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APRESENTAÇÃO E 
HISTÓRICO DA UJC 
 
 A União da Juventude Comunista (UJC), fun-
dada em 1º de agosto de 1927, é a organização jovem de 
esquerda mais antiga no Brasil. Possui uma identidade 
política e ideológica com o Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), estando organicamente ligada ao mesmo, sendo 
a sua juventude.
 Mesmo tendo sido dis-
solvida e reorganizada várias 
vezes por questões conjunturais 
ou táticas do Partido, a UJC 
sempre contribuiu não apenas 
com o movimento jovem, mas 
também com o conjunto de 
movimentos sociais no Brasil. 
Estivemos presentes nas princi-
pais lutas sociais em nosso país, 
como na luta contra o fascismo, 
na criação da UNE, na cam-
panha “O Petróleo É Nosso!” e 
no combate contra a ditadura 
empresarial-militar.
 Em junho de 2006, entre 
os dias 15 e 18, em Belo Hori-
zonte - MG, ocorreu o Con-
gresso Nacional de Reorganiza-
ção da UJC. Este Congresso foi 
de extrema importância, pois 
foi aprovada uma Resolução 
Política que aponta os princi-
pais campos de atuação da UJC: movimento estudantil, 
movimento cultural e movimento de jovens trabalha-
dores (empregados e desempregados). É também neste 
Congresso que foi aprovado o Estatuto e se elegeu a nova 
diretoria nacional, garantindo um maior dinamismo nas 
ações da juventude comunista.  
 Em 2010 é realizado o V Congresso Nacional, 
entre os dias 02, 03 e 04 de abril na cidade de Goiana, 
em Goiás. Esse evento impulsionou o processo de con-
solidação da juventude comunista em diversos estados 
brasileiros, bem como de delineamento do nosso enten-
dimento de juventude e das nossas frentes de atuação. 
Com as Resoluções do V Congresso Nacional, a UJC re-
afirma seu caráter de Frente de Massas do PCB, seguin-
do sua linha política e subordinada à estratégia e tática 

do mesmo, mas que possui uma forma de organização 
própria, que permite a participação ampla de jovens que 
não estejam organicamente ligados ao PCB, mas que 
tenham acordo com tal linha política e ideológica.
 Entre o Congresso de Reorganização em 2006 e o 
Congresso em 2010 várias foram as atividades realizadas 
pela UJC. No âmbito do mundo do trabalho, atuamos 
tanto com os jovens empregados quanto com os jovens 
desempregados, encampando campanhas, como a Cam-
panha: “Nenhum direito a menos para a juventude trab-

alhadora! Pela redução da jornada 
de trabalho, sem redução do sa-
lário! Mais e melhores empregos 
para a juventude! Pela criação de 
frentes de trabalho para a juven-
tude e os desempregados!” No 
movimento estudantil, atuamos, 
fundamentalmente, na defesa da 
Educação e Universidade Popu-
lar, sendo contra a lógica mercan-
til do ensino. No campo cultural, 
nossa atuação ocorreu através de 
trabalho com grupos culturais 
de regiões periféricas, se opondo 
veementemente à reprodução de 
valores dominantes e lutando pela 
valorização da cultura popular, 
revitalizando a identidade e uni-
dade de classe entre os oprimidos 
pelo capitalismo. Além desses 
campos de atuação, a UJC esteve 
presente nas atividades relaciona-
das ao internacionalismo prole-
tário, como, por exemplo, as cam-

panhas de solidariedade a Cuba, Palestina e Haiti.
 Dessa maneira, a UJC vem dando saltos qualitati-
vos na organização de uma juventude combativa e revo-
lucionária em nossa sociedade. Entendemos a juventude 
como um período da vida do ser humano, caracterizado 
por uma intensificação da formação física, intelectual, 
social e cultural. É um momento muitas vezes marcado 
por conflitos internos, com o surgimento de novos com-
promissos e responsabilidades.
 Ressaltamos que a juventude é um segmento da 
sociedade e não uma classe social. Assim, a juventude 
está inserida tanto na classe burguesa como na classe 
trabalhadora. A ideologia dominante bombardeia os jo-
vens, propagandeando o individualismo, consumismo e 
passividade, que são fatores para a não contestação e a 



não mobilização dos jovens na sociedade. 
 O sistema capitalista agride incessantemente a 
classe trabalhadora, consequentemente, agredindo tam-
bém a grande parcela da juventude. Estas agressões ma-
terializam-se na falta de acesso ao ensino de qualidade, 
na falta de acesso à cultura/informação, na falta de opor-
tunidades, no desemprego e, em consequência, na ida ao 
mercado informal, dentre tantas outras agressões.
 Por outro lado, mesmo com todas essas 
agressões, a juventude, por sua própria natureza, possui 
uma grande energia transformadora. Cabe à UJC canali-
zar esta rebeldia, organizando e mobilizando as camadas 
médias e populares da juventude, no intuito de unificar 
as nossas lutas específicas às lutas gerais da classe trabal-
hadora.
 Percebe-se que a juventude é, portanto, um es-
paço de disputa político-ideológica, sendo um campo 
fértil para a atuação dos comunistas. Nesse sentido, 
compreender as diversidades, potencialidades e deman-
das específicas da juventude podem vir a facilitar o de-
senvolvimento das nossas ações. 
 Para transformar a realidade nefasta do sistema 
capitalista, torna-se imperativo a organização, formação 
e atuação concreta da juventude brasileira, na perspec-

tiva de contribuir com o processo de construção da Rev-
olução Socialista, estabelecendo um modelo de socie-
dade baseado na solidariedade, fraternidade e igualdade 
social.
 Esta revista se apresenta como uma ferramen-
ta na formação dos jovens, com textos que, ao mesmo 
tempo, apresentam a Organização para a sociedade e 
servem de subsídios para o nosso entendimento total da 
realidade e, nesse sentido, poder transformá-la, a partir 
de uma leitura marxista-leninista. Boa leitura e sejam 
todos e todas bem vindos à luta!

CONTATOS

e-mail: ujcbrasil@yahoo.com.br 

site: http://www.ujc.org.br/

blog:http:// www.uniaodajuventudecomu-

nista.blogspot.co m/

facebook: Ujc Brasil

“Ou os estudantes se identifi-
cam com o destino do seu povo, 
com ele sofrendo a mesma 
luta, ou se dissociam do seu 
povo, e nesse caso, serão alia-
dos daqueles que exploram o 
povo”.

Florestan Fernandes
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INTRODUÇÃO
 Essa revista, que é o primeiro exemplar de uma 
série de “Ensaios Políticos” da União da Juventude Co-
munista, não tem como objetivo esgotar o debate sobre 
o tema da saúde.
 Para uma compreensão da atual conformação 
dos serviços de saúde no Brasil, torna-se obrigatório 
entender suas ori-
gens. Analisar o 
papel dos serviços 
de saúde, rememo-
rar brevemente o 
histórico da con-
formação dos ser-
viços públicos de 
saúde no Brasil e o 
contexto da saúde 
durante a ditadu-
ra para, por fim, 
chegar ao movi-
mento de reforma 
sanitária e a for-
mulação do SUS.
 Essa análise 
retrospectiva é importante para entender a atual con-
juntura da saúde e os processos de luta que deram ori-
gem à Reforma Sanitária.  A compreensão da totalidade 
desses processos é imprescindível para que os equívocos 
cometidos não sejam repetidos e, a partir do contexto 
atual, consiga-se avançar em uma proposta de reformu-
lação dos sistemas de saúde vinculada a transformações 
profundas na estrutura social.
 São comuns os debates acerca dos avanços neo-
liberais sobre o SUS, que geraram a precarização dos 
seus serviços, a privatização e o aprofundamento do 
subfinanciamento do sistema de saúde pública no país, 
tudo isso “apesar” do crescimento do PIB brasileiro nas 
últimas décadas. A UJC considera esses debates impre-
scindíveis na medida em que levantam a questão urgente 
da mobilização popular em torno da bandeira de “defesa 
das conquistas do SUS”, das lutas contra esse processo 
de precarização e privatização da saúde pública e par-
tem do conceito de que a conformação dos serviços de 
saúde, em um dado momento histórico, é o produto não 
só dos interesses da classe dominante, mas também do 
resultado das lutas de classe.

 No entanto, não vemos nessa discussão uma 
questão de fundo importantíssima: quais os limites das 
conquistas do movimento de reforma sanitária? Ou ai-
nda, quais os limites das conquistas na saúde no modo 
de produção capitalista? E mais: como o SUS serve aos 
interesses do Capital e, portanto, mantém e aprofunda a 
estrutura de classes no Brasil?
 Para o melhor entendimento desse momento 
histórico, é importante discutirmos previamente como 

funciona a socie-
dade em que nos 
inserimos. Dessa 
maneira, analisar o 
contexto em que o 
Brasil se insere no 
sistema capitalista 
e entender o papel 
que o Estado de-
sempenha na so-
ciedade dividida 
em classes e com-
preender as carac-
terísticas e o papel 
que a saúde exerce 
no capitalismo são 
essenciais para que 

consigamos analisar a estrutura e organização dos ser-
viços de saúde e do Sistema Único de Saúde – SUS – atu-
almente, o que será abordado em uma próxima revista. 
 A leitura é longa, mas esperamos que seja bas-
tante proveitosa...

1) CONFORMAÇÃO SO-
CIAL E ECONÔMICA DO 
BRASIL CONTEMPORÂ-
NEO
 A maior parte do mundo, inclusive o Brasil, car-
acteriza-se por ser uma sociedade capitalista. Essa so-
ciedade se baseia na propriedade privada dos meios de 
produção (fazendas, empresas, bancos e fábricas) e nas 
relações de exploração entre os detentores do capital, os 
burgueses, e os detentores da força de trabalho, os trabal-
hadores. Relações essas baseadas na compra da força de 
trabalho por parte dos capitalistas e na venda da força de 
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trabalho por parte dos trabalhadores. Em resumo, essa 
forma de sociedade tem por característica estrutural a 
divisão em duas classes principais e antagônicas: uma 
é detentora dos meios de produção – a burguesia – e a 
outra sobrevive através da venda de sua força de trab-
alho – a classe trabalhadora, ou proletariado. 
 O Brasil se insere nesse contexto capitalista e 
se caracteriza por ser um país em que as relações capi-
talistas de produção são hegemônicas, um país em que 
predominam as relações assalariadas, a propriedade 
privada burguesa dos meios de 
produção, as formas de produção 
e acumulação ampliada de capitais 
que completaram seu caminho até 
a formação do monopólio, chegan-
do a agir de maneira interligada e 
inseparável da forma imperialista 
que hoje determina as relações 
econômicas mundiais. 
  O Brasil desenvolveu um 
parque industrial monopolista, 
setores de infraestrutura de miner-
ação, energia, armazenagem, trans-
porte, portos e aeroportos, malhas 
urbanas, um comércio nacional e 
internacional, capitalizou o campo, 
gerou o monopólio moderno da 
agricultura, um sistema financeiro 
moderno e interligado ao merca-
do financeiro mundial, estruturou 
uma malha logística de serviços 
e ações públicas necessárias à re-
produção das relações burguesas 
de produção.
 O dinamismo da economia 
brasileira e sua forma derivam de 
seus vínculos e subordinação à lógica do capital monop-
olista internacional, sendo parte integrante de seu func-
ionamento. A economia brasileira, desta forma, integra 
o sistema capitalista/imperialista mundial a tal ponto 
que o próprio desenvolvimento dos grandes monopólios 
brasileiros acaba operando no campo do imperialismo; 
como exemplos dessa integração, é só analisarmos a atu-
ação da Petrobras na exploração de petróleo e venda de 
energia em outros países ou a atuação de empresas como 
a Odebrecht, empreiteira atuante em outros países lati-
no-americanos, como Cuba Isto implica que a economia 
monopolista desenvolvida no Brasil acentuou o perfil de 

uma sociedade de classes tipicamente burguesa, na qual 
o eixo central da luta de classes passa pelo confronto de 
interesses entre o proletariado e a burguesia.
 Entendemos que a estrutura de classes no Brasil 
apresenta um polo burguês, hegemonizado pela grande 
burguesia monopolista (nacional e internacional, que 
não mais se distinguem em seus interesses); setores mé-
dios que tendem ao assalariamento e à proletarização; o 
proletariado, que configura a maior parcela da sociedade, 
composto por uma imensa massa de assalariados (urba-

nos e rurais), inserida de maneira 
precária e brutal nas condições do 
mercado capitalista.
 Em paralelo com o amadure-
cimento da estrutura econômica 
brasileira, houve um desenvolvim-
ento do aparato jurídico e legal. O 
ápice deste processo só se deu com 
a abertura política pós-ditadura 
militar e com a incorporação das 
massas urbanas, setores amplos do 
proletariado e do operariado no 
jogo político do Estado burguês, 
que alcança sua maturidade com a 
Constituição de 1988. Estamos di-
ante de um Estado fundado em um 
ordenamento jurídico estabelecido, 
reconhecido e legitimado, com in-
stituições igualmente consolidadas 
nos diferentes campos de ação do 
Estado: Executivo, Legislativo e Ju-
diciário. Além disso, várias institu-
ições, como o Ministério Público, 
fazem a mediação entre a socie-
dade e suas demandas e os órgãos 
do Estado como expressão institu-

cional e política. Formou-se, assim, uma sociedade civil-
burguesa com um conjunto de instituições enraizadas e, 
em parte, legitimadas no corpo da sociedade. 
 A legitimação do Estado, das suas instituições e 
aparatos legais, no seio da sociedade, reflete-se no for-
mato assumido pela maior parte das lutas e reivindica-
ções populares do presente momento histórico. As pro-
postas de transformação da realidade limitam-se a atuar 
no interior dessa ordem institucionalizada através dos 
mecanismos jurídicos e legais oficiais. As lutas popula-
res, dessa maneira, acabam se objetivando na aprova-
ção de leis; até mesmo as propostas de transformações 
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sociais mais profundas propõem se efetivar a partir das 
eleições do executivo e legislativo a nível nacional, não 
sendo colocada em discussão a legitimidade da orga-
nização social e das suas instituições representativas.
 Esse entendimento é essencial para que possa-
mos analisar de maneira concreta o sistema de saúde 
brasileiro atual, além de compreender as lutas que se 
travaram no campo da saúde e a expansão da atenção à 
saúde a grande maioria da população.

2) O PAPEL DO ESTADO  
BURGUÊS
 A partir do entendimento 
de que nossa sociedade é dividida 
em classes, é necessário pensar-
mos sobre o papel que o Estado 
exerce nessa sociedade para, pos-
teriormente, conseguirmos en-
tender as atuais políticas de saúde.
 Desde o surgimento da 
divisão da sociedade em classes 
sociais, o Estado assume-se como 
representante do poder da classe 
dominante – os governos da an-
tiguidade, feudais, absolutistas ou 
burgueses. 
 A sociedade capitalista 
caracteriza-se pela divisão em 
duas classes, como já foi explana-
do acima. Essa divisão caracteri-
za-se pelo antagonismo inconcil-
iável entre as classes, uma vez que 
a burguesia, em sua busca inces-
sante pelo lucro, explora cada vez mais o trabalhador; 
enquanto este luta pelo aumento de salários, diminu-
ição da jornada, melhores condições de trabalho que se 
contrapõem ao principal interesse burguês: a geração e 
ampliação do lucro. Assim, sendo inconciliáveis, as duas 
classes se chocam no que é denominado como luta de 
classes – onde o proletariado necessita de sua emancipa-
ção para assegurar seus interesses e a burguesia, ao con-
trário, necessita da subordinação do proletariado para 
assegurar os seus.
 Com a finalidade de manter a ordem instituída, 
o Estado legitima e defende os interesses da classe domi-
nante. Para tal utiliza dos aparelhos repressivos / coerci-

tivos e dos aparelhos ideológicos. Dessa forma, o Estado 
compreende não somente a burocracia governamental, 
mas também um aparato formado pela superestrutura 
jurídico-política e ideológica, representado pelas leis, 
pelo sistema educacional, pela polícia e exército. Todos 
esses cumprem a função de reprodução da dominação, 
seja por meio da geração de consenso, seja por meio do 
exercício da coerção – regra geral – por meio de ambos. 
 O Estado capitalista se mantém o mesmo e cum-
pre sua função independentemente da alternância dos 
representantes governistas. Ou seja, apesar de diferen-
ças particulares e de maiores ou menores concessões e 
de uma forma mais ou menos truculenta, o Estado co-
labora para a hegemonia da classe dominante, no caso, 

a burguesia, ajudando-a em sua 
tarefa de acumular Capital.
 A partir do que foi previamente 
desenvolvido por teóricos marxis-
tas, que se utilizam do método 
materialista histórico dialético 
para analisar a realidade, podem-
os conceituar Estado, da seguinte 
maneira: 

“O Estado não é, de forma alguma, 
uma força imposta, do exterior, à 
sociedade. (...) É um produto da 
sociedade numa certa fase do seu 
desenvolvimento. É a confissão de 
que essa sociedade se embaraçou 
numa insolúvel contradição in-
terna, se dividiu em antagonismos 
inconciliáveis de que não pode 
desvencilhar-se. Mas, para que es-
sas classes antagônicas, com inter-
esses econômicos contrários, não 

se entre-devorassem e não devorassem a sociedade numa 
luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se 
colocasse aparentemente acima da sociedade, com o fim 
de atenuar o conflito nos limites da “ordem”. Essa força, 
que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela e dela 
se afastando cada vez mais, é o Estado”. (ENGELS, 1986)

 O Estado Burguês tenta revestir-se de uma apa-
rente neutralidade tentando se passar por vezes, até 
mesmo, como apoiador da classe dominada, como seu 
representante. Contudo, nesse processo de dominação 
de classe, o Estado, em última análise, atua em proveito 
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político das classes dominantes recorrendo a dispositi-
vos e aparelhos ideológicos de convencimento e coerção 
de diversas ordens.
 Há momentos na história que movimentações 
populares conseguem arrancar do Estado burguês al-
gumas concessões. As possibilidades de conquistas por 
parte dos trabalhadores são permitidas na medida em 
que essas não promovam alterações a fundo na estrutura 
social vigente. Em períodos em que há um descenso da 
luta de massas, tais conquistas são facilmente cooptadas 
pela burguesia a fim de moldá-las em favor de seus inter-
esses de classe.
 Enfim, o Estado é expressão política do an-
tagonismo já dado economicamente nas relações de 
produção, portanto, frente a interesses antagônicos, é 
impossível que seja neutro. É um instrumento necessário 
para a continuidade destas relações.

3) O PAPEL DA SAÚDE
 Além de en-
tender como o Estado 
se caracteriza em nossa 
sociedade, um último 
ponto de primordial 
entendimento para 
uma análise material de 
nosso sistema de saúde 
é compreender o papel 
que a Medicina exerce 
em uma sociedade de 
classes. Isso parte do 
fato de que precisamos 
ter claro o terreno de 
nossas lutas, para en-
tendermos até onde já 
caminhamos, por onde 
não devemos mais caminhar e quais as perspectivas de 
vitórias na área da saúde e quais suas limitações.
 Ao realizarmos a discussão dos avanços pos-
síveis no campo da saúde, nos deparamos com uma 
questão interessante: Qual seria o papel dos serviços de 
saúde na sociedade em que vivemos e em que aspectos 
ela contribui para a reprodução dessa formação social? 
Esse questionamento nos motivou a uma busca por al-
guns estudos que já se debruçaram sobre o tema. 
 Nessa busca inicial conseguimos constatar que 
as análises sobre o papel que a medicina exerce em nos-

sa sociedade são bastante controversas. Alguns autores 
tendem a considerar que a medicina exerce um papel de 
neutralidade na sociedade, enquanto outros tendem a 
considerar a prática médica como reprodutora do siste-
ma em que vivemos.
 A medicina tende a revestir-se de um caráter 
de neutralidade, pois diferentemente de outras práticas 
sociais, ela existe historicamente, ou seja, não foi insti-
tuída no sistema capitalista, já existindo anteriormente, 
o que revestiria tal prática de uma aparente autonomia 
e a tornaria inteiramente independente de articula-
ções econômicas e político-ideológicas. Segundo essa 
concepção, o desenvolvimento da medicina ocorre-
ria devido à evolução progressiva e linear da produção 
científica da área de saúde e em benefício do “coletivo”, 
obviamente sem especificar quem seria esse “coletivo” e 
desconsiderando divergências e antagonismos de inter-
esses na sociedade atual.
 Outro aspecto que contribui para a aparente neu-
tralidade da medicina é o desenvolvimento do aparato 

cientifico e tecnológico 
relacionados à prática 
médica que lhe dão um 
caráter de cientificidade 
e, portanto, a aparência 
de que não estaria pas-
sível de ser orientada 
ideologicamente nem 
de contribuir com a 
manutenção da estrutu-
ra social, ou seja, parte 
da falsa concepção de 
neutralidade da ciên-
cia; outra característica 
que reforça a concepção 
de neutralidade é que a 
medicina tem uma fun-

ção social evidente, cumpre uma função que se mantém 
ao longo do tempo: a cura das doenças e a manutenção 
da saúde. Tais fatos constituem algumas das maneiras 
pelas quais se debate a concepção de neutralidade. 
 Entendemos, entretanto, que é de extrema im-
portância analisarmos as especificidades assumidas pela 
medicina na sociedade de classes e que, para isso, pre-
cisamos romper com essa concepção de neutralidade, 
buscando identificar as formas pelas quais ela exprime 
as determinações próprias a essa estrutura social. 
 Alguns autores, como Maria Cecília Donnan-
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gelo, Sérgio Arouca, Ricardo Bruno, Rogério Miranda 
e Guilherme de Albuquerque, que defendem uma par-
cialidade da medicina acreditam que a mesma cumpre 
um papel de manutenção da sociedade em que vivemos. 
Dessa maneira, a interferência da forma como se orga-
niza a sociedade se refletiria na forma como se organiza 
a prestação de serviços médicos de diversas maneiras, 
dentre elas, a mais evidente seria a extensão do acesso 
aos serviços médicos. 
 É claro em nossa sociedade que há uma distinção 
entre a medicina do pobre e a medicina do rico, essa dis-
tinção é evidente no Brasil, EUA e muitos outros países 
que contam com um sistema de saúde público precário 
ou inexistente coexistindo com serviços privados que 
garantem o acesso a serviços médicos para aqueles que 
têm dinheiro. Porém essa diferenciação tem sido regis-
trada mesmo em sociedades onde a forma de organiza-
ção dos serviços médicos faria supor a ocorrência de 
um padrão “iguali-
tário” de consumo, 
como na Inglaterra 
e demais países que 
por muito tempo 
tiveram governos 
social-democratas 
que tentaram manter 
um estado de bem-
estar social (HART, 
1971)1. Atualmente 
podemos assistir 
nesses países um 
processo violento 
de perda de direi-
tos conquistados ao 
longo do século XX 
e que estão sendo ar-
rancados apesar das 
intensas manifesta-
ções em vários desses 
países ao longo dos últimos 20 anos e mais evidente-
mente com a atual crise econômica, nos últimos 4 anos.
 Essa distinção entre a saúde das diferentes class-
es sociais não é algo propriamente novo, uma vez que 
a própria medicina antiga (anterior ao capitalismo) já 
difere, em sua prática, segundo a origem social do paci-
1 A propósito da persistência desses distintos padrões de distribuição de 
recursos, inclusive sob o “Sistema Nacional de Saúde” inglês que corre-
sponde à modalidade talvez mais “extensiva” de organização da produção 
e do consumo médico em sociedades capitalistas, veja-se: Tudor Hart, 
J. – “The Inverse Care Law”, The Lancet, fevereiro de 1971, pp. 405-412.

ente. Na época feudal, o trabalho médico era exercido e 
dividido entre duas figuras diferentes: o físico, dedicado 
ao tratamento das classes dominantes, formado nas uni-
versidades de medicina e os cirurgiões, dedicados aos 
miseráveis, formado junto a outros cirurgiões na prática 
e realizador de procedimentos como sangrias e peque-
nas cirurgias. 
 Essa diferenciação, no entanto, adquire especi-
ficidade nas sociedades capitalistas como decorrência 
da forma pela qual nela se projetam o fator trabalho e 
as relações de classe. Podemos perceber que ao longo 
do último século o cuidado médico se generalizou am-
plamente, porém temos que ter claro que esse processo 
não correspondeu a um fenômeno simples e linear de 
aumento de um consumo específico, mas sim que ele 
se deu através de uma complexa dinâmica econômica e 
política na qual se expressaram os interesses e o poder 
das diferentes classes sociais. Essa expansão se deu como 

resposta às necessi-
dades de manter os 
trabalhadores em 
condições de saúde 
que os permitissem 
produzir mais efici-
entemente e garantir 
a ampliação da ex-
propriação da mais-
valia, mas também 
foi resultado das in-
tensas lutas e mani-
festações dos trabal-
hadores.
 É interessante ob-
servar que nessa ex-
pansão houve uma 
seletividade dos gru-
pos sociais a serem 
incorporados ao 
cuidado médico de 

acordo com sua importância na produção econômica, 
por exemplo, no Brasil os primeiros sistemas de seguri-
dade social e de assistência médica só incluíam os marí-
timos e ferroviários, imprescindíveis para a exportação 
no início do século passado. Conforme a economia se 
desenvolveu, foram incorporados novos grupos de trab-
alhadores em especial aqueles importantes para o desen-
volvimento industrial. Esse processo foi se ampliando 
até incluir todos os trabalhadores com carteira assinada.
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 Outro aspecto importante, principalmente após 
a implantação do SUS, é que há uma diferenciação das 
instituições médicas voltadas para diferentes tipos de 
ações e diferentes tipos de clientelas, a qual se expres-
sa em grande parte em seu caráter ‘privado’ ou ‘estatal’ 
mas que não se esgota aí. Um exemplo desse aspecto é 
que hoje boa parte dos trabalhadores com carteira as-
sinada tem planos de saúde, o que lhes garante um mel-
hor acessa a serviços de 
saúde em comparação 
àqueles que dependem 
unicamente do siste-
ma público. Ou seja, 
aqueles trabalhadores 
mais importantes para 
a produção de mais-va-
lia recebem um melhor 
atendimento médico, 
obviamente, não devi-
do à caridade dos seus 
patrões, mas de sua 
preocupação com a in-
terrupção do processo 
produtivo e da geração 
de mais-valia caso um 
deles adoeça. 
 É preciso en-
tender que o acesso a 
serviços de saúde ainda 
não é uma conquista 
universal (ou seja, não 
aconteceu em todos os 
países, nem para toda a 
população). A exclusão 
ainda atual de determi-
nadas camadas sociais 
do acesso a tais cuidados, tanto em sociedades capitalis-
tas centrais quanto nas periféricas, e a constatação de 
que a medicina reproduz o caráter de classe da socie-
dade, na forma pela qual seleciona patologias(por exem-
plo, na negligência do estudo de doenças como cólera, 
malária, causas importante de óbitos e que não entram 
nos grandes estudos mundiais por serem doenças que 
acometem a população mais pobre de alguns países per-
iféricos), incorpora e utiliza a tecnologia dirigida para 
a classe dominante, favorece o atendimento diferencial 
das classes sociais (uma atenção à saúde diferente para 
quem é rico e para quem é pobre), tem levado a medic-

ina, com frequência, ao centro do debate político acerca 
da maneira como nossa sociedade funciona e das con-
tradições que ela produz. Ou seja, quando debatemos 
o acesso à saúde, ficam expostas com mais evidência as 
contradições e iniquidades de uma organização social 
centrada na produção do lucro acima do bem-estar e da 
saúde dos indivíduos.
 No entanto, não é somente sob esses aspectos 

que a sociedade capi-
talista imprime suas 
características à práti-
ca médica. 
 Segundo a visão 
dos autores que afir-
mam o papel da me-
dicina como reprodu-
tora da sociedade 
capitalista, a influên-
cia do Capitalismo na 
organização e distri-
buição da saúde se faz 
sentir de diversas for-
mas. Numa tentativa 
de simplificar e siste-
matizar essa influên-
cia, sem a pretensão 
de compartimentalizá-
las ou de restringi-las 
aos exemplos citados, 
podemos afirmar que 
a prática médica as-
sume funções sociais 
básicas, tais como: 
(1) Normatização; (2) 
Contenção Social; (3) 
Reprodução da força 

de trabalho; (4) Consumo de mercadorias do complexo 
médico-hospitalar (remédios e equipamentos médicos, 
por exemplo); (5) Garantia de lucro para os donos dos 
planos de saúde e hospitais através da exploração do tra-
balho do médico. (DONNANGELO, 1979; NAVARRO, 
1979; POLACK, 1971)2. 

2 No debate do papel da medicina na sociedade Capitalista tivemos como 
principal referência os estudos de Maria Cecília Donnangelo, principal-
mente seu livro: DONNANGELO, M. C.; PEREIRA, L. Saúde e socie-
dade. São Paulo: Duas Cidades, 1979. Em particular o capítulo “Me-
dicina na sociedade de classes”. Outros autores que também discutem o 
tema de forma interessante são: POLACK, J. C. La medicina del capi-
tal. Madrid: Editorial Fundamentos, 1971. E também: NAVARRO, V. 
La medicina bajo el capitalismo. Barcelona: Editora Crítica, 1979.
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 Nas alterações sofridas pela medicina como 
prática social através de sua extensão institucionalizada 
para o âmbito de toda a sociedade, não é apenas o cui-
dado médico que se generaliza, mas a normatividade 
da medicina. Essa normatividade é responsável pela 
definição de novos princípios referentes ao significado 
da saúde e da interferência médica na organização das 
populações e de suas condições de vida.
 Normas de conduta, de higiene pessoal e am-
biental, alimentar, do âmbito do trabalho ou do lazer, 
servirão então para disciplinar as diferentes classes so-
ciais contribuindo para adequar seu comportamento às 
exigências da manutenção das relações sociais e para o 
consumo das merca-
dorias, explicitando 
a “dimensão ‘ped-
agógica’ da prática 
médica como ex-
pressão parcial do 
processo de re-
produção das rela-
ções de classe”. Como 
por exemplo, no caso 
do álcool, para além 
do malefício que o 
uso excessivo pode 
causar para a pes-
soa individualmente, 
o etilismo também 
acaba prejudicando a produção, uma vez que leva trab-
alhadores a faltarem de suas funções.
 A medicina cumpre um importante papel de at-
ender ao alívio dos sofrimentos do corpo e da mente, 
sendo um mecanismo importante de prolongamento da 
vida.  Por isso, lutamos em defesa do acesso aos serviços 
de para a classe trabalhadora, ainda que dentro do siste-
ma capitalista. No entanto, entendemos que ao cumprir 
com esse papel a medicina também se caracteriza como 
mecanismo de contenção social. Por ser um importante 
fator de amenização do sofrimento favorece a desmobi-
lização de movimentos potencialmente transformadores 
e colabora com a aceitação da ordem estabelecida, tor-
nando a expansão do acesso à saúde um instrumento de 
manutenção da ordem.
 Com relação à questão da reprodução da força 
de trabalho, objetiva-se manter uma quantidade de tra-
balhadores em condições de trabalhar, suficiente para 
ocupar os postos de trabalho e para compor uma reserva 

com vistas à reposição daqueles que se incapacitarem, 
morrerem ou se aposentarem. A força de trabalho tem 
como substrato o corpo do trabalhador e, para que este 
corpo possa realizar-se como tal, sua anatomia e fisiolo-
gia deverão estar preservadas; cabe fundamentalmente à 
Medicina preservá-las. 
 Há outro aspecto também importantíssimo no 
qual a medicina serve a reprodução do Capital que é a 
partir do consumo dos materiais que compõem o pro-
cesso terapêutico – e que vão desde produtos sempre 
renovados da indústria farmacêutica, até uma enorme 
variedade de equipamentos e maquinarias produzidas 
por muitos setores industriais – esses produtos devem 

ser considerados 
como mercadorias 
cuja produção é ex-
terna à medicina, 
mas cujo consumo 
só se efetiva através 
dela.
 Com o monopólio 
da definição do 
que é saúde, o que 
é doença e de indi-
car o procedimento 
mais adequado para 
cada situação, a Me-
dicina capitalista 
acaba por gerar ver-

dadeira adição do paciente consumidor aos produtos e 
procedimentos prescritos. As ações de saúde adquirindo 
“a forma que exigem as leis do mercado”, direcionam os 
indivíduos no consumo dos procedimentos diagnósti-
cos e terapêuticos, dos medicamentos, dos suplementos 
alimentares, dos serviços das clínicas de repouso, con-
tribuindo decisivamente para a realização do lucro das 
indústrias farmacêuticas, alimentícias, equipamentos, 
leitos e móveis de hospital etc., ao vincular a cura com o 
ato de consumo, com a compra de um produto. 
 Quando consideramos a prestação privada de 
serviços médicos visualizamos ainda mais uma forma 
do Capitalismo se utilizar da medicina que é a da ex-
ploração direta do trabalho do médico pelo dono dos 
meios de produção (nesse caso o hospital privado, plano 
de saúde...). Ou seja, a exploração do trabalhador da 
saúde, o qual – como qualquer outro – vê o produto do 
seu trabalho ser apropriado por outrem e receber ape-
nas parte do valor que produziu, garantindo o lucro dos 
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donos dos planos 
de saúde. O pro-
cesso de transfor-
mação do médi-
co de sua antiga 
posição de pro-
fissional liberal, 
dono dos meios 
de produção, 
para a situação 
de proletário, que 
vende sua força 
de trabalho para 
em troca rece-
ber um salário, é 
cada vez mais ev-
idente em nossa 
sociedade.

4) O MOVIMENTO DE 
REFORMA SANITÁRIA
4.a) As Reformas Sanitárias pelo Mundo 
 Quando analisamos as reformas sanitárias 
(movimentos surgidos em diversos países com o obje-
tivo de repensar o sistema de saúde)  que ocorreram ao 
longo do tempo em diversos países capitalistas, há clara-
mente dois períodos que merecem destaque: o período 
pós-segunda guerra e os anos 80. É interessante analisar 
as conjunturas de tais períodos com a finalidade de esta-
belecer alguns paralelos entre elas.
 No período após a Segunda Guerra Mundial, a 
Europa estava devastada. Além da grande destruição, a 
Guerra havia causado mais de 40 milhões de mortos e fa-
voreceu a instalação de diversas doenças como resultado 
das más condições de vida do pós-guerra. Acrescenta-
se também, nesse período, o desenvolvimento do Blo-
co Socialista que foi capaz de associar alto desenvolvi-
mento tecnológico com melhores condições de saúde, 
trabalho e educação para população e que impulsionava 
a organização dos trabalhadores em diversos países do 
mundo, inclusive os países da Europa Ocidental. Soma-
das às condições de assistência à saúde da população e à 
“ameaça vermelha”, que incitavam o ascenso das lutas de 
massa, a organização dos trabalhadores conseguiu obter 
algumas conquistas em prol de sua classe. 
 Nesse contexto, são implantados os primeiro 

Sistemas Nacio-
nais de Saúde 
(Inglaterra, Ale-
manha, Suécia) 
como parte dos 
Estados de Bem-
Estar Social, que 
são fundamen-
tados no mod-
elo keynesiano. 
Curiosamente, 
essa conquista 
desses direitos 
não foi consegui-
da num período 
de crescimento 
econômico e far-
tura de recursos 

públicos, ao contrário, o resultado da Guerra havia sido 
o desemprego, a miséria e a destruição. Tal fato reforça 
nossa concepção de que o fator preponderante na con-
quista de melhores condições de vida é a organização e 
luta dos trabalhadores e que mesmo as maiores refor-
mas dentro do sistema capitalista foram conquistadas 
nos períodos de maior risco de mudança profunda do 
modelo econômico.
 Em um segundo momento, a intensa mobili-
zação política e social nos ano 60 e 70 estimulou uma 
crítica contundente e questionadora dos fundamentos 
básicos dos sistemas de saúde, sobretudo de assistência 
médica. A partir de meados dos anos 70, esse panorama 
político alimentou a formulação de um diagnóstico co-
mum e das prescrições neoconservadoras, configurando 
uma agenda pós-Estado de Bem-Estar Social também 
para a saúde, que, na década seguinte, orientou uma 
nova onda de reformas nos sistemas de saúde. Ainda 
que houvesse uma intensa mobilização popular ao redor 
da causa, as reformas sanitárias tardias são analisadas, 
principalmente, como intrínsecas à resposta liberal con-
servadora (ou neoliberal) à crise econômica dos anos 70.
 Durante a década de 80 ocorreram uma série de 
reformas dos sistemas nacionais de saúde (Inglaterra, 
Alemanha, Suécia) e a criação de novos sistemas, que 
aparentemente estariam “remando contra a maré”, na 
Itália, na Espanha e no Brasil, porém a lógica que nor-
teou todas essas reformas eram semelhantes: reforma 
baseada na racionalização dos gastos, no estímulo da 
competitividade do mercado, administração sob a lógica 
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da privatização e da produtividade privada sendo este o 
balizador da qualidade dos serviços de saúde. (ALMEI-
DA, 1996)3. 

4.b) História da Saúde no Brasil
 Quando se estuda as políticas de Saúde Pública 
brasileira desde o início do século XX, passando pela 
criação do Sistema Único de Saúde, até a atualidade, 
deve-se ter em mente que uma série de transformações 
ocorreu no sistema; entretanto, se era de se esperar uma 
concomitância entre o crescimento das práticas sani-
tária e o desenvolvimento socioeconômico, isso não se 
consolidou. Uma vez que cabia ao Poder Executivo criar 
condições favoráveis ao desenvolvimento econômico 
a partir da perspectiva da classe política e economica-
mente dominante, a administração da saúde coletiva era 
permeada por essa lógica: transformações bem-vindas 
eram realizadas dentro de limites que facilitassem a le-
gitimação dessa classe frente à sociedade. 
 A evolução do sistema de produção de saúde do 
Brasil não aconteceu de forma crescente e linear, mas, 
sim, como um processo dialético, que superava as con-
tradições do momento histórico inserido ,ao mesmo 
tempo em que não levava à ruptura do modelo anterior.
 Consideramos que a saúde pública, como os 
demais serviços prestados pelo Estado brasileiro, ai-
nda que tragam benefícios à classe trabalhadora, não 
se contrapõem aos interesses da classe dominante. O 
que vemos no contexto atual não é uma disputa entre 
o Estatal e o Privado; os principais projetos políticos 
em disputa no Brasil hoje, não são antagônicos, longe 
disso, são modelos que disputam como gerir o Capital-
ismo para permitir maiores taxas de lucro aos diferentes 
setores da burguesia, como explicitado no texto sobre o 
papel da saúde. Entretanto, esse não será o tema princi-
pal abordado no texto, pretendemos nos debruçar sobre 
a Reforma Sanitária Brasileira.
 Ao se fazer uma análise do processo em que se 
deu a Reforma Sanitária Brasileira, deparamo-nos com 
algumas divergências referentes ao seu caráter: seria 
ela fruto de um movimento de transformação radical 
da sociedade brasileira e, com isso, um primeiro passo 
na superação do capitalismo? Ou seria resultado de um 
processo de reformulação do sistema público de saúde 
no Brasil, que estaria mais voltado para a radicalização e 

3 Sobre as características neoliberais comuns às reformas dos 
sistemas de saúde europeus consultar: ALMEIDA C. As refor-
mas sanitárias dos anos 80: crise ou transição? Rio de Janeiro. 
[Tese de Doutorado - Escola Nacional de Saúde Pública], 1995.

consolidação do modelo construído no período da dita-
dura do que para encerrá-lo? 
 Para responder as questões dadas acima, é im-
portante analisar o contexto histórico do período em 
que se inserem os movimentos pela saúde no Brasil e 
o conteúdo social da massa que adere ao movimento, 
qual papel desempenhava na correlação de forças. Além 
disso, precisamos avaliar qual o significado político e 
social das reivindicações, para então se formular a hipó-
tese de por qual motivo esse movimento desnaturou-se 
e passou a servir a fins diferentes daqueles que parte de 
seus idealizadores esperavam. Buscaremos explicitar 
os elementos de força, mas também dos elementos de 
fraqueza que tais movimentos contêm em seu interior. 
 A instauração do regime militar, em 1964, tinha, 
a princípio, as tarefas de restaurar a ordem e normalizar 
a economia, aprimorando essa tarefa no decorrer dos 
anos de ditadura militar. Para tal, empenhou-se em uma 
tarefa repressiva e a investiu nos setores industriais em 
favor da burguesia, sem levar em consideração a classe 
trabalhadora. 
 A concentração de renda resultante da política 
econômica do regime militar levou enormes parcelas 
da população a enfrentar péssimas condições de vida e, 
consequentemente, degradação das condições de saúde; 
evidente no aumento da mortalidade infantil, nas epi-
demias de meningite, altos níveis de desnutrição, grande 
expansão da poliomielite e da hanseníase.
 Nesse mesmo período, nos anos 60 e 70, de-
senvolveu-se dentro das universidades, mais especifi-
camente no interior dos departamentos de medicina 
preventiva, um pensamento transformador na área da 
saúde que utilizava do materialismo histórico dialético 
como base de sua formulação. 
 As teses O Dilema Preventivista, de Sérgio Arou-
ca, e Medicina e Sociedade, de Cecília Donnangelo, for-
mam divisores de água que deram início a uma teoria 
social da medicina no Brasil. O processo saúde-doença 
que antes era considerado a partir de diversas determi-
nações (biológicas, psicológicas e sociais) todas com o 
mesmo grau de influência sobre a instalação da doença, 
passou a ter uma compreensão diferenciada, sendo que 
as condições socioeconômicas passaram, em última in-
stância, a ser considerado seu principal determinante.

“ (...) a partir da abordagem marxista da problemática 
da saúde, iria construir uma nova teoria na qual, ao con-
trário do que ocorre no discurso preventivista, o social não 
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é mitificado, reduzido ou simplificado, e sim investigado, 
principalmente em seus aspectos econômicos e de processo 
de trabalho, na procura da determinação dos fenômenos” 
(ESCOREL, 1998)4

 Foi esse desenvolvimento teórico que deu susten-
tação -a uma parcela do movimento sanitário. Enquanto 
as classes trabalhadoras eram oprimidas e silenciadas 
pelo regime militar, as bases universitárias iniciaram um 
movimento em busca do seu protagonismo, a própria 
classe trabalhadora, precedendo a existência da orga-
nização desta. Em um primeiro momento, o movimento 
não encontra seu sujeito político, que surge somente 
com a eclosão dos movimentos sociais no período de 
transição para a 
“democracia”.
 Ao mes-
mo tempo a 
classe trabalha-
dora enfrentava 
problemas em 
outros setores tais 
como as questões 
salariais, de trans-
portes, habitação 
ou posse da terra, 
const ituíam-se 
prioridades dess-
es movimentos 
e seu interesse 
no setor saúde se 
tornou relativo. 
Ao contrário do 
senso comum que 
culpabiliza os tra-
balhadores pela desorganização e desinformação, é im-
portante ir além e entender as condições materiais que 
dificultaram a adesão dos trabalhadores ao movimento 
com a intensidade esperada pelos intelectuais.
 Essa atitude das massas afirma, na ação prática, 
o conceito de Saúde adotado pelo movimento sanitário. 
Pois afirma que a Saúde, sendo determinada social-
mente, depende mais de como se dá o acesso à totali-
dade do que foi produzido pela sociedade e não só da 
organização dos Serviços de Saúde, ou seja, para além 
da luta por melhoria dos serviços públicos de saúde faz-
se necessária à luta por mudança na estrutura da socie-
4 ESCOREL, S. Reviravolta da Saúde: origem e articulação do 
movimento sanitário. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1998.

dade. Partindo-se dessa concepção, entendemos que o 
acesso a serviços de saúde públicos representa apenas 
uma parcela das mercadorias produzidas socialmente. 
Porém ainda seria necessário tornar públicos o acesso à 
comida, roupas, educação, moradia, produtos eletrôni-
cos, transporte, lazer etc, o que só seria possível a partir 
da socialização dos meios de produção capazes de pro-
duzir todas essas riquezas que o gênero humano já de-
senvolveu. 
 A baixa aderência dos trabalhadores na luta pela 
saúde não deve ser entendida como falta de consciên-
cia política por parte deles; ao contrário, a falha se deu 
por parte dos intelectuais do Movimento da Reforma 
Sanitária no período de “redemocratização” que não 

se propuseram a 
lutar ao lado dos 
t r a b a l h a d o r e s 
por uma trans-
formação obje-
tiva e radical das 
suas condições 
de vida, alterando 
o modo como se 
dá a distribuição 
dos meios de 
produção e da 
riqueza na nossa 
sociedade. 
 A par-
ticipação popular 
na política e nas 
ações de saúde 
tem pouca ex-
pressão, a não ser 
em raros locais 

cuja excepcionalidade confirma a regra: a Reforma Sani-
tária não tem o esforço da participação popular a não ser 
em seu próprio discurso, que visa fundamentalmente le-
gitimar a proposta para o setor.

4.c) A Intelectualidade e a Reforma San-
itária
 A partir desse quadro, os intelectuais do movi-
mento sanitário passaram a lutar no lugar do povo ao 
invés de liderá-lo nas ruas. Essa luta se deu prioritari-
amente em espaços institucionais, por dentro do Estado; 
o caminho seguido por grande parte dos intelectuais da 
reforma sanitária conduziram para a gestão dos serviços 
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públicos de saúde tornando-se parte da burocracia es-
tatal. 
 Essa atitude de gerir os serviços públicos em det-
rimento da luta fora das instituições já tinha sido desen-
volvida por Lenin em outro momento histórico. Quanto 
à participação da intelectualidade em um processo de 
mudança radical da sociedade, o alerta deixado por 
Lênin é bastante atual e podemos entender alguns as-
pectos dessa participação durante o movimento de luta 
pela saúde. 

“A gente instruída, “a intelectualidade” em geral, não 
pode senão rebelar-se contra o selvagem jugo policial do 
absolutismo, que persegue o pensamento e o saber, mas os 
interesses materiais dessa intelectualidade a ligam ao ab-
solutismo, à burguesia, obrigam-na a ser inconsequente, 
a transigir, a vender seu ardor oposicionista e revolu-
cionário pelos ordenados estatais ou pela participação em 
lucros e dividendos. [...] Somente o proletariado pode ser 
- e devido à sua posição de classe não pode deixar de sê-
lo - democrata consequente até o fim, inimigo decidido 
do absolutismo, incapaz de fazer concessão de espécie 
alguma ou de contrair qualquer compromisso que seja. 
Somente o proletariado pode ser o lutador de vanguarda 
pela liberdade política e pelas instituições democráticas, 
porque, em primeiro lugar, a opressão política recai sobre 
o proletariado com a máxima dureza, nada havendo na 
situação desta classe que a atenue, uma vez que não tem 
acesso ao poder supremo, nem à burocracia, nem influen-
cia sobre a opinião pública.” (LENIN)5

4.d) Setorialidade
 O movimento sanitário, apesar de seu discurso 
mais abrangente, restringia suas pautas estritamente ao 
movimento da saúde, deixando de analisar outras pautas 
sociais e de atuar em outros segmentos da sociedade; é 
interessante frisar que falando da classe trabalhadora, o 
discurso médico-social de transformação continha o se-
guinte ponto de tensão: não contava com a participação 
direta de grande parte da classe trabalhadora. 
 Isso talvez aponte uma falha dos que se propun-
ham a ser a própria vanguarda do movimento sanitário, 
uma vez que se limitou a pauta setorial da saúde e não 
conseguiu avançar em propostas de mudança da socie-
dade, ou seja, que conseguissem abarcar uma proposta 
de um novo modelo de sociedade.
 Com relação a essa questão alguns integrantes 
5 LENIN, W.I. Tarefas dos Social-Democratas Russos.

do Movimento de Reforma Sanitária consideravam que 
era muito “cedo” para levantarem a  questão de um pro-
jeto de transformação social no país, de mudança radi-
cal da sociedade, , para o Brasil. 
 Segundo essa concepção, primeiro era necessário 
realizar conquistas dentro da legalidade burguesa e mes-
mo aliar-se a setores dessa burguesia para garantir essas 
conquistas para “depois” iniciar um segundo movimen-
to de superação da sociedade Capitalista.

“Nesse sentido, a luta pela Reforma Sanitária se insere no 
quadro mais geral da luta de classes do país. Por outro 
lado, seria errôneo a partir desta constatação remeter a 
luta na área de saúde à dicotomia classe operária versus 
burguesia, sob pena de estreitar a base social e política do 
Movimento Sanitário, e colocar em xeque o próprio proje-
to hegemônico” (GALLO & NASCIMENTO, 1989, p.93)6. 

“Independentemente dessas diferenças, admitia-se, por-
tanto, a superação da concepção que defendia a tomada 
súbita do aparelho de Estado e, também, daquela que 
supunha uma elite governando “por cima” da sociedade. 
Reconhecia-se, enfim, que qualquer proposta de mudança 
ou permanência do status quo teria de ser conquistada na 
sociedade, nos marcos de regras democráticas, sob pena de 
inevitável fracasso. Todos, portanto, pareciam ser reform-
istas” (PAIM, 2006)7 

 Mantinham suas propostas restritas a institucio-
nalidade burguesa, defendendo a reforma do sistema de 
saúde, em um primeiro momento, para depois pensa-
rem em uma mudança social, não apontavam para a ne-
cessidade da derrubada do Estado Burguês e a tomada 
do poder político pela classe proletária.

4.e) Institucionalidade
 Além das características elencadas acima, no 
capítulo do livro Reforma sanitária: Itália e Brasil (A Re-
forma Sanitária Necessária) se faz uma análise em rela-
ção à opção pela via institucional e de como a criação do 
SUS era o resultado de uma política racionalizadora do 
modelo assistencial iniciada no regime militar. 
 O autor (CAMPOS) discute a limitação inerente 
à forma de luta escolhida pelo movimento de Reforma 

6GALLO, E., NASCIMENTO, P. C. Hegemonia, bloco históri-
co e movimento sanitário. In: FLEURY, S. M. (Org.) Reforma sani-
tária: em busca de uma teoria. São Paulo: Cortez, 1989. p.91-118
7 PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira: contribuição para a compreensão e 
crítica. 1. ed. Salvador/Rio de Janeiro: EDUFBA / FIOCRUZ, 2008. v. 01. 356 p
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Sanitária: a via da institucionalidade. Ao invés de uma 
aliança dos intelectuais com a totalidade da classe tra-
balhadora, para que pudessem pressionar as transfor-
mações para além dos espaços institucionais, decidiu-se 
lutar pelos trabalhadores (e, posteriormente, em lados 
opostos a eles).

“[...] ao contrário de outros países capitalistas, que re-
alizaram reformas na saúde, e nos quais os intelectuais 
progressistas tiveram que compor-se com o movimento 
sindical de trabalhadores ou com os partidos apoiados 
nessa classe, aqui, o principal agente das transformações 
teria sido o “partido sanitário” encastelado no aparelho 
estatal e apoiado, evidentemente, por autoridades consti-
tuídas. Ou seja, a própria eleição dos instrumentos para 
implementação das políticas, em larga medida, já diz de 
seus limites “transformistas” (no sentido gramsciano, de 
reforço do bloco politicamente dominante) e da renúncia, 
a priori, de qualquer veleidade de trabalhar, junto à so-
ciedade, pela construção de uma nova hegemonia, de um 
novo bloco político, capaz de dar concretude, apesar dos 
constrangimentos impostos pela realidade brasileira, a um 
projeto de socialismo.” (CAMPOS, 1988).8

 Alguns autores advertem a respeito da pequena 
participação popular como uma das dificuldades encon-
tradas para a consolidação do Sistema Único de Saúde 
e a transformação da sociedade. Claramente, sob um 
Estado Burguês, em especial, um governo Militar, a 
institucionalidade burguesa não permitiria que a com-
posição da comissão nacional de reforma sanitária con-
tasse com muitos representantes dos trabalhadores e, 
se o fosse, obviamente, não teria poderes de imprimir 
maiores transformações. 
 Podemos comparar essa situação ao que acon-
tece atualmente com os conselhos de saúde. Esses con-
selhos preveem participação de gestores do sistema, 
trabalhadores de saúde e da população usuária e nele se 
discutem os principais temas referentes à saúde do mu-
nicípio, distrito, etc. Essas instituições tornaram-se ex-
tremamente burocratizadas, muitas vezes com seus con-
selheiros sendo manipulados pelos governos locais e, 
em muitas ocasiões em que se posicionam criticamente, 
tem suas deliberações desconsideradas pelos governos 
estadual e federal.
 Um exemplo bastante interessante sobre esse 
ponto aconteceu em 2009, quando o Conselho Nacional 
8  CAMPOS G.W.S. Reforma sani-
tária: Itália e Brasil, São Paulo, HUCITEC-CEBES, 1988. 

de Saúde rejeitou a proposta de aprovação das Funda-
ções Estatais de Direito Privado (FEDP) – uma forma de 
administração indireta dos bens públicos – mas o presi-
dente em vigor aprovou as FEDP da mesma maneira.
 Temos que entender que, mesmo que existam 
Conselhos de Saúde em algumas cidades que contem 
com a participação de conselheiros legítimos, que não 
são “massa de manobra” do governo, a realidade é a de 
que esses conselhos são engessados e pouco contribuem 
na luta por uma saúde publica. Muitas vezes acabam 
deslocando os militantes do seu local prioritário de 
atuação: as ruas. Entretanto são espaços importantes 
de participação para que seja feita a denúncia sobre o 
sistema de saúde atual e para organizar espaços de luta 
e movimentação com aqueles que ainda acreditam em 
uma transformação social. 
 Voltando à análise da criação do SUS, a luta pelo 
serviço público de saúde se deu por dentro dos limites 
do Estado, pretendendo-se uma transformação dentro 
da institucionalidade, ou seja, boa parte daqueles que se 
diziam, e se dizem, lutadores do SUS restringiram-se (e 
restringem-se) a atuar dentro desses limites, instaura-se 
aí a “dialética do possível”, com as palavras de Gastão 
Wagner:

“Escudados em um pensamento de fundo conservador, 
o da dialética do possível, imaginam que o máximo de 
inovações já estaria ocorrendo. Não consideram, no en-
tanto, que essa “dialética” pouco tem a ver com a ideia de 
mudança, estando mais para uma lógica do tipo “pragma-
tismo responsável” (idealizada pelos burocratas do Itama-
raty, mas que cai como uma luva para todos os técnicos 
que pretendem dar aos seus projetos uma “neutralidade” e 
um grau tal de racionalidade, que qualquer governo pode-
ria, em tese, adotá-los). Essa razão é essencialmente con-
servadora, uma vez que não trabalha com a possibilidade 
de construção de uma nova correlação de forças capaz de 
estender os limites do possível para além daqueles conve-
nientes às forças dominantes.

(...) Talvez seja ainda mais grave a separação que essa 
postura defensiva (e às vezes ofensiva) vem estabelecendo 
entre esses intelectuais e o conjunto de forças potencial-
mente capaz de impulsionar verdadeiras reformas.

Referimo-nos aos sindicatos de trabalhadores, a signifi-
cativas parcelas dos profissionais de saúde, aos partidos 
políticos que advogam reformas ou o socialismo, a outras 
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forças organizadas da sociedade brasileira. Todos esses 
setores têm inúmeras razões para criticar o que até agora 
foi definido como Reforma Sanitária oficial, e muito mais 
razões têm para não se submeterem aos limites dados 
pelas tais “razões de Estado”. Na medida em que parcela 
do movimento sanitário assume como suas, as razões de 
Estado, está estabelecendo um conflito entre estes técnicos, 
nesse momento falando enquanto governo e até mesmo 
enquanto poder, e o movimento social.” (CAMPOS, 1988)9

 O trecho do Gastão é extremamente atual, já que 
grande parcela dos intelectuais e parte do conjunto de 
forças potencialmente revolucionárias, como sindicatos 
de trabalhadores, movimentos sociais, profissionais de 
saúde, partidos políticos que se dizem de esquerda e out-
ras forças organizadas 
na nossa sociedade, as-
sumiram a bandeira de 
defesa ufanista do SUS 
e do governo. 
 Esse compro-
metimento das lider-
anças traz contradições 
para o seio desses 
movimentos por terem 
inúmeros motivos para 
criticar e combater as 
medidas do governo e 
muito mais razões para 
não se submeterem as 
tais “razões de Estado”. 
Essas contradições se 
refletem na sua incapacidade de dar respostas às bases 
de seus movimentos e a incompatibilidade de suas ban-
deiras com as reais necessidades da classe trabalhadora. 
Por exemplo, na medida em que o Partido dos Trabal-
hadores (PT) assume como sua politica  as razões de Es-
tado, está se colocando contra esses movimentos sociais 
organizados e contra transformações maiores em nossa 
sociedade. Essa contradição está cada vez mais evidente 
e gerando um amplo movimento de superação do cic-
lo do PT, e do Projeto Democrático Popular, tema que 
abordaremos ao final do texto. 
 Havia uma diferença de opinião entre os que 
participaram da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
acontecida no ano de 1986 e que deu origem a o docu-
mento base para a criação do Sistema Único de Saúde,  
9 CAMPOS G.W.S. Reforma sani-
tária: Itália e Brasil, São Paulo, HUCITEC-CEBES, 1988. 

que reflete parte da dificuldade de organicidade do 
movimento. Alguns defendiam que o sistema pú-
blico de saúde deveria ser único, sem interferências 
privadas. Porém havia parte do movimento que partia 
da análise equivocada que o Brasil ainda era um país 
a se consolidar como capitalista e que, portanto, con-
siderava tático evitar uma oposição entre o proletari-
ado e a burguesia naquele momento.
 Acreditando no fortalecimento da luta, caso 
essa aliança com alguns setores burgueses fosse esta-
belecida, defendia, portanto, não ser possível a con-
strução de um sistema de saúde público sem que este 
estivesse articulado ao sistema privado.
 Segundo essa concepção, somente a partir da 
ascensão dos movimentos de massa é que deveria ser 

definido o caráter de 
classe e estabelecida 
a incompatibilidade 
dos anseios da classe 
proletária com as 
transformações lim-
itadas ao caráter 
burguês das refor-
mas. 
 O ascenso da 
luta de massas real-
mente ocorreu, 
porém boa parte 
da vanguarda do 
movimento que até 
então se dizia revo-
lucionária porém 

“esperando o momento certo de agir” não assumiu 
a segunda etapa da tarefa que tinham se colocado, 
optando por aliar-se definitivamente a classe burgue-
sa.
 LENIN ao discutir sobre a possibilidade de 
aliança aos demais setores da sociedade, inclusive os 
setores pequeno-burgueses progressistas, destaca que 
essa aliança não deve ser feita a partir de um rebaixa-
mento das propostas dos setores revolucionários, 
mas que esse apoio deve ser efetivado para acelerar a 
queda do inimigo comum, desde que nada esperem 
para si desses aliados temporários nem pressuponha 
compromisso algum com programas e princípios não 
revolucionários. Dessa maneira, ainda que lutassem 
pelo objetivo comum da queda do regime militar, a 
escolha de defender interesses da manutenção da at-
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enção privada à saúde e não destacar a oposição irrecon-
ciliável entre a propriedade privada e o projeto socialista 
foi uma falha do movimento.

[...]Ao assinalarem a solidariedade de tais ou quais gru-
pos oposicionistas com os operários, os social-democra-
tas10  porão sempre os operários à parte, explicarão sempre 
o caráter temporário e condicional dessa solidariedade, 
acentuarão sempre a independência de classe do prole-
tariado que se pode erguer amanhã contra os seus aliados 
de hoje. Dir-nos-ão: “Isto enfraquecerá todos os que lutam 
pela liberdade política no 
momento atual”. E nós re-
spondemos: isto fortalecerá 
todos os que lutam pela 
liberdade política. Só são 
fortes os lutadores que se 
apoiam em interesses reais 
claramente compreendidos 
de determinadas classes e 
todo fator que obscureça 
esses interesses de classe, 
os quais já desempenham 
papel predominante na so-
ciedade moderna, servirá 
apenas para enfraquecer os 
lutadores. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, na 
luta contra o absolutismo deve a classe operária destacar-
se do resto, porque só ela é consequente até o fim e inimiga 
incondicional do absolutismo, porque só entre ela e o ab-
solutismo são impossíveis as transigências, porque só na 
classe operária pode o democratismo encontrar um par-
tidário sem reservas, sem indecisões, que não olha para 
trás. Em todas as demais classes, grupos ou setores da pop-
ulação, a hostilidade ao absolutismo não é incondicional 
e seu democratismo está sempre voltado para trás. A bur-
guesia não pode deixar de reconhecer que o absolutismo 
retarda o desenvolvimento industrial e social, mas teme 
a democratização completa do regime político e social e 
pode sempre entrar em aliança com o absolutismo contra 
o proletariado. (LENIN)11

 A aliança com setores da burguesia foi um 
equívoco de análise realizado naquele momento históri-
10 O termo social-democratas utilizado por Lenin, no texto “Tarefa dos 
Social-Democratas Russos”, refere-se ao partido revolucionário russo 
no período anterior a Revolução Russa. Atualmente, esse termo é uti-
lizado para denominar os agrupamentos políticos que defendem o Es-
tado de Bem-Estar Social que buscam adotar políticas Keynesianas.
11 LENIN, W.I. Tarefas dos Social-Democratas Russos.

co. Permitiu que os movimentos sociais que estavam em 
ascensão na luta para uma transformação social fossem 
pulverizados, a partir do momento em que se optou pela 
institucionalidade ao invés de priorizar os espaços não 
institucionais. A luta de classes estava extremamente in-
tensa nesse momento, porém a batalha foi vencida pelas 
forças conservadoras que cumpriram seu intento de ma-
nutenção da estrutura social, apesar das conquistas par-
ciais da classe trabalhadora.
 Nesse contexto, parte do Movimento Sanitário 
(indivíduos, movimentos e partidos) que se afirmavam 

socialistas mudaram seu 
discurso durante as déca-
das seguintes e se incorpo-
raram, convenientemente, 
à ordem e à gestão dos ser-
viços públicos de saúde.
 Já a outra parcela do 
movimento identificava-se 
com a socialdemocracia na 
luta pelo Estado de Bem-
Estar Social e ainda se en-
contram perdidos em suas 
reinvindicações que não 
encontram respaldo na re-
alidade brasileira.

 A partir dessa situação histórica, surgiu o Siste-
ma Único de Saúde; cabe-nos agora analisá-lo.
 

5) O SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - SUS
 É indiscutível ressaltar os avanços obtidos com 
a implantação do Sistema Único de Saúde: o acesso aos 
serviços de saúde no Brasil melhorou consideravelmente 
após a criação do SUS. 
 Apesar das limitações, o SUS conseguiu melho-
rar amplamente o acesso à atenção básica e de emergên-
cia, atingir uma cobertura universal de vacinação e as-
sistência pré-natal e investir fortemente na expansão dos 
recursos humanos e de tecnologia, incluindo grandes 
esforços para fabricar os produtos farmacêuticos mais 
essenciais ao país.
 Na PNAD realizada em 1981, antes da criação do 
SUS, 8% da população (9,2 milhões de pessoas) afirmava 
ter usado serviço de saúde nos últimos trinta dias, en-
quanto em 2008, 14,2% da população (26.866.869 pes-
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soas) relatavam uso de serviços de saúde nos últimos 
quinze dias, o que representa um aumento de 174% no 
uso de serviços de saúde. (PAIM, 2011)12

 É importante, no entanto, destacar que o Movi-
mento de Reforma Sanitária alude para um dado prob-
lema e ilude quanto à solução, mantendo a organização 
social dos serviços de saúde e uma sociedade que encara 
a vida humana como uma mercadoria.
 No caso do processo da Reforma Sanitária, alude 
quanto aos calamitosos problemas de saúde do Brasil 
e quanto ao acesso desigual 
aos serviços de saúde e a 
desigualdade da distribuição 
de renda e do consumo e il-
ude quanto à solução: refor-
ma parcial do setor de saúde, 
convivendo com iniquidades 
sociais e um Estado submisso 
aos interesses da burguesia. 
 Ao final das análises 
de grande parte dos autores 
que buscam estudar a Re-
forma Sanitária Brasileira e a 
implantação do SUS, a con-
clusão a que eles chegam é 
que o SUS seria um “sistema 
em construção”. Justificam-se argumentando que o SUS 
ainda enfrenta um conjunto de desafios como a insta-
bilidade e insuficiência do financiamento, investimen-
tos reduzidos, distribuição desigual dos recursos e da 
infraestrutura, acesso insuficiente, baixa eficácia, quali-
dade insatisfatória, ineficiência na gestão dos recursos, 
humanização deficiente, desrespeito ao cidadão, de-
satenção e maus-tratos.
 De fato, a busca pela saúde pública estatal gra-
tuita continua na ordem do dia para os movimentos so-
ciais, entretanto, compreende-se que as características 
do atual SUS não são exclusivas desse, mas permeiam 
toda a sociedade capitalista. A clara insuficiência do SUS 
em relação ao que foi formulado na 8ª Conferência não 
se deve a sua imaturidade ou por ainda não ter se con-
solidado plenamente. Ao contrário, o SUS apresenta tal 
conformação por cumprir o papel a que é proposto. A 
questão é que não tem como objetivo principal a garan-
tia de saúde de qualidade para a população, mas, sim, 
como foi discutido no tópico do “O Papel da saúde”, a 
12 PAIM, J. et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avan-
ços e desafios. The Lancet, Brasília. Volume 377, Maio de 2011. Dis-
ponível em: http://www.thelancet.com/series/health-in-brazil.

manutenção e reprodução da sociedade Capitalista. 
 A partir dessa análise, fica claro que os descamin-
hos sofridos pelo SUS nos últimos 20 anos estão alinha-
dos a um projeto de saúde que tem conseguido cumprir 
seu papel. A tendência para um futuro próximo, man-
tidas as condições de luta atuais, não é de expansão do 
setor público sobre o setor privado nem uma organiza-
ção mais eficiente dos serviços públicos de saúde; mas, 
sim, de um desmonte cada vez maior do setor público, 
centrado na garantia dos serviços mínimos de saúde 

para a população mais pobre 
e na transferência de recur-
sos para o setor privado. So-
mente através da organização 
e da luta dos trabalhadores 
contra essa lógica perversa é 
que podemos combater essa 
tendência.
 O SUS é uma conquista 
dentro da ordem burguesa e 
não deixa de servir aos inter-
esses capitalistas. A reformu-
lação dos serviços de saúde 
tem que ser pensada pelos 
movimentos sociais como 
parte de um projeto que ga-

ranta realmente a saúde dos trabalhadores atraves de 
uma outra forma de encarar o trabalho e a vida, que só 
possível com a superação do capitalismo.. A proposta de 
garantia da qualidade dos serviços de saúde públicos e 
de acesso à saúde em todos os níveis de atenção choca-se 
com a existência do setor privado. Para sua efetivação, é 
necessária a extinção do setor privado, ou seja, os avan-
ços para o sistema de saúde brasileiro chocam-se com os 
interesses capitalistas e não são plenamente realizáveis 
enquanto não acontecer uma ruptura com a organiza-
ção social atual. A luta por saúde deve ser parte de uma 
luta em prol da conquista de uma nova sociedade, a so-
cialista; para tanto não bastam leis ou normas, não basta 
a garantia de novos direitos, é necessária uma luta anti-
capitalista. Para tal, há necessidade de trabalhar a con-
sciência da classe trabalhadora nas lutas de trincheira do 
dia a dia
 Não queremos com isso desprezar os avanços 
representados pela implantação do SUS, mas precisa-
mos, no novo ciclo de lutas que se avizinha, reformu-
lar e ressiginificar nossas bandeiras em relação à saúde. 
Não basta defendermos o SUS e propormos políticas 
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“aplicáveis”/“viáveis”, ou seja, que concordem e aprofun-
dem a lógica do Capital, mesmo que seu objetivo seja a  
“efetivação” do SUS, como, por exemplo, as propostas de 
fundações (FEDP) que funcionam sob a lógica privada 
para driblar a lei de responsabilidade fiscal e a contrata-
ção estatutária dos funcionários; ou outras políticas que, 
apesar de no discurso proporem a efetivação do SUS, na 
prática aprofundam a lógica privada nos serviços públi-
cos.
 Essas novas bandeiras devem apontar não só 
para além das conquistas já realizadas, mas para uma 
luta que vá além da pauta setorial da saúde, apontando 
para a necessidade de transformações em todos os âm-
bitos da sociedade. Isso significa também abandonar a 
posição de “defesa” e partir para uma posição de ataque, 
rumo a novas conquis-
tas.
 Não queremos 
mais tentar somente 
manter as migalhas do 
que foi conquistado 
no ciclo anterior, que-
remos apontar para 
novas conquistas. Isso 
não significa de forma 
alguma abandonar as 
pautas contra a priva-
tização, precariza-
ção e beneficiamento 
privado com as verbas 
do sistema público, ou 
seja, além de continu-
ar as lutas que já ocor-
rem contra a privati-
zação e precarização do sistema de saúde pensamos ser 
necessário, em conjunto com a classe trabalhadora, con-
struir um projeto de luta anticapitalista que aponte para 
a superação da situação atual..
 Nesse novo ciclo de lutas é imprescindível que 
a pauta da saúde seja abordada não somente através da 
conquista de um sistema de saúde público, mas também 
através da garantia ao acesso a tudo que é produzido 
pela sociedade e da socialização dos meios de produção. 
 A luta tem de ir pra além do setor saúde e per-
mear os outros âmbitos da vida, destruindo a desigual 
organização social que reproduz as desigualdades de 
acesso e usufruto do que é produzido socialmente, seja 
na saúde, na educação, na habitação, no transporte, etc.
 O estudo e a compreensão das lutas pelo SUS e 

do último ciclo de lutas (encabeçado pelo PT) é impre-
scindível para que busquemos compreender os equívo-
cos do nosso movimento no passado, ainda não muito 
distante, a fim de evitar repeti-los e tentar definir mais 
claramente quais as bandeiras que o movimento deve as-
sumir no próximo ciclo de lutas que está se abrindo.

 5a) A defesa do SUS
 Dentro do campo daqueles que não se conten-
tam com a situação atual do sistema de saúde, há diver-
sos setores e organizações que compõem as lutas, mas 
que têm concepções diferentes acerca dos objetivos do 
movimento. 
 Um ponto primordial para que as discussões 
fiquem mais claras, é a necessidade de se definir o que 

se chama de SUS. Para 
melhor entendimento 
de nossas divergências 
com relação a esses 
setores, discutiremos 
três “formulações” 
sobre o pensamento 
de parte da esquerda 
brasileira. Procuramos 
sintetizar essas con-
cepções em pequenas 
formulações gerais, 
que obviamente não 
dão conta de abarcar 
todos os argumentos e 
toda a concepção dess-
es movimentos, mas 
que, de forma didáti-
ca, podem resumir as 

diferentes linhas de pensamento.

I) “O SUS é considerado como 
sinônimo de saúde pública e em 
oposição à saúde privada.”
 As contradições dessa visão são claras quando 
visualizamos o que ocorre entre o sistema público de 
saúde e sua relação com os serviços privados hoje. Dife-
rente do que essa concepção propõe não há oposição de 
interesses entre o Estado, responsável pelos serviços de 
saúde públicos, e as empresas privadas. Ao contrário, 
através dos recursos públicos, ocorreu nos últimos 25 
anos uma expansão sem precedentes da atenção privada 
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à saúde e a garantia de lucro da 
burguesia desse setor. 
 A questão chave desta dis-
cussão é a falsa dicotomia entre 
público e privado. O falso antago-
nismo entre os serviços públicos 
e os interesses Capitalistas.  Em 
particular aqueles que, segundo 
essa concepção, “competem” com 
os serviços públicos de saúde, os 
planos de saúde e os hospitais 
privados.
 Para desenvolvermos a 
crítica a esse pensamento pre-
cisamos compreender o papel 
do Estado Capitalista e das suas 
políticas públicas, em particular 
o dos serviços públicos de saúde, 
o que já foi abordado em tópicos 
anteriores.
 Como manobra de desle-
gitimação das críticas ao sistema 
público de saúde, as críticas ao 
SUS são rotuladas como defesa de 
um sistema que entende a saúde 
como mercadoria, ou seja, a de-
fesa do serviço privado.
 A conquista do Sistema Único de Saúde estar-
ia na contramão dos objetivos de lucro das empresas 
privadas. Segundo esses autores, a criação do SUS não 
mais permitiria o desenvolvimento do setor privado, a 
competição com o setor público e a progressiva incor-
poração de parcelas da população até então desassistidas 
levaria a completa estatização do setor, sendo um passo 
em direção ao socialismo. 
 Ainda que possa ter existido um conflito do pro-
jeto do SUS com certos setores empresariais, os inter-
esses burgueses nunca deixaram de estar em primeiro 
plano. Primeiramente, a afirmação de antagonismo en-
tre serviços de saúde públicos e privados contém uma 
análise muito simplificada do papel dos serviços de 
saúde sob o capitalismo, não compreendendo que além 
da exploração de mais-valia diretamente pelos planos de 
saúde privados há outras formas que o capital subordina 
a saúde a seus interesses, como já desenvolvemos nos 
tópicos acima.
 Além de desconsiderar esses outros aspectos, 
essa análise baseia-se numa falsa dicotomia que coloca 
serviços públicos e privados em disputa pelo “mercado 

consumidor” da saúde.Essa concepção desconsidera as 
inter-relações dos setores públicos e privados onde o 
serviço público muitas vezes garante o lucro dos planos 
de saúde pela compra de leitos privados ou a venda de 
leitos públicos (a “dupla-porta”), em que o serviço pú-
blico gasta dinheiro com infra-estrutura, equipamentos, 
tecnologia, para depois, vender a preços míseros para o 
serviço privado, contribuindo para a ampliação dos lu-
cros desses serviços. 
 Uma análise mais coerente com a realidade 
demonstra que o setor público apresenta-se como com-
plementar, garantindo o acesso a serviços de saúde para 
aqueles que não podem pagar e executando os procedi-
mentos mais caros, que não são lucrativos para os planos 
de saúde (como transplantes). Nossa afirmação da rela-
ção entre os serviços públicos e privados baseia-se em 
números claros de crescimento dos serviços privados na 
saúde desde a criação do SUS, um crescimento tão vig-
oroso que garantiu que os serviços privados respondam 
hoje por mais da metade dos gastos com saúde (em con-
traposição ao início da década de 90 em que se verificava 
o contrário).
 Fica claro, portanto, que o cenário de favoreci-

   19

    JANEIRO 2013                                                                                            UNIÃO DA JUVENTUDE COMUNISTA



mento aos interesses burgueses permaneceu mesmo com 
a Reforma Sanitária Brasileira. Manteve-se a política de 
financiamento da burguesia que atua no campo da saúde 
utilizando o dinheiro público para garantir os lucros da 
iniciativa privada, como exemplo, basta lembrarmos da 
dívida paga pelo Estado Brasileiro para a Fundação Zerbi-
ni – administradora privada do Instituto do Coração de 
São Paulo – que estava prestes a falir por déficits orçamen-
tários, que foi reposto pelo serviço público. Abarcaram 
os interesses das grandes farmacêuticas com a política 
da “Farmácia 
Popular”, se-
gundo a qual, 
através do sub-
sídio de seus 
produtos, o 
Estado garante 
a lucratividade 
das farmacêu-
ticas, ou seja, 
da transferên-
cia direta de 
recursos esta-
tais para essas 
empresas.
 Nestes 
setores pú-
blicos onde 
avança o Capital não estão apenas as grandes empresas 
estatais criadas na época da modernização das econo-
mias periféricas. Compõem também estes nichos os 
serviços prestados pelo Estado aos trabalhadores. “Ser-
viços” estes que existem em dados momentos e locais no 
desenvolvimento do capitalismo, onde ora a correlação 
de forças torna mais interessante manter mecanismos de 
reprodução e controle da força de trabalho em forma de 
políticas públicas ora estes setores são destroçados pela 
expansão voraz do capital.
 Entendemos, em uma primeira análise, que a 
privatização é uma necessidade do Capitalismo em da-
dos momentos históricos. Devido à concorrência e di-
minuição da taxa de lucro nos setores produtivos em que 
a burguesia está presente e à necessidade de ampliação 
constante do Capital, torna-se imperativo transformar 
cada vez mais setores em áreas capazes de gerar lucro. 
No caso da saúde, transforma-se um setor que até então 
era hegemonizado pela prática de médicos autônomos 
e hospitais públicos em um setor extremamente lucra-

tivo para as empresas capitalistas. A privatização da in-
fraestrutura de hospitais e demais serviços de saúde, que 
ocorreu, ao longo do século XX, e que é cada vez mais ev-
idente, são necessidades desse Capital em expansão que 
busca insaciavelmente mais setores para a produção de 
lucro. Já em 2007, do total de gasto com saúde (público e 
privado) 56,8% corresponde ao gasto privado, colocando 
nosso país em sexto lugar no mercado de saúde privada. 
Somos o único país com um sistema universal público 
em que o gasto com saúde privada é maior do que o gas-

to com saúde 
pública. 
 Além da 
passagem di-
reta de infra-
estrutura estat-
al para o setor 
privado(como 
no caso da já 
e x p l i c i t a d a 
“dupla-porta”), 
atualmente de-
frontamo-nos 
com uma nova 
modalidade de 
transferência 
de dinheiro 
público para a 

iniciativa privada, que consiste na possibilidade do con-
trole da administração dos serviços públicos através de 
Organizações Sociais (OSs) e Fundações Estatais de Di-
reito Privado (FEDPs). Além de buscar mais uma ma-
neira de transferir dinheiro público à iniciativa privada, 
o governo, ainda, assume o direito privado e sua lógica 
produtiva como norteadores da assistência a saúde, priv-
ilegiando a propalada “produtividade” do setor privado 
em oposição à “demora e ineficiência” dos serviços pú-
blicos, operando uma intensa precarização dos serviços 
públicos de saúde. 
 Somam-se também os Planos de Saúde que at-
uam como força política, como se pode ver nas últimas 
eleições. Segundo estudo de Lygia Bahia e Mario Schef-
fer1313  o número de empresas doadoras cresceu de 15 
em 2002 para 48 em 2010 com um salto de valor repas-
sado de R$ 839.000,00 para R$ 11.834.436,69, esse in-

13 SCHEFFER, M e  BAHIA, L. Representação política e interesses par-
ticulares na saúde: o caso do financiamento de campanhas eleito-
rais pelas empresas de planos de saúde privados no Brasil. Interface 
(Botucatu) [online]. 2011, vol.15, n.38, pp. 947-956. ISSN 1414-3283.
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cremento substantivo do apoio financeiro dos planos de 
saúde contribuiu para eleger 38 deputados federais, 26 
deputados estaduais, três senadores, além de quatro gov-
ernadores e da presidente da República, Dilma Rousseff. 
Outros 81 candidatos receberam apoio, mas não foram 
eleitos. 
 Esse fato deixa claro o peso do lobby da inicia-
tiva privada nas políticas de saúde do governo. Também 
demonstra que a existência de um serviço público de 
saúde universal e 100% estatal caminha na direção con-
trária ao crescimento 
da iniciativa privada 
nas duas ultimas 
décadas.
 A influência 
econômica exercida 
pelos planos de saúde 
leva ao atrelamento 
desses parlamentares 
à defesa dos interesses 
econômicos de quem 
os financia. Esse con-
texto torna a luta in-
stitucional favorável 
aos detentores do 
poder econômico, 
nesse caso os donos 
dos planos de saúde 
privados, em detrimento dos interesses da classe trabal-
hadora. 
 Segundo nossa análise, o SUS, longe de apontar 
para uma transição gradual ao socialismo, aponta em 
seu sentido contrário, ou seja, de ampliação dos serviços 
privados, a partir da conivência e de subsídios do Es-
tado.

II) “Analisa-se o SUS como um 
conceito, uma elaboração teóri-
ca criada no Movimento de Re-
forma Sanitária e traduzida nas 
resoluções da 8ª Conferencia 
Nacional de Saúde.”
 Segundo essa visão, o SUS paira no ar como um 
conceito formulado e defendido por algumas (poucas) 
cabeças do movimento de Reforma Sanitária e que, de 

forma alguma hegemonizou o processo de formulação, 
criação e implementação do mesmo. 
 Esse movimento trazia consigo diversas concep-
ções de como deveria se dar a Reforma Sanitária e, ob-
viamente, a concepção hegemônica foi a formulada pe-
los órgãos oficiais, que – mesmo considerando algumas 
concessões – não perdeu o controle das transformações 
em curso.
 Porém, defender que o SUS seja a concretização 
daquilo que foi proposto pela 8ª Conferência de Saúde 

também é um projeto 
limitado. O processo 
de luta pela redemoc-
ratização era hege-
monizado por um 
Projeto Democrático 
Nacional/Democráti-
co Popular que não 
se propunha a uma 
transformação maior 
da sociedade, mas 
– baseada em uma 
concepção etapista – 
propunha uma “rev-
olução” de cunho 
democrático (mas 
não socialista) e uma 
aliança com setores 

burgueses considerados “progressistas”, que reestabel-
ecesse a democracia no país, deixando para um segundo 
momento a revolução socialista, tema que será desen-
volvido logo a seguir.

III) “Alguns consideram que o SUS 
é aquilo que foi definido como 
lei no bojo da Constituinte de 88 
e que teria sido desvirtuado de 
seu caminho, nunca tendo sido 
aplicado efetivamente.”
 Essa concepção nos remete a uma análise de dois 
pontos principais: o primeiro se refere à constituição de 
1988, que na sua formulação não garantia as fontes de 
financiamento para saúde pública e previa a coexistência 
dos serviços públicos de saúde com os serviços priva-
dos. O segundo é que o SUS trazia consigo elementos 
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do modelo de assistência à saúde existente no regime 
militar, como a questão da racionalização dos gastos14. 
Além disso, não se articulava a outras transformações na 
sociedade, se conformando como um projeto essencial-
mente limitado, uma vez que não transcendia a questão 
dos serviços de saúde. 
 Essa concepção parte da premissa que houve 
avanços conseguidos no âmbito da saúde em compa-
ração com o modelo anterior em que a saúde pública 
se restringia aos trabalhadores com carteira assinada. 
Ao mesmo tempo traz uma ilusão comum as lutas para 
além do campo da saúde: a concepção de que a constitu-
ição de 1988 trazia consigo a correção dos problemas do 
país, só o que faltaria seria a sua execução.
 Ilusão, porque, 
em primeiro lugar, é ne-
cessário compreender que 
as leis de nada valem se 
não houver movimento 
político e pressões soci-
ais para sua execução, ou 
seja, se não houver a orga-
nização e movimentação 
da classe trabalhadora, 
nem mesmo aquilo que 
foi conquistado será res-
peitado. O segundo ponto 
importante de destacar 
são os limites dessas con-
quistas, ou seja, mesmo 
aquilo que foi conquis-
tado na constituição de 
1988 não representou uma ameaça muito grande aos 
interesses aos poderes instituídos e as proposições mais 
avançadas que estavam na proposta de criação do SUS 
foram retiradas no momento em que os movimentos 
sociais se contentaram com a conquista do sistema de 
saúde.
 Um terceiro ponto de análise, vinculado ao se-
gundo, está na questão de que o SUS, desde sua origem, 
tem como proposta a coexistência do Estado com a ini-
ciativa privada em seus princípios. Junte-se a isso a falta 
de garantia de financiamento para compreender que o 
germe da sua falência como “projeto de transformação” 
estava inscrito na sua formulação. De fato, a implanta-
ção do SUS demonstrou claramente não fazer parte de 
um projeto de transformação socialista. Porém ao anal-
14 CAMPOS, G.W.S. A Reforma Sanitária Ne-
cessária. In: BERLINGUER; G. S; TEIXEIRA, S. F.;

isarmos seu papel de manutenção da ordem capitalista, 
não podemos negar que tenha cumprido alguns dos 
seus objetivos na medida em que propiciou um desen-
volvimento exponencial dos serviços privados de saúde 
e um aumento significativo no consumo de produtos 
do complexo médico industrial. Além disso, garantiu o 
acesso às necessidades básicas de saúde da maior parte 
da população contribuindo para amenizar as tensões 
sociais provocadas pela exploração Capitalista, apesar 
de não garantir um acesso integral aos níveis de maior 
complexidade, apresentando uma tendência cada vez 
maior de restringir-se a uma “cesta básica de saúde” para 
a população mais pobre15.
 

IV) “A conquis-
ta do SUS como 
um primeiro 
passo rumo ao 
socialismo”
 Em outra concepção ex-
istente no campo das lu-
tas da saúde estão os que 
compreendem as limita-
ções do Movimento de 
Reforma Sanitária. Em-
basam suas análises a par-
tir de referenciais teóricos 
marxistas e entendem 
que as reformas parciais 

conquistadas estão inseridas em uma luta que possui 
perspectiva socialista. Entendem que bandeiras de luta 
parciais podem colaborar na organização dos trabalha-
dores, obviamente sem perder o horizonte socialista. Até 
esse ponto temos concordância.
 Diversas concepções balizaram o ideário político 
de organização de esquerda nas décadas de 1970 em di-
ante no Brasil. Não nos cabe, nessa revista, ter a preten-
são de fazer uma análise aprofundada sobre as mesmas, 
mas achamos importante explaná-las, para que consiga-
mos entender melhor quais correntes que compunham o 
movimento de Reforma Sanitária e como sua concepção 
politica geral de sociedade balizavam seus programas 
com relação ao setor de saúde. Dentre essas concepções, 
15 Sobre a política de focalização na atenção primária implemen-
tada no Brasil sob os ditames do Banco Mundial consultar: Rizzotto 
MLF. O Banco Mundial e as políticas de saúde no Brasil nos anos 90: 
um projeto de desmonte do SUS. Campinas, FCM, UNICAMP; 2000.
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focaremos em duas, a Estratégia Democrática Nacional 
e o Projeto Democrático Popular, sendo que este último 
ainda encabeça a atuação de muitas organizações. 
 A Estratégia Democrática Nacional partia do 
pressuposto de que a formação social brasileira trazia 
ainda aspectos pré-capitalistas, que se constituíam en-
traves ao pleno desenvolvimento do modo de produção 
capitalista e impediam ou dificultavam o advento das 
condições que tornariam possível uma revolução so-
cialista. Em um primeiro momento, estes entraves foram 
identificados como “semi-feudais” ou “pré-capitalis-
tas”, devido à grande prevalência da economia agrária 
baseada em latifúndios e ao tipo de relações sociais no 
campo, que transitaram do escravismo sem que passas-
sem de imediato para rela-
ções assalariadas capitalistas, 
permanecendo em formas 
híbridas como a parceria, o 
colonato e outras. 
 O segundo entrave 
detectado seria a dependên-
cia do Brasil em relação ao 
centro dinâmico do Capital-
ismo Mundial, inicialmente 
a Inglaterra e depois os EUA. 
Tal caracterização levaria 
a definir uma estrutura de 
classes na qual o bloco domi-
nante seria composto pelas 
“elites agrárias” tradicionais, 
em aliança com o imperial-
ismo, e o bloco popular seria 
formado pelo proletariado 
urbano, ainda pequeno, os proletários e pequenos pro-
prietários rurais, os setores médios e a burguesia nacio-
nal com vocação industrial, contra a tradição agrária.
 Segundo essa concepção, a arcaica conformação 
econômica e social brasileira ainda não estaria preparada 
para uma revolução socialista; para que isso fosse pos-
sível era necessário uma “etapa” democrática que per-
mitiria o desenvolvimento de um capitalismo autônomo 
e de um numeroso proletariado urbano capaz de levar 
adiante as tarefas de uma revolução proletária.
 Os dois projetos supracitados diferem basica-
mente na ênfase da política de alianças como democráti-
ca nacional (supondo ainda uma aliança com “setores 
progressistas” da burguesia nacional) ou democrática 
popular, na qual a aliança seria prioritariamente com 

setores explorados pelo capitalismo, como os trabal-
hadores assalariados urbanos e rurais e o campesinato, 
chegando, no máximo, a admitir alianças com setores 
médios e a pequena burguesia.
 Apesar de seu claro avanço na proposta de políti-
cas de alianças, o Projeto Democrático Popular não re-
solvia os problemas do modelo anterior. Mantinha a 
análise do contexto social e econômico brasileiro da 
primeira metade do século XX, não se dando conta de 
suas transformações, como descrito no tópico “Confor-
mação Social e Econômica do Brasil contemporâneo”. 
Afirma isso para o Brasil, um país em que o modo de 
produção Capitalista é claramente hegemônico e não há 
outra classe, que não o proletariado, que possa desafiar 

o poder da classe burguesa 
(FONTES, 2010)16. Ao con-
siderarmos que o Brasil é um 
país capitalista plenamente 
desenvolvido, entendemos 
que essa via etapista se car-
acteriza como uma análise 
equivocada. As contradições 
internas do projeto produ-
zem, nas organizações que 
insistem em adotá-la, desvios 
semelhantes aos que ocorre-
ram com o Partido dos Trab-
alhadores – PT – nas últimas 
décadas. 
 A consolidação do Pro-
jeto Democrático Popular 
enquanto projeto de lutas na 
década de 1980 iniciou o que 

chamamos de ciclo PT, cujo ápice ocorreu com a eleição 
do presidente Lula.
 Dentre os principais desvios cometidos pelo ci-
clo do PT (que encabeçou esse projeto) está a focalidade 
na luta institucional e dessa forma o deslocamento das 
lutas reais da classe trabalhadoras para a sustentação das 
pretensões meramente eleitorais. Esse movimento aca-
bou atrelado à máquina de Estado Burguesa e se amo-
ldou perfeitamente a gestão do Capital conseguindo até 
mesmo apaziguar os movimentos da classe trabalhado-
ra. Um desvio comum desse projeto que mantém a tese 
de uma revolução burguesa é o reformismo e a busca 
pela conciliação de classe com o objetivo de desenvolver 
o capitalismo rumo a uma suposta transformação len-
16 Sobre a conformação social do Brasil contemporâneo consultar: FONTES, 
V. O Brasil e o capital imperialismo. Rio de Janeiro, Fiocruz/UFRJ, 2010.
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ta e gradual ao socialismo. Um exemplo desse desvio é 
quando alguns movimentos sociais passam a defender 
que as vitórias parciais da classe trabalhadora, apesar de 
não derrubarem o modo de produção Capitalista, repre-
sentam vitórias cumulativas em direção a sua superação 
gradual. Segundo esse projeto, a chegada ao socialismo 
pode prescindir de uma revolução e da destruição do 
Estado Capitalista e 
a construção de um 
novo Estado prole-
tário. 
 É impor-
tante ressaltar as con-
tradições do Projeto 
Democrático Popular, 
pois alguns partidos e 
organizações, apesar 
de não participarem 
do governo do PT e de 
apontarem seus desvi-
os, ainda reafirmam o 
Projeto Democrático 
Popular como o proje-
to que mais se adequa 
ao Brasil contemporâ-
neo. Afirmam que 
os desvios ocorridos 
nesse último ciclo de lutas devem-se a uma aplicação 
incorreta desse projeto. Propõem repetir o mesmo mod-
elo de lutas que resultou no PT de hoje. E já começam a 
trilhar (des)caminhos semelhantes aos desse partido.

NOSSA LUTA
 Nossa concepção difere do que foi colocado 
acima. Entendemos que qualquer “tarefa nacional” ou 
“popular-democrática” a ser cumprida será uma tarefa 
anticapitalista. Ou seja, em nosso momento atual, a bur-
guesia exerce plenamente seu poder e a única classe que 
pode desafiá-lo é a classe proletária. Porém só tem ca-
pacidade real de derrota-la em uma luta essencialmente 
anticapitalista, cuja perspectiva seja a vitória do prole-
tariado. As lutas e bandeiras parciais têm de estar articu-
ladas a essa luta maior, as conquistas “democráticas” tem 
de ter em vista a luta anticapitalista.
 Isso não significa negar lutas pelas reformas 
democráticas nos diversos setores citados, desde que 
essas assumam um caráter claramente anticapitalista, 

como já foi explicitado. 
 Ressaltamos a importância de entendermos 
quais as formas que o capitalismo utiliza-se da produção 
de saúde em seu favor para que as bandeiras da classe 
revolucionária não sejam apropriadas e convertidas pelo 
Capital em seu favor. A importância que estamos dan-
do para entendermos os limites da produção em saúde 

no Capitalismo vem 
no sentido de, ao sa-
bermos os limites das 
conquistas no atual 
modo de produção, 
tencionarmos esses 
limites rumo à supe-
ração da sociedade 
atual e não no sen-
tido utilizado pelos 
movimentos políticos 
de décadas passadas 
de limitar suas lutas 
ao “possível” sempre 
tentando uma concil-
iação de interesses en-
tre as classes antagôni-
cas.
 Posicionamo-nos 
veementemente con-

trários a toda e qualquer forma de privatização da saúde 
e aos modelos de gestão que propõem uma lógica de 
produtividade privada à gestão dos serviços públicos, 
independente do nome que carreguem consigo. Sejam 
Organizações Sociais (OS), Fundações Estatais de Di-
reito Privado (FEDP), Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH); todas apontam para uma pre-
carização das relações de trabalho - expondo os trabal-
hadores da saúde a situações de trabalho cada vez mais 
degradantes em troca de salários cada vez mais baixos 
– e uma piora do atendimento à população – tornando 
cada vez mais difícil o acesso dos usuários aos serviços 
secundários e terciários de atenção. 
 Defendemos que os serviços de saúde sejam 
100% estatais, sob uma gestão pública, não burocratiza-
da, com ampla participação e controle da classe trabal-
hadora. Quando afirmamos a necessidade de estatiza-
ção dos serviços públicos precisamos ter claro que não 
basta afirmarmos unicamente seu caráter estatal, pois a 
conformação do Estado que temos hoje (burocrático, 
corrupto, anti-democrático, clientelista e associado aos 
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interesses do grande Capital) decorre do fato dele ser 
um Estado Capitalista, precisamos, portanto, ter como 
perspectiva a destruição desse Estado e a conformação 
de um novo, de caráter proletário, no qual a organização 
dos serviços de saúde seja realizada pelos trabalhadores 
e usuários e, portanto, subordinado aos interesses da 
classe trabalhadora. 
 Devemos nos 
mobilizar contra as 
investidas de priva-
tização do que ainda 
é público no SUS e 
lutar rumo a novas 
conquistas, como a 
estatização dos ser-
viços privados, ten-
do como perspectiva 
a superação desse 
sistema de saúde, do 
Estado capitalista 
e da sociedade de 
classes.
 A p o i a m o s 
e defendemos a ex-
istência de fóruns 
que congreguem 
militantes de todo 
o país, como ocorre com o Fórum Nacional contra a 
Privatização da Saúde; são espaços importantes de ar-
ticulação, de debates e formulação teórica no campo da 
saúde. Entendemos que, atualmente, esses espaços têm 
apresentado uma diversidade de pensamentos e teorias 
com relação ao SUS, como já expusemos acima. É nosso 
papel nos inserir nesses espaços para qualificação do de-
bate, resgatando os equívocos do passado para avançar 
na construção de uma teoria consistente e crítica acerca 
de nosso sistema de saúde.
 A participação em Conselhos de saúde é impor-
tante como forma de denúncia da precarização das rela-
ções de trabalho em saúde, da privatização dos modelos 
de gestão, da falta de financiamento para o setor; mas 
devemos ir além. Devemos nos empenhar na construção 
de um movimento popular combativo, de perspectiva de 
transformação radical da sociedade que não esteja pre-
so aos formatos de luta institucionais, porém também 
sem negá-las; esse movimento pode estar criando seus 
germes de nascimento na luta da saúde a partir da ma-
terialização dos Fóruns Populares de Saúde em diversas 

cidades do Brasil, que têm congregado diversas forças de 
esquerda na luta por um sistema de saúde público, 100% 
estatal e de qualidade.
 Somos contrários à defesa ufanista do SUS. Re-
conhecemos seus avanços e lutamos em sua defesa, mas, 
acima de tudo, entendemos que é um projeto criado 
dentro das limitações da sociedade burguesa. Comu-

mente nos depara-
mos com assertivas 
de que as críticas são 
estéreis, ou com pou-
ca eficácia transfor-
madora, quando não 
são acompanhadas e 
articuladas a proje-
tos alternativos para 
a sociedade, quando 
muito, constituiri-
am-se em denún-
cias contundentes e 
manifestações de in-
dignação. Sabemos, 
porém, que a realiza-
ção de projetos alter-
nativos nem sempre 
estão vislumbrados 
a curto ou médio 

prazo, mas, a longo prazo, não se pode perder de vista 
o desafio de se construir uma ordem social, na qual a 
voracidade e o desejo de acumular riqueza, não seja o 
determinante do comportamento socioeconômico. A 
crítica a que nos referimos, pode contribuir para desper-
tar a consciência sobre a impossibilidade de humanizar 
o capitalismo e a necessidade de nos movimentarmos 
não em função simplesmente das questões imediatas, 
mas organizarmos nossa luta com o objetivo de trans-
formarmos nossa sociedade.
 Entendemos que se quisermos avançar para a 
conquista de uma sociedade em que o gênero humano 
possa ser livre, precisamos ter um projeto de transfor-
mação social e, dentro deste, um programa para a saúde.
 Nesse sentido, apontamos que é preciso “lutar 
com o SUS, para além do SUS”.

“Com o SUS, para além do SUS”
OUSAR LUTAR, OUSAR VENCER!

União da Juventude Comunista - UJC
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