força de tr-abalho de for-ma ao 

menos satisfatór-ia e relativamente estável <*). 

Já a par-ticipaç~o do Estado, mesmo n~o podendo ser-

consider-ada uma finalidade, tor-nou-se de tal for-ma uma 

necessidade e r-elaciona-se de maneir-a t~o impositiva aos outr-os 

dois elementos, que poder-iamos car-acter-izá-la se n~o como 

estr-utur-al. ao menos como estr-utur-ante das condiç~es de exer-cicio 

da medicina no capitalismo atual. 

Há entr-etanto um outr-o elemento, que COll S i de r-amos 

fundamental na compr-eens~o da din~mica de r-elacionamento entr-e 

aqueles outr-os e sua consequente inter-venç~o em aç~es concr-etas 

no cuidado saúde e no tr-ato à doença. Implica rlo car-áter-

pr- i '/,'1r10 ou matriz pr-ivatista da pr-ática, fundamental na 

composiç~o ideol6gica da autonomia par-a Cor-por-aç~o Médica. 

Enquanto r-efer-ida à essência do capitalismo, a matriz 

privatista da pr-ática médica tem sido elemento pr-edominante na 

(t) Como discutimos no capitulo anter-ior-, o fato de em 
deter-mioados paises as condiç~es de cuidado à saúde estar-em longe 
daquelas dos paises avançados, n~o contr-ar-ia essa afir-maç~o. 
Esses baixos niveis em ver-dade cumpr-ir-iam o gr-au requer-ido p~las 
condiç~es econemicas inter-nas, dependendo sua mudança de 
condiç~es essencialmente politicas. 
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medicina nesse modo de p~oduç~o. Ela é fundado~a e justificado~a 

de uma concepç~o utilita~ista e individualista do homem e da 

vida. cuja base cientifica é o pa~adigma da clinica. 

A vida~ como tendo sentido em si mesma~ havia sido o 

p~incipio básico da ~az~o ~enascentista pa~a ~eagi~ 

~eligiosidade da Idade Média, at~avés da ~ecupe~aç~o 

estudiosos 

Hipóc~ates 

da Antiguidade (Coe, 1979). Contudo, é ainda 

que a medicina encont~a as bases pa~a a sepa~aç~o 

homem de sua doença e pa~a o p~ivilegiamento desta segunda; 

à 

dos 

em 

do 

pela 

submiss~o que imp~e ao homem pa~a com o médico e a medicina. 

Esta deixa de se~ um assunto coletivo como na Antiguidade para 

to~na~-se individual e de aco~do com os p~eceitos do humanismo 

(C I av~eu I. 1983). 

A consolidaç~o do capitalismo reque~e~ia a unidade da 

racionalidade com a vis~o utilita~ista do homem. A vida de novo 

deixaria de te~ sentido em si, passando a se~ entendida enquanto 

relacionada à sua inserç~o na sociedade e nesta principalmente ao 

trabalho. 

Coerentemente à essa concepç~o, o paradigma clinico tratou 

de separar o homem de sua doença. entendida como manifestaç~o 

individual e desviante de uma no~malidade que lhe é externa. 

Para sua recuperaç~o, desenvolveu-se a clinica na necessidade de 

intervenç~o sobre esse desvio-doença que, manifesto privadamente, 

requereria também uma intervenç~o privada. 
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A clinica, consubstanciada no ato terap@utico, requer um 

praticante singular, possuidor de um saber e técnicas que 

permitam a identificaç~o de um mal singular em um objeto também 

singular. Exige portanto uma relaç~o essencialmente privada, 

cujo produto é de exclusivo juizo e valor desse praticante. 

É esse papel o que, ao nosso ver, forma a base ideológica da 

autonomia do trabalho médico para a Corporaç~o, que 

indispensabilidade e preponder3ncia do profissional 

implica 

médico 

na 

no 

trato à doença e na recuperaçâo da saúde. Essa premissa é o "ato 

fundador" da ideologia médica que, segundo Ricouer (1988), 

permite a um grupo social conferir a si próprio uma ~magem, no 

sentido de perpetuar esse ato. 

Entretanto, há que se diferenciar a ideologia da Corporaç~o 

r'léd i ca • do que Clavreul chama de ideologia da medicina ou 

discurso médico. Para o autor, a ordem médica existe em si 

mesma, independentemente da concepç~o que dela fazem ou possam 

fazer aqueles que dela se servem. Ela se constitui em crença mais 

do que qualquer crença religiosa. pois faz parte 

do nascimento à morte avalizada que é n~o 

efict3cia que medicina pode oferecer. mas 

da vida 

tanto 

pela 

das 

pela 

sua 

cientificidade (verificabilidade). Cientificidade essa que se 

baseia em uma separaç~o cada vez maior entre a doença daquilo que 

o interessado sente dela (1983:44). 

o discurso médico prescinde assim da consciência da doença 

para firmar-se e ao contrário, é ele quem passa a defini-la. "N~o 

é uma tomada de consci@ncia do interessado que permite a 
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constituiç~o do saber médico, é, ao contrário, a exist~ncia desse 

saber que permite a tomada de consci~ncia ... " (1983:45). Nesse 

sentido, a medicina n~o só despossui o doente de sua doença, como 

também destitui o médico, "chamado a calar seus sentimentos 

porque o discurso médico exige" (1983:49). médico-

doente é substituida por outra, instituiç~o médica-doença. 

Para o mesmo autor, a ideologia da medicina contemporanea 

funda-se na naturalidade do desejo de curar da humanidade, onde o 

médico é a representaç~o dessa naturalidade, enquanto possuidor 

desse desejo de curar. 

A Corporaç~o Médica cabe portanto a reproduç~o do discurso 

médico hegem~nico, mas traduzido em uma compreens~o própria, que 

os impeça de questionar os próprios preceitos do discurso que os 

informa. A ideologia da Corporaç~o. que tem no monopólio do 

saber e técnicas e consequentemente na autonomia o "ato 

fundador". tem o intento de mantê-la coesa e homogênea. Enquanto 

um grupo diferente e fechado aos que dela n~o fazem parte. Sua 

unidade se fundamenta em partilhar um saber e 

comuns (C I avreu 1 : 1983) . 

Essa 

ideologia 

homogeneidade e coes~o 

que as sustenta quanto 

permitem 

enfrentar 

um vocabulários 

tanto manter a 

as modificaçC:les 

(reinterpretaçC:les) necessàrias ao discurso médico. para adaptar-

se às novas funçC:les técnicas dadas à Corporaç~o. assim como 

o desconhecimento proveniente do distanciamento cada 

vez maior médico-doente (Clavreul:1983). 
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Ricouer (1988) aponta que um dos mecanismos da ideologia é 

operar no sentido de limitar as possibilidades de interpretaç~o 

referentes ao "ato fundador". E isso porque, para ser efetiva, 

a ideologia deve ser n~o-reflexiva e n~o-transparente. Ela é 

algo em que os homens habitam e pensam mais do que uma concepç~o 

que possam expressar. Opera atrás de nós, mais do que a temos 

diante de nós. 

De 

prática 

acordo a modalidades diversas de organizaç~o social da 

médica, a ideologia da autonomia teve que ser 

reapropriada e adaptada para as formas que permitissem manter o 

"ato fundador", sem entretanto questioná-lo. 

A associaç~o da autonomia á medicina liberal é expressiva 

nesse sentido. Segundo Nogueira. a express~o medicina liberal é 

bem posterior à sua exist~ncia enquanto tal. A forma liberal 

precede em muito o termo. o que leva a crer que foi necessário a 

exist~ncia de uma forma diferente dela. "marcada pelo vinculo de 

assalariamento. seja pelo Estado. seja por empresas privadas e 

entidades assistenciais dos trabalhadores" (1988:3). Apesar de o 

autor colocar oposiç~o aqui como representada pelo 

assalariamento, acreditamos que o tipo de ocupaç~o representaria 

só a ausência na determinaç~o do preço do trabalho. mas 

t.ambém. e principalmente, a possibilidade de perda de controle 

exclusivo sobre sua prática. ~ o próprio autor quem coloca que a 

partir daquela diferenciaç~o. é a medicina liberal relacionada ao 

exerci cio profissional "com autonomia técnica e econômica nas 

clinicas ou consultórios privados de cada profissional". 

Acrescenta que "é liberal porque é livre de laços de subordinaç~o 
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a uma autoridade ou chefe, liberal porque se baseia numa escolha 

livre pelos pacientes" (1988:3-4)grifos nossos. 

Com a entrada de novos ofertantes de serviços médicos, a 

autonomia toma o sentido n~o apenas técnico, como também econOmi-

co. E n~o exclusivamente pelo apelo da renda, mas pela 

possibilidade de que esses intermediadores pudessem interferir na 

da prática. o inicio da intervenç~o estatal, das determinaç~o 

instituiçÔes filantrópicas e de profissionais n~o alteravam 

significativamente os ganhos econOmicos; tanto pelo caráter dos 

serviços prestados~ como pela clientela atingida. 

Essa nova modalidade de organizaç~o da prática médica em 

verdade já 

( 1988) , ser 

hegemónica 

médicos. 

a 

n~o pode, acompanhando o raciocinio de Nogueira 

considerada como liberal, apesar de ser ainda 

forma liberal de exerci cio da medicina pelos 

A partir de ent~o, percebe-se o conflito entre as funçeles 

ideológicas e económicas destinadas aos médicos. e a forma como 

s~o [Jor eles apropriados. N~o à toa é com a entrada, mesmo 

modesta, do Estado e outras instituiçeles, que irá se intensificar 

o pt-ocesso de constituiç~o das organizaçêles médicas. Pela 

necessidade de associaç~o de um saber e técnicas a uma dada área 

e~clusiva de intervenç~o prática. Dai o sentido de profiss~o. 

Pereira Neto 

demonstram como o 

representativas 

e Maio (1992) e Belmartino 

processo de constituiç~o 

dos médicos. no Brasil 
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respectivamente, esteve associado à contextos identificados pelos 

próprios como de "cr-ise". No Br-asil, a cr-iaç~o do Sindicato dos 

Médicos em 1927 r-espondia às mudanças na estr-utur-a de saúde, com 

a entr-ada do Estado nas atividades de saúde pública. A "cr-ise" 

er-a identificada com a aus~ncia de uma àr-ea exclusiva de saber- e 

pr-àtica, 

mer-cado 

par-a o que passa a ser- fundamental o contr-ole 

de tr-abalho. E este ir-ia incluir- exig~ncias 

sobr-e o 

par-a o 

exer-cicio pr-ofissional (contr-a o "char-latanismo"), o contr-ole 

sobr-e o ensino médico e as pr-imeir-as iniciativas de inter-fer-@ncia 

na r-emuner-aç~o dos assalar-iados (Per-eir-a Neto e Maio 1992). 

Na fase de "consolidaç~o institucional" do Sindicato 

(Gadelha apud Per-eir-a Neto e Maio. 1992). seus membros elaboram o 

código 

Estado 

de deontologia médica e ética profissional e levam 

suas 

tr-einamento 

r-einvidicaçêles 

pr-ofissional e 

básicas: 

contr-ole 

controle do ensino 

do cur-andeir-ismo. 

ao 

e 

Além 

também de articularem acordos com farmacêuticos para controle de 

propaganda dos pr-epar-ados (Per-eira Neto e Maio. 1992:111). 

A leitura desses autores per-mite também visualizar que as 

transformaçeles impostas ao trabalho médico já ent~o propiciaram 

conflitos ao inter-ior- da Corporaç~o. tendo sido a do 

próprio sindicato uma tentativa ele atuar em áreas que as 

entidades de ent~o (Academia Nacional de Medicina e Sociedade de 

r'1edicina e Cirurgia do Rio de Janeiro) n~o abarcavam. por sua 

confOrtável situaç~o de proximidade aos interesses dominantes. 

Edler et alli (1992). em estudo sobre o ensino médico entre 

o final do século XIX e inicio deste. procuraram demonstrar as 
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dificuldades de profissionalizaç~o dos médicos. Alerta para o 

fato de que a proximidade ao poder n~o se deu sem conflitos, 

negando uma vis~o comum nos trabalhos sobre a Corporaç~o. onde 

estes s~o vistos sempre como representantes incontestes do poder 

dominante. o fato de possuirem a arte de curar e prestarem 

serviços à Corte, n~o garantia de pronto o atendimento de suas 

reivindicaçôes. 

Havia em verdade um conflito permanente entre a inserç~o dos 

médicos na ordem politica dominante e as tentativas de 

profissionalizaç~o. o aspecto intelectual n~o garantia por si 

posiçÔes diferenciadas. Obviamente n~o fugiam das regras 

vigentes no processo politico-clientelismo e patrimonialismo -, o 

que era contraditório ao estabelecimento profissional 

princípios éticos que negavam aquelas condutas. Viviam 

segundo 

portanto 

entre a conciliaç~o e a negaç~o do poder estabelecido (Edler e 

a 1 li, 1992). 

Belmartino (1988). analisando o processo Argentino, mostra 

semelhanças na consolidaç~o da Corporaç~o Médica. onde uma 

de "crise" é identificada pelos médicos. sendo 

necessária a garantia de uma área de intervenç~o e 

privilegiada nos aspectos atinentes à saúde. Aqui 

própria 

também 

existência de um saber e técnicas específico n~o garantiam por si 

esse monopólio, que deveria ser referendado pelo Estado. A 

autora aponta para a relaç~o estreita e necessária entre o 

desenvolvimento desse saber e técnicas como condiç~o para a 

garantia de um espaço autOnomo e exclusivo. A "crise" vivida 

século pelos médicos argentinos nas primeiras décadas deste 
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decorreu de sua incapacidade de intervenç~o diante dos problemas 

crescentes provenientes da urbanizaç~o e modernizaç~o, para o que 

concorriam os curandeiros e para- médicos. 

Sem dúvida, como lembram Edler et alli (1992), os trabalhos 

que tratam das organizaçe3es médicas têm como perspectiva 

analitica a quest~o do poder e da dominaç~o politica. Apesar de 

sua incontestável import~ncia, os aspectos relativos ao saber e 

prática médica, sob essa ótica, s~o sempre relacionados à 

e manutenç~o do poder dominante. Já os trabalhos que 

procuram analisar esse processo a partir da Corporaç~o. s~o em 

geral historiografias apologisticas ao papel dos médicos (Edler 

et alli, 1992) (*). 

A diferenciada que os médicos conquistaram na 

sociedade moderna decorre de uma legitimidade dada menos a eles e 

obviamente mais às finalidades que a medicina oferece. o que o 

sistema avaliza s~o secundariamente os médicos e prioritariamente 

a forma de praticar a medicina e os recursos que ela traz ao seu 

desenvolvimento. 

Essa legitimidade e distinç~o n~o foi, e permanece n~o 

sendo. um processo linear e evolutivo. Sua especificidade é que. 

diferentemente de todas as outras profiss~es (pela import~ncia 

social de sua área de intervenç~o). as relaç~es entre saber e 

(*) Quanto a isto. infelizmente n~o temos ainda no Brasil. como 
encontramos na produç~o acadêmica da maioria dos paises, análises 
históricas criticas sobre a constituiç~o e evoluç~o de nossa 
Corporaç~o. Os trabalhos citados de Pereira Neto e Maio (1992) e 
Edler et alli (1992). assim como a produç~o que vem desevolvendo 
a Casa Oswaldo Cruz. da Fundaç~o Oswaldo Cruz. parecem caminhar 
neste sentido. 
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técnica, prática e poder s~o interdependentes, conflituosas e por 

vezes contradit6rias entre si. 

A condiç~o de possibilidade de manutenç~o de uma área 

exclusiva de intervenç~o passa pela necessidade de separar, ao 

plano ideol6gico, saber e técnica das formas de exerci cio 

profissional; como constituidos em niveis diversos. Ficando 

assim saber e técnica como de propriedade exclusiva dos médicos e 

o exerci cio profissional como decorrente da intervenç~o externa. 

Schraiber distingue 

profiss~o: "entende-se 

analiticamente prática 

por prática técnica a 

técnica 

dimens~o 

e 

do 

trabalho médico que realiza a aç~o transformadora do objeto desse 

trabalho, e entende-se por profiss~o ou prática profissional a 

daquela intervenç~o sob formas socialmente disposiç~o 

determinadas de organizaç~o da produç~o de serviços médicos" 

(1988:42). 

Acrescenta ainda, sobre essa separaç~o, o que consideramos 

fundamental na construç~o ideológica da autonomia e sua traduç~o 

caráter em formas concretas pela Corporaç21o: "O 

técnico da intervenç210 médica é concebido como derivado 

exclusivamente das propriedades naturais de seu objeto de 

trabalho. depurando, portanto, a concepç21o de prática técnica que 

elabora, de qualquer participaç210 do social. Vale dizer que se 

elabora assim uma ordem do dever-ser. ou um ideal de prática 

(técnica) , constituída t~o somente por uma prática fundada em 

pr-ocedimentos tidos como independentes do social. É: desse modo 

que, como ideal de profiSS2lo", ou seja, como forma "necessária e 
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adequada" de or-ganizar- socialmente a pr-oduç~o naquela pr-ática, o 

pensamento médico for-mular-á uma or-dem que esteja fundamentalmente 

subor-dinada ao ideal de pr-ática" (1988:43). 

A contr-aditor-iedade intr-inseca à ideologia da autonomia 

consiste em que ela pr-ocur-a manter-

desenvolvimento da or-ganizaç~o social 

paulatinamente desagr-egar-. Ao se basear-

agr-egado o que 

da pr-ática 

na exclusividade 

o 

ir-á 

do 

médico sobr-e o saber- e a técnica, ela r-eifica a expr-opr-iaç~o 

pr-ogr-essiva 

or-ganizaç~o 

desse saber-

da pr-ática. 

e técnicas por-

E pr-incipalmente 

novas modalidades de 

n~o questiona suas 

or-igens e finalidades. É nesse sentido que os médicos cumpr-em 

mais exemplar-mente o papel de r-epr-odutor-es das finalidades da 

medicina no capitalismo. 

A for-ma concr-eta que toma essa contr-adiç~o é que, par-a 

manter- a ideologia da autonomia, os médicos ter-~o que r-ecr-iá-Ia 

aonde ela n~o pode ser- questionada. Quanto mais excluidos da 

deter-minaç~o da pr-ática, tender-~o a r-epr-oduzir- a autonomia nos 

espaços politicos, institucionais e pr-incipalmente atr-avés de 

da for-mas de inser-ç~o no mer-cado. Entr-etanto, dependendo 

for-maç~o social e de como nela se or-ganiza a pr-ática médica, essa 

r-epr-oduç~o 

demandantes 

poder-á 

dos 

pr-ofissionais. 

Esse é ao 

tomar- uma feiç~o per-ver-sa. E n~o só 

ser-viços médicos, como par-a os 

nosso ver- o caso do Br-asil, que 

visualizado 

Sanitár-ia. 

no pr-ocesso de for-mulaç~o da politica da 
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Prática privada e coletivização da assistência 

público x privado na Reforma Sanitária 

a antinomia 

Em sua origem (ou antecedentes), o processo da Reforma 

Sanitária parte exatamente de uma profunda crítica à organização 

social da prática médica e ao que tratamos aqui como seu elemento 

central, a matriz privatista da prática. Contudo, esse elemento 

deixa de orientar o conjunto de propostas que conformariam a 

politica da Reforma Sanitária. Essa caracteristica seria 

fundamental na atuação da Corporação Médica, pois é em torno 

dela que se dariam as contradições desta com o processo 

reformador, conformando um grau de publicizaçào negativo. A 

autonomia, como vista aqui, será a expressão dessa contradição, 

ou seja, da dificuldade de realização de um senso público ao 

interior de uma prática essencialmente privada. 

Como discutido no primeiro capitulo, de uma proposta de 

transformação estrutural da assistência à saúde, o processo da 

Reforma limitou-se à uma reorganização do setor. Se isso, como 

apontamos, deveu-se a fatores politicos da conjuntura de então, 

decorre também da concepção de saúde que informava o projeto 

reformador, cuja origem está no paradigma da Saúde Coletiva. 

g ainda na década de 70 que se inicia a conformação do 

paradigma da Saúde Coletiva, e se insere em um conjunto de 

mudanças importantes na reconceitualização da diretrizes 

relativas à saúde. A ainda presente guerra fria e o perigo sempre 

iminente de conflitos sociais na América Latina, a par das 
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experi9ncias de socialização capitaneadas pela então União 

Soviética e por Cuba, levaram a Organização Mundial de Saúde 

-OMS- e sua filial latino-americana Organização Panamericana de 

Saúde -OPS-, a financiar soluções atenuantes na área de saúde. As 

conferências de Cuenca (1972) na América Latina e Alma-Ata (1978) 

na Europa são marcos na tentativa de lidar com o necessário 

reconhecimento da interferência das condições sociais na 

situação de saúde de diversos paises. E a partir de um 

pressuposto de racionalidade de custos, criar modelos 

simplificados de atenção à saúde, com participação da comunidade, 

a serem adotados como politicas setoriais. 

No Brasil, ainda sob o regime ditatorial, 

iniciam-se com os departamentos de Medicina 

esses programas 

Preventiva em 

diversas universidades. Criados a partir da Reforma Universitária 

de 1969, tinham a função de associar o ensino às necessidades de 

desenvolvimento do pais. Parte do processo de modernização 

autoritária , visavam voltar o ensino para o sistema de saúde, 

segundo os principios de "eficiência, modernização, flexibilidade 

administrativa e formação de recursos humanos de alto nivel" 

(Fleury Teixeira et alli,1988:58). 

Estimulados pelo governo mas financiados por órgãos 

internacionais, passaram a surgir desses departamentos estudos 

que articulavam modelos de atenção primária e simplificada com 

propostas assistenciais abrangentes, passiveis de cobrir os 

diversos niveis de atenção. 
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As experiências de medicina comunitária promovidas pela OPS 

inscreviam-se no padrão analisado por Donnangelo (1979), onde a 

prática alternativa era o central. Visando a atenuação de 

conflitos via racionalização de custos e simplificação de 

recursos, essas experiências vinham como "forma de prestação de 

serviços, antes que como um campo sistematizado de principios" 

(Fleury Teixeira et alli,1988:61). A sistematização decorreria 

exatamente da análise crítica dessas experiências de medicina 

comunitária, a partir do reconhecimento de suas limitações frente 

à realidade nacional, onde predominava uma situação precária, mas 

decorrente de um modelo excludente de assistencia. 

Simultaneamente, fazia-se também a critica à medicina 

preventiva (Arouca,1975) (*), paradigma médico não hegemônico 

prevalente até então que, partindo da própria medicina, localiza 

o encontro desta com a política e reconhece neste encontro o seu 

próprio limite. 

(*) Nascida nos Estados Unidos, a medicina preventiva teve como 
ponto de partida a crítica à prática médica, que vinha se 
tornando altamente custosa e nem por isso mais eficiente. 
Entendia que sua transformação deveria ser feita através do 
ensino médico, para o estabelecimento de uma nova "atitude" do 
profissional frente ao paciente, ã comunidade e às próprias 
instituições médicas. Mais do que um discurso sobre a prática, 
configurou-se no que Arouca definiu como um movimento 
ideológico" de mudança dessa prática. Entretanto, enquanto tal, 
"representou uma leitura liberal e civil dos problemas do 
crescente custo da atenção médica nos EUA e uma proposta 
alternativa à intervenção estatal, mantendo a organização liberal 
da prática médica e o poder médico" (1975:239). 
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Os trabalhos de Donnangelo (1979) e Arouca (1975) marcam 

no Brasil o inicio da trajetória do paradigma da Saúde Coletiva. 

Configura-se a partir do saber, uma concepção que associa o 

reconhecimento das determinações sociais do processo saúde-

doença - apontando os limites do saber e práticas médicas 

dominantes com o reconhecimento das relações de poder 

que os reproduzem. Ou seja, a partir da critica ao saber médico 

dominante, esta concepçao procura localizar historicamente, em 

nossa formação social, as formas de reprodução desse saber, 

identificando um complexo de relações politicas e ideológicas 

garantidoras de um também complexo aparato institucional-legal, 

responsável pela situação de exclusão de acesso à saúde pela 

maioria da população. 

A apropriação dessas condições históricas específicas fez 

com que a Saúde Coletiva tivesse no Brasil um desenvolvimento 

peculiar em relação a outros países, principalmente da América 

Latina, cuja influência foi também crucial na conformação do 

paradigma.(*) Foi aqui onde, do ponto de vista teórico, mais se 

avançou na busca de um elo que partindo do reconhecimento das 

determinações sociais do processo saúde-doença, associasse o 

sanitêrio e o político. Essa associação é fundamental na 

concepção de saúde que conduziria a Reforma. 

------------------------------------------
<*) Enquanto aqui a denominação é de Saúde Coletiva. nos outros 
países é de Medicina Social. Embora comumente tratad~s como sendo 
o mesmo, ao nosso ver só o são quando relacionados à incor'poração 
do método histórico-estrutural à área de saúde. 
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Do ponto de vista acadêmico, enquanto em outros paises havia 

já uma grande tradição em epidemiologia social, vertente 

importante na constituição da Medicina Social, aqui tínhamos uma 

produção mais significativa nas áreas de sociologia e política. 

Por outro lado, aqui a Saúde Coletiva cresce no período da 

transição à democracia, estimulando a produção científica na 

área. 

Outro fator fundamental foi sem dúvida o fato de serem 

membros de esquerda os principais teóricos da Saúde Coletiva, o 

que fez com que houvesse um intercâmbio entre o acadêmico e as 

atividades políticas que desenvolviam - nas universidades, nas 

instituições do setor e mesmo nos partidos políticos então 

clandestinos. Nas universidades, a atividade acadêmica era 

também prática política, já que este representava um dos poucos 

espaços onde alguma resistência contra o regime autoritário era 

possível. Nas instituições do setor saúde, a participação desses 

membros é bem menor e se intensifica exatamente a partir de 

programas que agregavam iniciativas técnicas com acadêmicas. Essa 

convivência "clandestina" ao interior de instituições formais e 

tendo o viés acadêmico como pano de fundo estimulou a busca de 

alternativas ao regime, a partir de um suporte cientifico. 

Paulatinamente concretiza-se a noção de que a situação de 

exclusão no acesso à saúde é mais decorrência do modelo politico 

imposto pelo regime militar - que privilegiou a privatização da 

assistência comprometendo o atendimento às demandas ao mesmo 

tempo que deteriorou profundamente o padrão de vida da população, 
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debilitando suas condições de saúde -, do que propriamente pelas 

características excludentes do saber médico prevalente. Não que 

este devesse ser prioritário ou que tenha sido considerado como 

deslocado da modalidade de organização da prática médica. Mas em 

algum momento desse processo ele é secundarizado e posteriormente 

mesmo esquecido. 

Estivemos bastante tentados a procurar se ao interior da 

Saúde Coletiva haveria fatores que explicassem o desenvolvimento 

de uma concepção de saúde que mantem o caráter privatista da 

prática médica, independentemente dos fatores conjunturais que 

identificamos e da peculiaridade do desenvolvimento do paradigma 

no Brasil, que esta intrinsecamente relacionado ao processo da 

Reforma. Como já por várias vezes reiterado, a associação entre 

saber, política e ideologia é uma característica constante nesse 

processo, sendo dificil separá-los. Consistem no que Fleury 

Teixeira chama de partes constitutivas do movimento sanitário 

(1987). Essa associação foi sem dúvida o que permitiu o amplo 

movimento da Reforma, cujo alcance não se verifica em tempos 

recentes em outras áreas tradicionalmente consideradas como 

sociais. 

Em verdade, poderíamos também aferir que essa associação 

teria representado a radical idade do próprio ~aradigma, pela 

central idade que toma o social na determinação da doença, 

orientando a concepção de saúde e as possibilidades para seu 

alcance. 
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Dâmaso argumenta que o paradigma da Saúde Coletiva teria 

representado uma terceira ruptura no saber médico, posterior às 

outras duas analisadas anteriormente por Arouca; contudo, 

questiona se a apropriação do social feita aqui, não teria da 

mesma forma conseguido ultrapassar o saber organicista (1989). 

A primeira grande ruptura na história do 

(Arouca apud Dâmaso,1989) dá-se pelo rompimento 

higienista e curativa dominante pela medicina 

saber médico 

da tradição 

preventiva. A 

necessidade de expansão da assistência requer a preservação da 

saúde, implicando na entrada do social no saber. Essa entrada no 

entanto não rompe os limites do paradigma clínico, mas sim 

estende-o de atividades curativas para preventivas (Dâmaso,1989). 

A segunda ruptura implicou no consequente esgotamento das 

possibilidades da medicina preventiva, quando esta se depara "com 

obstáculos da prática, já que não se mostra apta a atuar sobre os 

determinantes sociais que ideologicamente ela reconhece" (Arouca 

apud Dâmaso,1989:81). 

Em verdade, ao localizar o processo de saúde e adoecimento 

como determinados socialmente, o paradigma da saúde coletiva 

incorre ao nosso ver em uma "absolutização do social". Mesmo 

partindo de uma crítica à matriz privatista da prática médica, 

situa sua transformação como dependente de mudanças localizadas 

externamente a ela. Se as condições sociais são responsáveis 

pelos aspectos relativos à doença e à saúde, a alternativa 

encontra-se na transformação dessas condições. Assim a saúde é 

relacionada a um estado de ausência dessas condições reconhecidas 
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como determinantes da doença. Mesmo assumindo saúde e doença como 

partes de um mesmo processo, estas se contrapõem, na medida em 

que a concepção de saúde passa a ser o oposto da concepção de 

doença. De um organicismo do individuo, passa-se a um organicismo 

do social; de uma redução do indivíduo ao orgânico, para uma 

redução do indivíduo ao social. 

Ao procurar romper com o saber médico dominante, a Saúde 

Coletiva identifica um conjunto de relações de poder cuja 

complexidade e abrangência só são pass1veis de superação pela 

alteração dessas relações. Em uma curiosa interação tese-

antítese, esse mesmo saber é preservado. A concepção social do 

processo saúde-doença altera o lugar de realização excludente 

desse saber e leva ao coletivo a possibilidade de superação dessa 

exclusão, através da coletivização da assistência. Em verdade uma 

extensão do mesmo saber para todos. Como se exorcizado de seus 

males, democratizado, ele pudesse efetivamente oferecer saúde. 

Esse momento onde a coletivização da assistência passa a ser 

prioritãria é sem dúvida jã resultado da interação entre saber, 

prAtica politica e a ideologia. Contudo, não se pode dizer que 

seja decorrente de imposições politicas; ou seja, que tenha sido 

o caminho possivel diante dos diferentes interesses dispostos na 

sociedade ou mesmo no setor saúde. Desde muito 6edo a concepção 

de saúde que informa o processo da Reforma é mais decorrente de 

uma concepção de alteração das relações de poder. E provavelmente 

tenha sido ai onde se deu a radicalidade do paradigma: por sua 
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apropriação pela prãtica politica e pela ideologia. 

É ainda no Projeto Montes ClarosC*), reconhecido como 

primeiro passo do processo da Reforma, que se configura a noçS.o 

de que sem a alteração das relações de poder, não haveria como 

garantir saúde para a população. O sucesso do Projeto, altamente 

inovador do ponto de vista da assistência, se dá contudo menos 

pela eficiência do sistema proposto e mais pela capacidade que 

teve em demonstrar o grande potencial politico das questões 

relativas à saúde. E tornou-se por isso o palco a partir de onde 

se expande a proposta de um novo sistema de saúde, capitaneada 

por uma "rede" de pessoas comprometidas com a mudança, a maioria 

dos quais comporia o movimento sanitário. 

Neste Projeto jã era evidente o carãter excludente do saber 

médico, então cotidianamente vivenciado e criticado, assim como 

era percebida sua interação e reprodução discriminatória ao 

interior da estrutura dos serviços de saúde. Foi inclusive dessa 

interação que vieram os principais obstáculos ao desenvolvimento 

do Projeto. Sem dúvida a conjuntura repressiva do regime 

autoritãrio contribuiu para que uma alternativa de transformação 

social fosse priorizada. Contudo, os problemas que se 

----------------------------------------
(*)Desenvolvido como projeto-piloto da área de saúde pela 
Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais na região norte do 
estado, a partir de 1975. Recente pesquisa realizada pelo 
NUPES/ENSP/FIOCRUZ (1993) recupera a trajetória desse projeto, 
onde podem ser encontradas referências a outros trabalhos. 

136 



apresentavam então teriam sua solução relacionada à mudança na 

estrutura de poder, consubstanciada em proposta de reorganização 

geral do setor. 

Dentre as experiências que marcaram a reorientação das 

diretrizes na área de saúde na década, o Projeto 

foi o primeiro a formular uma proposta mais 

Montes Claros 

acabada de 

reorganização do setor, agregando soluções vivenciadas em outros 

similares. Essas iniciativas caminham no sentido da formulação de 

um sistema nacional de saúde, que englobe as atividades de 

prevenção e cura e que principalmente atenda universalmente toda 

a população. Para tanto, supõe a hierarquização e a 

descentralização dos serviços, a relação das diversas 

instituições de assistência, com um comando único e dotação de 

recursos unificada e a participação da comunidade. Por não serem 

iniciativas institucionais, os outros projetos não tiveram a 

mesma repercussão do de Montes Claros. E foi este o fator que 

finalmente impulsionaria a proposta de transformação social via 

saúde 

Estado 

a viabilidade de fazê-lo através das instituições do 

como discutimos no primeiro capitulo. a estratégia 

institucional. 

Diversas iniciativas posteriores. jã na década de 80, e 

consideradas como passos importantes no processo de formulação da 

politica da Reforma, iriam configurar avanços na conformação de 

um sistema de saúde universal. Destacam-se as AIS Ações 

Integradas de Saúde e o SUDS - Sistema Unificado Descentralizado 

de Saúde. Decorrentes das diretrizes do Plano CONASP (Conselho 
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Consultivo da Administraçao da Saúde Previdenciária) elaborado em 

1981, as AIS foram implementadas através de convênios com os 

estados de 1983 a 1987. O SUDS vem em 1987, já incorporando em 

parte as resoluções da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) 

e busca aprimorar a experiência das AIS na direção da Reforma 

Sanitária. 

Essa propostas (*) tem um percurso conflituoso, pois 

englobam estratégias diversas. A necessidade do Estado de rever 

as diretrizes para o setor, devido à crise financeira da 

Previdência Social; a tentativa dos setores tradicionalmente 

defensores do setor público em introduzir medidas que garantam 

seu funcionamento; os interesses privados principalmente do setor 

conveniado de garantir recursos. Paralelamente também o movimento 

sanitário, por dentro e fora do aparato burocrático, procura 

garantir medidas para o acesso universal. 

Assim, as propostas defendidas como medidas governamentais 

referem-se, do ponto de vista dos principios gerais, à ampliação 

de cobertura (posteriormente universalização), à garantia de 

acesso e à melhoria da qualidade no atendimento, defendendo para 

tanto a predominância do setor público. Do ponto de vista da 

estruturação e gerenciamento do sistema, estão a 

descentralizaç~o, a regionalização e a integração dos serviços e 

--- ------------------------------------------
(~) Sobre suas etapas, diretrizes e conteúdos especificas ver 
Mendonça (992). 
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ações, com ênfase na participação da sociedade civil e em 

políticas de aprimoramento e valorização dos recursos humanos. 

Já do ponto de vista da concepção de saúde, não há muito de 

inovador, além da preocupação com a recuperação das ações 

preventivas 

conhecido, 

Conferência, 

conjunto de 

em interação com as curativas. Em verdade, como 

é ainda na introdução das 

que a saúde é definida como 

resoluções da VIII 

o resultado de um 

fatores que englobam habitaçao, saneamento, 

alimentação, educação e trabalho. Enfim, em sendo tão ampla a 

concepção de saúde e abarcando de forma tão definitiva os 

domínios da vida individual, a reversão desses fatores estaria 

muito além das possibilidades de um sistema de saúde. E nesse 

sentido é que o caminho escolhido foi coerente; transformar as 

relações de poder em favor dos setores excluídos da sociedade, 

para garantir-lhes melhores condições de vida e fazer da saúde um 

palco privilegiado dessa transformação. 

Assim é que a proposta da Reforma é radical e extremamente 

progressista até o momento em que se transforma em política 

pública. Quando isso ocorre, ela passa a se limitar a uma 

reorganização do setor. Talvez sua instituição enquanto política 

pública tenha ido muito além do que previam seus defensores. O 

fato é que enquanto tal, ela passa a ser o mecànismo que deve 

orientar o garantimento da saúde dos cidadãos. Passa assim a 

conviver com os dilemas que a proposta não engloba e que em 

verdade jA se manifestavam em todo o processo de sua formulação . 
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A concepçao de saúde que informa o processo da Reforma é em 

verdade uma concepção de poder, onde primeiro saúde se iguala à 

democracia e posteriormente à VIII Conferência à cidadania. Essa 

concepção é o que permeia todo o processo de formulação da 

política da Reforma e sem dúvida alcança instalar na sociedade o 

sentido de que a saúde é um direito de todos. Contudo, a adesão 

à essa concepção não necessariamente se reproduz nas propostas, 

medidas e caminhos escolhidos. E isso porque enquanto a adesão à 

concepção se dá ao nível político-ideológico, os fatores que 

supostamente procuram traduzi-la dependem de uma adesão ao nível 

concreto dos diferentes interesses, ao que vimos chamando de grau 

de publicizaçll"o. 

A concepção de saúde investida na transformação social 

obscurece a relação umbilical da prática médica com a modalidade 

de organização social prevalente, ao mesmo tempo que reduz esta 

última à determinadas formas mercantilistas de assistência. 

Paralelamente, leva o direito à saúde como dever do Estado, que 

além de garantidor deve ser fornecedor, em um primeiro momento 

exclusivo (estatização total dos serviços) e posteriormente 

privilegiado, onde o estatal toma o sentido do público. 

Esses fatores alcançam a Corporação Médica em um momento 

peculiar e permeariam toda a trajetória das entidades que 

conetituem nosso estudo de caso, no periodo que coincide com o 

processo de formulação da política da Reforma. Esse momento, 

como veremos, implica em uma necessária revisão da prática 
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médica, assim como dos mecanismos políticos, institucionais e 

organizacionais de que dispõe a Corporação. O alcance e conteúdo 

dessa revisão será a tônica dos temas encaminhados pelas 

entidades e se dará em torno a projetos distintos, que se 

alteram no decorrer do período. 

Se a concepção de saúde como direito, voltada para a 

maioria da população, sendo o Estado responsável por seu 

garantimento, nao supõe a alteração do caráter privatista da 

prática médica; e se ao mesmo tempo se agudiza durante a década 

uma modalidade de organização da prática que estimula e 

privilegia esse caráter, mas retira a exclusividade e 

preponderância da Corporação na definição de suas diretrizes, sua 

atuação se dará no sentido de resgatar e proteger esse 

lugar, cuja expressão nas reivindicações e encaminhamentos é a 

recorrência à autonomia. Essa recorrência, por sua intrínseca 

contraditoriedade, será conflituosa e perpassará os diferentes 

projetos, comprometendo a ades~o ao projeto reformador. 
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CAPITULO III 

CORPORAÇAO E ENTIDADES MÉDICAS - ANALISE DE UMA TRAJETORIA 

Introduç~o 

Este capitulo constitui nosso estudo de caso em si 

Aqui trataremos de analisar a atuaç~o da Corporaç~o Médica no 

periodo de 1977 a 1989, frente ao processo da politica da Reforma 

Sanitária. 

Nossa análise, cabe reafirmar. n~o se baseará em uma 

comparaç~o dos posicionamentos da Corporaç~o frente à etapas, 

propostas e eventos considerados importantes no processo da 

Reforma, mas sim apreender a atuaç~o da Corporaç~o a partir de 

sua agenda de interesses e prioridades, através das entidades 

médicas. 

A ressalva é necessária. já que há um grande número de 

eventos e temas podem parecer deslocados do processo da Reforma. 

Sua manutenç~o contudo, visa cumprir metodologicamente o que 

(*, Os dados deste capitulo s~o em sua grande maioria parte da 
pesquisa "movimentos Sociais. construç~o de hegemonia e 
formulaç~o de politicas: um estudo sobre o movim~nto médico e os 
movimentos populares em saúde",realizado no Núcleo de Estudos 
Politico-Sociais em Saúde - NUPES da ENSP/FIOCRUZ, tendo como 
coordenadora geral Sonia Fleury Teixeira e coordenadora de 
projeto Silvia Gerschman. Quero registrar que a parte referente 
ao movimento médico teve inicialmente a coordenaç~o de Paulo 
Nascimento com quem, durante sua participaç~o, dividi a coleta 
dos dados e redaç~o do relatório e a quem agradeço especialmente. 



discutimos no primeiro capitulo, ou seja, a import~ncia da 

conformaç~o e caráter dos interesses dos diferentes atores na 

formulaç~o de Politicas Sociais e sua relev~ncia na efetivaç~o 

dessas politicas. 

Enquanto projeto, a Reforma Sanitária só seria proposta na 

VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 e enquanto norma 

legal, só na Constituiç~o de 1988. Assim, suas proposiçôes finais 

e mesmo o nome que viria a ter n~o est~o colocados em boa parte 

do per iodo estudado. Contudo, como visto, seu processo de 

formulaç~o se refere à conformaç~o de uma concepç~o de saúde 

estreitamente relacionada à democratizaç~o, à alteraç~o da 

relaçôes de poder e à Reforma do Estado, tendo como traduç~o o 

direito universal à saúde, cujo dever cabe ao Estado. Seu 

encaminhamento se dará, nesse sentido, tanto no que compete à 

consolidaç~o daquela concepç~o quanto de sua proposta, através de 

um conjunto de mudanças politicas e institucionais, presentes 

concomitantemente na configuraç~o e alternativas que toma a 

transiç~o à democracia e em diretrizes específicas para o setor 

saúde. 

Como express~o de uma Reforma geral para o setor, essas 

(*) Em verdade, foi exatamente a trajetória das entidades que nos 
levou ao marco teórico, pela dificuldade em encontrar nelas a 
ênfase que o processo da Reforma obteve em outros segmentos, e 
nossa resistencia em explicar de forma simplista esse fenbmeno, 
dada a importancia dos profissionais médicos na organizaç~o do 
setor saúde e consequentemente em suas diretrizes. 
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mudanças tomarso por base principalmente os seguintes temas: 

relaç~o entre democracia e saúde 

- papel do Estado no atendimento à saúde 

privilegiamento do setor público 

papel do setor privado 

Esses temas ser~o pertinentes no decorrer de nosso estudo e 

influenciar~o os posicionamentos da Corporaç~o frente às 

propostas concretas que viriam a compor a politica da Reforma. 

Contudo, como veremos, ser~o apropriados de forma particular, de 

acordo com as demandas e interesses da Corporaç~o. 

A trajetória das entidades é expressiva na 

desses interesses, pois representaram no periodo, 

conformaç~o 

através do 

chamado movimento médico, palco privilegiado das 

vividas pela Corporaç~o. 

transformaçôes 

o marco inicial dessas transformaçôes já identifica a 

relaç~o estreita, porém nem sempre visivel, da Corporaç~o com o 

processo de formulaç~o da Reforma. ~ um momento de crise que vive 

a Corporaç~o, decorrente do que identificamos como um processo de 

contextualizaç~o da prática, cuja necessidade de superaç~o 

impulsiona a conformaç~o de uma dada estratégia, que chamamos de 

rearticulaç~o do ideário médico. Sua orientaç~o é disputada por 

distintos 

influ~ncia 

entidades. 

projetos, cujas propostas, 

delimitam periodos diversos na 
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Essa estratégia e seus distintos projetos 

Corporàç~o enquanto ator social no processo de 

identificam a 

formulaç~o da 

politica e é através de seu percurso que analisamos sua atuaç~o 

e seu grau de publicizaç~o. 

A seguir procuramos, em primeiro lugar, localizar a 

estratégia e as categorias dela decorrentes, que orientam nossa 

análise. Posteriormente fazemos um breve panorama das entidades 

tratadas para finalmente entrarmos nos per10dos que recortam a 

trajetória das entidades. 

Contextualizaç~o 

do Ideário 

da prática e necessidade de rearticulaç~o 

Por Ideário médico definimos o que 

Corporaç~o o exerci cio de sua 

representa 

prática, 

para a 

incluindo 

concomitantemente seu conteúdo e a forma de exercê-la; ou seja, 

consiste na conjugaç~o de valores intrinsecos à sua prática com 

as formas pelas quais ela deve ser exercida. Implica no ideal 

de prática médica para os profissionais médicos, através do qual 

eles interv~m em seu exerci cio concreto e que é reformulado 

quando condiçôes sociais dadas assim o exigem. 

o ideário médico é exclusivo à Corporaç~o; por ela 

construido e reconstruído, 

por determinaçôes externas. 

mesmo que à revelia de sua vontade. 

Et ele quem dá corpo e unidade 

à Corporaç~o e a caracteriza enquanto tal. Et portanto onde reside 
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a possibilidade de manutenç~o dessa unidade e consequentemente de 

coes~o da própria Corporaç~o, enquanto instrumento de manter a 

exclusividade, ou ao menos a indispensabilidade do médico no 

trato à doença e na recuperaç~o da saúde. 

Nosso estudo de caso demonstra que no periodo que se inicia 

com a transiç~o democrática - onde a sociedade civil, entre os 

quais os médicos, retoma sua organizaç~o criam-se as 

possibilidades para que ecloda ao interior da Corporaç~o o que 

entendemos ser uma crise de seu ideAria. 

Fruto das transformaçbes ocorridas no setor saúde, 

principalmente nas décadas de 60 e 70, aos médicos foram 

impostas mudanças no exerclcio de sua prática, no que tange ao 

seu conteúdo e principalmente à forma de exercê I a. Essas 

transformaçbes passaram a tornar contraditório o ideAria médica 

ent~o vigente com as formas concretas pelas quais a prática vinha 

se dando. O ideAria indicava a predomin~ncia do médico no trato à 

saúde e no que isto implicasse, sendo a forma legitimamente 

correspondente para seu exerclcio a liberal <*). 

A extens~o da presença do Estado - direta ou indiretamente -

na área assistencial à saúde, o crescimento do setor 

(*) Exerclcio liberal corresponde aqui ao que Donnangelo 
<1975:80) classificou como "autonomia tipica", onde o consultório 
é o principal centro de atividade . Mesmo que o ideária ent~o 
vigente admitisse já outras formas de inserç~o, preconizavam esta 
como a mais legitima e condizente à "ética". 
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privado e a diversificaç~o do setor, trouxeram a 

institucionalizaç~o do trabalho, a especializaç~o em áreas 

diversas e a intermediaç~o lucrativa. Para os médicos, essas 

transformaçbes implicaram em assalariamento, perda de renda, 

necessidade de aumento de jornada e deterioraç~o das condiçbes 

de trabalho. Mudavam assim as formas de exerci cio da prática. 

Concomitantemente, perdiam também na definiç~o do conteúdo 

da pr~tica médica. Possuiam, como ainda possuem, forte 

interfer~ncia na organizaç~o social da prática; o próprio modelo 

médico. No entanto, o desenvolvimento desse modelo tendia a 

exclui-los paulatinamente da definiç~o da prática e portanto 

perdiam poder. Tanto no plano politico institucional, cuja 

traduç~o concreta s~o as politicas públicas para o setor, quanto 

no plano do saber e técnicas médicas. Outros atores fortaleciam 

se na arena politica, e com forte poder econemico, como a 

indústria farmacêutica e de equipamentos, assim como os ent~o 

embrionários sistemas de medicina de grupo. 

A crise do ideário médico ent~o vigente viria do choque 

entre o que este propugnava e a situaç~o real na qual a 

se encontrava. A forma que concretamente tomou essa 

crise no período de nosso estudo é o que denominamos 

"contextualizaç~o da prática", que consiste 

no reconhecimento pela f"léd i ca das 

transformaçbes ocorridas na prática médica, determinando a 

necessidade de sua revis~o e readequaç~o ao novo contexto e 
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pode~ e legitimidade 

social, 

no ~econhecimento da pe~da de 

dete~minando a necessidade de ~eadequaç~o ao espaço 

público e ao inte~io~ da o~ganizaç~o social da p~ática médica. 

Essas duas ca~acte~isticas pe~meiam toda a t~ajet6~ia das 

entidades no pe~iodo estudado e é a pa~ti~ delas que se dá a 

necessidade est~atégica de rearticulaç~o do ideário médico. Como 

essas ca~acte~isticas n~o est~o dadas nas p~opostas e 

encaminhamentos dos distintos p~ojetos que p~ocu~am o~ienta~ a 

est~atégia, elegemos duas catego~ias pa~a distingui-los : ~TICA 

M~DICA e INTERMEDIAç~O. 

Po~ ~TICA M~DICA definimos o conjunto de valo~es que pa~a a 

Co~po~aç~o s~o int~insecos à sua p~ática e o~ientado~es do 

exe~cicio desta. Refe~e-se à ética p~ofissional, ~est~ita à 

Co~po~aç~o e po~tanto dive~sa do que se~ia uma ética social ou 

política, cuja ~efe~ência se~iam a sociedade e suas instituiç~es. 

No entanto, enquanto ética, tem no espaço público sua 

e inte~locuç~o. 

~efe~ência 

No pe~íodo de nosso estudo a Co~po~aç~o Médica vive a pe~da 

de valo~es e no~mas o~ientado~es de sua p~ática. As 

t~ansfo~maçôes a ela impostas distanciam conteúdo e fo~ma, 

valo~es e condiç~es conc~etas de seu exe~cício. Quais se~iam os 

novos valo~es, quais os inalienáveis. quais os passiveis de 

~efo~mulaç~o e que condiçôes de exe~cicio da p~ática 

n~o aceitas? 
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Se a ÉTICA MÉDICA é em suma a definiç~o do papel do médico e 

sua prática no espaço público, é através da interlocuç~o com 

esse espaço que se dará sua redefiniç~o. É preciso portanto 

eleger seus 

papéis. 

interlocutores para que estes definam 

A INTERMEDIAÇ~O representa esse canal de 

também seus 

interlocuç~o. 

Definimos enquanto talo diálogo que estabelece a Corporaç~o com 

aqueles interlocutores que no espaço pÚblico relacionam-se com o 

exercicio de sua prática, quais sejam: o Estado, a iniciativa 

privada, os usuários dos serviços médicos. outros profissionais 

do setor e demais segmentos da sociedade. 

As quest~es mais pertinentes à uma e outra categorias 

seriam: 

ÉTICA MÉDICA 

papel do médico no trato à saúde 

prática médica e saúde da populaç~o 

responsabilidade sobre a prática médica 

exercicio ético da medicina 

ética e remuneraç~o 

ética e relaç~es de trabalho 

mercantilizaç~o da medicina 

médico e prática política 
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INTERMEDIAçJl1l0 

papel do Estado no atendimento à saúde 

papel do setor público e privado na assistência 

dimens~o e controle do setor privado de seguros 

características do setor de medicamentos e equipamentos 

reivindicaç~es e papel de outros profissionais do setor 

necessidade e alcance de relacionamento com outros segmentos 

organizados e movimentos populares na área de saúde 

o caráter e grau de associaç~o entre as quest~es referentes 

à ~TICA M~DICA e à INTERMEDIAç~O d~o a tbnica dos distintos 

projetos de rearticulaç~o do ideário, aproximando ou n~o a 

Corporaç~o da Reforma Sanitária. Ou seja, o que é principal nos 

projetos que orientam a estratégia é a concepç~o de saúde e no 

que ela implica para os médicos. O limite será sempre a 

manutenç~o do conteúdo e consequentes formas de exercicio da 

prática médica como exclusivos à Corporaç~o. E 

todos os projetos. 

isso perpassará 

Na trajetória das entidades estudadas, essas questt:les 

aparecer~o em eventos, campanhas e plataformas em 

seguintes temas: 

torno aos 

organizaç~o interna das entidades: papéis, áreas de atuaç~o e 

diferentes direç~es. 

reforma do setor e politicas de saúde. 

temas gerais de Conjuntura. 

temas atinentes à prática médica. 
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lutas sala~iais e ~eivindicaç~es co~po~ativas. 

~elacionamento com p~estado~es de assist~ncia: gove~no 

fede~al, estadual e municipal; seto~ p~ivado; seto~ de conv~nios. 

~elacionamento 

comunidade. 

com out~os p~ofissionais do seto~ 

De aco~do à confo~maç~o e p~eval@ncia de distintos 

ao inte~io~ da Co~po~aç~o, ~eco~tamos em dois g~andes 

nossa análise. 

o p~imei~o deles localizamos na fase inicial da 

e com a 

p~ojetos 

pe~iodos 

t~ansiçao 

democ~ática (1974) até 1983. o pe~iodo que denominamos 

Transiç~o democrática, crise e ruptura na Corporaç~o. Este 

pe~iodo 

at~avés 

ma~ca o esgotamento do ideário médico ent~o p~evalente, 

do conflito ent~e dois p~ojetos antagônicos: o libe~al-

conse~vado~ e o t~abalhista-p~og~essista. A ascens~o e p~edominio 

do p~ojeto t~abalhista-p~og~essista e suas dificuldades junto à 

Corporaç~o ir~o determinar a conformaç~o do periodo seguinte. 

o segundo per iodo inicia - se em 1983 e vai até 1989. 

Denominado Rearticulaç~o do Ideário - tentativas e possibilidades 

de enfrentamento às quest~es de saúde, comporta dois projetos 

distintos: um publicista e um privatista, cuja conviv~ncia 

conflituosa porém sublimada determinará o comprometimento da 

Corporaç~o com o projeto da Reforma Sanitá~ia. 
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Panorama das Entidades Médicas do Estado do Rio de Janeiro 

Antes de entrarmos propriamente nos periodOs, faremos uma 

breve caracterizaç~o das entidades tratadas. Apesar de termos 

levantado históricos em separado para cada uma delas, traçamos 

uma trajetória comum. N~o só porque muitos eventos se repetem, 

mas principalmente porque nos interessa analisá-los segundo as 

temáticas destacadas e de acordo aos distintos projetos. 

Nosso estudo de caso cobriu 04 (quatro) entidades de 

profissionais médicos no Estado do Rio de Janeiro. o Sindicato 

dos Médicos do Rio de Janeiro - SINMED; o Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio de Janeiro - CREMERJ; a Sociedade de 

Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro - SMCRJ e a Sociedade 

Médica do Estado do Rio de Janeiro - SOMERJ. 

Todas essas entidades podem ser consideradas como centrais 

ao nível estadual, pois representam indistintamente todos os 

profissionais médicos. Além delas. há também a AMERERJ 

Associaç~o dos Médicos Residentes do Rio de Janeiro e as diversas 

associaçôes de especialidades. 

A AMERERJ n~o foi contemplada neste estudo. apesar de ter 

sido grande sua import~ncia no período de transiç~o 

democrática (*). Teve participaç~o ativa tanto nas lutas 

(*) ver especialmente EscoreI (1987). 
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encaminhadas pelo SINMED no final da década de 70, como também no 

movimento estudanti 1 . Ent~etanto, nossa intenç~o e~a t~ata~ as 

entidades cent~ais, donde pudéssemos ext~ai~ as ca~acte~isticas 

dos p~ofissionais. Pelo seu ca~áte~ mesclado, tanto p~ofissional 

quanto estudantil, decidimos n~o inclui-la. Ademais, sua 

pa~ticipaç~o 

to~nando-se 

p~ofissionais. 

e atuaç~o du~ante a década de 80 decaiu 

p~aticamente inexp~essiva nos 

As associaç~es de especialidades n~o s~o também 

em muito, 

movimentos 

cent~ais, 

pois ~ep~esentam os p~ofissionais po~ á~ea de especializaç~o. 

Ent~etanto, nosso estudo de caso p~de detecta~ sua impo~t~ncia na 

definiç~o da t~ajet6~ia das entidades cent~ais e do conjunto do 

movimento médico, mesmo que indi~etamente. P~incipalmente a 

pa~ti~ de 1983, quando vê-se um c~escimento ~eal da impo~t~ncia 

das emp~esas p~ivadas de saúde no t~abalho médico, essas 

entidades passam a influencia~ mais cla~amente as ~eivindicaçôes 

dos p~ofissionais. Foi decisiva sua pa~ticipaç~o na confecç~o da 

Tabela de Hono~á~ios Médicos e nas negociaçbes pa~a sua 

utilizaç~o como base pa~a o pagamento dos se~viços médicos pelas 

emp~esas p~ivadas. O cont~ole sob~e a definiç~o dos preços desses 

se~viços, a cargo das dive~sas associaçbes, c~iou conflitos entre 

algumas delas e as entidades nacionais, visiveis at~avés da 

Comiss~o Nacional de Honorários Médicos, ~esponsável pela 

elaboraç~o da tabela. As associaçbes mais fo~tes adotam posiçbes 

extremamente corpo~ativistas, delimitando seus p~eços pelo pico. 
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POde-se detectar também sua influência no trabalho do 

individual, já que dicord~ncias com suas profissional 

orientaçôes, principalmente no tocante ao preço do trabalho, 

poderiam criar empecilhos concretos para entrada do profissional 

como conveniado de empresas. Essa prática, menos comum nos 

grandes centros, é apontada como muito frequente em cidades de 

médio ou pequeno porte, onde as associaç~es controlam a prática 

profissional de seus afiliados. Si10 portanto importante 

instrumento de poder ao interior da Corporaç~o. 

de um entrevistado, algumas si10 consideradas 

"máfias" médicas. 

Como na opini~o 

como verdadeiras 

Uma análise mais acurada dessas entidades seria de grande 

utilidade para a compreens~o da trajetória da Corporaç~o e suas 

transformaçl':les. Entretanto, essa tarefa requereria uma outra 

pesquisa e por isso n~o foram elas cobertas por nosso estudo. 

Enquanto entidades centrais no Estado do Rio, o SINMED, o 

CREMERJ e a SOMERJ, s~o afiliadas a entidades nacionais. o 

SINMED à Federaç~o Nacional dos Médicos - FNM; o CREMERJ ao 

Conselho Federal de !"Iedicina - CF!"I; a SMCRJ e a SOMERJ à 

Associaç~o Médica Brasileira - AMB. 

A diversidade de entidades representativas em um só setor 

profissional n~o é, no Brasil. exclusividade dos médicos. Outros 

setores, principalmente de profissionais liberais, tém mais de 

uma entidade. Essa situaç~o decorre n~o só de caracteristicas 
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profissionais~ como também da da organizaç~o 

profissional no Brasil, delineada principalmente pelo Estado, 

através de uma legislaç~o eminentemente autoritária. 

Entre as entidades, s~o de caráter publico o Sindicato e o 

Conselho, vinculados assim ao Ministério do Trabalho. Apesar das 

diversas conquistas pela autonomia, sua organizaç~o é em muito 

influenciada por aquela legislaçao. 

o sindicato <*) têm como funç~o legal a representaç~o dos 

profissionais em quest~es trabalhistas. o mecanismo de filiaç~o 

é aberto, podendo filiar-se quaisquer médicos diplomados e esta 

n~o é obrigat6ria. As diretorias s~o eleitas por voto direto e 

têm mandato de 02 anos. S6 votam os profissionais sindicalizados 

e quites com suas contribuiçôes. 

o CREMERJ, enquanto também respondendo à legislaç~o 

especifica. tem vantagens em relaç~o ao Sindicato. Sendo sua 

legal a supervis~o e controle da prática médica, é 

compuls6ria a filiaç~o a ele para o exercício profissional. 

Assim, tem renda pr6pria garantida, permitindo-lhe maior 

flexibilidade frente à pr6pria categoria no exercício de suas 

funçôes. Sua direç~o é composta de um conselho eleito 

diretamente por todos os profissionais credenciados, de 5 em 5 

o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro foi o 
Sindicato de profissionais liberais criado no Brasil, 
antes mesmo do período varguista. 
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anos. A este conselho cabe a eleiç~o da Diretoria, que tem 

mandato de 2 anos. 

A SMCRJ (*) e a SOMERJ s~o regidas pelo direito privado e 

suas funçbes s~o estabelecidas por estatuto interno, sem 

interferência direto do Estado. S~o entidades tipicamente 

associativas, criadas pelos próprios médicos. 

Ligadas à AMB, representam-na respectivamente no municipio e 

no Estado do Rio de Janeiro. Esta representaç~o é atípica a 

nível nacional, já que nos municípios que s~o também capital de 

Estado, a entidade representativa é a estadual. A 

SOMERJ, em 1985, decorre, como veremos, de uma necessidade 

politica. Desde a fus~o do Estado do Rio com a Guanabara, a AMB 

vinha mantendo duas federadas no Estado. A SMCRJ e a Associaç~o 

Médica Fluminense - AMF. Como nenhuma das duas abria m~o de sua 

representaç~o, resolveu-se pela criaç~o de uma terceira. 

Bastante voltadas pal~a o lncremento de atlvidades técnico-

científicas, a SMCRJ e a SOf'lERJ englobam as associaçe!es de 

especialidades e as de profissionais de outros municipios do 

Estado. Abertas a todos os médicos, suas diretorias s~o eleitas 

também de 02 em 02 anos, por voto direto. 

(*l Entidade centenaria, a SMCRJ foi fundada em 1886 com o 
objetivo de congregar os médicos do Império. Além da preocupaç~o 
ent~o primordial de combate à febre amarela, tinha sua criaç~o o 
caráter politico de agregar profissionais abolicionistas e 
republicanos. 
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A trajetória dessas 04 entidades demonstrará que suas 

funçeles variam durante o periodo em estudo. Poderiamos 

identificar tr@s caracteristicas principais que as dividem as 

relaçe!es trabalhistas, a fiscalizaç~o sobre a prática e as 

atividades técnico-cientificas. Mesmo que em determinados 

momentos essas caracteristicas estejam bem delimitadas, a tOnica 

do periodo é a altern3ncia de papéis, vivendo cada uma funç~es 

legalmente estabelecidas para outra, e vice-e-versa. Veremos 

que, para além de suas funçe!es especificas, todas elas s~o veios 

da Corporaç~o. E isso enquanto situaç~o conquistada e 

mesmo que n~o declaradamente, por todas. 

acordada, 

o fato de estarem separadas, n~o as impediu de trabalharem 

juntas em prol da unidade da Corporaç~o, 

marcante de sua trajetória no período estudado. 

característica 

A unificaç~o de 

todas as entidades em uma só foi, inclusive, proposta 

aventada no movimento. 

Somente nesta década de 90 é que se delineia novamente a 

possibilidade de uma nova ruptura ao interior da Corporaç~o, como 

a vivida no inicio do período de nosso estudo . E 1SS0 poderá 

significar 

história ... 

uma cis~o entre entidades. Esta contudo, é uma outra 
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Transiç~o democrática, crise e ruptura na Corporaç~o 

Democracia e crise 

A segunda metade da década de 70 marca o inicio do fim da 

ditadura militar. Após a vitória oposicionista nas 

parlamentares de 1974, inicia-se o processo da chamada 

eleiçeJes 

transiç~o 

democrática. 

movimentos 

à 

Abrem-se os caminhos para o crescimento 

da sociedade civil pelo fim do regime de exceç~o. 

proposta do ent~o presidente Ernesto Geisel 

dos 

Em 

de 

promover uma abertura democrática lenta e gradual, diversos 

setores da sociedade exigiam o fim do regime, tendo como 

bandeiras centrais a anistia ampla e irrestrita, o fim da lei de 

Segurança Nacional e a volta ao Estado de Direito, com a 

convocaç~o de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Reorganizavam-se embrionariamente nesse per iodo sindicatos 

operários, 

setoriais. 

o movimento estudantil, movimentos 

A nivel nacional, as entidades de maior 

populares e 

presença na 

oposiç~o ao regime autoritário eram ent~o a Ordem dos Advogados 

do Brasil - OAB -, a Associaç~o Brasileira de Imprensa - ABI e 

a Confer~ncia Nacional dos Bispos do Brasil 

o ent~o único partido oposicionista, o 

CNBB 

["lOB 

assim como 

(v(ov i men to 

Democrático Brasileiro. Junto a esses, outros setores viriam a se 

expressivos na luta contra o regime. comO foi o caso dos 

médicos, representados ent~o principalmente pelo Sindicato dos 

Médicos do Rio de Janeiro. 

o retorno à ordem democrática era a quest~o central, como 



primeiro passo e condiçao imprescindivel para a resoluç~o dos 

grandes problemas enfrentados pelo conjunto da populaç~o, dentre 

os quais aqueles referentes à saúde. Sua soluç~o estava associada 

ao o fim do regime autoritário. N~o havia ambiguidade entre a 

defesa dos interesses especificas e a alternativa politica a 

abraçar. Mesmo com conflitos, a identificaç~o imediata de um 

inimigo a combater ainda n~o desnudava as contradiç~es que viriam 

tomar corpo posteriormente. 

o movimento médico ressurge em meados da década de 70 

através da defesa dos médicos assalariados, que vinham durante 

todo o regime militar tendo sua remuneraçao rebaixada. Essa 

importante parcela dos profissionais n~o tinha nas entidades um 

canal de defesa. Além de serem autoritárias e fechadas. suas 

direçeles n~o reconheciam o assalariamento nem os movimentos 

reivindicatórios, considerando ambos como antiéticos. 

As entidades médicas a nivel nacional eram até meados da 

década de 70 dominadas em sua grande maioria por direçt!es 

conservadoras, com poucas exceçeles. Essas direç~es tinham sua 

express~o maior na corrente politica que se tornou conhecida como 

"Kassabismo", cujo nome é tomado de Pedro Kassab, que vinha 

ocupando a presidencia da Associaç~o Médica Brasileira - AMB 

por mais de duas décadas. 

o principio norteador dessa corrente era a defesa do 

produtor privado na prestaç~o da assisténcia médica, ou seja, a 

defesa da prática liberal no exercicio da medicina. A 

deste principio básico, defendiam a intervenç~o estatal 

partir 

apenas 
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no sentido de garantir esta pratica, tanto no que se referisse ao 

setor público quanto também ao privado. Dessa forma, ao Estado 

n~o caberia prestar diretamente serviços, mas dar condiç~es para 

que estes fossem oferecidos privadamente, nos consultórios 

médicos. Com isto, estariam também afastadas as possibilidades de 

empresariamento e a consequente intermediaç~o do trabalho, que 

tanto no setor público quanto no privado tinham a forma concreta 

do assalariamento. Mas cuja base real era por um lado econOmica, 

comprometendo a renda pela impossibilidade de fixaç~o do preço e 

por outro lado politico - ideológica, representada pela perda de 

poder no que tangia às questôes sobre a saúde e perda de controle 

sobre sua própria prática. 

A justificativa para esses preceitos era a ética médica. 

Através da defesa da inviolabilidade da relaç~o médico - paciente 

e da indispensabilidade do médico no trato à doença e na 

recuperaç~o da saúde, situava-se a critica ao estatismo por um 

lado e à mercantilizaç~o, por outro lado. Antiético era também a 

defesa 

desta 

explicita dos interesses dos médicos. A atuaç~o politica 

corrente era essencialmente insti tucional. através da 

burocracia das instituiç~es de saúde ou dos membros da categoria 

no parlamento. 

obrigatoriamente 

Mesmo 

deveriam 

reconhecendo 

se ajustar, 

mudanças às 

as discussCles 

quais 

n~o 

alcançavam jamais o espaço público. As entidades eram fechadas e 

pouco alcançavam a própria categoria, CUjas características já se 

mostravam, principalmente na década de 70, bem diversas das 

preconizadas pelos "Kassabistas". 
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Em verdade, ao nosso ver o nome "Kassabismo" n210 define da 

melhor forma essa corrente. Como afirma Gast~o Campos, o termo é 

uma criaç~o do próprio movimento de oposiç~o dentro da categoria. 

o autor adota a express~o, admitindo que caberiam também como 

definiç~o para aquela corrente "Movimento de Defesa dos Valores 

Tradicionais da Profiss~o médica", pelo concepç~o de prática, ou 

Conservadora do Movimento Médico" por antagonismo a 

seus opositores (Campos,1986:61). 

Optamos por denominá-la aqui de liberal-conservadora. A 

defesa dos "valores tradicionais" da profiss~o médica é 

exclusividade desta corrente. Uma outra corrente. estudada e 

definida por Campos (1986) como neo-liberais, faz desses 

preceitos também um dos principios centrais de sua atuaç~o. mesmo 

que de forma renovada. O que distingue os "Kassabistas" é a 

defesa exclusiva da prática liberal. sem reconhecer outros tipos 

possíveis de exercicio profissional (*) ,principalmente o 

assalariamento. Por outro lado n~o seriam conservadores por 

antagonismo a seus opositores, mas conservadores em si; pela 

forma de política, excludente à participaç~o da 

categoria, favorecendo negociaçe,es de "gabinete" e principalmente 

pela da politica 

médicos. 

(*) Mesmo que defendessem 
serviços, como é o caso 
complementares àquela mais 
pelo produtor individual. 

como prática legitima também aos 

formas diversas de prestaç~o de 
do cooperativismo, seriam estas 

legitima, ou seja, a prestaç~o privada 
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o predominio liberal-conservador no movimento médico 

representa mais do que a liderança de uma determinada corrente 

política. Em verdade, suas idéias importam na predomin~ncia de um 

projeto de ideário médico ao interior da Corporaç~o, que tem 

naqueles princípios a base justificadora e condizente com a 

prática politica adotada. 

Do ponto de vista da ÉTICA MÉDICA, o projeto liberal-

conservador implicava na defesa da inviolabilidade da relaç~o 

médico-paciente, na preponder~ncia do médico no trato à doença e 

na recuperaç~o da saúde. Do ponto de vista da INTERMEDIAç~O, 

negava 

outro 

por 

lado 

um lado a estatizaç~G dos serviços de 

a mercantilizaç~o da medicina, no 

e 

sentldo 

por 

de 

exploraç~o do trabalho médico Vla assalariamento no setor 

público ou privado. Assim, enquanto ideário, representava o 

monopólio dos profissionais sobre os assuntos atinentes à saúde, 

implicando na definiç~o por eles das formas de exercício 

trabalho médico, que n~o supunham controle quer do Estado ou 

iniciativa privada. Privilegiavam portanto a forma liberal 

exercício e criticavam o assalariamento. 

A crise desse ideário determina também a falência 

do 

da 

de 

do 

projeto liberal-conservador e a articulaç~o de um outro, 

denominado aqui trabalhista - progressista, que implicaria em 

mudanças profundas na trajetória das entidades. 

Esse 

Renovaç~o 

novo projeto seria introduzido pelo chamado Movimento 

Médica - REME. O REME era composto em sua maloria 

simpatizantes, militantes e ex-militantes de partidos 
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esquerda. Representava o que EscoreI (1987) denominou como o 

"braço sindical" do movimento sanitdrio. Este como vimos. nasceu 

durante o regime militar principalmente nos Departamentos de 

Medicina Preventiva das Universidades. Baseava se na difus~o 

produç~o de um pensamento critico em saúde, procurando aliar 

acadêmica e prática politica no sentido de estabelecer uma nova 

consciência sanitária (Fleury Teixeira e Mendonça,1989:204-205). 

A transiç~o trouxe as condiçÔes para a expans~o desse 

para fora da Academia. Constituido majoritariamente por 

as entidades médicas foram obviamente seu primeiro e 

campo de embate. 

Como já indica o nome, o REME tinha como principal 

movimento 

médicos, 

principal 

bandeira 

a das entidades médicas. Pautava-se na defesa dos 

pelo 

pela 

interesses dos médicos assalariados e da prestaç~o da saúde 

Estado; na crítica à mercantilizaç~o da medicina e na luta 

democracia. contra o regime militar. Sem d~vida reunia ent~o de 

forma exemplar as possibilidades para o que viria efetivamente a 

acontecer, a tomada pelo REME da grande maioria das entidades 

médicas a nível nacional. 

As condiç~es concretas de assalariamento e as más condiçÔes 

de trabalho vividas por grande parcela da categoria n~o 

encontrava eco nas direçÔes das entidades. Esse era o "gancho" 

para inserir os profissionais nas outras duas própostas centrais 

do REME a luta pela democracia e a transformaç~o do setor 

saúde. 

A quest~o democrática, já bastante presente no conjunto da 
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sociedade, foi entso fator aglutinador, que permitiu aliar os 

interesses especificos da parcela assalariada tanto em relaç~o às 

entidades como em relaç~o ao regime. As direç~es das entidades e 

o regime tinham como caracteristica identificadora o 

autoritarismo, possibilitando a associaç~o 

alternativa à democracia. A politizaç~o das 

de ambos 

dificuldades 

pela 

pelas 

quais vinham passando os médicos, determinou sua entrada na 

politica de forma diversa. 

A democracia seria também o gancho para associar além 

renovaç~o das entidades e da democracia política, a reforma 

setor saúde. As classes médias. das quais fazem parte 

cena 

da 

do 

os 

profissionais médicos, haviam passado para o campo da oposiç~o, 

o fim do regime. A ligaç~o entre este, a situaç~o de exigindo 

exclusao da populaç~o no tocante às necessidades de saúde e as 

específicas dos profissionais era imediata e un~nime, ao menos 

naquela parcela de assalariados que o REME se propunha 

representar. N~o havia dúvidas sobre a necessidade de mudanças no 

setor saúde. No entanto, as formas que estas tomariam e que 

papel caberia aos médicos. viriam a ser o grande problema para o 

REI"IE. 

Na tentativa de aliar o saber académico, ent~o desenvolvido 

nas Universidades e a prática política, a saúde foi entendida 

como fator altamente mobilizador das camadas populares. Ainda que 

de forma confusa e pouco aprofundada, o setor satlde foi 

considerado como uma área estratégica de transformaç~o social. 

Esse foi sem dÚvida o embri~o do processo da Reforma Sanitária. 
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Ainda que nem se falasse em Reforma e nem mesmo houvesse 

propostas concretas de mudanças no setor, é de ent~o que surge e 

se expande o movimento sanitário e a partir do qual o processo de 

mudanças tomará a sociedade civil. Naquele momento a alternativa 

clara para o movimento sanitário era a estatizaç~o total dos 

serviços de saúde. Sem dúvida, uma proposta da esquerda, 

condizente com a ainda predominante vis~o do Estado enquanto 

preponderante e formador da sociedade (uma vis~o pré crise e 

falência do socialismo rea I ) . Essa mesma vis~o estatista, 

identificável com uma estratégia socialista, teria posteriormente 

uma vers~o calcada em novas bases. como possibilidade de reformar 

e democratizar o Estado brasileiro. 

Assim, 

tinha base 

onde cresceu 

enquanto o único setor onde o movimento 

representativa, o movimento médico foi o 

inicialmente a proposta da Reforma, 

sanitário 

canal 

através 

por 

da 

articulaç;'l1o entre democracia e saúde na prática politica. A 

Academia já havia indicado o fenemeno mais singular entre os 

médicos.o assalariamento. Uma análise politica, que se mostraria 

errenea posteriormente. indicava que assalariados, os médicos 

teriam abandonado o que era identificado como principal empecilho 

à sua aliança às classes subalternas, ou seja. a prática libe.al 

da medicina. Poderiam portanto se. menos "co.po.ativos". 

p.eocupa.em-se menos com seus inte.esses especificos e mais com 

as questbes de saúde. Assim, através da o.ganizaç~o da categoria 

possivel em torno àqueles inte.esses especificos, seria 

ult.apassá los. identificando-os a um sistema falido de saúde, 
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que excluia a populaç~o e que p~ecisava po~tanto se~ modificado 

~adicalmente. 

p~opostas que caminha~am juntas, a defesa dos 

a ~enovaç~o das entidades, a democ~acia e a 

Enquanto 

assala~iados, 

t~ansfo~maç~o do seto~ saúde tinham po~tanto naquela conjuntu~a 

especifica um sentido ge~al de e ~ep~esenta~am a 

alte~nativa vencedo~a à c~ise pela qual passava a Co~po~aç~o. 

o REME foi na ve~dade o impulsionado~ do 

Sua 

fenOmeno que 

denominamos de "contextualizaç~o da prática" ascens~o no 

movimento médico significou a possibilidade de uma ~uptu~a com o 

ideá~io médico ent~o p~evalente. Possibilidade apenas po~que. 

apesa~ de te~ ~ep~esentado uma ~uptu~a de fato no plano politico, 

at~avés da conquista da maio~ia das entidades médicas, 

inte~p~etou como a vitó~ia de uma gue~~a, o que em ve~dade e~a só 

uma batalha. 

Ruptura na Corporaç~o ascens~o e predomlnio do projeto 

trabalhista-progressista nas entidades 

A tomada da maio~ia das entidades médicas pelo Movimento 

Renovaç~o Médica - REI"IE a nível nacional iniciou-se no Rio de 

Janei~o em 1977, com eleiçôes na Sociedade de Medicina e Ci~u~gia 

do Rio de Janei~o - SMCRJ - e no Sindicato dos Médicos do Rio de 

Janei~o - SINMED. 

A Sociedade de Medicina e Ci~u~gia, apesa~ de seu ca~êlte~ 

p~incipalmente associativo e cientifico, semp~e p~ocu~ou pauta~ 

sua atuaç~o no encaminhamento das ~eivindicaç~es dos médicos e 
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foi um importante foco de resistência ao autoritarismo da 

Associaç~o Médica Brasileira - AMB. 

Logo após 64, a SMCRJ substituiu a antiga Associaç~o Médica 

do Estado da Guanabara (AMEG) enquanto federada à Associaç~o 

Médica Brasileira (AMB). Pretendia a AMB com isto ver esvaziada 

aquela entidade 

consequentemente 

considerada de "subversivos e 

fazer da SMCRJ uma representante 

comunistas" e 

conivente no 

Estado do Rio de Janeiro. No entanto, as gestôes que se iniciaram 

com Arnaldo Bonfim (65 e 66) e passaram por Júlio Sanderson (68 a 

73) mostraram o contràrio, o que custou à entidade diversas 

perseguiçbes durante o periodo ditatorial. Com as eleiçeJes de 

1977, assume por duas gestbes consecutivas (78/79 e 80181) Mario 

Barreto Correa Lima, liderança do Movimento Renovaç~o Médica 

REME. A partir de ent~o, seria definitiva a atuaç~o da SMCRJ como 

entidade fundamental na luta dos médicos no Estado do Rio e 

importante foco de mobilizaç~o para o enfrentamento aos 

liberais-conservadores ainda na direç~o da AMB. 

A SMCRJ, por sua caracteristica autOnoma frente ao Estado, 

já possuia uma estrutura mais democràtica, fruto também de 

gestbes anteriores. Mesmo assim, com a entrada do REME, estimulou 

o debate politico naquelas questeJes antes restritas ao campo 

técnico cientifico. Um bom exemplo foi a organizaç~o do 

Congresso de Medicina e Cirurgia, transformado em 

oposiç~o às multinacionais farmacêuticas, à politica de 

da natalidade, à indústria do fumo e ao seguro 

obrigatório. 
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No Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro SINMED, as 

eleiç~es em 1977 n~o marcaram uma oposiç~o clara aos liberais-

conservadores . O Sindicato já possuía uma história de defesa dos 

interesses trabalhistas. Fundado em 1927, funcionou por muitos 

anos mais como uma associaç~o do que como sindicato. Um exemplo 

disso foi a greve de médicos ocorrida em 1952, segundo um de 

nossos entrevistados a "maior greve de médicos de todos os 

tempos" , que n~o foi encaminhada pelo Sindicato, mas sim pela 

ent~o Associaç~o Médica do Distrito Federal, posteriormente AMERJ 

e AMEG (*). No entanto, diretorias mais progressistas assumiram o 

Sindicato a partir da década de 60, tendo inclusive sido 

encaminhado um grande movimento trabalhista em 1966, o que 

certamente motivou a intervenç~o ocorrida em 68, com a expuls~o 

da diretoria. 

Quando o REME candidata-se em 77, a chapa que enfrenta, 

"Uni~o e Defesa", era composta por médicos que haviam participado 

do movimento de 66 e portanto n~o t~o conservadores. Mas o REME 

queria ir à frente em lutas que a "Uniâo e Defesa" 

acompanharia (NUPES, 1988:110). Mesmo com uma vitória apertada 

em termos de votos, a conquista do Sindicato seria o grande 

impulso para a expans~o do REME e suas propostas. 

No plano interno às entidades, as transformaç~es ocorreram 

principalmente no SINMED . Para a reorganizaçâo é democratizaç~o 

(*) A AMEG foi sem dúvida uma entidade de grande peso na luta 
contra o regime ditatorial. Por n~o ter tido no nosso periodo de 
estudo, uma atuaçâo expressiva. n~o foi por nós incluida. 
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da entidade, o Sindicato p~omoveu uma ampla campanha de 

sindicalizaç~o, o~ganizou dive~sa comiss~es, ab~iu a entidade à 

pa~ticipaç~o ampla dos médicos,~efo~mulou e ~eativou o "Jo~nal do 

SINMED "- seu ó~g~o oficial e ~ealizou impo~tantes levantamentos 

sob~e a situaç~o da catego~ia (NUPES:1988). 

Em 1978 foi a vez do Conselho Regional de Medicina do Rio de 

Janei~o CREMERJ. Com a chapa "Renovaç~o e Unidade", o REME 

bastante enf~entava uma out~a ve~tente das entidades médicas 

conse~vado~a, sob a di~eç~o nacional do Conselho Fede~al de 

Medicina. O nome desta jâ incluia, pa~a além de Renovaç~o Médica~ 

a quest~o da Unidade que ~ep~esentava ent~o a idéia de de~~ota da 

ditadu~a milita~ pela unidade das fo~ças democ~âticas. A vitó~ia 

desta chapa po~ 75% dos votos n~o foi sancionada pelo Conselho 

Fede~al de Medicina - CFM. 

Di~igido po~ conse~vado~es desde 1957~ a atuaç~o do CFM 

pautava-se pela total omiss~o aos p~oblemas de saúde e po~ uma 

p~ática auto~itá~ia. Assim, su~giu com uma medida que impedia a 

eleiç~o de médicos com menos de cinco (5) anos de fo~mados e 

conseguiu impedi~ a posse da di~eto~ia. Mesmo ~eco~~endo à 

justiça, a disputa só se~ia ~esolvida em 1983. Du~ante todo esse 

tempo~ o CREMERJ manteve-se sob inte~venç~o do Ministé~io do 

T~abalho. o que dete~minou sua total auséncia das lutas dos 

médicos no Estado e mesmo de suas funçbes específicas. Os 

processos ético - p~ofissionais tinham que se~ julgados em outras 

~egiDes. Limitou-se somente à expediç~o de ca~teiras e 

p~ofissionais. 
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A nivel nacional, o REME já havia em 1979 ganho as eleiç~es 

para a direç~o de onze (11) Sindicatos e treze (13) Associaç~es 

Regionais (Campos,1986:148). Neste mesmo ano concorreu e venceu 

as eleiç~es para a Associaç~o Médica Brasileira - AMB, mas também 

foi sua chapa impedida de tomar posse (Campos, 1986:148). 

No Rio de Janeiro, enquanto entidades mais atuantes estavam 

portanto o SINMED e a SMCRJ (*). Embora com atuaç~o sempre 

conjunta, foi o SINMED quem dirigiu efetivamente o movimento 

médico, pois reunia as caracterlsticas para a implementaç~o da 

principal bandeira do REME - a defesa dos médicos assalariados. 

No plano das lutas salariais e corporativas. o movimento 

era pequeno, pela repress~o ainda bastante presente. o grande 

evento foi sem dúvida a greve de 1981. As reivindicaç~es da 

diretoria que assume em 78 eram principalmente voltadas para 

aquela parcela dos médicos. Piso salarial de dez ( 10) salários 

mínimos, insalubridade, horas-extras, garantias trabalhistas à 

mulher médica, regulamentaç~o do plant~o em emergências e 

extens~o dos direitos trabalhistas a todos os profissionais 

médicos. em especial os residentes (NUPES, 1988:112). 

Pelas características especificas dos serviços de saúde no 

Rio de Janeiro, onde se situa a maior rede pública de atendimento. 

as negociaç~es trabalhistas eram principalmente com autoridades 

públicas do setor, o que ent~o era extremamente difícil. 

(*1 Neste periodo a AMERERJ - Associaç~o dos Médicos Residentes 
do Estado do Rio de Janeiro era também bastante atuante. 
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Iniciados com os residentes, os movimentos grevistas dos médicos 

expandiram-se pais a fora. O Sindicato do Rio esteve na vanguarda 

da greve de 1981, que atingiu vários estados. Durante o 

movimento, a mobilizaç~o dos profissionais foi intensa. Havia uma 

grande preocupaç~o da entidade em informar a opini~o pública 

sobre a situaç~o da categoria e procurar apoio e contato 

outras entidades, principalmente associaç~es 

movimento 

Sindicato e 

lideranças 

foi respondido com repress~o, com 

a pris~o do ent~o presidente 

foram ent~o prontamente abrigadas 

de 

o 

moradores. 

fechamento 

Roberto Chabo. 

pela Sf"ICRJ, 

vinha junto com o Sindicato participando da greve. 

com 

O 

de 

As 

que 

Os resultados concretos desse grande movimento foram muito 

pequenos. O piso 

conquistado, como 

salarial de dez ( 10) mínimos 

aliás n~o viria a ser nunca e dos 

n~o 

1421. 

foi 

de 

reajuste reivindicados, ao nivel estadual foram conquistados 

apenas 301.. 

Através dos movimentos grevistas, o REME procurava inserir 

as discuss~es sobre saúde que vinha estimulando desde 1978. Tendo 

como principios básicos a defesa da prestaç~o à saúde voltada 

para os interesses e necessidades da maioria da populaç~o - para 

o que as discuss~es deveriam ser efetivamente democráticas - as 

entidades encaminhavam diversas iniciativas. Buscou o REl"lE 

relacionar-se com entidades representativas da pcipulaç~o. como a 

FAf"lERJ e FAPERJ, donde foram criadas Comiss~es de Saúde em várias 

localidades. O S INI"IED esteve à frente de um dos principais 

eventos populares na área de saúde, o I Encontro Popular de 
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SaUde, realizado em 1980 na Cidade de Deus. 

enfatizadas as denuncias quanto à situaç~o de saúde da 

e seu aspecto social. 

Foram estreitados os laços com outros setores 

for.3.m 

populaç~o 

sindicais, 

dentro da concepç~o de que os médicos eram trabalhadores como 

outras categorias. Filiou-se assim o SINMED ao DIEESE e à Unidade 

Sindical, 

movimento 

levando as quest~es de saúde para o 

sindical. Nesse sentido foi muito 

ent~o emergente 

importante a 

inclus~o, nas conclusÔes do Encontro das Classes Trabalhadoras 

ENCLAT - do Rio de Janeiro em 1981, de reivindicaçôes especificas 

sobre saúde. 

A tOnica ent~o já era a estatizaç~o dos serv1.ços, com a 

assistência oferecida em todos os niveis pelo Estado e o corte ao 

financiamento à rede privada; paralelamente, era enfocada a 

necessidade de participaç~o comunitária e o profissional médico 

como aliado na promoç~o dessas mudanças. Os primeiros indicias da 

Reforma Sanitária surgiam através da critica à Politica de Saúde 

vigente, estimuladora e financiadora do setor privado e 

responsável 

incentivava 

pela degenerescência dos serviços públicos, que 

sempre o aspecto curativo em lugar do preventivo. A 

partir do movimento médico, o movimento sanitário já buscava 

propostas que fossem alternativas e ultrapassassem o nivel de 

denúncias. 

O Plano de Saode elaborado em 1979 a partir da iniciativa 

das entidades médicas do Rio em conjunto com o CEBES Centro 

Brasileiro de Estudos de Saode e diversos setores da sociedade 
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civil 

foram 

foi uma das propostas nesse sentido. Seus resultados 

utilizados no I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde 

na C~mara dos Deputados em Brasília no mesmo ano e já apontavam 

como centrais a regionalizaç~o e descentralizaç~o dos serviços, a 

integraç~o dos recursos, uma política eficaz de recursos humanos 

e ampla participaç~o dos profissionais e comunidade 

(NUPES,1988:118). 

Os limites do proJeto trabalhista-progressista 

A vitoria mais expressiva do REME nas entidades médicas foi 

sem dúvida nas eleiç~es de 1981 para a AMB - Associaç~o Médica 

Brasileira. Contudo, sua gest~o na entidade indica concomitan-

temente o ápice e o início do declínio do predomínio do projeto 

trabalhista-progressista no movimento médico. Ai começariam a 

surgir contradiçÔes ao interior da Corporaç~o, com reflexos 

imediatos no movimento. 

Mais do que a derrota liberal-conservadora na entidade que 

mais a representava, a vitoria do REME na AMB significava a 

direç~o nacional das entidades associativas. O que vinha sendo a 

prática do REI1E a nivel nacional, de defesa prioritária dos 

médicos assalariados e rediscuss~o das questbes de saúde, atingia 

ent~o o setor mais legitimado pela Corporaç~o. Os Conselhos de 

Medicina e os Sindicatos, mesmo que já mais resistentes à tutela 

do Estado, tinham atribuiçôes específicas. Mesmo que o REI"IE 

nestas entidades viesse extrapolando essas atribuiç~es, ainda se 

restringia 

regiôes. 

a parcelas específicas dos médicos e 
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A AME, enquanto entidade autonoma , cujos rumos s~o definidos 

pelos pr6prios médicos, representava a espinha dorsal da 

Corporaç~o, seu instrumento institucional de coes~o. Já tendo 

eleito diretorias para treze (13) associaçbes regionais, o REME 

entrava ent~o no setor mais privilegiado e caro à Corporaç~o. 

Foi a partir da gest~o na AME que o REME pede sentir o peso 

de suas propostas transformadoras. No curto periodo na direç~o da 

entidade, já que n~o conseguiria reeleger-se em 1983, foram 

inúmeros os debates encaminhados, enfocando principalmente 

discussbes acerca da saúde e as políticas para o setor. 

A gest~o do REME foi bastante democrática, absolutamente 

diversa das anteriores. No entanto, havia que se combinar a 

direç~o da entidade com a estratégia de transformaç~o social. Ou 

seja, encaminhar conjuntamente a renovaç~o da entidade, a defesa 

dos interesses dos médicos. a luta pela democracia e a saúde para 

todos. Sem dúvida uma árdua tarefa, em um per iodo onde as 

mudanças politicas caminhavam aceleradamente. 

A Reforma Sanitária ainda n~o definida. era construída 

através do conjunto dos encaminhamentos. Passava ent~o pela 

defesa da saúde para a maioria da populaç~o, cujo dever da 

prestaç~o cabia ao Estado. O estatismo puro e simples toma na 

gest~o do REME na AME sua forma de insuficiéncia. Era necessário 

procurar propostas alternativas. A culpa dos problemas vividos 

pela parcela da categoria que o REME principalmente atingia, os 

assalariados, e também dos "outros" médicos aos quais ele 

podia deixar de representar, estava na organizaç~o do sistema de 

174 



saúde e nas politicas ~ecentes do ~egime milita~. Havia que se 

opo~ ao ~egime~ mas busca~ novos caminhos pa~a o seto~. No 

entanto, tendo como p~imo~dial que esse sistema se~visse à 

da maio~ia da populaç~o. 

saúde 

A defesa dos inte~esses especificos dos médicos deve~ia 

esta~ necessa~iamente at~elada aos inte~esses da maio~ia da 

populaç~o. Essa e~a a base ÉTICA do p~ojeto t~abalhista-

p~og~essista - a i~~emediabilidade de que a medicina e os médicos 

deve~iam esta~ a se~viço dos inte~esses da maio~ia da populaç~o. 

Pa~a tanto, deve~iam se~ excluidas as fo~mas de atenç~o à saúde 

que de alguma fo~ma n~o visassem esse princípio. 

A INTERMEDIAÇ~O negativa era ent~o a lucrativa, dos setores 

que comp~ometiam a saúde da populaç~o e explo~avam os médicos 

trabalhado~es; todo o seto~ p~ivado. Impo~tava também nas fo~mas 

de t~abalho médico que n~o respondessem àquele referencial ético. 

o exercicio liberal da medicina n~o e~a negado, mas considerado 

como residual. Como a p~ática médica era entendida como ~estrita 

às formas de inse~ç~o no me~cado. o exercício liberal em extinç~o 

daria a possibilidade de ades~o à uma concepç~o de saúde voltada 

para a populaç~o. A INTERMEDIAÇ~O positiva era a prestaç~o da 

de 

de 

assisténcia pública, exclusivamente pelo Estado~ único capaz 

realiza~ essa tarefa, o que importava na exclus~o de formas 

t~abalho privadas. 

Essas premissas esgotariam as possibilidades de manutençâ(o 

do predominio t~abalhista-progressista. ameaçando o que este 

trazia de t~ansfo~mado~ ao ideário médico. o que até ent~o 
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definitivo, torna-se conflituoso - a dos parecia 

médicos nas lutas pela transformaç~o do setor saúde voltado aos 

interesses da maioria da populaç~o. O empecilho encontrava-se na 

própria Corporaç~o e nas caracteristicas da prática médica e do 

modelo vigente. E a impossibilidade de removê - lo nas propostas 

do projeto trabalhista-progressista 

ent~o. 

e em sua atuaç~o a partir de 

Ao encaminhar as discussôes acerca da saúde, o REME mais e 

mais esbarrava nos interesses especificos da Corporaç~o. Para 

rompê las, um caminho seria assumir sua politico 

ideológica claramente. Como verificou Campos (1986:211-212), ao 

tentar negar sua matriz ideológica, o REf"1E encontrava 

dificuldades em combater as acusaçe1es de "estatista". Preocupado 

com justeza em encaminhar discuss~es acerca de uma politica de 

saúde alternativa, defendendo concomitantemente os interesses da 

categoria 

conseguiu 

e buscando representatividade junto a 

o REME desenvolver um projeto alternativo 

esta, n~o 

próprio. O 

mesmo autor indica que uma das dificuldades para a elaboraç~o de 

uma proposta própria teria sido a dificuldade em lr além das 

criticas ao " modelo hegemônico " propondo "uma transformaç~o 

dos serviços de saúde a partir de uma crítica radical" a ele. 

Para o autor, isso teria ocorrido exatamente pela capacidade 

enorme que 

sendo suas 

categoria 

teve o REME de representar a maioria 

limitaç~es reflexo das limitaçeJes 

(Campos, 1986:213), que ao nosso ver 

dos 

da 

médicos, 

própria 

referem-se à 

relaç~o estreita entre a prática médica, as formas de inserç~o no 

mercado de trabalho e o próprio modelo médico. 
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Sem dúvida, a proximidade do REME aos médicos revelou 

maiores dificuldades que talvez o próprio REME pudesse prever. 

Assumir abertamente sua posição ideológica e propor uma 

alternativa radical ao modelo hegemônico implicavam em rever o 

próprio papel do médico nesse modelo, e essa era a limitação 

central. Para além das dificuldades concretas de inserção 

diferenciada no mercado de trabalho (o que impedia, por exemplo, 

as criticas abertas à iniciativa privada) havia o desejo latente 

da Corporação de recompor sua posição diferenciada tanto ao 

interior desse modelo quanto no conjunto da sociedade. E essa não 

era intenção só dos defensores da prestação de serviços pelo 

produtor privado, mas também dos assalariados. 

o REME já convivia com interesses diversos entre os 

profissionais advindos de diferentes tipos inserção no mercado de 

trabalho e realmente propunha-se representar a todos. Sendo que 

acreditava que a maior parte dos médicos, enquanto assalariada, 

compartilhava de seus ideais de saúde. Contudo, havia uma grande 

distãncia entre o crescimento do REME nessa parcela dos médicos -

em um periodo onde não eram representados pelas direções 

conservadoras - e a assunção de posições radicais com respeito à 

concepção de saúde. 

As discusstíes encaminhadas pelo REt-'lE centravam a 

responsabilidade ou no Estado ou no setor privado, principalmente 

os hospitais e a indústria farmacêutica. As resistências vindas 

dos próprios médicos eram entendidas como sendo dos setores 

conservadores ou de "resquícios" liberais ainda presentes. 

177 



Um exemplo que reflete a prioridade dada pelo REME às 

questoes relativas às políticas de saúde foi a organização do I 

Congresso Brasileiro de Entidades Médicas (1982), organizado 

então pela AMB. Enquanto primeiro encontro da entidade já 

democratizada, o Congresso foi amplamente divulgado e contou com 

a participação de cerca de dois mil (2.000) médicos. Foram 

discutidos desde temas da Política Nacional até outros temas 

médicos específicos. Participavam além da AMB, a Sociedade de 

Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e a UNIMED-Brasil 

(Confederação Nacional das Cooperativas de Trabalho Médico). 

Na montagem do Congresso, à AMB coube organizar os debates 

dos grandes temas políticos e à UNIMED os assuntos relativos ao 

mercado de trabalho médico. A inclusão deste tema foi sem dúvida 

um avanço do próprio REME, já que considerava o assalariamento 

como definitivo e o setor público como prioritário, onde todos os 

médicos seriam assalariados do Estado. Reflete uma preocupação 

efetiva em representar o conjunto dos profissionais. Contudo, ao 

deixar tema tão caro a cargo de outrem, que não entidades por 

ele dirigidas, demonstrou seu real privilegiamento às questões 

gerais. 

Em verdade, o crescimento acelerado do REME em uma 

conjuntura de rápidas mudanças, contribuiu para sua dificuldade 

em lidar com os interesses diversos da Corporação. A compreensão 

de que as resistências dos médicos residiam no plano ideológico 

(de falta de consciência), fizeram com que os embat.es ocorressem 

nesse plano. Assim, o REME não se negava a ouvir o conjunto 

dos médicos, mas também não considerava suas reivindicações. 
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Aquelas "ideologicamente" incorretas, eram canalizadas para o 

plano mais geral das políticas de saúde, onde o REME procurava 

"ganhar" os médicos, mostrando as "causas dos problemas e 

"apontando" as alternativas. 

Os aspectos relativos à prática que a Corporação 

necessitaria manter ou rever diziam respeito a uma concepção de 

saúde que o REME procurava combater, sendo que para ele 

limitava-se a uma questão ideológica. Para o REME, a oposição dos 

assalariados era clara em relação ao modelo médico. Assim, não 

era preciso combater esse modelo ao interior da Corporação, mas 

sim para fora dela. O problema era enfrentar ao seu interior as 

resistências "ideológicas" das frações "liberais", que buscavam a 

recorrência à autonomia através da manutenção de 

liberais no mercado. 

práticas 

Paralelamente, era necessário buscar formas que coadunassem 

a estratégia de transformação social com a possibilidade de 

reversão imediata das condições de saúde. A forma encontrada 

seria a reorganização do setor. Esta deveria ser democrática, mas 

promovida pelo Estado, dai a defesa da estatização dos serviços. 

Pode-se identificar jã nesse momento que a proposta de um 

Sistema Nacional de Saúde ia paulatinamente abandonando uma 

concepção não hegem6nica de saúde e canalizando para o plano da 

reorganização do setor as criticas ao modelo médico. E isso sem 

dúvida contribuiu para que essa questão não fosse tratada ao 

interior da Corporação. 
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Até então era clara a relação entre a extensão do modelo 

médico como privilegiador do cuidado curativo e individualizado e 

de uma estrutura de produção, que havia transformado a saúde em 

locus de lucratividade, estimulada e/ou financiada pelo Estado, 

através das políticas de saúde. 

Contudo, 

.formador e 

politização 

a prática médica foi desconsiderada como elemento 

estimulador desse modelo. Pela necessidade de 

da saúde, como elemento de elevação da consciência 

sanitária, era necessário traduzir politicamente o que 

significava o desenvolvimento da prática médica no Capitalismo e 

em especial na sociedade brasileira. Esta tradução, feita 

conjuntamente e mesmo possibilitada pelo processo de transição, 

reduziu-se à critica às políticas privatizantes do regime 

ditatorial e às formas mercantilistas responsáveis pela 

reprodução do modelo. 

o REME encontraria dificuldades para defender a proposta 

de reorganização do setor formulada pelo moviment.o sanitário, e 

foi muit.o acusado de "eE~t.atista". Como exigir do mesmo Estado que 

havia propiciado o mal, que t.omasse cont.a do bem ? 

Posteriorment.e, encontra o movimento sanitário a aplicação 

te6rica de defesa do Estado como prioritário no fornecimento e 

garantia de saúde, expressa no conceito desta como direito de 

cidadania e portanto dever do Estado. No ent.anto, manter-se-ia 

a absolutização deste, com a redução do público à ação estatal, o 

que afastaria mais ainda uma critica ao modelo médico, reforçando 

a transformação via reorganização setorial. 
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NãO foi possível apropriar aqui se a separação - ao interior 

da concepção de modelo médico desenvolvida pelo movimento 

sanitário entre as características da prática médica e a 

dinâmica relativa às relações de produção no setor teria sido 

consequência da transição. Ou seja, que a questão democrática 

tenha sido prioritAria à alteração do modelo ou se, como dito no 

capítulo anterior, essa separação é inerente à concepção de saúde 

imprimida pela Saúde Coletiva. O primeiro caso explicaria a 

prioridade dada pelo projeto trabalhista-progressista em garantir 

o apoio dos médicos contra o regime através da direção das 

entidades, ao invés de radicalizar suas posições. Contudo, a 

segunda hipótese, no caso das entidades médicas, e mais 

plausível, já que em período posterior um novo projeto, oriundo 

deste, procuraria aprofundar os temas atinentes ã prática como 

forma de politizar os profissionais; mas encontraria nesse 

aprofundamento seus próprios limites. 

Por outro lado, a expansão do REME ao interior das entidades 

e a amplitude que começam a ter as discussões acerca da saúde em 

outros setores da sociedade, como o movimento popular e setores 

do operariado, estimulavam a noção do caráter transformador 

e mobilizador do tema. Uma proposta de reorganização do setor não 

precisaria mais, para o movimento sanitário, questionar o modelo: 

ela simplesmente acabaria com ele. E ai se configuraria a 

Reforma como passivel de reformar o Estado, que constitui a 

radicalidade da relação entre democracia e saúde. 
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A tentativa do REME de reorientar a aç~o da Corporação 

através da AMB esbarrou, portanto, tanto em sua incompreensão de 

até onde esta estaria disposta a compartilhar de seus ideais, 

quanto em sua própria indefinição a respeito destes. 

A prioridade às questões gerais e aos assalariados implicou 

no aparecimento de uma nova corrente política, chamada por Gastão 

Campos (1986) de "neo-liberais", que privilegiavam ao contrário 

as questões específicas aos médicos. 

Essa nova corrente, apesar de ter surgido em São Paulo 

(1980), com apoio principal neste estado e no Rio Grande do Sul, 

determinou mudanças nas diretrizes das entidades como um todo. 

Mesmo sem expressão no Rio de Janeiro, também aqui houve de 

imediato uma mudança de curso, apesar da predominância de 

membros do REME nas direções das entidades. Indica o início de 

um novo período, cujo marco tomamos a derrota do REME para a 

reeleição de Corre a Lima à AMB, com a vitória dos neo-liberais 

representados na chapa "Nova AME", presidida por Nelson Proença. 

Sua entrada no cenário do movimento significou em verdade 

um indicador de mudanças que já vinham se configurando no 

movimento. Apesar de ter o REME sido o responsável pela maior 

conscientização da categoria sobre condições de saúde da 

população, as parcas vitórias que haviam efetivamente conquistado 

possibilitaram uma "volta" aos problemas especificos. 

essa muito bem capitaneada pelos "neo-liberais". 
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Os "neo-liberais" acusavam o REME de dividir os médicos, ja 

que defendiam a estatizaçso, privilegiando os interesses dos 

assalariados. Consideravam-no cooptado pelo governo e 

principalmente pela administração central do INAMPS. Colocavam-se 

assim como a única corrente representante de todos os médicos, 

admitindo a heterogeneidade da inserção da categoria no mercado 

de trabalho. Mesmo com o projeto de uma assistência médica 

privilegiadora do pequeno produtor, os "neo-liberais" partilhavam 

da defesa da assistência previdenciária pelo Estado e não 

deixavam de participar ativamente das lutas da categoria como um 

todo. Esse foi sem dúvida um dos erros básicos de avaliação do 

REME sobre a nova corrente, já que procuraram inicialmente 

caracterizá-la como oportunista e similar ao "Kassabismo", o que 

foi contrariado na prática (Campos, 1986). 

~ assim que os médicos, ansiosos por vitórias concretas, 

principalmente no plano salarial, voltam-se aos seus problemas 

mais especificos e concomitantemente o projeto trabalhista

progressista começa a perder espaço no âmbito do movimento. E não 

só pela entrada dos neo-liberais. A conjuntura politica em 83 

já era bem diversa da dos periodos anteriores. Se durante a fase 

mais dificil da democratização os médicos - através do SINMED 

representavam um dos poucos setores da sociedade civil 

abertamente contrários ao regime, agora esta já se encontrava bem 

mais organizada. 

Este ser~ um fator importante na configuração da trajetória 

da Corporação, pois a partir de então e principalmente a partir 

de 1985, começariam a se delinear os diferentes interesses 

183 



entorno à consolidação da democracia política. 

Mais do que a hegemonia de uma determinada corrente, a 

entrada dos "neo-liberais" no movimento significaria o inicio de 

um projeto alternativo de rearticulação do ideário médico. 

Ademais, sua entrada irá impor a revisão do projeto 

.trabalhista-progressista, representando os dois uma nova etapa 

na estratégia da Corporação frente às transformações no setor, 

que se vinham consubstanciando com o processo da Reforma 

Sanitária. 

Este período marcará a tentativa de buscar novas bases para 

a rearticulação do ideário. Contudo, após a significativa ruptura 

imposta pelo projeto trabalhista, não será mais possível deixar 

de considerar a importância da atuação política, como defendiam 

anteriormente os liberais-conservadores. Nem também as 

necessidades prementes da população em relação à saóde e o estado 

calamitoso da assistência. 

Apesar de menos polêmico, este período será mais conflituoso. 

exatamente pela necessária introdução dessas questões. 
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Rearticulação do ideário tentativas e possibilidades de 

enfrentamento às questões de saúde 

Dos proJetos 

Esse novo periodo, que vai de 1983 a 1989 é onde a 

estratégia da Corporação frente ao processo de formulação da 

política da Reforma Sanitária - a rearticulação do ideário 

médico, se fará mais sentir. E se dará em torno a dois projetos 

distintos: um publicista e um privatista, que surgem a partir dos 

"neo-liberais" e do REME, mas que se sobrepõem a essas duas 

correntes. Os dois projetos de ideário tentados até então o 

liberal-conservador e o trabalhista-progressista haviam se 

mostrado insuficientes. O primeiro porque não reconhecia a nova 

realidade da prática médica e o segundo porque propunha uma 

alteração desta para além do que podia responder a Corporação, 

pois em verdade chocava-se com a realidade concreta de suas 

necessidades e aspirações. 

o projeto publicista pode ser identificado como a 

necessidade de rearticulação do ideário médico no sentido da 

responsabilidade dos profissionais médicos com as necessidades de 

saúde do conjunto da população e portanto de seu necessário 

engajamento e compromisso com a reforma do setor. 

Do ponto de vista da ~TICA M~DICA, busca a referência aos 

valores altruísticos da profissão, procurando extrair de um 

compromisso historicamente relacionado exclusivamente à relação 

médico-paciente, um outro que associe os profissionais ao 

coletivo, enquanto o lugar onde residem as necessidades dos 
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"pacientes" e do qual o profissional na.o pode se abster de 

interferir. 

Do ponto de vista da INTERMEDIAÇAO, busca selecionar 

diálogos distintos com os diversos interlocutores. Ao 

privilegiar o setor público na prestação de serviços, o diálogo 

será conflituoso, pois sua defesa esbarra constantemente nas 

dificuldades impostas pela deterioração do setor saúde, cuja 

expressão são as reivindicações sobre condições de trabalho e 

lutas salariais. Remete assim à necessidade de transformações 

gerais ao setor público. Com o setor privado, o conflito é 

aberto. Defensores da não mercantilização da medicina, as lutas 

com esse setor se darão principalmente com o setor de seguros, 

mas no sentido de garantir por um lado o respeito à remuneração 

digna do trabalho médico, mas também pela crítica contundente aos 

malefícios da prática dos seguros à população. Procurando rever a 

experiência do projeto trabalhista-progressista, do qual 

descende, essa associação se dará pela tentativa de uma profunda 

revisão dos temas atinentes à prática médica, procurando dar a 

eles uma dimensão pública, ou seja. enquanto relacionados ao 

contexto da sociedade e aos problemas do setor. Nesse sentido, 

procurara diálogo e parceria com outros segmentos da sociedade no 

encaminhamento de questões gerais da conjuntura, nas 

reivindicações com outros profissionais do setor e com os 

movimentos populares na área de saúde. 

o projeto privatista pode ser identificado como a 

necessidade de rearticulação do ideário médico no sentido do 
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resgate das características intrínsecas à profissão e da 

dignificação do trabalho médico. Assim, do ponto de vista da 

ÉTICA MÉDICA, procura reiterar a preponderância e 

indispensabilidade do médico no trato à doença e na recuperação 

da saúde. Apesar de conter similaridades com o projeto liberal

conservador neste aspecto, diferencia-se pelo reconhecimento de 

outras formas de exercício da prática além da liberal e 

principalmente reconhece a participação política de médicos pela 

defesa de seus interesses. 

A INTERMEDIAçAO será explícita na crítica aos setores 

que ferem aquelas premissas da ÉTICA e no privilegiamento dos 

que a preservam. Assim, ao Estado deve caber o oferecimento de 

condições para o bom exercício da medicina pelos médicos. A ele 

cabe a responsabilidade sobre as condições de saúde da população; 

e não aos médicos. Quanto ao setor privado, entendido como 

ofertante de empregos assim como o setor público, cabe oferecer 

condições "dignas" de trabalho e remuneração. A crítica à 

mercantilização se limita aqui à práticas não "autorizadas" ou 

"reconhecidas" pelos profissionais e à lucratividade sobre a 

exploração do trabalho médico. 

Não há uma identificação precisa dos projetos publicista e 

privatista em relação às diferentes entidades. Ambos perpassam o 

conjunto delas e sua distinção se dá principalmente através de 

demandas e interesses. Assim, propostas referentes a um deles 

podem estar, em uma dada entidade, junto a propostas referentes 

ao projeto oposto. Esse entrecruzamento, para além de representar 

disputas politico-ideológicas de garantia de espaços e 
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representatividade junto aos profissionais, revela apropria 

dificuldade das entidades em lidar com o conjunto de temas e 

questões que o processo de contextualizacão da prática havia 

trazido para os médicos: o reconhecimento das transformações 

ocorridas em sua prática, da perda de poder na definição dessa 

prática e na perda de legitimidade social, determinando a 

necessidade de revisão e readequação ao interior do espaço 

público e da organização social da prática médica. 

Mesmo assim, é possível identificar a proposta publicista 

como desenvolvida principalmente pelo CREMERJ, com uma associação 

secundária do SINMED. Já a proposta privatista é em parte 

encontrada na SMCRJ e SOMERJ, mas com ressalvas. Em verdade, sua 

maior representatividade reside na AME e como federadas a ela, 

SMCRJ e SOMERJ representarão em parte esse projeto. Mais 

importante contudo é que apesar de projetos distintos, as 

entidades continuam atuando conjuntamente na maioria das 

atividades, mesmo que pelas características diversas, uma esteja 

mais presente em determinado tema. 

já quanto à predominância de um ou outro projeto, é possível 

identificar duas fases distintas. Uma 10 de 1983 até 1985. onde 

° retorno do CREMERJ marca a conformação e predominância do 

projeto publicista. A partir de 1985, urna unidade entre as chapas 

dos antigo REME e "neo-liberais" marca a predomiú.ância do projeto 

privatista, exatamente quando se acelera o processo de formulação 

da política da Reforma. 
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Retorno do CREMERJ e oonformação do projeto publioista 

o ano de 1983 é marcado por eleições na Sociedade de 

Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro SMCRJ, no Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - CREMERJ e no 

Sindicato dos Médicos - SINMED. O retorno do CREMERJ, desde 

1978 sob intervenção, fará desta entidade o palco de defesa de 

posições mais progressistas no seio do movimento, até então 

ocupado pelo SINMED e determinará um rearranjo das entidades no 

tocante à áreas de atuação. 

O relacionamento das entidades com o espaço público seria a 

partir de 83 dirigido pelo CREMERJ. Este daria a tônica das 

grandes discussões sobre condições de saúde, políticas de saúde e 

prática médica. Como supervisor e fiscalizador legalmente 

instituído da prática médica, o CREMERJ passaria a assumir que 

essa responsabilidade não se restringia à relação entre médicos e 

pacientes. A trajetória do CREMERJ demonstra a tentativa de 

manter a discussão de uma concepção de saúde do ponto de vista 

da população, como tentou fazer o REME no período anterior. Não à 

toa, as principais lideranças do REME passaram a fazer parte 

também do CREMERJ. Contudo, essa discussão será feita agora a 

partir da prática médica. 

O Sindicato, antes principal representante das 

reivindicações, mas desgastado pelas poucas vitorias concretas, 

necessitou voltar-se mais às questões trabalhistas, passando a 

representar principalmente os assalariados, tanto do setor 

público quanto privado. A SMCRJ, congregando as associações de 
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especialidades, voltar-se-ia mais para os assuntos técnico

cientificos e, ao nível das reivindicações específicas, seria a 

principal entidade no encaminhamento das lutas relativas aos 

convênios médicos. 

No Sindicato dos Médicos o teste das urnas em 1983 não 

apresentou grandes dificuldades para o REME. A chapa 1, 

encabeçada pelo Dr. Roberto Chabo, conseguiu reeleger-se com 

1.983 votos contra os 254 dados à chapa 2 (neo-liberais) e 1.358 

à chapa 3 ("REME MAIS", corrente da categoria vinculada à CUT a 

ao PT, e considerada mais "à esquerda" que o REME). Apesar do 

número de sindicalizados ter triplicado graças aos esforços do 

REME, que desde 1978 lançou sucessivas campanhas de 

sindicalização, o número de participantes nas eleições (3.550) 

ficou bem abaixo dos sindicalizados (cerca de 7.000). 

Esse fato atesta um certo afastamento entre a entidade e 

seus representados, tendo sido uma das principais críticas da 

chapa "REME MAIS", que acusava a direção reeleita de haver se 

afastado, em seus últimos anos de gestão, do conjunto dos 

médicos, centralizando novamente as atividades do Sindicato e 

tomando resoluções sem ouvir as bases. O número elevado de votos 

consagrados à chapa 3 não causou nenhum empecilho ao REME, já que 

as duas correntes atuavam em conjunto em uma série de atividades 

importantes. 

Na SMCRJ Eduardo Bordallo assumiu em 1983 a segunda gestão, 

com as propostas do então ainda predominante movimento Renovação 

Médica REME, do qual era membro. A plataforma era então 
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identica àquela defendida pelo REME em 1981, quando Bordallo 

assumiu pela primeira vez a presidência da SMCRJ. Entre as 

principais propostas, destacavam-se a luta contra qualquer tipo 

de intermediação lucrativa do trabalho e assistência médicos; 

pela estabilidade no emprego; contra qualquer medida coibidora da 

prática liberal da medicina; pelo concurso público; pela 

equivalência dos médicos servidores públicos; pela padronização 

dos convênios na tabela de honorários; pela desvinculação dos 

honorários médicos das contas hospitalares; pelo apoio à 

comunidade em defesa de sua saúde; por uma politica e um sistema 

nacional de saúde resultante de amplo debate com profissionais e 

população; pela criação de uma rede de serviços básicos de saúde 

como porta única de entrada do sistema de assistência; por uma 

Assembléia Nacional Constituinte. 

Também na SMCRJ repetem-se os temas referentes à autonomia 

que serão defendidos pelos "neo-liberais". É nela onde 

efetivamente se sentirá mais a interferência da concepção 

privatista, através dos encaminhamentos concretos, e que o REME 

não conseguirá rebater. cujo exemplo é a defesa irrestrita da 

prática liberal. Mesmo fazendo parte de suas plataformas. a 

prãtica liberal para o REME se limitava a uma forma de exercicio 

profissional em extinção. Entretanto. ela se manifestaria tallto 

em outras formas de trabalho (COlllO nos convênios), quanto nas 

propostas gerais de reorganização do setor. como no tocante à 

estatização dos serviços ou à relação do médico com o serviço 

público. 

Mesmo com diferenças em relação ao SINMED, a SMCRJ mantém 
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sua tradição progressista em diversas questões atinentes à 

Política de Saúde e continua trabalhando em conjunto com o 

SINMED. A campanha que conseguiu fazer o REME retornar ao 

CREMERJ é um exemplo. SINMED e SMCRJ angariaram apoio de diversas 

outras entidades, como a ABI e OAB, para garantir a posse da 

diretoria eleita. 

Essa conquista é definida quando em 1983 o Tribunal Federal 

de Recursos reconhece a situação de irregularidade que tinha se 

formado em 1978 no CREMERJ, com o impedimento da posse da chapa 

vencedora, e decretou novas eleições. A chapa "Renovação e 

Unidade", concorrendo novamente com mais ou menos os mesmos 

membros de 1978, obteve cerca de 75% dos votos, numa reafirmação 

incontestável de vitória, a qual o CFM - já sem o espaço político 

anterior - teve que se curvar. Para Presidente do CREMERJ, foi 

eleito o Dr. Gilson Maurity Santos, participante do REME desde 

sua formação. 

o CREMERJ democratizado significou um reordenamento nas 

linhas de atuação das diferentes entidades. Ao tomar posse dia 3 

de o11tubro de 1984 para a gestão 83/84, a nova diretoria do 

CREMERJ, através do discurso do Dr. Gilson Maurity Santos, 

reafirmou a plataforma de luta que havia apresentado ao conjunto 

dos médicos. Elaborada a partir das lutas do movimento médico, a 

plataforma da "Renovação e Unidade" tinha como pontos principais 

os seguintes: 

Por um Conselho Regional de Medicina enérgico na defesa da 

medicina e dos profissionais que a exercem com dignidade, 
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muitas vezes vítimas de acusações injustas e de caráter 

sensacionalista. 

Por um Conselho Regional de Medicina enérgico na defesa da 

população usuária dos serviços médicos, denunciando com vigor 

a responsabilidade das empresas e instituições pela qualidade 

da assistência prestada e julgando com imparcialidade os 

profissionais que transgridam as normas da boa prática médica 

e a ética profissional. 

Por um Conselho Regional de Medicina autônomo desvinculado do 

Ministério do Trabalho, a exemplo da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

Por uma legislação que estenda aos Conselhos de Medicina o 

poder fiscalizador e disciplinador sobre as empresas e 

instituições de serviços médicos. 

Pela reformulação do Código de Ética, adequando-o às novas 

realidades da prática médica, tomando por base de discussão o 

anteprojeto elaborado pelo Conselho Regional de Medicina de 

São Paulo. 

Contra o seguro obrigatório para o ato médico. 

Por um salário justo que dignifique o profissional médico. 

Contra 

medicina. 

a intermediação lucrativa e o mercantilismo na 

Por uma medicina intimamente ligada à população, permitindo

lhe participar na elaboração dos planos de saúde. 

Pelo controle de produção, comercialização e propaganda dos 

produtos farmacêuticos. Contra a sua divulgação através dos 

meios ele comunicação de massas, coibindo-se o perigoso 

estimulo a automedicação. 
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Por uma indústria farmacêutica eminentemente nacional, voltada 

para a produção de medicamentos que atendam às necessidades da 

população brasileira. 

Contra a implantação da política oficial de controle da 

natalidade. 

Contra o uso do saber e autoridade do médico, quando 

empregados para praticar ou acobertar atos de violência física 

ou moral contra o ser humano. 

Contra a discriminação racial, religiosa, política, ideológica 

e de sexo na admissão de médicos para cargos públicos ou 

privados. 

Por um ensino médico de melhor qualidade e adequado às 

necessidades de saúde da população brasileira. 

Pela ampliação do mercado de trabalho visando estender a 

assistência médica e absorver os médicos recém-formados. 

Pela manutenção, qualificação, ampliação e desenvolvimento da 

Residência Médica. Pelos direitos trabalhistas dos médicos

residentes, contra a utilização de estagiários como mão-de-obra 

barata. 

Por concursos p6blicos, em todos os níveis. livremente 

fiscalizados pelas entidades médicas, como 6nica forma de 

admissão dos médicos nos serviços públicos e na residência 

médica. 

Pelo restabelecimento do pleno estado de direito, através de 

eleições diretas em todos os níveis, revogação das leis de 

exceção ainda em vigor e convocação de uma Assembléia Nacional 

Constituinte. 
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Como se pode constatar, o programa da nova diretoria do 

CREMERJ era bastante amplo, procurando introduzir uma nova 

concepção de saúde à Corporação, através da discussão entre temas 

da prática e temas gerais de reforma do setor, priorizando as 

necessidades do conjunto da população e incorporando várias 

questões defendidas pelo movimento sanitário como um todo. 

o programa inclui itens específicos de prática médica, como 

a defesa da dignidade do exercício da profissão e da ética 

médica, a qualidade da assistência prestada no setor saúde, 

condições dignas de vida para o profissional de saúde (como 

melhores salários) e a necessidade de relacionamento com o 

usuário. E também questões gerais ligadas tanto ao setor saúde 

- controle da comercialização de produtos farmacêuticos, crítica 

à mercantilização da medicina e à política de controle de 

natalidade -, quanto à vida política do país - restabelecimento 

do estado de direito, eleições e Constituinte. 

Em seu discurso de posse, o Presidente do CREMERJ reitera a 

disposição do Conselho em interferir e lutar pela mudança do 

sistema e da politica de saúde que revelavam-se inadequadas 

frente às necessidades da população, disciplinar a prática 

médica e promover canais de participação para que os 

profissionais pudessem influir nas decisões tanto das entidades 

médicas quanto da política nacional de saúde como um todo. 

Na mesma ocasião, Gilson Maurity afirmou que o CREMERJ se 

colocaria ao lado dos que lutavam por um sistema único e 
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descentralizado de saúde. Enfatizou ainda a necessidade do 

CREMERJ manter uma linha de atuação conjunta com o Sindicato e 

outras entidades médicas, e também ligações permanentes com 

variadas organizações da sociedade civil. Foi então lançado o 

manifesto "Liberdade: Desafio para o homem", onde destaca-se, 

entre outros compromissos, a ação contra o mercantilismo e por 

uma medicina intimamente ligada à população, com a plena 

participação desta. 

No programa da nova diretoria cabe destacar a defesa da 

autonomia das entidades frente ao Estado e sua democratização. 

Nesse sentido, o encaminhamento de todos os temas se daria de 

forma descentralizada e para isso o CREMERJ instituiu as 

Comissões de Ética e os Fóruns de Debate. 

As Comissões de Ética Médica surgiram como tentativa de 

estender o papel fiscalizador do Conselho à participação de todos 

os médicos e com isso propiciar e estimular as discussões sobre 

sua própria prática. A idéia era discutir os problemas da 

assistência médica, suas deficiências e apontar alternativas, a 

partir da realidade de cada unidade de trabalho. Como experiência 

inédita, as Comissões foram instaladas a partir de janeiro de 84 

e inicialmente cresceram bastante, com alto grau de resposta 

pelos profissionais, mas teriam um descenso a pa~tir de 1986. 

Paralelamente às Comissões de Ética Médica (CEMs), os Fóruns 

visavam cumprir um amplo programa de discussões da prática médica 
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através de temas diversos. Estes até 1986 contaram com ampla 

participação tanto dos profissionais quanto da população, como os 

de "Controle de Natalidade" , "Ensino Médico" , "Doenças 

infecciosas e parasitárias", "Constituinte" e "Ética Médica". 

A descentralização efetiva da entidade viria mais tarde, em 

1987, com o estabelecimento de Delegacias Regionais no interior 

do Estado do Rio de Janeiro. Sua implantaçao, na verdade, teria 

início em 1986, mas somente em 1987 as seis primeiras Delegacias 

Regionais seriam inauguradas, levando a atividade do CREMERJ, até 

então concentrada no município do Rio, aos profissionais de saúde 

do interior.(*) 

Tanto as Comissões de Ética quanto os Fóruns foram 

fundamentais ao fornecer subsídios para a elaboração do novo 

Código de Ética Médica, cujas discussões tiveram início em 1983, 

a partir de um projeto elaborado pelo Conselho Regional de São 

Paulo. visando substituir o então vigente desde 1964. 

o Rio de Janeiro, através do CREMERJ, foi um dos estados que 

mais se mobilizou. Foram realizadas 24 reuniões preparatórias 

para la. Conferência Estadual de Ética Médica, realizada em 

outubro de 1987 no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 

(*) As seis regiões divididas seriam Sul-Fluminense, Norte
Fluminense, Centro-Norte Fluminense, Niterói, Região Serrana e 
Região dos Lagos, abrangendo um total de 58 municípios. Cada 
Delegacia Regional constitui uma diretoria formada por três 
médicos efetivos e três suplentes, eleitos por voto direto e 
secreto. 
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Durante a 1ª. Conferência Estadual de Ética Médica, os 

participantes tiveram 

social da profissão, 

a preocupação de salientar a importância 

além da necessidade de resgatar a 

caracteristica da Medicina ser uma profissão humanista, de 

caráter científico e social, sendo primordial o fortalecimento da 

relação médico-paciente. A Conferência definiu a medicina como 

uma profissão que tem por fim cuidar da saúde do homem e da 

preservação da espécie, sem discriminação de ordem política, 

religiosa, racial e social, e que para isso torna-se necessário 

zelar pela melhoria dos padrões de saúde do indivíduo e da 

coletividade. 

Em suas resoluções, a Conferência ressaltaria ainda que a 

medicina não deve ser fonte de acumulação de lucro, e que por 

isso uma ética médica deve ser norteada por normas, condutas e 

principios claramente definidos, já que o médico tem uma 

responsabil idade inigualáve 1 diant.e das questões é~OC iais. 

o anteprojeto de Código elaborado na Conferência Estadual de 

Ética Médica acentua também os aspectos de pesquisa em seres 

humanos, os transplantes de órgãos e tecidos e os direitos 

humanos. Foi levado como proposta do Rio de Janeiro - a segunda 

maior bancada de delegados - ã la. Conferência Nacional de Ética 

Médica, promovida pelo Conselho Federal Medicina de 24 a 28 de 

novembro de 1987, no Hotel Glória. 

Neste evento, inédito na história da Medicina no pais, seria 
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elaborado o novo Código de Ética Médica, homologado pelo CFM em 8 

de janeiro de 1988.(*) 

o novo Código detalhou e aprofundou as normas éticas, 

ficando quase o dobro do anterior. Ao considerar o médico como 

majoritariamente assalariado, inovou em conceitos como a extensao 

da responsabilidade pelo ato médico à unidade de saúde e na 

obrigatoriedade do médico em denunciar ao Conselho más condições 

de trabalho. Inovador também foi o capitulo sobre direitos 

humanos, onde a prática da tortura é execrada, bem como ficou 

proibida a participação do médico, direta ou indiretamente, na 

execução da pena de morte. 

(*) As discussões do novo Código foram efetivamente estimuladas 
com a democratização do Conselho Federal de Medicina, para o que 
as entidades do Rio, principalmente o CREMERJ, em muito 
contribuiram. No inicio de 1984, o CREMERJ mobilizou-se para 
participar da eleição do novo corpo de conselheiros do Conselho 
Federal de Medicina. No Rio de Janeiro, concorreram duas chapas 
para delegado eleitor, sendo vitoriosa pela esmagadora maioria 
dos votos a formada pelo próprio presidente do CREMERJ, Dr. 
Maurity Santos junto com Roberto Chabo, então presidente do 
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (receberam mais de 75% 
dos votos). Os delegados eleitores de vinte (20) Estados se 
reuniram para eleger o novo Corpo de Conselheiros do Conselho 
Federal de Medicina, mais progressista e mais próximo das 
questões médicas. 

o novo CFt1 comprometeu-se a "federal izar" sua representação, 
através de uma maior representação dos Estados em sua composição, 
estreitar sua relação com as Regionais. e promover a elaboração 
do novo Código de Ética Médica. A conselheira Ana Lipke foi 
indicada para representar o Rio de Janeiro no CF~. 

A democratização do Conselho Federal foi importante para o 
CREMERJ, que teve sua atuação respaldada pelo órgão 
hierarquicamente superior. O novo Corpo de Conselheiros elegeu 
naquele ano Gabriel Oselka como presidente da primeira diretoria 
democraticamente eleita em vinte (20) anos. 
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Sem dúvida muitos avanços foram dados neste novo Código. No 

entanto, é ambiguo na definição de princípios norteadores e as 

regras deles advindas, o que faz com que muitos princípios já 

nasçam como letra morta e portanto o próprio Código tente 

garanti-los através de regras. 

Um exemplo são os artigos gelO do Capítulo I -

Fundamentais, onde é afirmado que a medicina não 

qualquer circunstância ser exercida como comércio 

Principios 

pode sob 

e que o 

trabalho médico não pode ser explorado por terceiros com 

objetivos de lucro. No entanto, nos Direitos do Médico (Artigo 

25), reconhece a existência de instituições privadas, com ou sem 

caráter lucrativo. Ao médico é vedado receber remuneração a 

preços vis ou extorsivos, inclusive através de convênios", mas o 

princípio afirma que o médico deve ter boas condições de 

trabalho e ser remunerado de forma justa". Se é possível a 

existência de intermediadores, quem deve então garantir a boa 

remuneração? Se ao médico é vedado receber mal, como garantir que 

os intermediadores paguem dignamente? Obviamente isso escapa em 

muito ao controle do Conselho. 

o médico deve também ter boas condições de trabalho e é sua 

obrigação denunciar quando assim não o forem. É direito seu 

suspender atividades, salvo em urgência ou emergência, quando a 

instituição não oferecer condições mínimas para o exercício 

profissional. No entanto, os princípios afirmam que toda a 

atenção do médico é para a saúde do ser humano. Em caso de más 

condições e não sendo situação de urgência ou emergência. vale o 

principio ou a regra? 
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Uma manifestação clara dos conflitos inerentes à prática na 

atualidade é a "resolução" de que a medicina não pode ser fonte 

de acumulação de lucro, revelando a necessidade de manter 

controle sobre aspectos que o médico não tem mais qualquer 

interferência. Além de ser contraditório, já que o setor de 

seguros privados e mesmo o setor conveniado são altamente 

lucrativos e representam fonte de renda por vezes exclusiva ou 

majoritária para grande parcela dos médicos, há também o fato de 

que muitos médicos são empresários. 

Mesmo reconhecendo as mudanças nas condições de exercício da 

medicina, não é possivel à Corporação separar o que é a 

representação de sua profissão das condições concretas como ela é 

exercida, o que constitui a contradição inerente à prática médica 

na forma como atualmente se organiza, cuja expressão é a 

autonomia. Ou seja, a necessidade de manter atreladas e sob seu 

controle as características intrínsecas à prática e as condições 

concretas de seu exercício. Assim. o caminho é tentar preservar a 

autonomia em princípios fundamentais e legitimá-la através de 

regras que contudo extrapolam esses principios, pois não podem 

ser determinadas pela Corporação. 

A elaboração do Código de etica foi sem dúvida um dos 

principais encaminhamentos do projeto publicista, respondendo à 

necessidade da Corporação de recompor as regras'orientadoras de 

sua prática, pelo reconhecimento tanto das transformações pelas 

quais passou, quanto da necessidade de readequação ao espaço 

público. Contudo, reflete também os limites desse projeto no 

201 

lIIUIIftII 
FUNDAClo GETOUO VARr,1!t 



tocante à uma concepção de saúde que inteire os temas da prática 

com as necessidades da população. Também esse projeto não pode 

fugir à manutenção do controle e regulação da prática como 

exclusivo aos profissionais, mesmo que alcance introduzir 

preceitos fundamentais que procurem garantir direitos à uma boa 

assistência aos usuários. 

o próprio programa da diretoria que assume o CREMERJ em 

1983 já apontava essas contradições. A defesa de fiscalização do 

Conselho sobre empresas e instituições de serviços médicos e a 

fiscalização de concursos públicos por entidades médicas são 

exemplares nesse sentido. A contraditoriedade implicita à 

autonomia se expressa aqui quando por um lado prega-se a defesa 

"enérgica" da população usuária e da saúde da população, mas 

mantêm-se aos profissionais o monopólio da fiscalização sobre a 

prática, subentendendo uma capacidade intrínseca de discernimento 

sobre o bom e o mau exercicio da medicina, presente naqueles que 

a exercem com "dignidade". 

Significativas são também as resoluções de uma análise da 

diretoria à época, que destaca: 

As mediações e intermediações no tráfico da medicina alijaram 

os médicos das determinações da prática médica. deixando-a 

abandonada aos tecnocratas que favoreceram a alguns em 

detrimento do exercicio ético-profissional, que deveria ser 

realizado pelos médicos com plena consciência de sua 

responsabilidade para com o paciente e a sociedade. 

Esse é um ponto fundamental no sentido da prevalência do 
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consenso na rearticulação do ideário médico, pois perpassa tanto 

o projeto publicista quanto o privatista. Ou seja, a idéia de que 

o compromisso com o paciente e a sociedade é intrínseco ao 

exercício ético-profissional. De forma renovada, o projeto 

publicista tentaria vincular o compromisso do médico com os 

interesses da maioria da população, e buscará esse compromisso 

principalmente através da ética, enquanto canal principal de 

interlocuçao com a sociedade. 

Viriam daí as principais dificuldades desse projeto. 

Orientar o ideário médico para um compromisso com a saúde da 

população e consequentemente com as reformas necessárias ao setor 

a partir da reiteração do monopólio da prática médica pela 

Corporação. Ou seja, procurando retirar de um compromisso ético

profissional um compromisso político-ideológico. g através das 

lutas específicas e das propostas de políticas de saúde que 

melhor se expressam essas dificuldades. 

Reivindicações específicas e reforma do setor as 

dificuldades do projeto publicista 

A estatização total da assistência pregada pelo 

movimento sanitário e ao interior da Corporação pelo projeto 

trabalhista seria substituída pelo privilegiamento ao setor 

público a partir da predominância do CREMERJ entre as entidades. 

A expansão da democratização trazia a possibilidade de 

implementação de mudanças político-institucionais no sentido 

desse privilegiamento. Contudo, essas mudanças se dão 

principalmente em decorrência da falência do setor e portanto em 

um quadro de profunda crise deste e crise econômica geral. 

203 



Há um distanciamento entre as propostas gerais e 

especificas. No plano geral, procura o projeto publicista o 

comprometimento da Corporação com propostas políticas que visem o 

fortalecimento do setor público, de acordo à estratégia em que se 

vinha encaminhando o processo de formulação da política da 

Reforma. 

Assim, as entidades encaminham a necessidade de 

reorganização do setor e procuram resgatar os pontos positivos do 

Plano Conasp, que contudo sofrerá duras críticas pelos médicos, 

com respeito à questões específicas. Nas campanhas salariais, as 

plataformas reivindicatórias falam da necessidade de uma 

assistência pública voltada para a população mas exigem, por 

exemplo, o desvinculamento do pagamento aos médicos das contas 

hospitalares. Criticam duramente a assistência pública e seu 

caráter excludente e privatizante, mas encontram formas de manter 

os profissionais livres de controle nesse setor, pelo 

privilegiamento de formas autônomas de relações de trabalho. 

No tocante à atuação e participação politica dos médicos, o 

problema se repete. Nos movimentos especificos, a participação é 

limitada a momentos de "pico". Também a proposta amplamente 

defendida e posta em prática pelo projeto publicista de associar 

as lutas dos profissionais com outros segmentos da sociedade e 

mesmo outros profissionais do setor para encaminhamento das 

reivindicações comuns será conflituosa e não se concretiza. A 

tentativa do SINMED, por exemplo, de unir a luta dos médicos a 

dos previdenciários e ao funcionalismo nas diferentes esferas. 

mostrar-se-á inócua. As conquistas salariais, que seriam maiores 
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para os médicos do que para quaisquer outros setores do 

funcionalismo, não só não alteram sua postura quanto ao serviço 

público, como também não são motivo de mobilização contra as 

discriminações. Apesar do relacionamento sempre difícil com as 

autoridades constituídas, a defesa do setor público fica no plano 

da propaganda das entidades. 

A primeira dificuldade se daria em torno ao Plano CONASP, 

resultado das negociações do Conselho Consultivo de Administração 

da Saúde Previdenciária (CONASP), que havia sido criado em 1981 a 

partir da greve dos médicos e contava com a participação de 

representantes da sociedade. O Plano visava enfrentar os 

problemas financeiros da Previdência. Para isso, propunha a 

recuperação do setor público próprio, melhorando sua qualidade 

através da racionalização de custos e de um maior controle 

gerencial. 

Uma das principais propostas do Plano foi também a mais 

combat.ida pelos médicos a mudança na forma de pagament.o à rede 

privada cont.rat.ada pelo INAMPS - , que deixou de basear-se em atos 

médicos realizados em cada pacient.e para basear-se em 

procediment.os médicos e cirúrgicos cujos valores seriam pré 

definidos, as chamadas AIHs (aut.orização de internação 

hospi talar) . 

o combate à AIH viria sempre junt.o à propostas de melhoria 

do serviço público e defesa da rede própria de atendimento, como 

nos resultados do Dia Nacional de Prot.est.o (08.03.83), 10 

movimento unificado de t.odo o funcionalismo federal. Neste 
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evento, os profissionais de saúde elaboram documento criticando 

o caos da 

de 

assistência médica no Brasil 

privatização da Previdência 

e denunciando as 

intenções Social. A pauta 

especifica dos médicos apontava assim para: 

correção semestral de salários e 13Q 

funcionalismo federal; 

para 

insalubridade incidente sobre o salário profissional; 

todo 

defesa e preservação dos hospitais próprios do INAMPS; 

melhores condições de trabalho e atendimento; 

o 

fortalecimento das associações de funcionários, corpos 

clínicos e centros de estudos de hospitais e postos do INAMPS; 

democratização dos locais de trabalho; 

concurso público para médicos de todas as especialidades; 

cumprimento da lei 3.999/61 (fixa em salários mínimos o 

salário profissional médico); 

aumento de vagas para a residência médica em todas as 

especialidades; 

aprovação pelo Congresso da lei Especial do Médico; 

repúdio ao Sistema de AIH (Autorização 

Hospitalar). 

de Internação 

As criticas ã AIH eram levadas pelas entidades do Rio no 

bojo de erros de implementação do Plano CONASP. A SMCRJ era mais 

clara. Manifestava seu apoio à implantação do Plano 

principalmente quanto às iniciativas de regionalização e 

hierarquização e à prioridade de utilização dos hospitais 

próprios da rede, assim como concordava com a análise da situação 

da assistência médica inerente ao Plano. No entanto. criticava o 
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INAMPS por não viabilizar sua aplicação através do adequado 

aparelhamento material e de recursos humanos da previdência. Já 

quanto ao sistema de AlH, era sempre considerado como "antiético 

e economicista", responsável por trazer "graves problemas à 

população previdenciária e aos médicos nele envolvidos"(*), dado 

que fixava de forma rigida o número de internações por Estado e 

por hospital. 

A forma de pagamento no setor público havia sido uma das 

discussões polêmicas ao interior do REME. Ainda durante a greve 

nacional em 1981, entidades médicas do Sul haviam ameaçado não 

participar do movimento, caso o reajuste e manutenção das USs 

-Unidades de Serviço - ( forma de pagamento que seria substituída 

pela AIH e que representava um poderoso instrumento de fraudes) 

não fossem incluídos na pauta de reivindicações, o que foi então 

atendido. 

No movimento de 83 é mais uma vez a SMCRJ quem dá destaque 

às USs como reivindicação central, apesar de não defenderem sua 

manutenção em oposição à AIH. A reivindicação do reajuste não era 

sem sentido, já que o INAMPS o desvinculou do então INPC 

(índice nacional de preços ao consumidor), colocando as USs 

abaixo da inflação. Mesmo tendo sido reajustado sob a gestão de 

Aluísio Salles o valor do atendimento ambulatorial de oito (8) 

para treze (13) USs, o INAMPS congelou posteriormente esse valor, 

c*) Edição Médica, Ano VI, no. 51, novembro de 1983 
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ao mesmo tempo que reajustou em 50% os valores das di~rias 

hospitalares. 

As relações com o setor 

conturbadas, levando as entidades à 

público 

posturas 

eram sempre 

conflituosas. 

Defender o setor público eas medidas que o privilegiassem e 

combater o governo e suas instituições. Principalmente quando o 

tema se referia à questões salariais e à regulação da atividade 

médica ou da iniciativa privada. 

A resposta dos publicistas leva a generalizações que não 

entrem em choque com os profissionais; principalmente no SINMED, 

cuja dependência do voto é sempre um fator limitante. Este apóia 

a Previdência Social, criticando sempre as propostas que 

visavam sua privatização. Aponta para a necessidade de 

reformulação administrativa e financeira do sistema e de verbas 

específicas do orçamento da União como forma de arcar também o 

governo com sua parte, alterando a base contributiva restrita a 

empregados e empregadores. Nesse sentido, o repúdio à AIH era 

justificado como sendo medida paliativa. Mas na verdade as 

divergências residiam na separação clara que fazia a Corporação 

entre seus interesses e os destinos do setor. 

Tinha o SINMED dificuldades em apontar alternativas. 

Concordava em parte com o CONASP, mas não fazia propostas aos 

pontos com os quais não concordava, confundindo sua vontade de 

privilegiar o público com o que o público efetivamente oferecia. 

A resposta voltava-se para a necessidade de uma política 

nacional de saúde que atendesse aos interesses do país, 
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associando assim 

social baseado em 

à questão democrática. Defendiam um 

eleições diretas para a Presidência 

pacto 

da 

República e a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, 

onde a saúde fosse prioritária e voltada para a maioria da 

população. 

Cabe ao CREMERJ a crítica às generalizações. Em reunião da 

diretoria recém-empossada (1984), uma das resoluções aponta: 

A experiência 

reconhecimento da 

tinha demonstrado que era insuficiente o 

precária situação sanitária do país, vivida 

por todos os profissionais, ou o discurso progressista de 

alguns planos de saúde que não chegavam às bases para sua 

execução. 

Essas conclusões indicam uma crítica, ou autocrítica dos 

publici~tas ao REME, quando restringiu-se à denúncia das 

condições de saúde. Faz parte da estratégia publicista de tentar 

associar alternativas ao setor com os interesses dos médicos; que 

não havia ainda mostrado seus conflitos. Assim, já incorpora sua 

separação aos planos como o CONASP, que apesar de características 

positivas, não consideravam a participação dos médicos. 

Em verdade, embora representando um avanço na recuperação do 

setor público do ponto de vista institucional, o CONASP tinha 

muitas limitações. Sua importância maior estava no caráter 

político, por ter sido a primeira medida que se transforma em lei 

e que tem a interferência de setores progressistas. Contudo, isso 

era inatingível para a maioria dos profissionais, mesmo para 

aquela parcela que poderia compartilhar uma concepção de saúde 
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voltada para o público. 

Contudo, a implantação do Plano sofreu fortes resistências 

da iniciativa privada, que passavam pela AMB. Da mesma forma a 

AIH teria problemas, tendo propiciado também enormes fraudes, que 

obviamente contavam com a participação de médicos. No entanto, 

essas discussões não chegavam às entidades e o projeto publicista 

não alcança fazer uma necessária crítica aos profissionais nesse 

sentido. 

o avanço na democratização das discussões com o INAMPS, 

embora concreto, era também bastante pequeno e as relações com as 

entidades permaneciam conflitantes. Na gestão de Aluísio Salles, 

apesar de ter sido criado um grupo de trabalho para discussão dos 

problemas dos profissionais médicos e da assistência médica, 

iniciativa do próprio INAMPS, não raro suas conclusões eram 

desprezadas pelo órgão, acirrando as divergências com os 

profissionais. 

Em agosto de 1984 os médicos do INAMPS fizeram greve pelo 

atendimento de reivindicações que incluíam aumento de 64,80% 

(retroativo a 01 de janeiro), reajuste de 100% do INPC (sobre 

janeiro) e semestralidade. O INAMPS não havia dado as 

gratificações prometidas em acordo feito pela Comissão 

Permanente (*) no início do mesmo ano, que incluía basicamente 

jornada de quatro (4) horas com remuneração mínima à época de 

Cr$ 327 mil (mais gratificação máxima de 100%), além das 

c*) Esta Comissão era formada pelo INAMPS, Federação Nacional dos 
Médicos e AMB. 
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gratificações de nível superior e insalubridade. Significativa 

nessa pauta era a reversão do conceito de que as melhorias 

salariais dos médicos estivessem vinculadas a uma tabela 

referente aos servidores públicos em geral, o que caracteriza uma 

distinção clara para os profissionais da diferença de sua 

atividade em relação às demais. 

A gratificação viria através do decreto Lei no.2114/84 - que 

a instituía em 80% para médicos e odontólogos da Previdência 

Social e somente em 20% para outros profissionais e seria 

motivo de polêmica na 111 Assembléia Nacional das Entidades 

Médicas, realizada em 84, onde foram feitas duras críticas ao 

Decreto e suas portarias. Para criticar a discriminação de 

diferentes setores dos profissionais de saúde, a Assembléia acusa 

o Decreto de representar uma tentativa de fazer os médicos 

legitimarem o plano CONASP, considerado então como mera 

aplicação, ao nível da assistência previdenciária, da política 

recessiva imposta pelo FMI. A Assembléia resolve realizar um 

dia nacional de luta, cujas reivindicações iam de reposição 

salarial de 60% sobre o maior nível de referência até o 

aperfeiçoamento do Plano no referente ã parte ambulatorial, 

rejeitando a AIH (Autorização de Internação Hospitalar). 

A crítica tão veemente a esse Decreto por parte da 

Assembléia Nacional não foi compartilhada pela SMCRJ. Esta já 

havia se posicionado, quando de sua assinatura, como uma 

"resposta do governo às reivindicações das entidades médicas"(*). 

(*) Edição Médica, Ano VI, no. 51, novembro de 1983 
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Ja o SINMED criticou veementemente o Decreto, considerando-o 

intencional no sentido de cindir a unidade que se vinha forjando 

entre profissionais previdenciários de diferentes categorias e 

defendeu o aumento igual para todos. No entanto, os médicos pouco 

participaram da greve de 34 dias realizada no ano seguinte 

(1985), onde uma das reivindicações centrais era a extensão da 

gratificação. Segundo o próprio SINMED, um dos motivos do término 

da greve foi a pouca participação de previdenciários de nível 

superior (principalmente médicos) nas comissões de triagem, o 

que contribuiu para o desgaste do movimento junto à população(*). 

A participação dos médicos nas lutas conjuntas com outros 

profissionais do setor e com o funcionalismo público sempre 

esteve aquém do que desejariam as próprias entidades, pela 

posição privilegiada que ocupam entre servidores e 

principalmente entre os profissionais de saúde. Mesmo no Rio de 

Janeiro, onde situa-se a maior rede pública e onde as lutas foram 

sempre mais expressivas, nem sempre os médicos participavam 

ativamente. 

Assim como no nível federal, as relações dos profissionais 

com o poder público estadual e municipal foram sempre tensas. O 

Estado do Rio sofre nos anos 80 uma decadência total dos 

serviços, comprometendo a estratégia publicista de 

privilegiamento ao setor público. 

A campanha para governador do Estado do Rio em 1982 havia 

tido participação ativa do SINMED e SMCRJ. Esta promoveu debates 

-------------------------------
c*) Jornal do SINMED, no. 47, ago/set,p.7 
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com os candidatos, onde Leonel Brizola foi o mais votado. O 

futuro governador havia sido efetivamente apoiado pelas 

diretorias das duas entidades, que viram nas propostas de Eduardo 

Costa, que seria o Secretário Estadual de Saúde, as mais afinadas 

com os interesses dos profissionais. No entanto, o relacionamento 

com a Secretaria viria a se deteriorar durante o governo. O 

período é marcado por intensa mobilização das entidades e várias 

greves, muitas vezes fracassadas. 

O já citado "Dia Nacional de Protesto" (08/03/83)- movimento 

encaminhado conjuntamente pelos médicos federais, do Estado e 

município e com o funcionalismo público por melhores condições de 

trabalho e remuneração estendeu-se aqui por 13 dias de 

paralisação, sem contudo ver nenhuma de suas reivindicações 

atendidas. Entre elas destacavam-se: 

definição de carga horária ; adicional noturno e de domingos (20% 

sobre o salário); adicional de insalubridade sobre o salário 

profissional: convocação de médicos aprovados no último concurso; 

gratificação de chefia dos PAMs (Postos Atendimento Médico); 

melhores condições de trabalho e atendimento ã população e 

revitalização dos corpos clínicos e outros tipos de organização 

em locais de trabalho (grupos de estudo e comissões de 

func ionários) . 

A pretendida participação dos médicos através das entidades 

no governo Brizola transformou-se em brigas constantes entre 

estas e o Secretário Eduardo Costa. Este, ao assumir o cargo, 

havia dito que o faria "junto com Chabo e Jó Rezende" , 

presidentes ã época respectivamente do Sindicato dos Médicos e da 
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FAMERJ - Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio 

de Janeiro. No entanto, já em 85 era o Secretário acusado de 

populista e democratista pelas entidades, que o criticavam por 

ignorar suas reivindicações e a grave situação da saúde no 

Estado. 

A divisão iniciou-se quando da greve de 84 dos médicos do 

Estado e Município, encaminhada pelo Sindicato dos Médicos e 

apoiada pela SMCRJ, pelo não cumprimento de acordos anteriores. 

Nesta, eram reivindicados pagamento dos adicionais de 

insalubridade e lotação prioritária. Foram conquistadas a 

gratificação de insalubridade de 20% e lotação prioritária 

de 25%. Para as reivindicações de piso salarial de 6 mínimos e 

efetivação dos celetistas, foi formada então uma comissão para 

estudos. 

o decreto que estipulava as conquistas havia sido assinado 

já no terceiro dia de greve. No entanto, as atitudes de Eduardo 

Costa determinaram sua continuidade por quinze dias, só tendo 

sido suspensa após a intervenção nas negociações do então 

Secretário de governo Cibilis Viana e do Secretário de Trabalho, 

Carlos Alberto Oliveira. A Secretaria de Saúde havia, segundo as 

entidades, induzido diretores de hospitais a assinarem documento 

criticando a greve. O Secretário fez declarações de que a greve 

teria sido precipitada e manipulada por pequenos grupos 

politicos, além de ter ele próprio atendido pacientes no 

Hospital São Sebastião, pelo que foi posteriormente processado 

pelo CREMERJ. 
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Apesar das conquistas, mesmo que parciais, o prõprio 

Sindicato reconheceu que a greve de fevereiro de 84, comparada 

com as desencadeadas anteriormente, foi uma das mais fracas em 

termos de participação e organização dos profissionais. As 

organizações intra-hospitalares - comissões salariais, centros de 

estudo, corpos clinicos - funcionaram precariamente, assim como 

as comissões de triagem. As assembléias nos locais de trabalho, 

onde se deveria discutir a organização da greve em cada unidade, 

foram realizadas em um número pequeno de instituições e assim 

mesmo com pouca participação. O Sindicato chegou à conclusão que 

as formas de organização por local de trabalho, um dos principais 

investimentos do projeto publicista, haviam se enfraquecido. 

A partir desta greve, os médicos unificaram seu movimento 

aos outros profissionais de saúde do Estado e Município, que 

juntos realizaram duas paralisações no sentido de pressionar o 

governo para o atendimento das reivindicações da greve de 

fevereiro de 84, cuja análise estava a cargo da comissão de 

Estudos. Reivindicavam assim: extensão do adicional de 

insalubridade às categorias ainda não contempladas; concurso 

público; efetivação dos celetistas: reajuste salarial de 85 a 

120% a partir de maio de 1985 e plano de carreira especial para 

os profissionais de saúde. 

o não atendimento dessas reivindicações levou os 

profissionais de saúde à greve de mais de dois (2) meses em 85, 

repetindo basicamente a pauta anterior. O governo estadual custou 

a abrir negociaçOes com os grevistas e foi por isso duramente 
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criticado.(*) Posteriormente, propôs a efetivação sem concurso 

dos celetistas que haviam entrado no serviço público até dezembro 

de 80 (em torno de 10% no Município e um pouco mais no Estado), 

ficando os restantes para serem efetivados ou por concurso, ou 

após a implementação do Plano de Cargos e Salários, permanecendo 

como celetistas aqueles que não fossem aprovados nos concursos. O 

Plano de Cargos e Salários seria, como veremos, reivindicação 

central no periodo posterior, em torno à isonomia. 

As lutas e reivindicações que a partir de 83 dão a tônica do 

movimento médico demonstram as dificuldades que o projeto 

publicista teria na associação entre prática médica, saúde da 

população e privilegiamento do setor público. Até aqui destacam-

se duas. Por um lado, as conquistas democráticas já apontam a 

diferença, para a Corporação, entre defender democracia e saúde 

da população e aderir a projetos que ao nível das políticas de 

saúde procurem viabilizar essa associação, quando esses não 

supõe o atendimento a seus interesses privados. Por outro lado, 

o período demonstra os limites da Corporação quanto a formas de 

luta de caráter nitidamente trabalhista, assim como em sua 

disposição de associar-se e igualar-se a outros segmentos 

profissionais, indicando uma restrição à adesão aos movimentos 

que se expandem na sociedade civil pelas reformas no setor. 

c*) Os choques das entidades com o governo do' Estado não se 
restringiram ao plano salarial. Foi duramente criticado ao negar 
a indicação do nome do Dr. Hésio Cordeiro para o cargo de reitor 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 1984, 
apesar de eleito com 57% dos votos. Outro fato foi a proibição, 
em 1985, do funcionamento das comissões de ética criadas pelo 
Conselho Federal de Medicina - CFM e CREMERJ, sob a alegação de 
serem ilegais. o que levou os médicos a diversos protestos. 
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Essas características são em parte visualizadas pelo projeto 

publicista e se verifica nas críticas às políticas de 

reorientação do setor e na necessidade de formulação de propostas 

concretas. Contudo, o teor dessas propostas relaciona-se ainda à 

questões gerais da transição. Mesmo que mais concretas, indicam 

se dá uma persistência na 

principalmente pela 

crença de 

correlação 

que a não 

de forças 

adesão 

ainda bastante 

desfavorável ao nível institucional, decorrente de uma democracia 

ainda não consolidada. 

Por outro lado, continuam sendo encaminhadas as discussões 

em torno aos temas da prática, através dos Fóruns e Comissões de 

~tica. Por seu ineditismo, essas discussões apontam para a 

viabilidade de que o compromisso da Corporação seja 

principalmente com a saúde da população, sendo o privilegiamento 

ao público agora uma consequência da necessária reorientação da 

prática e não mais uma relação imediata, como supunha o projeto 

trabalhista-progressista. Essa nova associação contudo mostrará 

também seus limites. visíveis mais uma vez nas demandas e 

interesses específicos. 

~ assim que a partir de 85 o projeto publicista se orienta 

no caminho da consolidação da democracia e da aproximação da 

Corporação a um projeto de saúde que responda às necessidades da 

população. E a forma de fazê-lo será por um lado aderir e mesmo 

liderar, com o CREMERJ, os movimentos que na sociedade civil 

caminham nesse sentido e por outro,"costurar" esse projeto ao 

interior Corporaçgo e através dos temas relativos à prática. E é 

nesse sentido que as demandas e interesses "corporativistas" dos 

médicos são absorvidas pelo projeto publicista; por sua pr6pria 
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incompreensão quanto ao seu verdadeiro alcance. 

Ao nível das entidades, o consenso será privilegiado pela 

aliança entre os membros do REME e os "neo-liberais" da AMB, com 

a formação de chapas únicas em todas as entidades e a solução da 

antiga disputa entre a SMCRJ e a AMF Associação Médica 

Fluminense - pela representação da AMB no Estado. 

A radicalização das greves pelos médicos com 

população acirram o distanciamento entre ambos. O 

mobilização no setor público em um período 

descaso pela 

descenso da 

de profundo 

achatamento salarial justificam o descompromisso, omissão e mesmo 

abandono do trabalho, ao mesmo tempo em que crescem as 

mobilizações no setor privado "puro", pela luta dos convênios. 

Esses fatores serão predominantes exatamente no período de 

aceleração do processo de formulação da política da Reforma 

Sanitária, conformando a prevalência do projeto privatista na 

rearticulação do ideário. 

Os ternas relativos à reforma do setor, corno a política das 

AIS e do SUDS serão tratados de maneira formal pelas entidades, 

não alcançando o conjunto dos profissionais. Da mesma forma os 

debates e eventos que orientam a formulação da política da 

Reforma, principalmente a VIII Conferência e a Constituinte. As 

discussões serão restritas, contrariamente ao ocorrido no 

restante da sociedade e se basearão nos ternas que de acordo ao 

projeto prevalente, privilegiem a autonomia. No período que se 

inicia, os "publicistas" vão para o espaço público, e os 

privatistas ficam com a Corporação. 
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Pl'8tica., consenso e projeto pl'i \Ta. tista. 

o ano de 1985 marca o inicio da chamada Nova República. Há 

por parte do conjunto da sociedade uma certa apatia, pela derrota 

da grande campanha pelas "Diretas Já", mas paralelamente uma 

expectativa de democratização e melhoria das condições de vida, 

depositadas no novo governo. 

As entidades médicas no Rio, que haviam participado do 

Movimento Nacional Tancredo Neves pela eleição deste no Colégio 

Eleitoral, apóiam agora o governo Sarney e participam do intenso 

movimento de discussão sobre os rumos da saúde no país, 

encabeçadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

então dirigido por Waldir Pires. O acesso de diversos membros da 

oposição e do movimento sanitário ao poder permitiu uma 

aceleração no processo da Reforma Sanitária, mas também um 

arrefecimento nos movimentos reivindicatórios. 

o perfil das entidades médicas modifica-se a partir de 85. 

Até então distinguiam-se dois momentos diversos. O primeiro até 

83, caracterizado pela redemocratização das entidades, 

crescimento do REME, surgimento dos "neo-liberais" e acirradas 

disputas com os liberais-conservadores. A partir de 83, há o 

declínio do REME enquanto movimento unificado e a ascensão dos 

"neo-liberais", mas já em um contexto de entidades 

democratizadas e em pleno funcionamento. A ~artir de 85 a 

configuração é de um assentamento das diferentes entidades, com a 

unificação de propostas entre os membros do REME e os neo-

liberais" . Há a criação da SOMERLT e uma maior distinção quanto 



às âreas de atuação de cada uma delas. 

A unificação dos "neo-liberais" (chamado grupo Nova AMB) e 

do REME se dá em 85, quando concorrem às eleições para AMB, CFM 

e FNM a nível nacional e SMCRJ e SOMERJ no Estado do Rio chapas 

únicas. O apoio do REME à reeleição de Nelson Proença à AMB é 

significativo desse novo perlodo. Segundo Campos (1986), o REME 

teria concordado em ficar com cinco (5) cargos na diretoria, por 

não ter conseguido formar sua própria chapa para a eleição. 

Em editorial, a SMCRJ diz o seguinte sobre a unidade 

REMEj"neo-liberais": "fizemos (o REME) oposição durante a atual 

gestão de Proença, porém testemunhamos que a AMB participou de 

todas as questões pertinentes aos médicos brasileiros e 

conseguimos costurar a unidade que levou os grupos "Nova AMB" e 

Renovação Médica a se constituírem na chapa Constituinte e Saúde. 

A unidade estava construída na AMB"(*). 

A criação da SOMERJ, com a eleição de sua primeira diretoria 

em 85, é outro dado importante neste período. A nova entidade foi 

criada como forma de resolver um problema político e unificar a 

representação da AMB no Estado, que desde a fusão dos Estados da 

Guanabara e Estado do Rio de Janeiro vinham sendo representadas 

por duas entidades: a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 

Janeiro (SMCRJ) e a Associação Médica Fluminense (AMF). Até 

então as duas eram federadas à AMB. podendo as entidades do 

interior filiarem-se a quaisquer uma delas. 

(*)Ed. Médica, no. 61, agojset 85 
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A proposta de unificação vinha sendo aventada desde a gestão 

de Mário Correa Lima na SMCRJ (1979 a 1981). No entanto, havia 

uma forte resistência da AMF à iniciativa, que pretendia ser a 

única representante, com o que a SMCRJ não concordava, por 

considerar-se mais representativa. 

Houve bastante polêmica sobre a questão no decorrer de 82 e 

B3, com claras divergências entre as duas entidades. A AMF chegou 

a publicar em seu periódico (JMF) em outubro de 82 que teria sido 

escolhida no I Congresso Brasileiro de Entidades Médicas como 

representante exclusiva dos médicos junto à AMB no Estado. Foi 

então publicamente desmentida pela AMB e SMCRJ, que em sua Edição 

Médica chamou a atitude de "manobra ao estilo kassabista"(*). 

As lideranças da AMF opunham-se então claramente ao REME. 

Roberto Chabo (liderança do REME), comentando o episódio, disse 

que a pretensão da AMF esbarrava nas próprias contradições de 

sua prática, caracterizada por um passado de omissão, de 

acomodação e pela falta de espirito de luta. Não podemos, no 

entanto, descartar a idéia de preservar a AMF, ou como uma 

associação médica ou pela fusão com a SMCRJ. Acreditamos que o 

Estado só pode ter uma federada: a SMCRJ é a legitima "C*). 

Diante da configuração que vinham tomando as entidades desde 

83 e principalmente pela unidade que se forjava entre os grupos 

antes oponentes, a criação de uma terceira entiaade foi a forma 

de resolver o problema, visando manter a unidade no Estado, 

(*) Ed. Médica,no. 42, outj82,p.5 
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não dando a representação nem à AMF nem à SMCRJ. Além do mais, 

as entidades do interior eram tradicionalmente filiadas à AMF, o 

que poderia representar uma perda para a SMCRJ, no caso de 

escolha entre as duas para única federada. 

A proposta surgiu e foi efetivamente levada a cabo pelas 

gestões de Eduardo Bordallo (então liderança do REME) frente à 

SMCRJ, que realizou para tanto diversas reuniões com as entidades 

do interior do Estado. Foi inicialmente aprovada no I Encontro de 

Médicos do Interior do Estado do Rio de Janeiro (1984), que 

propôs em suas resoluções ("Carta de Cabo Frio") a criação da 

nova entidade, ficando a SMCRJ com jurisdição sobre o município 

do Rio e a AMF sobre o município de Niterói, filiando-se essas 

duas àquela a ser criada. 

A "Carta de Cabo Frio" foi referendada posteriormente pela 

"Carta de Petrópolis" durante o 11 Encontro de Médicos do 

Interior (ago/set.84), que finalmente decide pela criação da 

entidade e propõe o nome de SOMERJ - Sociedade Médica do Estado 

do Rio de Janeiro. A eleição para a la diretoria foi então 

marcada para ocorrer junto à da AMB (ago/85) , sendo até lá 

dirigida por colegiado formado por membros da SMCRJ, AMF, 

Associação Médica da Região dos Lagos, Associação Médica do 

Estado de Petropólis e AMERJ (Associação Médica do Estado do Rio 

de Janeiro) (*). 

(*) A AMERJ propôs à época que o nome da nova entidade fosse dela 
tomado, preservando assim a tradição de luta desta, que se 
encontrava em processo de unificação junto à SMCRJ. No entanto, o 
IV Encontro de Médicos do Interior (maio/85), ratificou o nome 
SOMERJ, sob a alegação de que à uma nova entidade caberia um novo 
nome, desvinculado dos já existentes. 
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Em 1985, durante a assembléia de delegados da AME, a Sot1ERJ 

foi finalmente reconhecida como sua única federada no Estado do 

Rio. A primeira diretoria, como previsto, foi eleita em agosto 

de 1985, com a chapa única "Unidade e Renovação", encabeçada por 

Irapoan Pimenta. Sua plataforma apresentava como principais 

pontos o apoio ao cooperativismo como forma de combate às 

empresas mercantilistas; a defesa do INAMPS como "instituição 

que veio para ficar e dar assistência médica à massa 

trabalhadora do país"; a desvinculação dos honorários médicos das 

contas hospitalares no âmbito da Previdência Social e a 

participação dos médicos e suas entidades na Assembléia Nacional 

Constituinte(*). 

Enquanto entidade criada com o int.ui to de unificar as 

associaçôes médicas de todo o Estado, a SOMERJ procura divulgar e 

apoiar as reivindicações dos médicos no interior', um tanto 

isolados até então. Assim, realiza encontros periódicos com 

aquelas, levando as discussôes em pauta nas entidades centrais. 

Realiza reuniões de diretoria e assembléias de delegados em 

diferentes localidades do Estado, mantendo também na capital 

relacionamento constante com o SINMED e CREMERJ. 

A SOMERJ estará presente nos eventos conjuntos das entidades 

e suas propostas e atuação assemelham-se em muito às da SMCRJ. 

Além do caráter similar de entidade associativa, o fato de ter 

sido a SMCRJ quem principalmente incentivou e levou a cabo a 

construção da SOMERJ, sem dúvida influenciou suas diretrizes. 

c*) Ed. Médica,no. 61, ago/set. 85, p. 7 
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De fato, Irapoan Pimenta, seu primeiro presidente. era de 

Cabo Frio, cuja Associaçao (Região dos Lagos), junto à Sociedade 

de Medicina e Cirurgia de Três Rios, tinham sido as primeiras a 

optarem pela filiação à SMCRJ (e não à AMF). Também fazia parte 

da diretoria da SOMERJ, como diretor de Imprensa e Propaganda, 

Eduardo Bordallo, principal articulador da fundação da SOMERJ 

enquanto presidente da SMCRJ (1981 a 1985) e posteriormente 

presidente também da própria SOMERJ, de 1987 a 1989. Apesar de 

ter sido liderança do REME, através da SOMERJ Bordallo ascende 

como liderança mais próxima aos "neo-liberais". A defesa do 

cooperativismo 

diferenciação. 

médico é importante componente nessa 

A criação da SOMERJ e sua aproximação à SMCRJ marcam 

assim uma distinção mais clara que teriam as entidades quanto às 

áreas de atuação e à predominância dos distintos projetos. Há um 

visível declínio do SINMED, mais restrito agora às lutas 

salariais. Ao CREMERJ cabe o encaminhamento das discussões gerais 

de política de saúde e da prática médica, assim como o 

relacionamento com a sociedade civil. SMCRJ e SOMERJ ficam com o 

encaminhamento das questões relativas aos convênios (seguros e 

assistência à saúde privados), que são a tônica das 

reivindicações específicas no período. ~ mais clara a presença do 

projeto publicista no SINMED e CREMERJ, ficando 

mais próximas do projeto privatista. 

SMCRJ e SOMERJ 

No plano das lutas específicas, a questão mais relevante é 

sem dúvida a introdução, até então inédita, das reivindicações 

dos médicos ligados aos convênios com empresas de seguro saúde e 
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medicina de grupo (*). A preocupação das entidades com essa vasta 

parcela dos médicos demonstra diferença em relação a períodos 

anteriores, quando não eram consideradas sua reivindicações. 

Tanto pelo privilegiamento aos assalariados quanto pelas críticas 

à mercantilização da medicina, não havia até então uma política 

para essa modalidade de inserção do médico do mercado de 

trabalho. 

Para o projeto trabalhista-progressista, esses convênios 

eram considerados do ponto de vista da política de saúde e não 

do trabalho médico. Defensor da inserção via assalariamento com a 

estatização dos serviços, essa modalidade estaria condenada à 

extinção. Menos ainda o liberais-conservadores, em etapa 

anterior, teriam considerado a organização conjunta dos 

interesses dessa parcela dos profissionais, já que tinham como 

"antiética" quaisquer formas de trabalho que não o liberal e os 

convênios funcionariam como assalariamento disfarçado. 

A introdução das reivindicações dos conveniados foi sem 

dúvida influenciada pelos "neo-liberais" e no Rio pela atuação da 

c*) No período de nosso estudo, quando a questão dos convênios 
mostrou-se relevante, ainda não havia estudos sobre as 
modalidades de seguros privados de saúde. Trabalhos recentes, em 
especial os de Médici (1990 e 1990b) são importantes nesse 
sentido. Entretanto, não há análises sobre os convênios de acordo 
à incorporação do trabalho médico, cuja complexidade requer 
estudo específico. Assim, sem intenção de fazer uma tipologia, 
preferimos manter a divisão dos convenlOS segundo sua 
configuração nas reivindicações das entidades no período. São 
basicamente três tipos: os de empresas privadas (Amil,Golden 
Cross,etc); as UNIMEDs (cooperativas médicas) e os chamados 
convênios próprios,ou seja, mantidos pelas prõprias empresas 
(como Petrobrás,Vale do Rio Doce,etc). 
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SMCRJ. Por sua relação estreita com as associações de 

especialidades, esta já vinha apontando nessa direção desde 1983. 

Contudo, a supervisão e fiscalização das empresas de seguros 

médicos já estava presente na plataforma da diretoria do CREMERJ 

em 83. Nesse sentido, através deste, o projeto publicista 

procurará fazer da luta dos convênios um elemento importante de 

sua orientação para as entidades, visando combinar a luta pela 

melhoria das condições de saúde com a defesa dos interesses dos 

profissionais. Para isso, procura atrelar a reivindicação central 

dos convênios - a unificação e definição pela Corporação dos 

preços dos procedimentos e sua utilização por todas as empresas-, 

com a luta contra a mercantilização da medicina e defesa da saúde 

da população usuãria desses serviços. 

Este 

publicista 

de usarem 

ponto é fundamental na distinção dos projetos 

e privatista no tocante à concepção de saúde. Apesar 

ambos a mesma "palavra de ordem" contra a 

mercantilização para os publicistas a mercantilização dos 

convênios é tanto a exploração do trabalho médico, como a da 

própria saúde. Assim, centram suas críticas nas prãticas abusivas 

dos seguros contra os usuãrios. Contudo, não colocam claramente o 

comprometimento do profissional com essas prãticas. Jã para os 

privatistas, o prejuízo dos convênios à saúde é questionado até 

onde a autonomia médica não seja respeitada, principalmente na 

definição de preços e procedimentos. Se é consenso (como o é 

para os dois projetos) que a prática médica cabe aos médicos, em 

sendo garantida sua prioridade na definição das regras atinentes 

ao exercício da medicina, a legitimidade estã consequentemente 
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dada. A orientação privatista irá prevalecer no encaminhamento 

das reivindicações, priorizando-se o controle da Corporação sobre 

as empresas, como "garantia" da saúde do usuário. 

Assim, a luta dos convênios se dirige principalmente pela 

adoção, por parte das empresas, da Tabela de Honorários Médicos 

da AMB. Sua politização é dada pelo CREMERJ, cuja expressão é a 

Resolução 19/87. 

Os encaminhamentos cabem por sua vez à SMCRJ e à SOMERJ. Não 

só por essas representarem a AMB no Município e Estado, mas 

principalmente por filiarem as associações de especialidades, 

cujo peso é decisivo nas negociações com empresas de convênios. 

Até a elaboração da tabela de Honorários Médicos (THM), fixando 

os valores mínimos, estes eram negociados pelas diferentes 

associações de especialidades diretamente com as empresas. 

Por outro lado, o trabalho por convênios tem 

particularidades. Os médicos gue prestam serviços nesse sistema 

são em sua maioria "médicos de consultório" (proprietários ou 

não) e fazem sua clientela principalmente via convênios. Assim, 

apesar de suas reivindicações serem em última instância 

econômicas, diferenciam-se dos assalariados puros 

(Donnangelo,1976), cujo relacionamento é principalmente via 

Sindicato. Em verdade, é a possibilidade de definição do preço o 

que efetivamente diferencia os convênios do assalariamento, o que 

representa um fator importante na manutenção da autonomia. O 

encaminhamento pelo Sindicato certamente comprometeria esse 

principio. Segundo um ex-dirigente do SINMED, os médicos de 
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convênio "têm medo do Sindicato", considerando-o muito radical. 

A Tabela de Honorários Médicos unificada foi aprovada pela 

AMB em setembro de 1984. Em janeiro de 1985 o CFM, em sessão 

plenária, recomendaria sua utilização pelo conjunto dos 

profissionais. A partir daí, foram criadas comissões regionais de 

honorários médicos, com o objetivo de agilizar a implantação da 

tabela em todo o país. 

No Estado do Rio iniciaram-se, nesse mesmo ano, os primeiros 

movimentos dos médicos participantes dos convênios, tendo a SMCRJ 

à frente. Além da reivindicação de utilização da Tabela de 

Honorários da AMB (THM) como base para pagamento dos 

atendimentos, vinham as denúncias do mau atendimento oferecido 

pelas empresas aos clientes, como limitação de consultas e exames 

e diversas restrições impostas aos médicos. Segundo o CREMERJ, 

havia então no Estado quase trezentas empresas utilizando 

diferentes tipos de convênios para assistência médica e mais de 

dez mil médicos vivendo quase exclusivamente da atividade, o que 

significava que estes tinham o equivalente a um 

particular para cada nove pacientes de convênio. 

paciente 

Em julho de 1985 realiza-se assembléia convocada pela SMCRJ, 

SINMED e Sindicato dos Médicos de Niterói para discussão dos 

convênios. Os profissionais decidiram acatar a recomendação do 

CFM e CREMERJ estabelecendo como limite mínimo para negociação 

com as empresas o pagamento imediato do correspondente a 80% da 

tabela da AMB e 100% a partir de janeiro de 1986, tanto para 
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procedimentos como para consultas.(*) Inicialmente cinquenta (50) 

empresas (em sua maioria as de convênios próprios) decidiram 

aceitar a tabela da AMB e formaram junto a esta uma comissão de 

alto nível para encaminhamento das questões de mútuo 

interesse. Posteriormente outras empresas foram aderindo à 

tabela. 

As negociações com as empresas, principalmente as aqui 

classificadas como privadas foram sempre tensas, dado que 

prometiam a adoção da THM, mas só cumpriam sob muita pressão dos 

conveniados. Essa pressão era sempre imediata, e as assembléias 

chegavam a reunir 800 profissionais. 

Com o agravamento da crise econômica pela falência do Plano 

Cruzado, aceleram-se as pressões dos conveniados e em julho de 

1987 o movimento radicaliza-se no privilegiamento ao cumprimento 

da THM. Decide cobrar diretamente dos pacientes o correspondente 

a seus honorários segundo a tabela, dando-lhes recibo para que 

pudessem ser posteriormente reembolsados pelas empresas. Essa 

decisão, tomada em assembléia com inúmeras entidades e 

patrocinada pela SMCRJ, visava cobrar os valores reajustados pela 

AMB de acordo ao IPC (Indice de Preços ao Consumidor), cobrindo 

as perdas com o Plano. 

Obviamente não era desconhecida pelos profissionais a 

dificuldade de ressarcimento desses valores para os usuários, 

principalmente nos casos de planos fechados (acesso somente à 

(*) O Coeficiente de Honorários (CH) era à época de CR$1.235,00 e 
uma consulta, por exemplo,equivalia a 36 CH. 
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rede credenciada), que além de não admitirem o ressarcimento, 

cobrem a maior parte dos usuários. Não à toa, naquela mesma 

assembléia os médicos resolveram considerar como "antiética" a 

atitude do profissional que aceitasse receber honorários das 

empresas de convênio abaixo dos valores estipulados pela AMB. 

g no sentido de orientar positivamente a luta dos convênios 

que o CREMERJ baixa a Resolução no. 19 no mês seguinte, agosto de 

1987. A Resolução previa a obrigatoriedade, pelas empresas de 

serviços médicos, de oferecerem condições dignas de trabalho, 

atenderem a todas as especialidades, pagarem clínicas, 

laboratórios e médicos escolhidos pelos pacientes e efetuarem o 

pagamento de seus honorários no prazo de 30 dias após a prestação 

do serviço, sempre segundo os valores fixados pela tabela da AMB. 

Considerado como um duro golpe para as empresas, estas impetraram 

mandado de segurança contra a medida, mas perderam em várias 

instâncias. No entanto, a situação até hoje está indefinida. 

Esta iniciativa marca a tentativa do CREMERJ de aliar os 

interesses médicos às necessidades da população e significou 

medida singular nesse sentido. O movimento pelo cumprimento de 

seus princípios, capitaneado pelo CREMERJ, foi ainda adotado por 

diversos outros conselhos. No Rio, obteve a participaç~o efetiva 

dos usuários dos convênios junto ao CREMERJ, principalmente para 

o atendimento de todas as doenças, como por exemplo a AIDS, n~o 

coberta pelas empresas. 

O CREMERJ procurava assim ir além do cumprimento da Tabela, 

questão privilegiada pela AMB, e fazer da Resolução a bandeira 
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central da luta dos convênios. Contudo, os pontos da Resolução 

que diziam respeito aos usuários não receberam dos profissionais 

a mesma atenção e mobilização, ficando mais a cargo do próprio 

Conselho. Esta questão voltaria a tona na década de 90, já sob a 

liderança do CFM. 

da Resolução do CREMERJ A partir 

Conselhos e as empresas tem sido feroz. 

procurar intensificar sua dessas foi 

a disputa entre os 

Uma das estratégias 

atuação política ao 

interior da Corporação, formando inclusive chapas para eleições 

em diversas entidades, como no próprio CREMERJ nas eleições do 

Conselho em 83 e 88. Ao mesmo tempo procuram no plano juridico se 

desvencilhar do controle dos Conselhos, reivindicando sua 

caracterização como seguradoras. 

Nessas disputas, não vem a público a estreita relação que 

mantêm as empresas com setores da Corporação, principalmente as 

associações de especialidades. No período, essa associação é mais 

clara através das cooperativas pertencentes à UNIMED-Brasil. 

Desde o ressurgimento do movimento médico, elas estiveram 

presente nas lutas dos profissionais. Defendidas por setores da 

Corporação, sua prática é considerada como não mercantilista, por 

não explorar os médicos. Segundo um de nossos entrevistados, 

membro da Sl:1CRJ e SOl:1ERJ, elas são um caminho "ét.ico" alternativo 

aos convênios. Disputam com as empresas privadas, procurando se 

diferenciar daquelas desse princípio da não mercantilização e 

realmente têm grande passagem na Corporação. 

Sua defesa constitui uma importante diferença entre 
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privatistas e publicistas. Para esses, elas atuam da mesma forma 

frente ao usuario, sendo apenas mais flexíveis no que tange ao 

pagamento aos médicos. Segundo um de nossos entrevistados, membro 

do CREMERJ, as cooperativas fortemente controladas pelas 

associações de especialidades e em geral monopolizam a prestação 

de serviços por convênios, principalmente em cidades de médio 

porte. As associações por sua vez funcionam como verdadeiros 

"feudos", definindo quem é o médico que pode ou não entrar para a 

cooperativa, e até mesmo para as empresas privadas. 

Esse mecanismo foi criticado pelo SINMED e CREMERJ, que 

lançaram a proposta de credenciamento universal (de todos os 

médicos) para todos os convênios, desde que filiados ao CREMERJ. 

As associações, ao contrário, defendem que o controle seja feito 

por elas, obviamente implicando também no controle sobre preços e 

a própria prática - à revelia do Conselho - no que são apoiadas 

pelas empresas de serviços de saúde. 

Em verdade, o credenciamento universal foi então colocado 

mais como estratégia para longo prazo do que uma reivindicação 

imediata. Provavelmente por que sua adoção poderia representar 

um golpe por demais pesado às empresas, comprometendo o próprio 

mercado de trabalho para os profissionais. Mesmo assim, o 

cumprimento da Resolução 19/87, a adoção plena da tabela da AMB e 

o credenciamento universal seriam os três pontos básicos da luta 

dos convênios. A adoção da tabela, hoje já feita ao menos 

parcialmente por muitas empresas, oferece ganhos concretos aos 

médicos, tendo sido o que efetivamente mais os mobilizou. 

232 



A adoção da tabela da AMB seria proposta mesmo para o setor 

público. No âmbito do INAMPS, é criada uma Comissão de alto nível 

chamada pela AMB de Subcomissão de Honorários (participando 

INAMPS, AMB, CFM e FNM), que visava a uniformização dos atos 

médicos segundo a THM, propondo também sua adoção progressiva 

pelo INAMPS, até alcançâ-la de forma plena no ano de 87. 

A mesma expressão que tem a luta dos convênios não se repete 

após 85 no restante do setor privado e principalmente no setor 

público. As reivindicações do setor privado são as de menor 

expressão no conjunto. Contudo, é importante registrar a atenção 

dada a esse setor pelo SINMED, com algumas conquistas. 

o destaque da atuação do Sindicato 

conscientizar os profissionais de seus 

foi no 

direitos 

sentido de 

no setor. 

Pesquisa realizada pelo próprio SINMED havia indicado não só o 

crescimento da rede privada na oferta de empregos, como também 

que uma boa parcela de médicos nela ocupada nem eram autônomos 

nem tinham qualquer vínculo empregatício; ou seja, havia 

assalariamento sem o cumprimento das leis trabalhistas. Foi 

criado para tanto uma Comissão da Rede Particular. que permitiu 

ampliar a atuação do Sindicato junto a essa parcela dos 

profissionais. No entanto, as lutas seriam muito difíceis, dada 

a localização dispersa das inúmeras clínicas e hospitais 

privados, junto à alta rotatividade de médicos nesses 

estabelecimentos, sempre um empecilho à mobilização. A atuação 

seria restrita apenas aos dissídios anuais. 
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Principalmente a partir de 1987, quando a atividade do 

SINMED estaria bastante restrita às lutas salariais, conseguiria 

realizar paralisações que representaram vitórias concretas para 

os médicos desse setor. A primeira grande mobilização ocorre 

nesse ano de 1981, quando o Sindicato dirige a la. paralisação da 

rede particular, com a adesão de 21 empresas pelo cumprimento do 

dissidio, que reivindicava piso de dez (10) salários; adicional 

noturno; criação de comissões sindicais e cientificas e a 

garantia de colocação pelo Sindicato de quadros de aviso. 

Parcialmente vitoriosa (o dissidio julgado garantiu o cumprimento 

de pelo menos três (3) salários, sendo que muitas empresas 

passaram a pagar mais), essa campanha deu impulso às de 1988 e 

1989, mas onde a mobilização não se daria da mesma forma. 

As propostas desses dois anos praticamente repetiam as 

reivindicações anteriores. Além dos reajustes salariais, um piso 

de dez salários minimos (ou três mínimos definidos pelo DIEESE), 

10% de produtividade, isonomia dos novos contratados em 

substituição aos demitidos, insalubridade, horas extras, 

auxílio-creche, entre outras. Destas, conquistaram os reajustes, 

4% de produtividade, horas extras (50%) e auxilio-creche. Em 

verdade, os dissidios apontavam vitórias para os médicos, mas seu 

cumprimento foi sempre duvidoso. Se durante as campanhas 

conseguiu-se algum grau de mobilização, a manutenção dessa 

mobilização para garantia do cumprimento do dissídio foi sempre 

mais dificil. 

É contudo na defesa do setor público, comparativamente à 

adesão dos profissionais às mobilizações dos convênios, que 

234 



melhor se expressa a predominância do projeto privatista pós 85. 

Essa diferença é em parte justificada pelas necessidades 

econômicas dos médicos e a expressividade dos convênios em sua 

renda, frente ao rebaixamento dos salários e condições de 

trabalho no setor público. Entretanto, não é desconhecida pela 

Corporação a relação estreita entre o crescimento dos convênios e 

a deterioração da assistência pública, assim como que para a 

maioria da população os convênios são inacessiveis. Mesmo assim, 

as mobilizações no setor não atingiram os profissionais. Nem nas 

reivindicações corporativas, onde há ao contrário um verdadeiro 

divórcio entre a Corporação e o setor, com repercussão direta em 

seu relacionamento com a população. Nem tampouco nas discussôes 

que se travam sobre a Reforma Sanitária, que apesar do ineditismo 

em relação a períodos anteriores, caracterizado pelo debate 

aberto e democrático do conjunto das entidades, teve participação 

limitada dos profissionais. O Rio de Janeiro bem expressa essa 

tendência, exatamente por ter a maior rede pública e uma 

importante tradição nas mobilizações pela defesa do 

público. 

set.or 

O distanciamento entre as mobilizações por reivindicações 

específicas e aquelas referentes à Reforma decorre de uma 

orientação do próprio projeto publicista. A Nova República e R 

aproximação ao poder pelo movimento sanitário, induz a um 

compromisso de "parceria", que implica na necessidade de apontar 

propostas concretas. A crença na possibilidade efetiva da Reforma 

diminui o investimento em mobilizações por melhorias salariais e 

privilegia o debate sobre alternat.ivas de reorganização do setor, 
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tendo como norte a conformação de uma correlação de forças 

favorável à Reforma. 

Essa orientação contudo não é conflituosa com a do projeto 

privatista e permite mesmo reforçar sua predominância. Apesar de 

defender a assistência pública, o projeto privatista sempre foi 

claro em dissociar essa defesa de um compromisso com a 

exclusividade ou mesmo o privilegiamento do setor por parte da 

Corporação. E nesse sentido, sua ênfase foi sempre a defesa de 

posições privilegiadas para os profissionais médicos. Quem sempre 

fez das reivindicações corporativas um gancho para a defesa do 

setor público foi o projeto publicista. Como o projeto privatista 

nunca negou e mesmo estimulou os movimentos reivindicatórios, o 

fez no setor por ele mais privilegiado, dai a luta dos convênios. 

Já quanto aos temas da Reforma e da Constituinte, a 

orientação de abrir o debate interno a partir das questões 

atinentes à prática médica, como orientaram os publicistas, 

também não vai de encontro ao projeto privatista. Ao contrário, 

permite o estímulo à garantia de propostas de manutenção da 

autonomia. O resultado é que a adesão da Corporação à Reforma 

Sanitária encontra nessa autonomia seu limite. Tanto no tocante 

às propostas concretas, quanto à participação junto aos 

movimentos da sociedade civil. 

As dificuldades de adesão dos profissionais médicos aos 

movimentos reivindicatórios no setor público já era conhecida 

pelo projeto publicista, por seu caráter espasmódico quando não 

oportunista, principalmente quando se tratava de relacionamento 
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com outros profissionais ou com a população. As já citadas greves 

de 85, onde uma das reivindicações centrais era a extensão da 

gratificação dada em 84 somente a médicos e odontólogos, teve na 

baixa participação dos médicos um dos motivos de seu fracasso. 

Fraca também foi a greve de 28 dias realizada pelos 

previdenciários em 1986, onde não receberam qualquer resposta do 

então Ministro Raphael de Almeida Magalhães às reivindicações, 

que incluíam um Plano de Cargos e Salários para a Previdência, 30 

horas semanais e de novo a extensão da gratificação de 80%, 

entre outras. 

Exceção no período seria a greve realizada em 1987, que com 

o agravamento da situação econômica pós Plano Cruzado, mobiliza 

positivamente os previdenciários e os médicos participam 

ativamente. A greve seria vitoriosa em sua reivindicação central, 

a conquista de 100% de reajuste. Segundo o SINMED, a participação 

do Rio de Janeiro foi então decisiva, onde realizou-se passeata 

com 15.000 previdenciários. Além do reajuste, as entidades 

discutiram no período o Plano de Cargos e Salários apresentado 

pelo Ministério, que continha para os profissionais distorções 

como indefinição quanto à carga horária, à possibilidade de tempo 

integral geográfico, à situação dos celetistas e aos vencimentos. 

No Estado e Município, as diferenças de remuneração com o 

INAMPS foram o alvo principal de atuação 'do SINMED. A 

reivindicação básica era a isonomia salarial com o INAMPS, 

através de um plano de cargos e salários, que vinha sendo 

prometido desde 84 e que havia deflagrado a greve de 77 dias em 



1985. O plano foi pioneiramente efetivado no Município pela 

gestão do prefeito Saturnino Braga. Levado ao cargo por eleições 

diretas, sua gestão facilita a negociação do plano, que passa a 

independer da interferência estadual. Importante para isso foi a 

presença como Secretário Municipal de Saúde de José Eberienos 

Assad, então presidente da SMCRJ. 

o projeto, que entraria em vigor em março de 1987, resultou 

de estudos da comissão instalada pelo Secretário, com a 

participação das partes interessadas e representou à época 

importante conquista para os profissionais. No entanto, apesar 

de bastante avançado e segundo um de nossos entrevistados até 

mesmo "elitista" em relação aos médicos e outros profissionais 

de saúde, era economicamente inviável, e não foi concretizado. 

Já o plano de Cargos e Salários do Estado só seria aprovado 

em junho de 1987 pela Assembléia Legislativa, no governo Moreira 

Franco. Este seria amplamente comemorado pelos contemplados e 

geraria uma disputa pela capitalização da iniciativa entre <:'0 
<J.LJ 

bancadas do PMDB e PDT. Mas assim como o Municipal, não seria 

efetivado. 

Os Planos de Cargos tinham representado o esforço das 

entidades para garantir a isonomia salarial com o INAMPS, uma das 

principais bandeiras no período a nível nacional. Por iniciativa 

da Federação Nacional dos Médicos, o ano de 1986 havia sido 

escolhido o "Ano da Isonomia Salarial". Algumas vitórias 

regionais no sentido da equiparação com o INAMPS apontavam para a 

possibilidade de vitórias concretas nesse sentido. No entanto, 
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estas continuaram bastante localizadas e em alguns estados, como 

no Rio de Janeiro, as diferenças salariais, ao contrário, 

agravavam-se. Não à toa, a isonomia seria questão fundamental nos 

debates da Reforma Sanitária e mesmo posteriormente a ela. 

A sucessão de greves com descompromisso dos médicos pelo 

atendimento à 

principalmente 

populares em 

população já era uma realidade, visivel 

pelas denúncias constantes dos movimentos 

entidades médicas, saúde que, contrariamente às 

expandem suas mobilizações a partir de 85. o ressurgimento 

desses movimentos coloca em cheque a prática das entidades, 

principalmente SINMED e CREMERJ, no tocante à propalada 

preocupação da Corporação com as necessidades de saúde da 

população e consequentemente com a defesa do setor público. 

Realmente a partir de 85 vê-se um afastamento cada vez maior 

entre os médicos e a população, revelando uma dificuldade do 

projeto publicista em lidar com esse problema. Ou assumiam uma 

postura de relacionamento necessário com a população e o faziam 

efetivamente, mas sem participação ampla de médicos - como foi a 

prática do CREMERJ; ou dividiam-se entre defender a categoria e a 

população, quando a oposição era clara. Sem dúvida para o SINMED 

uma definição sempre foi mais difícil, pois depende da 

sindicalização para sobreviver e o profissional que não concorda 

com o Sindicato, não se filia e muito menos vota na direção que 

vai contra seus interesses. Já o CREMERJ tem uma posição mais 

confortável, pois a filiação a ele é obrigatória, o que lhe dá ao 

menos respaldo financeiro. 
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Para o SINMED, a ausência de um posicionamento claro trouxe 

prejuizos ainda graves. Foi no conhecido caso do Hospital da 

Posse em Nova Iguaçu. Em 1986, a Superintendência Regional do 

INAMPS determinou que voltassem para o Hospital da Posse os 

médicos que haviam sido contratados por concurso em 1983, diante 

da demanda da comunidade da região. O Sindicato reagiu à decisão, 

exigindo das autoridades que fosse aberto novo concurso para 

contratação dos profissionais necessários. 

Em verdade, o número de profissionais necessário era 

exatamente o número (250) que havia pedido transferência para 

outros estabelecimentos. Os médicos convocados imediatamente 

procuraram o Sindicato, que colocou-se em assembléia permanente, 

chamando a decisão da Superintendência de "autoritária". A partir 

de então, como poucas vezes se viu desde 1983, começaram a 

acontecer diversas iniciativas do Sindicato no sentido de 

discutir os problemas de saúde, inclusive o do Hospital de Nova 

Iguaçu. 

Paralelamente à crise no Hospital da Posse, acontecia a 

epidemia de dengue, também principalmente em Nova Iguaçu, daí a 

necessidade ainda mais premente do Hospital (único na região). O 

movimento popular vivia um de seus momentos de maior mobilização, 

que culminou com o fechamento da Rodovia Presidente Dutra em 

27.05.86. 

o relacionamento do Sindicato com a população esteve crítico, 

pois as entidades populares exigiam o funcionamento do Hospital e 

portanto a volta dos médicos. Mesmo que as condições de trabalho 
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naquela unidade fossem péssimas, o concurso havia sido feito para 

o preenchimento de vagas exclusivamente para o Hospital da Posse. 

No entanto, só quando foi exigida a relotação, os médicos se 

mobilizaram efetivamente. É bem verdade que o SINMED já havia em 

83 denunciado as péssimas condições do hospital, mas não contaram 

então com o apoio dos médicos para transformá-las, que preferiram 

a transferência. 

Defendendo-se das acusações de responsabilidade no caso do 

Hospital da Posse, o SINMED buscava a aliança com a população. Em 

edição especial do JORNAL DO SINMED (maio/86), totalmente 

dedicada à crise no Hospital da Posse, o SINMED diz-se 

"totalmente mobilizado quanto à questão da relotação dos médicos 

concursados para Nova Iguaçu, considerando a forma arbitrária 

como vem sendo feita". 

Em uma das assembléias para discutir o problema, 

compareceram, segundo o SINMED, 600 médicos. O movimento buscou 

aliar-se à FAMERJ nas reivindicações para a Baixada e reabriu a 

discussão das AIS - Ações Integradas de Saúde praticamente 

ausente nas entidades, como caminho para a resolução dos 

problemas de saúde. Além disso, propuseram uma "campanha de 

mobilização dos médicos e demais profissionais de saúde visando a 

interiorização, mas priorizando o pleno funcionamento e 

respeitando os direitos trabalhistas adquiridos ... "(*). Por fim, 

em outubro de 86, a Superintendência concorda em chamar médicos 

aprovados em outros concursos ainda em vigor. 

(*) Jornal do SINMED, no. 51, jun/jul/86, pg. 6. 
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Mesmo que o interesse em discutir os problemas da populaçl:í.o 

pudesse ser real por parte da direç~o do SINMED, sua estratégia 

torna-se falsa e afasta mais ainda a população dos médicos, já 

que a entidade "mascara a participação dos profissionais, 

procurando estabelecer como definitivo um vínculo que é apenas 

eventual, mesmo que oportunista ou não. Esse evento marcaria o 

distanciamento entre o SINMED e os médicos e uma dissidência em 

sua diretoria. 

As lideranças que viriam a compor a chapa oposicionista às 

eleições daquele ano de 86 reagiram à posição da maioria da 

diretoria, considerando-a como uma atitude de "passar a mão na 

cabeça dos médicos", ao não apoiar a volta ao Hospital. Para o 

líder da chapa oposicionista, se a diretoria assim o fizesse, 

teria perdido as eleições ao final do ano. Obviamente outras 

divergências marcaram a dissidência, como o apoio dado pela 

maioria da diretoria ao governo da Nova República. Realmente a 

chapa 1 - Movimento Saúde e Constituinte, da situação, vence por 

64 % dos votos. Sua gestão - 87/89, seria a pior no SINMED 

desde 77, com uma total apatia da entidade. 

A dificuldade do SINMED em lidar com os problemas 

específicos dos médicos, tornou-se mais e mais evidente. Em 

verdade, as gestões sucessivas desde o início da década, 

mantinham mais ou menos as mesmas pessoas e sua parcela de 

eleitores e sindicalizados sempre foi majoritariamente de médicos 

do setor público federal. Os movimentos de luta tentados com 

outros segmentos do setor público foram, segundo um depoente 

dirigente do SINMED, estratégicos no sentido de ampliar as bases 
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da entidade. Mas não alcançaram os resultados desejados. 

o CREMERJ também teria dificuldades em levar adiante o 

relacionamento entre médicos e população. Sua liderança e 

participação junto aos movimentos populares determinaram um 

afastamento dos profissionais. Mesmo tendo mais autonomia, uma 

postura errada poderia incorrer em sérios problemas, como foi o 

caso do S.O.S. Lagoa, quando o CREMERJ liderou junto a diversas 

entidades de associações de moradores e à FAMERJ um amplo 

movimento contra a exoneração do então diretor do Hospital da 

Lagoa, Waldinez Oliveira, pelo Escritório Regional do INAMPS em 

1989. O CREMERJ foi acusado de excessivo por lideranças 

médicas, que alegavam não ser aquele o "papel" da entidade. 

A atuação do CREMERJ estava de fato muito mais associada 

aos movimentos populares, tendo sido o principal articulador da 

Plenária Estadual de Saúde, órgão por onde passavam no período 

as discussões acerca dos problemas de saúde do Estado e na qual 

os médicos tinham baixíssima participação.(*) 

Ao final de 1988, o achatamento salarial já era uma dura 

realidade para o conjunto dos médicos, que no município do Rio 

desencadeiam seu movimento mais polêmico, a greve de 162 dias dos 

funcionários municipais. 

Inicialmente decidida durante o VII ENEM - Encontro nacional 

de Entidades Médicas - como Dia Nacional de Luta (22/09/88), a 

c*) Ver NUPES (1990) sobre movimentos populares em saúde no 
período. 
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greve teve a participação de todos os previdenciários, 

profissionais de saúde federais, estaduais e municipais. As 

reivindicações dos médicos eram isonomia salarial com INAMPS; 

implantação imediata da tabela da AMB para convênios e para o 

INAMPS; elaboração de Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

unificado nacionalmente e mudança da legislação do trabalho 

médico, com definição de piso salarial. A continuação do 

movimento no município gerou uma crise sem precedentes na 

assistência à saúde na cidade do Rio de Janeiro, já que ficaram 

praticamente fechados 60 postos de saúde, em sua maioria em áreas 

carentes, enquanto hospitais estaduais e federais atenderam com 

imensa precariedade. 

Essa situação gerou uma polêmica infindável sobre o 

movimento, onde as acusações sobre suas causas e consequências e 

possíveis culpados reuniu desde autoridades federais até grande 

parte da população através de associações de moradores. Várias 

reuniões foram realizadas no período da greve com entidades 

médicas, no sentido de garantir um mínimo de atendimento à 

população, principalmente nos setores de emergência. As críticas 

ao movimento recaíam principalmente sobre os médicos, 

considerados os principais responsáveis pela situação. As 

entidades assumiram posições diversas. 

A SOMERJ rebateu duramente as acusações. Em matéria sobre o 

evento, admite que a greve tenha contribuído em muito para o 

caos na assistência no período, mas defende os médicos como 

cumpridores de sua obrigação durante o movimento, afirmando 

contudo que não podiam "falar o mesmo de outras categorias da 
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área de saúde"(*), culpabilizando outros profissionais. 

Mesmo não explicitando quais seriam estas outras categorias, 

é clara a tentativa da SOMERJ de garantir a idoneidade dos 

médicos. Já o SINMED mostrou dificuldades no direcionamento do 

movimento. Contrário ao fechamento das emergências, dividia-se em 

dirigir a greve e proteger os profissionais. 

A SMCRJ manteve-se afastada da polêmica. Mesmo os poucos 

jornais publicados à época não discutiram o assunto. Sem dúvida 

uma caracter1stica da gestão de Cantídio Drummond, cuja 

plataforma de trabalho à frente da entidade procurava ressaltar 

mais preocupações com a formação e o exercício profissional do 

médico e criticava as greves excessivas. 

Foi o CREMERJ quem assumiu abertamente a defesa da população 

no episódio. Havia realmente cobrança aos médicos para que 

voltassem ao trabalho por parte de diversos setores sociais, 

mesmo que considerassem justas suas reivindicações. Assim, a 

Plenária Estadual de Saúde, convocada pelo CREMERJ para discussão 

da Constituição Estadual, transformou-se em tentativa de reverter 

a situação de greve, procurando garantir o mínimo de atendimento 

por parte dos médicos e vanguardeando a luta por providências 

pelas autoridades. 

Durante a Plenária, em debate sobre Diagnóstico da Saúde e 

Assistência Médica no Estado do Rio de Janeiro. o sociólogo 

c*) Jornal da SOMERJ, Ano l, no.4, nov/87. 
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Herbert de Souza propÔs que "a classe médica do Rio de Janeiro em 

todas as situações, mas particularmente (naquela), fizesse uma 

inversão radical de sua militância. Que se assumisse primeiro 

como cidadão e depois como profissional de saúde". E acrescentou: 

essa prevalência do médico, do profissional de saúde sobre o 

cidadão é que está impedindo a tomada de atitudes e medidas 

necessárias, radicais e políticas nesse momento, inclusive com 

relação à própria categoria"(*). 

o resultado dessa greve foi uma cisão clara entre os 

médicos e a população. (**) O desgate do movimento e os 108% de 

aumento conquistados (contra os 230% reivindicados), determinaram 

um golpe fatal às mobilizações dos profissionais. 

Eventos como o do Hospital da Posse e a greve de 162 dias 

sem dúvida representaram uma derrota do projeto publicista em uma 

de suas principais áreas de atuação para a orientação do ideário 

médico a unidade de médicos e população, visando uma 

concepção única de saúde e propostas conjuntas de transformação 

da atenção. Essa derrota é visível nos Fóruns organizados pelo 

CREMERJ, onde vinha sendo tentada essa unidade. 

o Fórum de 86 foi o último representativo no período, onde 

foram discutidas todas as questões privilegiadas pelo CREMERJ. 

Intitulado "Saúde na Constituinte", contou com a participação das 

diretorias de todas as entidades médicas, répresentantes da 

sociedade civil e autoridades da área governamental. Seu temário 

(*)Boletim da Plenária Estadual de Saúde, Ano I, no. 2, março/89. 
C**) Ver NUPES (1990). 
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foi muito amplo, enfocando os temas "Cidadania e o Estado 

Democrático participação no Sistema Nacional de Saúde" , 

"Serviços de Saúde, Indústria Farmacêutica e de Equipamentos 

Controle Institucional", "Saúde na Constituinte" e A 

Previdência na Constituição". 

Mesmo com as discussões do Código de gtica, há um 

arrefecimento das discussões que vinham sendo encaminhadas até 

86. Os Fóruns de 1987 e 1988, comparativamente aos anteriores, 

tiveram participação bem menor. E exatamente aqueles em que o 

enfoque era a Reforma Sanitária. Em junho de 87 realizou-se o 

Fórum "O Ensino Médico e a Educação Médica Continuada", onde 

foram abordados temas como a Escola Médica e a Reforma Sanitária 

e a Reforma Curricular na Perspectiva da Reforma Sanitária. O 

Fórum aprovou documento ressaltando a necessidade de menos aulas 

teóricas e mais tempo para os alunos nas emergências e 

ambulatórios dos hospitais. Em setembro do mesmo ano, o CREMERJ 

promoveu o Fórum "Emergência e Reforma Sanitária", a fim de 

debater o atendimento de emergência nas unidades e a Reforma 

Sanitária, e como levar para as autoridades propostas para 

solucionar o problema. 

As greves sucessivas no setor e as duras críticas da 

população não passaram despercebidas. Há no período uma maior 

preocupação das entidades com a desconfiança da população em 

relação aos médicos, e enfatizam a necessidade de recuperação da 

credibilidade. No entanto, procuram relevar a questão, reiterando 

que a desconfiança se daria pela culpa sempre creditada aos 

médicos de erros que na realidade seriam causados pela 
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deficiência do sistema. 

São poucas as vezes em que alguma crítica recai sobre os 

médicos. Um exemplo é o editorial do Edição Médica da SMCRJ, na 

gestão de Cantídio Drumond, onde a situação da medicina no Estado 

do Rio é criticada. Segundo o editorial, as lutas do movimento 

médico teriam conquistado importantes avanços salariais, mas com 

poucos reflexos na melhoria do atendimento médico, o que tirava 

sua respeitabilidade até para "reivindicar melhores salários e 

condições de trabalho". Acrescenta que "é crescente o número 

daqueles que compreendem que sem o resgate da respeitabilidade do 

médico perante a sociedade em geral, qualquer movimento médico 

cairá no vazio". Ressalta ainda a necessidade de atenção ao 

ensino médico, onde muitos profissionais se formam sem condições 

de exercer a profissão. 

É nesse quadro que se dão os principais passos de formulação 

da política da Reforma Sanitária. As mudanças institucionais são 

a partir de 85 tratadas ao interior da Corporação 

predominantemente através de seus interesses específicos, de 

forma bem diversa do que tinha ocorrido por exemplo com o Plano 

Conasp, onde apesar da prevalência dos interesses privados, 

existia urna maior preocupação com os destinos do setor. As Ações 

Integradas de Saúde - AIS, importante estratégia de reorganização 

do setor na perspectiva da Reforma e oriundas do Plano Conasp, 

são defendidas pelas entidades mas já tratadas como um "problema 

do governo". Da mesma forma o Sistema Unificado Descentralizado 

de Saúde - SUDS, precursor do Sistema único de Saúde - SUS, 
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pr-oposta centr-al da Refor-ma. As duas politicas s~o tr-atadas a 

par-tir- dos temas que ser-iam pr-ior-itdr-ios par-a a Cor-por-aç~o, como 

a defesa do setor- pr-ivado na pr-estaç~o dos ser-viços - contr-a a 

estatizaç~o, a defesa da isonomia e de for-mas autOnomas de 

inser-ç~o no setor- público - contr-a o empr-ego único e o tempo 

integr-al, ao mesmo tempo que buscam r-eiter-adamente for-mas de 

gar-antia de tr-abalho pelo Estado. 

Um r-etr-ato das discussôes dos médicos acer-ca desses temas 

encontr-a-se nos V, VI e VII Encontr-os Nacionais de Entidades 

Médicas, r-espectivamente r-ealizados em 1985, 1987 e 1988, que 

por- suas datas, estiver-am centr-ados em eventos que mar-car-iam a 

politica da Refor-ma - a VIII Confer-éncia Nacional de Saúde e a 

Constituinte. Coer-entemente à or-ientaç~o publicista de estimular-

busca de alter-nativas par-a o setor-, esses eventos se 

car-acter-izam pelo alto nivel dos debates, contr-ar-iamente à 

cr-escentemente ca6tica da assisténcia. Suas 

r-eiter-am a separ-aç~o que faz a Cor-por-aç~o entr-e apoiar

de melhor-ia da assistência e defender- seus inter-esses 

pr-opostas 

politicas 

pr-ivados, 

pr-incipalmente quando mantém-se inalter-adas as for-mas pr-evalentes 

de or-ganizaç~o social da pr-ática. 

Ainda no V Encontr-o em junho de 1985,por-tanto inicio da Nova 

República, 

r-enovador-. 

as pr-opostas tém car-áter- bastante pr-ogr-essista e 

Par-ticipar-am autor-idades como Hésio Cor-deir-o 

pr-esidente do INAMPS e membr-o do movimento sanitár-io), 

(ent;;o 

Waldir-

Pir-es e também o Ministr-o da Saúde (Car-los Sant'Anna). As 

entidades pr-op~em o apoio à implantaç~o do sistema unificado 

de saúde e à univer-salizaç~o, par-alelamente à implantaç~o das 
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AIS; defendem a implantaç~o de Conselho Interinstitucional 

com os Ministérios da Previd~ncia e Assist~ncia, 

trabalhadores e profissionais de saúde; o aumento dos recursos da 

Uni~o, Estados e Municipios (minimo de 131. dos respectivos 

orçamentos) ; apóiam a formaç~o de debates regionais sobre 

Politica de Saúde a culminarem em uma Conferência Nacional com 

participaç~o de usuários, prestadores de serviços e governos e 

também a realizaç~o de uma campanha unitária em nlveis regionais 

e nacional para encaminhar as propostas dos médicos para a 

Constituinte, coordenada pela federaç~o Nacional de Médicos 

(FNM) , Associaç~o Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal 

de Medicina (CFM). 

As propostas especificas resumem as reivindicaç~es das lutas 

acumuladas até ent~o: reajuste semestral a todos os servidores 

com 1001. do INPC; 130 salário para todos os servidores 

estatutários; reposiç~o gradual para cobrir perdas anteriores; 

efetivaç~o do pessoal das campanhas; isonomia salarial por tempo 

de serviço; plano de carreira para o médico; pagamento do 

adicional de insalubridade sobre o salário profissional; 

constituiç~o de comiss~o para rever o sistema AIH; medidas de 

fiscalizaç~o do exercicio profissional (especificamente contra 

o Projeto de Lei à época em tramitaç~o que liberava de 

registro nos Conselhos Profissionais as empresas de saúde) ; , 

fiscalizaç~o das AIS pelo INAMPS, Estados e Municipios; adoç~o 

imediata de seis salários minimos para todos os médicos, 

independente do regime contratual e da fonte empregadora. 

250 



Uma tema polemico e significativo nesse encontro deu-se em 

torno ao seguro-saúde estatal, que as entidades ent~o reunidas 

resolveram descaracterizar como "forma alternativa viável de 

prestaç~o da assisténcia médica, já que ( ... ) apenas 1,681. da 

populaç~o teria situaç~o econemico-financeira para adotar 

essa forma de seguro de reembolso, n~o contribuindo para a 

soluç~o da assisténcia médica à populaç~o (*). 

Essa posiç~o teve o intuito de reduzir a import~ncia da 

proposta do seguro saúde, aprovada por unanimidade em 

assembléia anterior de entidades (maio de 1985) . Naquela 

ocasi~o, a implantaç~o do seguro-saúde estatal, 

complementar e opcional havia sido proposta como forma de 

"refor-çar um sistema único de saúde, impedindo o desvio de 

r-ecur-sos para a r-ede pr-ivada e garantir ( ... ) a cor-reta 

prática do exer-cicio da medicina" (**). Ademais, defendia que 

caber-ia à AMB, "paralelamente às gestôes para implantaç~o do 

seguro estatal, desenvolver estudos e iniciativas para que, 

atr-avés de 6r-g~os médicos (pudesse) ser criado um seguro-saúde 

ético e sem fins lucrativos". 

Essa proposta foi rebatida pelos publicistas, n~o tendo 

alcançado abr-angéncia. Revela contudo a intenç~o permanente da 

Corporaç~o de abrir caminhos de vinculaç~o direta com o Estado, 

como forma de garantia de trabalho, desvinculada de 

controle das instituiçôes de assisténcia 

<*) Ediç~o Médica, no. 60, junho/ julho de 1985, 
<**) Ediç~o Médica, no. 59, abril/ maio de 1985, 
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"autÓnoma". Certamente a unanimidade que aprovou a proposta n~o 

desconhecia sua baixa efici~ncia quanto à resoluç~o dos problemas 

de saúde, ao menos pelo impacto no conjunto da populaç~o. 

Apesar do apoio à organizaç~o da VIII Confer~ncia neste ano 

de 85, a participaç~o no evento foi bastante baixa por parte dos 

profissionais. Dentre as entidades do Rio de Janeiro, a que sem 

dúvida deu a ele maior destaque foi o CREMERJ, tendo se 

transformado posteriormente no principal defensor de seus 

principios. As outras entidades também participaram, 

mas n~o houve por parte delas o mesmo empenho, nem mesmo com 

debates frequentes no periodo preparatório ao evento. 

Na verdade a proposta da Reforma restringiu-se às direçeles 

das entidades e mesmo nestas perdeu o impulso que havia 

conquistado em 1986. Um exemplo do descontentamento pela 

proposta veio da manifestaç~o de lideranças do interior do 

estado do Rio de Janeiro. o presidente da Sociedade 

Fluminense de 1"1edicina e Cirurgia (Campos) declarou sua 

preocupaç~o de que o projeto viesse a "significar mais 

sacrificio para o médico, em termos de achatamento 

salarial ou piores condiçeles de trabalho" e acrescentou 

que segundo seu conhecimento, "esse novo plano é t~o radical 

( ... ) que dificilmente haverá condiçeles de ser 

implementado em sua plenitude"(*'. 

Considerando-se que o Estado do Rio de Janeiro contava com 

quatro entidades, que participaram das discusstles da VIII 

(*1 Jornal da SOMERJ. ano I, no.l, abril de 1987, p.04. 
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Confer~ncia e também que o periodo era absolutamente propicio a 

tan to, deduz-se que o desconhecimento de muitos médicos só pode 

ter sido falta de interesse das entidades 

sabiam do 

em ampliar a 

discuss~o, ou antecipadamente já desinteresse de 

seus representados. 

Dentre as inúmeras propostas da Conferência, duas mereceram 

destaque pela Corporaç~o. A primeira seria a isonomia salarial. 

Apesar de apontada como imprescindivel desde a 

do 

de 

Plano das AIS, sem a qual esta ou qualquer outra 

mudança na assistência ficaria comprometida, a 

passou a ter import~ncia para os médicos superior aos 

que a circunscreviam, principalmente a própria 

formulaç~o 

iniciativa 

isonomia 

projetos 

Reforma 

Sanitária. A isonomia passou a ser 

independentemente da transformaç2l0 ou mesmo da 

do sistema de saúde. como se nenhuma mudança 

defendida 

reformulaç~o 

qualitativa 

pudesse ocorrer sem ela. mas que ela, ao contrário, poderia 

prescindir de qualquer mudança. 

Já a segunda quest~o foi bem mais polêmica - o emprego 

único com os consequentes salário ún1.co e tempo 

duramente rebatido pela Corporaç~o e n~o incorporado na 

integral. 

politica 

da Reforma como proposto na VIII Confed~ncia . As lideranças 

médicas reconhecem ent~o a grande resistência dos médicos à 

e assumem que muitos deveriam ser conscientizados. proposta 

enquanto 

Contudo, 

condiçôes 

participantes do novo Sistema que viria com a Reforma. 

concordam também que para assumi-la algumas pré-

seriam necessárias. Segundo uma das lideranças do 

antigo REME, "os médicos aceitariam discutir emprego único com 
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tempo integral caso em adequadas condiçôes de trabalho e se 

fossem estabelecidos mecanismos institucionais que impedissem~ em 

qualquer hipótese, a reduç~o ou achatamento desses salários". E 

acrescenta: "a partir de CZ$ 60 mil nos centros urbanos~ com 

plano de carreira, promoç~es a cada per iodo e salários 

diferenciados para mais nas áreas rurais ou nos pequenos 

municípios, onde o Estado se faria presente com uma infra-

estrutura de saúde suficiente para poder o médico se fixar 

lá" (*). 

Todas essas condiçÔes por si só já indicam a pouca 

disponibilidade da Corporaç~o~ já que mesmo representando uma 

ideal de exerci cio profissional, é ao menos bem 

distante do que poderia ser alcançado num breve espaço de tempo. 

Comparando-se 

seguro-estatal 

a 

ou 

recusa 

do 

à essa proposta com a defesa às 

credenciamento universal, é visivel 

privilégio da Corporaç~o à formas autenomas de trabalho. 

Com as diretrizes da VIII Conferéncia e a proximidade 

do 

o 

da 

Constituinte, tomam import~ncia ainda maior as discussôes acerca 

das relaç~es do trabalho médico. expressas no VI Encontro 

Nacional de Entidades Médicas (maio de 1987) , onde o tema é 

discutido junto às propostas para a nova Carta Constitucional. 

A proposta encaminhada pelas entidades nacionais à 

Constituinte era a mesma da Subcomiss~o de Saúde, apenas 

diferindo na inclus~o de direitos para o conjunt.o dos 

(*) Ediç~o médica. no. 67, março/ abril de 1987, p.07. 
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profissionais de saúde, entre os quais médicos, como: plano de 

cargos e saldrios, remuneraç~o condigna, isonomia salarial, 

admiss~o por concurso público, estabilidade no emprego, 

incentivo à dedicaç~o exclusiva, capacitaç~o e reciclagem, 

direito à greve e condiçôes adequadas de trabalho. 

Já nas discussôes especificas sobre o trabalho médico, o 

documento conclusivo do Encontro o define como uma "forma de 

compromisso social", onde deve ser sempre "auscultado e 

respeitado o interesse da sociedade". Afirma ainda que a 

"inserç~o do trabalho médico na produç~o social constitui um 

direito de todos os médicos cuja garantia deve ser assegurada 

pelo Estado"; e que "as instituiçÔes que intermedeiam o trabalho 

médico n~o podem interferir com seu compromisso ético "(*). 

Essas afirmaçôes comportam de maneira clara os componentes 

da autonomia para a Corporaç~o como vistos aqui - a reafirmaç~o 

da inviolabilidade da relaç~o médico-paciente e dos limites 

necessários aos agentes que prestam assistência, entendidos como 

"intermediadores do trabalho médico". Sua forma renovada reside 

na necessidade de o trabalho médico "auscultar o interesse da 

sociedade" e de ter um "compromisso social". influéncia do 

projeto publicista. O consenso entre este e o projeto privatista 

está em que esse compromisso é inerente ao médico, cabendo ao 

Estado assegurar sua inserç~o na "produç~o social". 

Assim, nas propostas de caráter nitidamente trabalhista. s~o 

também consensuais as resoluçÔes de que a isonomia salarial 

(*) Ediç~o Médica,no. 68. maio/junho/julho de 1987, p.7 
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fosse 

nas 

considerada como importante, mas n~o prioritária 

regi~es com grandes disparidades entre os diversos 

(somente 

niveis) ; 

que o programa minimo de lutas fosse por 10 salários minimos 

(por 20 horas) , isonomia e Plano de Cargos; que o dissídio 

coletivo seria a melhor forma de luta do trabalhador e que as 

entidades nacionais lutariam pela unificaç~o das datas-base dos 

mesmos para todos os sindicatos médicos; que a FNM estudaria em 

comissao a reformulaç~o da Lei 3.999 e que a FNM, CFM e AMB 

representaç~o do DIEESE e DIESAT e também se tivessem 

engajassem efetivamente aos movimentos populares pela saúde, 

comprometendo-se a intervir nas negociaç~es entre médicos e os 

governos estaduais e municipais, quando aqueles assim o 

solicitassem. 

Contudo, prevalece o projeto privatista nas propostas que 

impliquem no compromisso da Corporaç~o com a proposta da Reforma. 

através da defesa de direitos diferenciados aos médicos, assim 

como o estabelecimento 

interfer~ncia 

assalariamento. 

sobre seu 

de par~metros 

trabalho, mesmo 

que 

sob 

limitem 

condiç~es 

a 

de 

Cabe ressaltar as resoluç~es de que o tempo 

integral e as quarenta horas, apontados pela Reforma Sanitária, 

deveriam ser opcionais, com garantia de estabilidade, salários 

reais com isonomia e diversificaç~o de atividades; e que a tabela 

da Al"lB fosse aplicada integralmente para todos 

privados. estatais e para a Previd~ncia Social. 

Para 

proposta 

a Constituinte, a estatizaç~o gradual 

pela VIII Confer~ncia é descartada, 

os convênios 

da assistência 

tendo sido a 

Corporaç~o um de seus mais ferrenhos opositores. A proposta para 
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a Constituinte que parte do VI Encontro prevê ao Estado a 

de normatizaç~o, execuç~o e controle das aç~es de saúde, com a 

criaç~o do Sistema Nacional de Saúde, mas mantendo-se a livre 

organizaç~o de serviços de saúde de capital nacional (sem 

contudo qualquer financiamento público) , assim como o 

exercicio da pràtica liberal. 

A garantia da iniciativa privada e da pràtica liberal foi a 

principal preocupaç~o em relaç~o ao Sistema Unico de Saúde, 

preconizado pela VIII Conferência. Apesar de preconizado seu 

apoio pelas entidades, ele é criticado posteriormente quando da 

discuss~o da Constituinte. 

Um exemplo é o editorial da SlvlCRJ ( * ) , cr- i ti cando a 

denominaç~o "Sistema Unico" (ent~o relacionada à estatizaç~o) e 

defendendo a proposta da AMB de sistema "público", sob alegaç~o 

de que no primeiro caso, caberia ao sistema a "concess~o ... de 

qualquer serviço particular, inclusive um consul tório". 

Posteriormente, durante o V I I ENEI"I (agosto de 1988 l , a 

discuss~o sobre o Sistema Unico foi considerada como "proposta 

que o movimento médico e a Constituinte jà haviam sepultado"(**l. 

Neste mesmo VII Encontro foi importante a discuss~o sobre 

o credenciamento. As entidades reconheceram que este vinha 

sendo utilizado muitas vezes como forma de sube~prego. aplicado 

de diferentes maneiras tanto no setor privado 

próprio setor público. Assim, procuraram 

(*l Ediç~o Médica, no. 70/71, jan./fev./mar.,1988 
(**l Ediç~o Médica. no. 73, ago./set./out./,1988 

257 

quanto no 

estabelecer 



critérios que melhorassem para os médicos essa de 

trabalho, onde a principal proposta foi a de que o 

credenciamento deveria ser universal, mas feito exclusivamente 

nos consultórios particulares e de nenhuma forma no sistema 

público, onde o ingresso deveria ser apenas por concurso. 

Contudo, mais uma vez as entidades procuraram passar ao 

largo da discuss~o do fim da dupla milit~ncia no sistema público 

e da necessidade do tempo integral, pontos considerados 

fundamentais para o sucesso da Reforma Sanitária. o máximo 

definido entâo foi que o tempo integral deveria ser opcional 

aos médicos, mesmo assim com todas aquelas pré-condiçê\es. 

Quanto à dupla milit~ncia, decidiu-se no VII Encontro 

apenas que "fosse objeto de discuss~o e avaliaç~o pelas entidades 

médicas na participaçâo do Sistema único de Saúde" (*). 

o SUDS (Sistema Unificado Descentralizado de Saúde) , 

diferente da Reforma Sanitária, obtém por parte das entidades 

atenç~o muito maior. Presencia-se a preocupaç~o com sua 

implantaç~o. onde os pontos mais criticados s~o a 

"prefeiturizaç~o" dos recursos, ou seja, o uso indevido dos 

mesmos para objetivos político-partidários e/ou clientelistas. 

o Sistema é constantemente apontado pelas entidades como a 

"única salda" para a caótica situaç~o do sistema público de 

saúde. assim como s~o sempre denunciadas as iniciativas de 

emperramento ou difamaç~o do SUDS. Para seu efetivo sucesso, 

as entidades apontam para a necessidade do Fundo Unico de Saúde 

(*) Jornal da SOMERJ, ano rr, no. 07, jull ago/ set. de 1988. 
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(com verbas do Estado~ municipio, INAMPS e dotaç~o orçamentária 

federal); criaç~o dos conselhos estaduais e municipais de saúde e 

a médio prazo, a isonomia salarial. 

Durante o VII ENEM as entidades concluiram ser o Sistema 

Unificado Descentralizado de Saúde o caminho para o Sistema Unico 

de Saúde. Também enfatizaram as criticas ao mal uso e 

.desvio dos recursos e ressaltaram a necessidade de 

implantaç~o imediata dos conselhos estaduais e municipais de 

saúde, com participaç~o da sociedade civil. 

Foi aprovada ent~o a "Carta de Natal", divulgada pelo 

conselho deliberativo da AMB em 18.03.88, onde o SUDS é 

apoiado e defendido. Nesta, critica-se o desvio e reduç;3:o de 

recursos do SUDS~ o boicote de governadores e prefeitos à 

sociedade civil organizada, a n~o efetivaç~o da isonomia e dos 

Planos de Cargos e Salários e a falta de providências para 

a melhoria das condiç~es de trabalho dos profissionais de 

saúde. Defende também o documento que sejam efetivadas 

imediatamente essas premissas do Sistema e prop~em paralelamente 

a proibiç~o de convênios entre este e a medicina de grupo ("por 

incompatibilidade de objetivos") e a admiss~o exclusivamente 

por concurso pLlbl ico de novos profissionais. Decide 

finalmente alertar autoridades e a populaç~o contra a 

distorç~o dos princípios do SUDS e continuar lutando por ele, de 

"forma independente e n~o corporativista, como é próprio das 

entidades comprometidas com reformas sociais inadiáveis" (*). 

(*) Carta de Natal - Conselho Deliberativo da Associaç;3:o Médica 
Brasileira, Natal, 18 de março de 1988. 
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o apoio dado ao SUDS explica-se por seu caráter de 

politica reguladora e restrita ao setor público. Suas propostas 

n~o iam de encontro aos interesses privados da Corporaç~o, 

entre os quais a manutenç~o das formas privadas de assistência, 

já ressaltados no mesmo evento em que a Carta de Natal é 

divulgada. Como havia sido em relaç~o às AIS e ao próprio SUS, 

esse apoio se dá na medida em que s~o preservados aqueles 

interesses privados. 

Em verdade, a ênfase diferenciada dada ao SUDS, 

comparativamente às AIS e ao próprio SUS, decorre de um 

investimento especifico do projeto publicista, pela 

politica da proposta na conjuntura de ent~o. O SUDS 

uma estratégia clara do movimento sanitário no 

import~ncia 

representou 

sentido de 

estabelecer uma ponte entre as AIS e o SUS proposto na VIII 

Conferência, procurando mostrar a viabilidade do Sistema único 

através da de erros persistentes desde o CONASP, 

principalmente no tocante à predomin~ncia do poder centralizador 

do I NAfvIPS; dai suas propostas centrais referirem-se à 

descentralizaç~o das aç~es e à transferência de recursos para os 

niveis estadual e municipal. 

As resoluç~es da VIII Conferência vinham enfrentando fortes 

resistências. determinando a busca de alternativas concretas para 

viabilizar a politica da Reforma. A mobilizaç~~ alcançada no 

per iodo da Conferência havia permitido um alto grau de certeza 

quanto à essa viabilidade, tendo mesmo propiciado reaç~es quase 

ufanistas, como a do SINMED, que afirmou ent~o: "a Reforma 

Sanitária estará para o Sistema Nacional de Saúde assim como 
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o Plano Cruzado esteve para a economia"(*l. 

Contudo, as recomendaç~es da VIII Confer~ncia estavam a 

cargo da Comiss~o Nacional da Reforma Sanitària, que ent~o jà 

mostrava seus limites. Avaliada pelo SINMED, quando de sua 

instalaç~o, como uma "unidade de terapia intensiva" que 

formularia as diretrizes de uma nova politica de saude, baseada 

nos preceitos da Reforma Sanitària, 

seus objetivos, pois passou a ter 

a Comiss~o n~o 

hegemonia de 

alcançou 

setores 

conservadores do governo e empresàrios de saude que haviam se 

negado a participar da Confer~ncia. Assim, a estratégia do SUDS 

visava manter o apoio de segmentos sociais para a na 

Constituinte da politica da Refor-ma. 

Nesse sentido foi impor-tante o apoio das entidades gerais da 

Cor-por-aç~o. Contudo, apesar- de ter- r-epresentado vit6r-ia do 

pr-ojeto publicista, esse apoio se limitou a contribuir- par-a uma 

corr-elaç~o de for-ças favor-àvel à tr-ansfor-maç~o da Refor-ma em 

norma legal, mesmo que já com modificaç~es impor-tantes em relaç~o 

às 

n~o 

r-esoluç~es da VIII Confer-~ncia e no tocante aos médicos. Mas 

garantiu a mesma cor-r-elaç~o par-a sua implementaç~o, que 

r-equer-eria apoio baseado em compr-omissos diver-sos. 

o car-àter- pr-edominantemente institucional das medidas que 

marcar-am o processo de for-mulaç~o da política da Refor-ma 

repr-esentava par-a o movimento sanitário, como visto. um 

componente de r-efor-ma do própr-io Estado. Assim, ao mesmo tempo em 

(*l Jor-nal do SINMED, no. 52, ago./set. ,1986, p.03 
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que s~o implementadas, era necessário a denúncia constante dos 

lado 

também 

mecanismos que procuravam impedi-la. Se isso por um 

favorecia a correlaç~o de forças ao nivel institucional, 

reforçava a visibilidade de que os conflitos se restringiam a 

esse nive 1. Assim, apoiando as medidas progressistas e 

denunciando seus erros, os médicos estariam cumprindo sua parte. 

Os problemas da assist~ncia à saúde s~o um problema do governo e 

aos médicos cabe apontar os caminhos corretos e praticar 

eticamente 

Nesse 

publicista 

a medicina. Exatamente a concepç~o privatista. 

sentido, a politizaç~o alcançada pelo 

em parte reproduz aquela desenvolvida 

trabalhista-progressista. Seu caráter diferencial havia se 

projeto 

pelo 

dado, 

por 

por 

um lado, em fazer uma profunda revis~o da prática médica e 

outro, deixar o plano limitado das denúncias e formular 

propostas concretas. Apesar da mudança de qualidade que impuseram 

à prática das entidades, privilegiam ainda o caráter "externo" de 

um e outro elementos. Assim, alcançam apoio fundamental ao fim do 

regime militar e às conquistas democráticas. Contudo, nos temas 

relativos à prática. apesar dos avanços na amplitude de temas. 

reiteram os aspectos relativos à autonomia, permitindo a 

prevalência da defesa de interesses privados. 

Para garantir o apoio ao processo de formulaç~o da Reforma, 

esses interesses s~o secundarizados. E n~o por oportunismo. mas 

porque em verdade acreditava-se na possibilidade de que esta 

impulsionasse as transformaçbes estruturais necessárias. Assim 

como acreditava-se, ou acredita-se ainda, que a melhoria das 

condiçDes da saúde da populaç~o é inerente à prática médica. 

262 



Contudo, os limites da Reforma estavam em procurar alterar 

através da reorganizaç~o do setor um complexo de relaçeles que 

extrapolavam em muito o setor público e o pr6prio Estado. 

Assim como os limites da Corporaç~o est~o em sua pr6pria prática, 

progressivamente independente de seu controle e dependente 

daquele complexo de relaçeles que a organiza socialmente. 

263 



Consideraç~es finais 

Enquanto processo inconcluso, a rearticulaç~o do ideário 

médico, aqui analisada aponta para as dificuldades de efetivaç~o 

de politicas sociais de saúde em um contexto de crise das 

diretrizes estatais para o setor e suas possíveis consequências 

para a assistência à populaç~o 

A incorporaç~o de políticas sociais na atualidade demonstra 

a necessidade de uma concertaç~o dada no plano da din~mica 

societária, onde s~o fundamentais os interesses e o caráter dos 

interesses dos diferentes atores que participam do processo de 

formulaç~o dessas políticas. 

A aproximaç~o à uma proposta de incorporaç~o de demandas 

sociais em saúde como direitos sociais de cidadania caracteriza a 

Reforma Sanitária enquanto política social e a inscreve nesse 

novo padr~o que requer, para sua efetivaç~o, o que aqui chamamos 

de grau de publicizaç~o,ou seja, a possibilidade de que o senso 

público se sobreponha ao privado; n~o de forma contraditória, mas 

que o segundo possa ser atendido, direta ou indiretamente pela 

subsunç~o ao primeiro. 

o processo de formulaç~o da política da Reforma alcança a 

Corporaç~o Médica em uma crise de seu ideário, cuja orientaç~o é 

disputada por distintos projetos. A análise do período demonstra 

a prevalência dos interesses privados nas demandas e interesses 

da Corporaç~o e seus conflitos em relaç~o à concepç~o e propostas 

da Reforma, indicando seus limites para a conformaç~o de um grau 

de publicizaç~o positivo. Contudo. esses limites n~o se explicam 
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pela r-ecor-r-encia ao cor-por-ativismo ou conser-vador-ismo dos 

pr-ofissionais médicos~ mas sim r-efer-em-se às car-acter-ísticas 

intr-insecas à pr-ática médica e à modalidade atualmente 

pr-evalente de or-ganizaç~o social dessa pr-ática. 

Decor-r-~ncia de um contexto conjuntur-al especifico, a 

Refor-ma Sanitár-ia baseou as mudanças estr-utur-ais que haviam 

estimulado seu desenvolvimento em uma pr-oposta de r-eor-ganizaç~o 

do setor- saúde, pr-ivilegiando o apar-ato institucional do Estado 

como motor- de mudanças cuja amplitude iam muito além dele. Ao n~o 

alcançar

médica, 

a alter-aç~o das bases de or-ganizaç~o social da pr-ática 

a Refor-ma encontr-ar-ia pr-ofundas r-esisténcias da 

Cor-por-aç~o às suas dir-etr-izes, pela depend~ncia estr-eita e 

contr-aditór-ia que esta mantem com essa or-ganizaç~o. 

Os difer-entes pr-ojetos vivenciados pela Cor-por-aç210 no 

per-iodo analisado demonstr-am que, mesmo tendo pr-ivilegiado 

inter-esses pr-ivados, ela conviveu com pr-oblemas jamais a ela 

expostos. abr-indo a possibilidade de r-evelaç~o dos limites e 

consequ~ncias desse privilegiamento. N~o só para a populaç~o. que 

talvez possa continuar- a com ele conviver-; mas par-a a própria 

Cor-por-aç~o, caso se esgotem as possibilidades de r-esoluç~o, ao 

nível privado, de suas demandas e inter-esses. 

Nesta década, delineia-se o que pode vir a ser- uma nova 

crise na Corpor-aç~o, pela r-adicalidade que possam tomar projetos 

distintos. Dessa vez, entr-etanto. n~o se sabe da viabilidade de 

uma nova ar-ticulaç~o. Enfim, esta também ser-á uma outra 

histÓr-ia .. 
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