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1. Resumo 
 
O trabalho em saúde foi se adaptando ao modo de produção capitalista, sendo 

permeado por diversas características dele. O objetivo dessa pesquisa foi analisar as mudanças 
ocorridas no mundo do trabalho, entendendo a maneira como o trabalho médico se 
desenvolveu ao longo da história da humanidade, retendo-se ao período do modo de produção 
capitalista. Para tal, fizemos uma revisão bibliográfica em livros, teses e artigos de autores 
que estudaram as mudanças na organização do trabalho na sociedade capitalista e como isso 
se refletiu na organização do trabalho médico, havendo compilação e síntese de dados para se 
chegar às conclusões. A maior parte das publicações que pretendem estudar o trabalho em 
saúde realiza uma análise focal da formação técnica. Não foi esse o foco da análise desse 
projeto, já que partimos do entendimento de que o trabalho em saúde sempre tem como 
resultado implicações materiais, seja na forma de objetos, seja na forma de relações sociais. A 
partir de uma análise histórica, concluímos que, no caso do trabalho em saúde as 
transformações ocorrem de acordo com a produção das outras mercadorias na sociedade e, 
apesar de não estar no mesmo grau de desenvolvimento de outros setores da produção e de 
possuir particularidades próprias, as diferentes formas de organização do trabalho imprimem 
suas marcas na produção de saúde. 

 
Palavras-Chaves: trabalho em saúde; conceitos de saúde; medicina e capitalismo. 
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2. Identificação 
O projeto, intitulado, “A Organização do Trabalho em saúde: Determinações e 

determinantes”, foi desenvolvido pelos estudantes Marcelo Gustavo Lopes, RA 083839 e Victor 

Vilela Dourado, RA 083014 em conjunto com as orientações do Professor Doutor Gastão Wagner de 
Sousa Campos, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, do Departamento de Medicina 
Preventiva e Social. Desenvolvido durante o período de 01/agosto/2010 a 31/julho/2011. 

 
3. Introdução 
 
A maior parte das publicações que pretendem estudar o trabalho em saúde tendem a 

realizar uma análise focal da formação técnica ou de algum aspecto específico do conteúdo ou 
metodologia do trabalho. Não foi esse o foco da análise desse projeto. 

Entendemos que essa análise focal é limitada, já que não abrange a totalidade do 
processo histórico inerente ao trabalho social na saúde. Para superarmos essa limitação da 
análise convencional, buscamos compreender que a organização do trabalho na saúde é 
produto de um processo histórico bastante complexo. 

O entendimento das transformações que têm ocorrido no mundo do trabalho pode nos 
ajudar a analisar de maneira objetiva as transformações que ocorreram no trabalho em saúde 
ao longo do século passado. 

Entendemos que as diferentes propostas de formação técnica, são produtos de 
processos gerais da sociedade, esta pesquisa pretende investigar esta relação entre o modo de 
produção e o trabalho e as concepções sobre a saúde. A organização do trabalho em saúde se 
dá como um reflexo das relações sociais do modo de produção hegemônico; apesar de não 
haver a transposição das relações gerais da sociedade para a produção de saúde, o trabalho em 
saúde é por elas determinado. 

Realizamos, durante nossa pesquisa, um estudo abrangente sobre a questão da 
classificação do trabalho, enquanto produtivo ou improdutivo e enquanto material ou 
imaterial. Essa análise permite entender de uma maneira melhor as mudanças sofridas no 
trabalho em saúde no último século. Um dos objetivos traçados no início do projeto foi o de 
estudar os conceitos do processo saúde-doença e sua relação com o modo de produção 
vigente. Ao longo do projeto, entretanto, percebemos que os assuntos que nos propusemos a 
discutir e a estudar eram bastante abrangentes e tivemos que reformular esse nosso objetivo, 
focando-nos na discussão sobre o mundo do trabalho.  

A partir da análise das mudanças ocorridas no mundo do trabalho foi possível entender 
a maneira como o trabalho médico se desenvolveu ao longo da história da humanidade, 
retendo-se principalmente ao período do modo de produção capitalista. No nosso estudo 
enfocamos a maneira como o desenvolvimento das forças produtivas no campo da saúde e as 
diferentes formas de organização da produção sob o Capitalismo (manufatura, fordismo e 
toyotismo) se refletiram sobre a organização da produção da saúde, conseguindo cumprir com 
nossos objetivos iniciais. 

 
4. Métodos Utilizados 
O presente estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica de autores que 

estudaram as mudanças na organização do trabalho na sociedade capitalista e como isso se 
refletiu na produção de saúde e na organização do trabalho médico, havendo compilação de 
dados e síntese dos mesmos para se chegar a conclusões concretas. 

A partir de livros, teses e artigos, estudamos autores que afirmam e outros que negam 
a centralidade do trabalho em nossa sociedade, além de revisarmos a literatura sobre a questão 
do aumento do trabalho em serviços (principalmente o trabalho em saúde) e suas implicações 
no mundo do trabalho.  
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Iniciamos a revisão bibliográfica estudando as transformações que ocorreram no 
mundo do trabalho no século XX e, no decorrer da realização da mesma, entendemos a 
necessidade de aprofundarmos nossa pesquisa no campo teórico sobre o mundo do trabalho e 
em alguns conceitos que consideramos essenciais para o entendimento de toda essa 
transformação.  

Dessa maneira, estudamos a teoria econômica sobre o trabalho, buscando nos 
economistas políticos – dos quais Karl Marx é o principal representante – os conceitos e 
definições necessários (como os conceitos de trabalho produtivo/improdutivo e trabalho 
material/imaterial), seguindo nosso referencial teórico materialista histórico dialético. 
Estudamos também autores que não se utilizam desse referencial teórico – como Claus Offe – 
no sentido de estudarmos outras análises e podermos realizar uma crítica sólida e coerente 
com a realidade. 

Partimos para o entendimento sobre as mudanças ocorridas no mundo do trabalho em 
geral e, para isso, utilizamos os principais autores que realizam essa análise no campo das 
ciências sociais, como Ricardo Antunes. Achamos necessária essa caracterização das 
mudanças no trabalho em geral para podermos comparar com aquelas ocorridas no trabalho 
em saúde. 

Estudamos, ao final, as diversas concepções existentes na literatura sobre a prática 
médica e sua reestruturação ao longo do desenvolvimento capitalista. Nessa fase da pesquisa, 
já tínhamos um entendimento sobre os conceitos econômicos que utilizamos no trabalho, o 
que facilitou nossas análises sobre o trabalho médico. Para essa análise, estudamos os textos 
clássicos de Sérgio Arouca, Ricardo Bruno Mendes-Gonçalves e, mais recente, mas, tão 
importante, Rogério Miranda Gomes. 

Entendemos que, dessa maneira, podemos embasar objetivamente nossa análise sobre 
as transformações na organização do trabalho em saúde. 

 
5. Resultados 
O propósito desse trabalho é contribuir para o conhecimento da medicina enquanto 

prática social; para isso, é necessário se analisar a função que a medicina exerce em nossa 
sociedade, e, posteriormente, analisar as transformações ocorridas no trabalho em saúde ao 
longo do desenvolvimento do capitalismo; para cumprir com esse objetivo, achamos 
necessário entender alguns conceitos essenciais antes de entrarmos nas análises mais 
específicas sobre o trabalho médico.  

 
I) Medicina na sociedade de classes 

A medicina tende a revestir-se de um caráter de neutralidade, pois diferentemente de 
outras práticas sociais, ela existe historicamente, ou seja, não foi instituída no sistema 
capitalista, já existindo anteriormente, o que reveste tal prática de uma aparente autonomia e a 
tornaria inteiramente independente de articulações econômicas e político-ideológicas.  

Outros argumentos que se utilizam para afirmar a neutralidade da medicina são que o 
desenvolvimento do aparato cientifico e tecnológico relacionados à prática médica lhe dão, 
consequentemente, o caráter de cientificidade; além da imediata função social que se aplica à 
medicina (a de se aplicar cientificamente ao objetivo da cura). Tais fatos constituem algumas 
das maneiras pelas quais se debate a concepção de neutralidade. (GOLDMAN ET AL, 2002) 

Entendemos, entretanto, que é de extrema importância analisarmos as especificidades 
assumidas pela medicina na sociedade de classes e que, para isso, precisamos romper com 
essa concepção de neutralidade, buscando identificar as formas pelas quais ela exprime as 
determinações próprias a essa estrutura social. Ao realizar essa análise não se pretende excluir 
as formas pelas quais a classe trabalhadora consegue realizar conquistas por melhores 
condições de vida e acesso aos serviços de saúde; porém nessa pesquisa focaremos nossa 
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análise nos mecanismos gerais que determinam em última instância a prática médica no modo 
de produção capitalista. 

Alguns autores que defendem uma parcialidade da medicina acreditam que a mesma 
cumpre um papel de manutenção da sociedade em que vivemos. Dessa maneira, a 
interferência da forma como se organiza a sociedade se refletiria na forma como se organiza a 
prestação de serviços médicos de diversas maneiras. “Analisar a especificidade assumida pela 
prática médica na sociedade de classes implica, primeiro romper com essa concepção de 
neutralidade, buscando identificar, em todos os aspectos da prática, as formas pelas quais ela 
exprime as determinações próprias a essa estrutura”. (DONNANGELO, 1975) 
 
II) A organização do trabalho ao longo da História 

Trabalho, a partir do referencial teórico que utilizamos para analisar a realidade – o 
materialismo histórico dialético – é o ato de produção e reprodução da vida humana; através 
dele que o homem torna-se ser social e se diferencia de todas as formas não humanas. Para 
Marx, aquilo que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que aquele “obtém 
um resultado que já no inicio deste existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto 
idealmente. Ele não apenas efetiva uma transformação da forma da matéria natural; realiza, 
ao mesmo tempo, na matéria natural seu objeto, que ele sabe que determina, como lei, 
espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar sua vontade”. (MARX, 1983) 

O trabalho em saúde, como o próprio nome já revela, é um trabalho; portanto, 
relaciona-se ao ato de produção e reprodução da vida humana. Entre as diversas categorias, o 
trabalho em saúde encontra-se no trabalho em serviços. Acreditamos que as transformações 
que têm ocorrido no mundo do trabalho precisam ser entendidas para analisarmos de maneira 
objetiva as transformações que ocorreram no trabalho em saúde ao longo do século passado. 

É necessário, também, entender as qualificações do trabalho em serviços (no qual está 
incluído o trabalho em saúde) para podermos fazer uma análise concreta sobre as 
transformações ocorridas no mundo do trabalho no último século e a situação em que se 
encontra o trabalho médico atualmente. 

 
a) A organização do trabalho nos primórdios do capitalismo 

Ao longo do desenvolvimento capitalista, o mundo do trabalho sofreu diversas 
modificações mundialmente. Iniciamos nossa análise a partir da Baixa Idade Média, período 
no qual a Europa assiste ao nascimento de uma nova classe social, a burguesa. Essa classe, ao 
contrário da nobreza feudal, baseava-se no comércio, e não na propriedade da terra. A 
ascensão burguesa se contrapõe ao modelo feudal na medida em que propõe um novo modelo 
de produção e encontra na superestrutura feudal empecilhos para o seu desenvolvimento. A 
burguesia reativa o comércio quase que inexistente no período feudal, promove o surgimento 
e crescimento de burgos (cidades) e alia-se aos reis para expandir seu poder. A Idade 
Moderna é marcada pela transição do modo de produção Feudal para o Capitalista até a 
consolidação do modelo Capitalista com a Revolução Francesa e o início da Idade 
Contemporânea. 

O excedente populacional da Baixa Idade Média foi expulso dos feudos e passou a se 
aglomerar nas cidades nascentes. Nessas cidades, esse grande contingente populacional 
passou a se dedicar ao artesanato e a formar as corporações de ofício. A produção era 
comandada pelas corporações de ofício e se caracterizava pelo artesão manter a propriedade 
dos instrumentos de trabalho e daquilo que produzia; o trabalhador também detinha o controle 
sobre todas as etapas da produção, não se especializando em nenhuma etapa em específico. 
Essa organização do trabalho atendeu aos interesses da burguesia nascente, pois produzia as 
mercadorias necessárias ao comércio. Porém, com o tempo, a burguesia veria na produção um 
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interessante setor para a expansão dos seus negócios e uma fonte de lucro através da 
exploração da mais-valia dos artesãos. 

A Burguesia nascente deixa de ser apenas a intermediadora entre os artesãos e o 
mercado consumidor e passa a se apropriar dos instrumentos necessários à produção e a 
contratar os artesãos para que trabalhassem para ela. Esse modo de produção, caracterizado 
como manufatura, foi o modelo de produção hegemônico de meados do século XVI até o fim 
do século XVIII. Durante esse período a classe burguesa foi progressivamente se apoderando 
dos meios de produção e tornando os artesões seus operários. 

A figura que passa a controlar as oficinas, que antes eram controladas pelo mestre-
artesão, é o capitalista. Uma notável mudança que ocorre é que agora o proprietário dos meios 
de trabalho (oficina, ferramentas) e dirigente do processo de produção – um ex-mestre-
artesão, um ex-comerciante ou um ex-arrendatário - está liberto do trabalho manual e se 
dedica ao processo de pensar tecnicamente a organização da produção. Os trabalhadores, por 
outro lado, são desprovidos dos meios para executar seu trabalho, o que os força a trabalhar 
em troca de um salário.  

A reunião de maior número de artesãos, que não possuem os meios de trabalho, na 
mesma oficina dá origem a um processo de produção novo, já que agora se encontra 
subsumido ao processo de valorização, ou seja, à produção da mais-valia.  

Alguns autores consideram que a partir desse momento se estabelece a divisão entre 
trabalho intelectual e trabalho manual no processo de trabalho. (SILVA, 2005) 

Essa separação se apresentará como movimento contínuo e progressivo ao longo do 
desenvolvimento do modo de produção capitalista, como componente da subsunção do 
trabalho ao capital. 
 
b) A reestruturação produtiva no capitalismo: do fordismo ao toyotismo  

O modelo fabril, caracterizado pela concentração dos trabalhadores dentro de um 
espaço específico, as fábricas, representa um avanço sem precedentes no desenvolvimento das 
forças produtivas da humanidade. 

Esse modelo dá seus primeiros passos com a 1ª revolução industrial por volta do 
século XVIII, torna-se mais vigoroso com a 2ª revolução industrial em meados do século XIX 
e, no início do século XX, com as contribuições de Ford e Taylor passa a ser o modelo 
hegemônico mundialmente. É importante salientar que essa transformação ocorreu de maneira 
gradual e não representou uma ruptura com o modelo de produção vigente anteriormente; 
mas, sim, um avanço com relação ao modelo de artesanato (profissional que dominava todo o 
processo de produção) e manufatura que existia. Tal superação se mostrou necessária a partir 
do momento em que a burguesia expande sua atuação para além do comércio daquilo que era 
produzido pelos artesãos e passa a controlar essa produção, detendo a propriedade dos meios 
de produção e organizando os trabalhadores em fábricas. 

O surgimento dessas grandes indústrias provocará transformações importantes no 
processo de qualificação para o trabalho. Alguns autores ressaltam que o surgimento da 
maquinaria e da grande indústria possibilitou a subsunção real do trabalho ao capital, o que 
será a expressão do novo papel que passa a caber ao trabalhador no processo de produção. 
(MARX, 1979). 

Segundo Romero (2005), a subsunção real fundamenta-se em duas características 
fundamentais: a primeira delas refere-se à transformação dos instrumentos de trabalho em 
máquinas, o que leva a uma autonomização dos mesmos no processo de produção; a segunda 
característica refere-se ao caráter científico dado à produção através da divisão entre 
planejamento e execução, o que leva a um processo em que o trabalho perde seu caráter de 
auto-atividade. 
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Após a década de 1950, as principais mudanças que ocorreram no mundo do trabalho 
decorreram do salto tecnológico ocorrido na década de 1980 com a automação, robótica e 
microeletrônica invadindo o universo fabril e inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de 
trabalho e produção do capital. (ANTUNES, 1995) 

Há uma mescla, e posterior reestruturação, entre o fordismo e taylorismo (cujas 
principais características são o cronômetro e o processo de produção em massa) com outros 
processos produtivos, como o toyotismo (que tem como características a flexibilização da 
produção, a desconcentração industrial, a gestão participativa). Todas essas mudanças 
cursaram com uma diminuição da classe operária industrial tradicional e com um aumento do 
trabalho assalariado do setor de serviços, uma subproletarização intensificada (presente no 
trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado, terceirizado) e um desemprego 
estrutural por todo o mundo. Tais eventos fizeram com que houvesse um processo de 
fragmentação, heterogeneização e complexificação da classe trabalhadora. (ANTUNES, 
2005) 

 
III) A negação do trabalho e suas controvérsias 

Partindo dessas transformações objetivas ocorridas no mundo do trabalho, alguns 
autores (principalmente aqueles da Escola de Frankfurt) se destacaram por defender a negação 
da centralidade do trabalho na sociedade capitalista atual.  

Dentre estes autores, um dos mais reconhecidos foi Claus Offe, que teceu um 
importante argumento sobre essa questão, que se relaciona com o trabalho em saúde: 

“As recentes mudanças no mundo do trabalho teriam cursado com uma ruptura na 
unidade e homogeneidade do trabalho, o que teria sido provocado pelas diferentes formas de 
trabalho “produtivas” e de “serviços” e que justificaria o fim da centralidade do trabalho em 
nossa sociedade”. (AUGUSTO, 1998) 

Offe afirma, também, que “esses serviços materiais se distinguem das atividades 
produtivas na medida em que são efetuados para a manutenção das condições físico-técnicas 
da produção, e não enquanto produção; sua relação com a produção é, antes de mais nada, 
reflexiva.” (OFFE, 1991) 

A crítica aos teóricos que negam a centralidade do trabalho em nossa sociedade, a 
afirmação de que o mesmo é central atualmente e a discussão sobre o trabalho médico só 
podem ser realizadas de maneira adequada após entendermos o que se conceitua enquanto 
trabalho produtivo/improdutivo e trabalho material/imaterial.  

 
a) Trabalho produtivo x Trabalho improdutivo 

O conceito de trabalho produtivo já se encontra entre os economistas clássicos, 
variando de conteúdo conforme a variação das teorias do valor.  

Adam Smith acredita que trabalho produtivo é aquele que “toma corpo e se realiza em 
algum objeto determinado, em uma mercadoria susceptível de ser vendida e que perdura por 
algum tempo pelo menos, depois de realizado o trabalho. É como se armazenasse e 
acumulasse certa quantidade de trabalho para empregá-la em caso necessário, e ao 
apresentar-se a oportunidade”. (SMITH, 1974) 

Marx critica essa visão clássica do trabalho produtivo, pois considera que a produção 
capitalista não se determina meramente enquanto produção de mercadorias, mas como 
produção de mais-valia. Assim, existem trabalhos que se objetivam em mercadorias, mas são 
improdutivos enquanto não produzem mais-valia. 

Dessa maneira, consideramos que no modo de produção capitalista é produtivo o 
trabalho que produz diretamente mais-valia. “O que constitui o valor de uso específico do 
trabalho produtivo para o capital não é o seu caráter útil determinado, nem tampouco as 
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qualidades úteis particulares do produto em que se objetiva, senão seu caráter de elemento 
criador de valor de troca”. (MARX, 1974). 

 
b) Trabalho material x Trabalho Imaterial 

A respeito da suposta imaterialidade do trabalho, muitos autores convencionaram 
chamar de trabalho “imaterial” as atividades cujos produtos não se consubstancializam em 
objetos “palpáveis”.  

“O trabalho imaterial é o trabalho que produz o conteúdo informacional e cultural da 
mercadoria (...). Do ponto de vista da ‘forma’, a atividade imaterial pode ser apreendida 
apenas pela ‘implicação da subjetividade’ e a cooperação produtiva do trabalhador 
coletivo”. (LAZZARATO, 1992)  

No caso da educação, por exemplo, o produto do trabalho – a transmissão de 
determinado conjunto de saberes – não pode ser palpável, como o pode o produto do trabalho 
de um sapateiro. Pensamos, assim como os críticos a essa teoria, que essa chamada 
“imaterialidade” deva ser relativizada. “Isso porque, embora o produto do trabalho do 
professor, por exemplo, não possa ser palpável, ele possui determinações e repercussões 
bastantes “materiais”.” (GOMES, 2006) 

Como refutação dessa suposta “imaterialidade”, podemos indicar, pelo menos, duas 
repercussões “materiais” do trabalho do professor: uma se refere à dimensão de tornar 
acessíveis para os trabalhadores as técnicas e saberes necessários à realização determinado 
trabalho; a outra refere-se à transmissão de determinados valores, visões de mundo, que 
colaborarão para condicionar determinadas formas de se relacionar em sociedade. 

Entendemos que reproduzir idéias, valores ou normas dominantes, não significa 
reproduzir meras idéias. A ideologia não é um conjunto de simples idéias, mas relações 
sociais (materiais) sob a forma de idéias (MARX & ENGELS, 2002: 48), são expressões 
ideais de relações materiais; reproduzi-la significa reproduzir relações materiais. 
 
c) Subsunção do Trabalho ao Capital 

É importante lembrar que o perfil do trabalhador que “serviu” à manufatura era de 
dupla origem: de um lado os antigos artesãos e aprendizes e, de outro, a maioria formada por 
trabalhadores expulsos do campo. Nenhum dos dois tipos era o ideal para um processo de 
intensa divisão e especialização do trabalho. (GOMES, 2006) 

A adequação dos artesãos e camponeses ao trabalho na manufatura foi um processo 
que exigiu do capital um grande esforço que durou todo o período manufatureiro. A essa luta 
em que o capital tenta dominar o trabalho denomina-se subsunção do trabalho ao capital. A 
categoria subsunção é de grande importância para a compreensão da relação dialética entre 
processo de trabalho e processo de valorização. Marx (1979) no Capítulo VI de O Capital, 
enfatiza o processo pelo qual o capital não somente subordina, mas também inclui o trabalho 
em sua dinâmica de acumulação. Com a subsunção, o trabalho transforma-se em seu 
contrário, ou seja, em capital. Trabalho sob a forma capitalista de produção passa a somente 
existir como capital variável. Esse processo de subordinação/inclusão apresenta-se de maneira 
progressiva expressando ao nível do processo de produção a consolidação progressiva das 
relações sociais capitalistas. (ROMERO, 2005). 

“Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta; na fábrica, 
serve à máquina. Naqueles, procede dele o movimento do instrumental de trabalho; nesta, ele 
tem de acompanhar o movimento do instrumental. Na manufatura, os trabalhadores são 
membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, eles se tornam complementos vivos de um 
mecanismo morto que existe independente deles” (MARX, 2001: 482). 

Assim, as fases da cooperação simples e da manufatura, limitaram-se a expropriar as 
condições objetivas (os meios de produção), não expropriando as condições subjetivas do 
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processo de trabalho (o saber operário). Isso fazia com que nesse período, embora o processo 
de trabalho estivesse já subsumido ao processo de valorização, o capital ainda dependia do 
trabalho vivo para ditar o ritmo e a forma da produção. 

Esse processo de subsunção do trabalho ao capital se apresenta de maneira progressiva 
à medida que o modo de produção capitalista surge e se consolida. Em um primeiro momento, 
essa subsunção é apenas formal (ou parcial) – a manufatura – porque, embora se extraia mais-
valor, o componente subjetivo – o trabalhador - ainda é dominante no processo de produção; 
em um segundo momento, essa subsunção torna-se real (ou total), através da implantação da 
indústria, quando a objetivação do trabalho se intensifica e o trabalhador fica subordinado à 
maquinaria 
 
IV) O Trabalho em Serviços 
 
a) Trabalho em Serviços: Imaterial?  

Com relação ao trabalho em saúde, a análise torna-se um pouco mais complicada. Para 
se fazer uma análise material e objetiva sobre o trabalho em serviços, no qual se inclui o 
trabalho em saúde – tema de nossa pesquisa – precisamos centrar nossa análise não do 
particular, mas sim do universal. Dessa maneira, abordamos a partir de agora algumas críticas 
àqueles que concebem o trabalho em serviços (e, consequentemente, o trabalho em saúde) 
como “imaterial” ou “improdutivo” e se utilizam dessas descrições para negar a centralidade 
do trabalho na sociedade capitalista atual. 

Mesmo utilizando-se da categoria de trabalho imaterial para o trabalho em saúde (e de 
serviços em geral) não há como caracteriza-lo como imaterial. Os autores que afirmam a 
imaterialidade do trabalho em saúde convencionaram chamar-se de trabalho “imaterial” 
àquele que não se finaliza em objetos concretos, “palpáveis”, como já dito anteriormente. 
Portanto, ao considerar-se o trabalho em serviços como imaterial, os críticos à centralidade do 
trabalho cometem um equívoco.  

Peguemos o trabalho em saúde para exemplificar tal argumentação: considera-se o 
trabalho em saúde como produtor de formas tanto “materiais” quanto “imateriais”, 
conseguindo unificar práticas intelectuais e manuais em um mesmo processo de trabalho. O 
primeiro aspecto – “material” – poderia ser representado por uma intervenção cirúrgica e o 
segundo aspecto – “imaterial” – uma consulta clínica com um psicólogo. (GOMES, 2006) 

Analisando esses fatos concretos, podemos, então, concluir que o trabalho em serviços 
não se define por essa suposta “imaterialidade”, já que em suas mais diversas apresentações 
existem trabalhos cujos produtos podem ser considerados “materiais” e produtos que podem 
ser chamados “imateriais”. 

Partindo do método que abordamos em nossa pesquisa, o materialismo histórico 
dialético, acreditamos que qualquer apresentação do processo de trabalho só pode ser uma 
atividade material, já que o trabalho é uma atividade cujo objetivo é promover as condições 
materiais de existência humana. Como afirma Gomes, “o trabalho em saúde, de um modo 
particular, e o “trabalho em serviços”, de um modo geral, sempre tem como 
resultado/produto implicações materiais, seja na forma de objetos, seja na forma de relações 
sociais (materiais).” (GOMES, 2006) 

Marx escreveu que “Serviço não é em geral mais do que uma expressão para o valor 
de uso particular do trabalho, na medida em que este não é útil como coisa, mas como 
atividade.” (MARX, 1979; 118). Dessa maneira, os produtos úteis dos trabalhos em serviços 
(como o trabalho em saúde) são atividades. O que muda entre o trabalho produtor de “bens 
materiais” e o trabalho “em serviços” é a forma em que se apresentam seus produtos; mas 
ambos são trabalhos, ou seja, fazem parte da produção da existência material dos homens. 
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b) Trabalho em Serviços: Improdutivo? 
Com relação à “improdutividade” do trabalho em serviços, defendida por Offe, antes 

de iniciarmos essa discussão, analisemos o que Marx definia como trabalho produtivo: 
“Como o fim imediato e (o) produto por excelência da produção capitalista é a mais-

valia, temos que somente é produtivo aquele trabalho que (e só é trabalhador produtivo 
aquele possuidor da capacidade de trabalho que) diretamente produza mais-valia; por isso, 
só aquele trabalho que seja consumido diretamente no processo de produção com vista à 
valorização do capital. Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresentava-se-
nos como produtivo aquele trabalho que se realizava num produto, mais concretamente numa 
mercadoria. Do ponto de vista do processo capitalista de produção, junta-se uma 
determinação mais precisa: é produtivo aquele trabalho que valoriza diretamente o capital, o 
que produza mais-valia(...)” (MARX, 1979: 108-109) 

Isso posto, trabalho produtivo, na sociedade capitalista, é aquele que permite a 
acumulação de capital a partir da geração de mais-valia, como já afirmado anteriormente. 

A análise do trabalho em serviços, especialmente na questão do trabalho em saúde, 
quanto a sua definição enquanto trabalho produtivo ou improdutivo é bastante controversa 
nesse aspecto.  
 
V) O Trabalho em Saúde 
 
a) As teorias sobre a classificação do trabalho em saúde 

Um dos primeiros teóricos a produzir sobre esse tema foi o sanitarista Sergio Arouca, 
que defendia o caráter produtivo do trabalho em saúde. Arouca afirma que o trabalho médico 
pode ser diretamente produtivo, ao incorporar-se ao trabalhador coletivo. O médico, dessa 
maneira, participa da organização do processo produtivo, cuidando da força de trabalho e a 
mantendo em condições de ser consumida, diminuindo o tempo de trabalho necessário e 
aumentando a mais valia produzida. “Desta forma, o cuidado médico é um trabalho humano 
que, incorporado à mercadoria força de trabalho que cria valores, contribui para a 
diminuição relativa do seu valor (tempo de trabalho necessário) e para o aumento dos 
valores que ela cria (mais valia)”. (AROUCA, 1979)  

O cuidado médico, contribuindo para o aumento da produtividade, participa do 
aumento da mais-valia relativa, diminuindo o tempo de trabalho necessário; além disso, pode 
contribuir para a criação da mais-valia absoluta, na medida em que, mantendo o trabalhador 
em boas condições de saúde torna possível a realização de jornadas extraordinárias de 
trabalho.  

Para a realização desta função no modo de produção capitalista, o trabalho médico 
pode assumir as seguintes formas: (a) o médico pode ser assalariado diretamente pela 
indústria, incorporando-se ao trabalhador coletivo, sendo extraída uma parcela de mais-valia 
sobre o seu trabalho; (b) o médico pode ser assalariado de uma empresa de prestação de 
serviços médicos. Neste caso, o médico incorpora-se direto, sobre o qual será extraída a mais-
valia desta empresa, que assume nitidamente as características capitalistas; (c) o médico pode 
ser assalariado pelo Estado através dos esquemas de previdência social. (AROUCA, 1979) 

“Nos dois casos anteriores (a e b), nitidamente, o trabalho médico é diretamente 
produtivo, já que o dinheiro empregado na compra dos seus serviços trasnforma-se em 
capital, em um processo de acumulação. Nesse caso (c), o esquema torna-se mais complexo, 
já que o dinheiro que compra os cuidados médicos vem de duas fontes diferentes: uma parte é 
descontada do salário do trabalhador; a outra parte é paga pelo proprietário, e mesmo que o 
trabalho médico não esteja diretamente sob a sua organização, ele preenche as mesmas 
funções que nos casos anteriores, ou seja, a recuperação e manutenção e reprodução da 
força de trabalho”. (AROUCA, 1979) 



 12

Por outro lado, Arouca considera que quando o cuidado médico é referido ao exército 
da reserva e ao lumpem – proletariado através dos serviços beneficentes ou centros de saúde, 
a relação que se presta é de pura prestação de serviços, em que o trabalho médico é 
remunerado, tratando-se, portanto, de uma relação comercial e não de uma operação de 
capital.  

“Em síntese, podemos dizer que a articulação fundamental da Medicina refere-se à 
manutenção, recuperação e reprodução da força de trabalho, à manutenção e recuperação 
de valores de uso para as classes hegemônicas, sendo o trabalho médico diretamente 
produtivo quando possibilita um acréscimo na mais-valia, e improdutivo quando se refere a 
pura relação de troca comercial e, finalmente, é indiretamente produtivo quando se refere à 
reprodução da força de trabalho e atendimento do exército de reserva”. (AROUCA, 1975) 

Podemos observar que o autor considera que o trabalho médico é produtivo enquanto 
participa da organização do processo de produção. Tal conclusão vincula-se ao fato de que o 
trabalho médico é produtivo enquanto participa do trabalhador coletivo produtivo. Outras 
conclusões do autor são de que o caráter produtivo do trabalho médico decorre de seu efeito 
sobre a produtividade da força de trabalho; de que o trabalho médico pode ser caracterizado 
como produtivo quando se troca por capital variável de empresas capitalistas médicas. Uma 
última questão é sobre o caráter produtivo do trabalho conforme as instituições em que se 
efetue ou conforme o objeto a que se aplique. 

Ricardo Bruno, por outro lado, discorda de Sérgio Arouca e considera que o trabalho 
médico não pode ser considerado de forma nenhuma como produtivo no sistema capitalista, 
pois não produz mercadoria autônoma, valor de uso material qualquer, do qual os 
proprietários do meio de produção de que esse trabalho se vale, pudessem se apropriar, 
“substrato material de uma mais-valia que finalmente determinaria esse trabalho como 
produtivo nesse modo de produção” (MENDES GONÇALVES, 1979) 

O autor considera que o trabalho médico é sempre um serviço, sendo esta uma 
característica geral que o marca em qualquer época histórica. Enquanto modificação do 
“modo de andar a vida” dos sujeitos, de tal forma a restabelecer o padrão de normatividade 
social válida, o produto do trabalho médico também é um “modo de andar a vida”, ou seja, 
uma normalidade que expressa uma normatividade historicamente determinada. “Como tal é 
indissociável do ser humano concreto em que a infração das formas foi verificada; não pode 
assumir forma autônoma como mercadoria no mundo real.” Dessa observação do autor, 
entendemos que o mesmo afirma que para o trabalho médico – e o setor em serviços em geral 
– o ato de produção está indissociável do ato de consumo; “o que se consome é a própria 
atividade útil do agente de trabalho”. (POLACK, 1971) 

 
b) Considerações gerais sobre a produção em saúde 

É importante ressaltar que o modelo hegemônico de produção sobre os diferentes 
momentos históricos no capitalismo não são aplicados de forma idêntica e simultânea em 
todos os ramos da produção de bens e serviços, ou seja, cada ramo de produção do 
capitalismo tem pormenores que devem ser analisados, sem em momento algum perdermos o 
movimento geral da sociedade, mas também sem simplesmente transpô-la para a análise 
particular. Por exemplo, apesar do modelo de produção fabril surgir ao longo do século XIX, 
não significa que a produção de aço, de alimentos e de saúde estavam na mesma etapa de 
desenvolvimento das forças produtivas e de modelo de produção, apesar de estarem no 
mesmo momento histórico.  

Analisamos o modelo de produção hegemônico, pois vemos nele um claro movimento 
de todos os setores da produção e notamos também que é objetivando esse modelo que se 
baseiam as transformações imprimidas pelas classes dominantes em conjunto com o Estado 
nos diferentes setores, inclusive o da saúde. 
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Partindo para a análise do trabalho em serviços e suas mudanças no século XX, 
percebemos a subsunção à dinâmica de valorização do capital. Trabalhos que eram realizados 
de maneira autônoma (como o do médico-artesão) passam a ser organizados de maneira 
coletiva de produção (trabalhadores assalariados), passam a ter elementos da divisão do 
trabalho (parcelarização do processo de trabalho, separação entre planejamento e execução e 
incorporação cada vez maior de tecnologia) e propiciam a consolidação de capitalistas como 
proprietários de empresas prestadora de serviços (que extraem a mais-valia de seus 
trabalhadores e adentra-se no ciclo do capital produtivo). 

Observa-se que, há 150 anos, a produção de saúde e o setor de serviços não ocupavam 
um papel muito importante no processo de valorização do Capital, sendo deixados esses 
setores a cargo do Estado ou da filantropia, por isso poderia ser considerado um setor 
praticamente improdutivo. Porém os tempos são outros; o modo de produção capitalista 
desenvolveu a tal ponto as forças produtivas como jamais visto na história da humanidade e 
adentrou sua fase monopolista. É característica dessa fase do capitalismo o fato de o capital 
passar a impor ao trabalho em suas mais diversas apresentações, inclusive o trabalho em 
serviços, características muito semelhantes ao trabalho produtor de “bens materiais”, seja nas 
formas de organizar a produção – parcelarização do processo de trabalho; separação entre 
planejamento e execução; incorporação cada vez maior de tecnologia – seja nas características 
a que passa a ser submetida a força de trabalho – proletarização; especialização do 
trabalhador, entre outros.  

Com esse desenvolvimento das forças produtivas e devido à queda tendencial da taxa 
de lucro, há consequente procura por setores para se investir, até então improdutivos; a área 
de prestação de serviços tornou-se atraente para o investimento de Capitais, sendo, hoje, 
importantíssimo setor para a valorização do Capital.  

“Qualquer forma de trabalho, seja produtora de serviços ou de bens, pode ser 
produtiva ou improdutiva a depender da sua relação com o processo direto de valorização do 
capital. Para o capital tanto faz se a produção é de sapatos ou de aulas, o que importa é que 
desse processo se extraia mais valia, e é isso que torna um trabalho produtivo ou 
improdutivo, sob as relações sociais capitalistas.” (GOMES, 2006). Assim, entendemos que a 
consolidação das relações capitalistas transforma o trabalho “em serviços” em trabalho 
produtivo. 

Podemos afirmar que as considerações sobre a negação da centralidade do trabalho na 
sociedade em que vivemos é equivocada, errônea e que não faz uma análise material de nossa 
realidade. 

O substancial crescimento do setor de serviços na sociedade capitalista após a 
reestruturação produtiva ocorrida nas últimas décadas vem a afirmar a centralidade do 
trabalho em nossa sociedade, enquanto ato social que efetiva a produção e reprodução da vida 
humana; sendo a partir do trabalho, em sua cotidianidade, que o homem torna-se ser social, 
distinguindo-se de todas as formas não humanas. (ANTUNES, 1992). 

 
c) O trabalho médico nos primórdios do capitalismo 

Quanto ao trabalho médico, especificamente, pudemos notar que ao longo da evolução 
do sistema capitalista, “o processo de assistência à saúde no período pré-monopolista do 
modo de produção capitalista foi determinado pelas necessidades das relações sociais 
nascentes e concomitantemente ajudou a consolidá-las. Algo inicialmente determinado torna-
se determinante sem deixar de ser determinado. O processo de trabalho em saúde 
institucionalizado, nesse momento, ficou hegemonicamente vinculado à questão do 
sanitarismo do ambiente e das ações coletivas de controle da força de trabalho. Nesse 
período ainda não exerce papel predominante a assistência médica individual e a 
organização de grandes instituições com essa função. Já em um segundo momento, a partir 
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do século XX, a dimensão que se sobressairá será a relativa à medicalização individual”. 
(GOMES, 2006) 

Com a passagem para o modo de produção capitalista as práticas em saúde passarão a 
sofrer alterações significativas para responder às necessidades postas pela consolidação das 
novas relações sociais em nascimento. Para a nascente sociedade, alicerçada sobre a forma 
mercadoria, há uma mercadoria muito especial, a única cujo valor de uso se caracteriza por 
ser a capacidade de gerar valor. É a exploração dessa mercadoria, a força de trabalho, sob a 
forma especificamente capitalista que se sustenta sobre toda a sociedade nascente. Nessa 
sociedade, a manutenção e recuperação do corpo tornam-se práticas fundamentais para a 
existência de toda a estrutura social. Assim, o processo de trabalho assistencial em saúde 
passará por uma reorganização de modo a poder assumir essa função central. 

Esse papel não caberá somente ao plano infraestrutural – reprodução da força de 
trabalho – mas também na superestrutura político ideológica, como instrumento legitimador 
da ordem social. “Entender o processo de reprodução da força de trabalho como um 
processo que extrapola a manutenção material/orgânica do corpo é fundamental para se 
apreender o papel que caberá, na nova ordem, ao trabalho em saúde.” (GOMES, 2006) 

 
d) As transformações no mundo do trabalho médico  

A partir do momento em que o objeto das práticas em saúde aparenta deixar de ser um 
certo “modo de estar e ser” no mundo, ou seja, deixa de ser a “vida” para se restringir à 
manutenção do corpo orgânico, o processo de trabalho também precisa mudar. Sendo assim, 
para um objeto restrito ao corpo orgânico é necessário um método capaz de apreender o 
objeto nessa dimensão restrita, a anátomo-fisiológica. Esse método ou “modelo tecnológico” 
de operar o trabalho em saúde é a moderna clínica. Os dois principais agentes da Idade Média 
– o físico e o cirurgião – darão espaço a um novo agente: o médico. Agente este, que passará a 
centralizar as práticas em saúde, agora sob a tutela do Estado, legitimado pelo caráter de 
cientificidade e neutralidade que estas práticas passarão a adquirir sob o método 
científico/positivista da clínica. 

Como conseqüência dessa nova dimensão que adquire o objeto do trabalho em saúde, 
passa a haver uma redefinição de seu processo interno de trabalho assistencial. Uma dessas 
redefinições diz respeito à unificação dos saberes e práticas, outrora separados, em um 
campo delimitado e estruturado do conhecimento – a clínica – sob comando da medicina 
moderna, que já nasce demandada pelas novas relações sociais como elemento de grande 
importância para garantir a (re)produção da força de trabalho também no plano 
superestrutural, qual seja, o da normalização social. Um aspecto desse movimento consistiu 
na emancipação das ciências e suas apresentações tecnológicas, entre elas a medicina, em 
relação à religião, sob a direção da teoria positivista. 

Outros aspectos que devemos considerar em nossa análise são algumas 
particularidades do trabalho médico com relação às mudanças ocorridas no mundo do 
trabalho ao longo do desenvolvimento do capitalismo. Enquanto o processo de produção 
fabril inicia-se no século XVII/XVIII, a produção da saúde só irá se ajustar a esse modelo e 
centrar a prática no hospital muito depois, por volta do final do século XIX e se consolidar no 
século XX. 

Desde a transformação da medicina baseada em superstições e religião do feudalismo 
para o profissional médico liberal do modelo capitalista, foi produzido muito conhecimento 
científico acerca da saúde. As técnicas e os instrumentos utilizados se aprimoraram, o 
conhecimento acerca da anatomia do corpo e de algumas de suas patologias evoluiu 
consideravelmente, iniciou-se uma sistematização de fármacos (elaborados pelos chamados 
boticários) que podiam ser utilizados na cura de patologias. Ou seja, as forças produtivas, 
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explicitadas anteriormente, evoluíram substancialmente. Com isso, o modelo de profissional 
liberal estava gerando o germe de sua superação por um novo modelo.  

Esses profissionais liberais (médicos-artesãos), até então, eram detentores de todo o 
instrumental e conhecimento produzido até sua época acerca da saúde e, assim, conseguiam 
realizar seu trabalho de maneira relativamente independente, mas a evolução que eles próprios 
empreenderam na produção de saúde, tornaria inviável que isso continuasse a acontecer. Os 
conhecimentos produzidos foram tantos que seria impossível a um só profissional deter o 
controle de tudo que já havia sido descoberto.  

Tornar-se-ia impossível também que os médicos permanecessem detentores de todo o 
instrumental necessário, já que a evolução tecnológica encarecia bastante os instrumentos de 
trabalho utilizados pelo médico; assim, nem todos os profissionais tinham condições de detê-
los; essa mesma tendência já havia ocorrido em vários outros ramos da produção desde o 
século XVIII com a superação dos artesãos e corporações de ofício pelo modo de produção 
fabril, como já discutido. 

Na saúde, os profissionais liberais também perderam a propriedade dos meios de 
produção e abandonaram sua condição de profissional liberal para a de vendedor de mão-de-
obra, ou seja, um assalariado. Esse não foi um processo instantâneo, pois até hoje ainda 
podemos encontrar esses profissionais liberais, porém é nítido no último século o processo de 
proletarização do médico, que para realizar seu trabalho, necessita vender sua força de 
trabalho para quem detém os meios de produção necessários para o mesmo. (GOMES, 2006) 

Na produção de saúde, ocorrerá um processo semelhante ao que estava ocorrendo com 
os demais setores produtivos, ou seja, a substituição do modelo artesanal pelo fabril, que tem 
como conseqüências a transformação do artesão em operário, a perda da propriedade dos 
meios de produção para a classe burguesa (classe dominante), a centralização da produção 
numa fábrica, a parcelarização da produção, em que cada trabalhador exerce uma função 
específica e a especialização dos operários em etapas da produção, sem que eles tivessem 
consciência e controle do processo completo. 

Os médicos não mais têm condições de possuir a propriedade dos aparelhos 
diagnósticos e passam a atuar vendendo sua força de trabalho, tornando-se assalariados; os 
hospitais passam a ser o local da produção da saúde e os médicos passam a se especializar em 
diferentes “etapas” da produção de saúde e surgem outros profissionais que atuam nesse setor; 
o médico passa a não ter mais o controle de todas as etapas da produção, pois não há como, 
sozinho, ter todo o conhecimento produzido pela medicina. (SCHRAIBER, 1989).  

 
e) O trabalho coletivo em saúde 

A constituição do trabalho coletivo em saúde se dá através de três movimentos 
simultâneos. “O primeiro movimento refere-se ao processo de estabelecimento da cooperação 
e posterior parcelarização do trabalho médico, ou seja, a divisão técnica do trabalho 
internamente ao campo de atuação da medicina.” (GOMES, 2006) Essa divisão técnica se dá 
de duas maneiras: com a divisão de funções entre diferentes médicos (especialidades médicas) 
ou com a transferência de práticas outrora sob controle médico para outros trabalhadores 
(nutricionistas, fisioterapeutas, etc.), tendo um local comum de trabalho: o hospital. “Uma 
primeira evidência das novas qualificações é dada pelo fato referido de que, no hospital, os 
distintos agentes do trabalho médico realizam conjuntamente seus trabalhos e estão colocados 
do mesmo modo diante dessa prática coletiva, e assim colaboram no tratamento dos mesmos 
casos.” (SCHRAIBER, 1989) 

O segundo movimento é o de profissionalização dos agentes responsáveis por outras 
práticas de saúde que existiam de maneira relativamente independente (enfermeiros, 
farmacêuticos e cirurgiões-dentistas) ao trabalho assistencial sob o controle do médico. Um 
terceiro movimento deve-se à constituição de novas práticas no campo do trabalho em saúde, 
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incorporando, assim, novos trabalhadores (assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 
psicólogos). 

Pensamos ser bastante importante compreender as apresentações pelas quais passou o 
trabalho em saúde, a unificação inicial na figura médico-artesão e a fragmentação posterior do 
processo produtivo, não como antagônicas, mas como momentos diferentes do mesmo 
movimento de adaptação do trabalho em saúde às necessidades do capitalismo. “Podemos 
dizer que a produção da saúde – sob as relações sociais capitalistas – torna-se um processo 
bastante complexo que passa a exigir diversos sub-ramos de produção; sub-ramos estes que 
podem ser, e na maioria das vezes são, executados por trabalhadores diferentes. Queremos 
dizer com isso que (no atual grau de desenvolvimento da produção de saúde) não existe, sob 
o capitalismo, um trabalhador individual que produza a assistência à saúde, mas uma série 
de trabalhadores diferentes, em etapas separadas e interdependentes do processo de trabalho 
gerando, consequentemente, (semi)produtos diferentes. A unidade desses diversos 
trabalhadores parcelares forma o trabalhador coletivo da saúde.” (GOMES, 2006) 

Cada trabalhador parcelar, como conseqüência, passa a qualificar-se cada vez mais na 
apreensão de um fragmento do real que se encontra vinculado às suas práticas. É esse 
processo de estabelecimento do trabalho coletivizado, por sua vez, que propicia um avanço 
sem precedentes no desenvolvimento de novos saberes, técnicas e instrumentos de trabalho, 
que auxiliam o trabalhador em seu papel de conhecimento e intervenção sobre o corpo 
orgânico. 

 
f) Tecnologia e trabalho em saúde 

Outro aspecto permeado por contradições e que impacta de maneira importante a 
qualificação do trabalho em saúde, é aquele que se refere ao papel da tecnologia nesse 
processo produtivo. 

Segundo Merhy, as tecnologias em saúde podem ser classificadas da seguinte maneira: 
“(...) leve (como no caso das tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, 
autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de trabalho), 
leve-dura (como no caso de saberes bem estruturados que operam no processo de trabalho em 
saúde, como a clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo, o 
fayolismo) e dura (como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, 
estruturas organizacionais)”. (MERHY, 1997: 121) 

Este autor vê com muitas ressalvas a dimensão cada vez mais importante que passam a 
ocupar elementos como as normatizações, protocolos e organizações de caráter programático 
no processo de trabalho em saúde. Assim como CAMPOS, entende a tecnologia 
consubstancializada em saberes/técnicas/normatizações como trabalho morto que, de forma 
muito semelhante à maquinaria, também exerce a pressão permanente pela “captura” do 
trabalho vivo. (MERHY, 1997) 

Até esse momento, embora os trabalhadores individuais não detenham mais o 
conhecimento e o controle integral sobre o processo produtivo, o trabalhador coletivo os 
detém. Isso porque a dimensão subjetiva – trabalho vivo – ainda é predominante no processo 
produtivo. Essa é a apresentação presente na manufatura e, como vimos, esse domínio do 
trabalho vivo ainda coloca empecilhos para a acumulação crescente do capital, tanto que 
Marx entende essa fase como de subsunção formal do trabalho ao capital. Ainda são os 
trabalhadores a ditarem o ritmo e a forma de produzir.  Não basta expropriar os meios de 
trabalho, é somente quando o capital consegue expropriar dos trabalhadores o saber e, 
consequentemente, o controle acerca do trabalho que se conforma a subsunção real. 

O trabalho vivo de plenamente dominante na produção artesanal vai sendo 
subordinado progressivamente a partir da cooperação simples e manufatura, até ser 
completamente dominado pela maquinaria na grande indústria. Na manufatura o trabalho vivo 



 17

ainda era dominante, pois a tecnologia apresentava-se somente na forma de 
ferramentas/instrumentos de trabalho e na forma de saberes/técnicas/normatizações pelas 
quais se operava o trabalho. Esse instrumental de trabalho, seja na primeira, seja na segunda 
forma, estava submetido ao controle e ao ritmo ditado pelo trabalho vivo. Além disso, o 
conhecimento acerca do processo de trabalho estava sob controle exclusivo do trabalhador, 
inicialmente do trabalhador individual e depois do trabalhador coletivo. O conhecimento e o 
controle sobre o processo de trabalho ainda não havia se consubstancializado em um meio 
material, externo ao trabalhador. É somente com a maquinaria que isso se torna possível. 
(GOMES, 2006) 

Com relação ao trabalho em serviços, o produto do “trabalho em serviços” é uma 
atividade; e como é difícil separar atividade e agente, o fator subjetivo do trabalho, ou seja, o 
trabalhador apresenta-se em uma posição muito mais “central” do que no trabalho produtor de 
bens. Isso terá conseqüências importantes sobre o processo de desenvolvimento desse tipo de 
trabalho. O papel da tecnologia, por exemplo, tenderá a se restringir a instrumentos acessórios 
do trabalho vivo, ficando em segundo plano as tecnologias na forma de maquinaria. As 
manifestações da tecnologia nesse tipo de trabalho dão-se na forma de saberes e técnicas 
direcionadoras dos modos de operar o trabalho. Mesmo processos de parcelarização do 
trabalho tendem a apresentar-se de maneira menos intensa nesses tipos de trabalho do que no 
trabalho produtor de bens. Isso, consequentemente, colocará limites maiores a graus 
crescentes de subsunção desses processos de trabalho ao processo de valorização do capital. 

Consequentemente, a subsunção típica do “trabalho em serviços” parece ser a 
subsunção formal, ou seja, a extração de mais valia em um processo de trabalho em que o 
trabalho vivo ainda é hegemônico. “Essas características serão responsáveis por certa 
“inadequação” dos trabalhos em serviços à dinâmica de acumulação capitalista sob a forma 
industrial. Isso, porque as estratégias utilizadas a fim de subsumir progressivamente o 
processo de trabalho ao processo de valorização não terão a mesma eficiência quando 
comparadas à produção de “bens”.” (GOMES, 2006). 

Terá o capital, por exemplo, de lidar com o fato de que, na maioria dos trabalhos em 
serviços, o trabalho vivo mantém-se como dominante e controlador do processo produtivo, 
sendo que o trabalho morto tende a se consubstancializar apenas em instrumentos controlados 
pelo trabalhador, e não em maquinaria. Por outro lado, ganha uma dimensão importante a 
interdependência entre os diferentes trabalhadores parcelares constituidores do trabalhador 
coletivo, visto que a tecnologia, por sua inserção limitada, apresenta-se com menor 
capacidade de funcionar como elemento unificador do processo produtivo.  

Poderemos ver que o trabalho em saúde até o século XIX era realizado ou por 
trabalhadores autônomos ou por assalariados pelo Estado; durante o feudalismo havia ainda o 
caráter filantrópico dessas práticas sob controle da igreja. Esse processo em nada contribuía 
para a acumulação do capital.  

Por outro lado, era evidente a tendência crescente de transformação dos trabalhadores 
autônomos – como os médicos-artesãos e professores-artesãos – em trabalhadores 
assalariados; porém, somente como assalariados, ou do Estado ou de um pequeno capital 
comercial, e não industrial, ou seja, produtor de mais valia. Não ocorria ainda a subsunção 
desses processos de trabalho ao processo de valorização do capital, embora, indiretamente, os 
primeiros já começassem a apresentar características de processos de trabalho já subsumidos. 
Esse processo faz parte daquilo que Mészaros (2001) definiu como instituição do 
“sociometabolismo do capital”. Ou seja, a lógica instituída pelo capital passa a dominar todos 
os aspectos da vida social inclusive para além do processo direto de extração de mais-valia. 
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VI) Conclusão 
Após a realização do estudo para nossa pesquisa, consideramos importante salientar 

nossas conclusões a partir de nosso referencial teórico. 
Entendemos que o trabalho em saúde pode se configurar como improdutivo ou 

produtivo, dependendo da sua subordinação ou não ao processo de reprodução do capital. 
Quando o trabalho do médico é utilizado pelo Estado para a prestação de atendimento público 
de saúde, configura-se como improdutivo; esse era o formato preponderante até o século XIX. 
É incontestável, porém, o avanço do Capital nesses setores até então reservados ao Estado 
como um importante local de produção de mais-valia configurando-se, nesse caso como um 
trabalho produtivo. 

Entendemos que o setor de serviços, em particular o de saúde, produz mercadorias que 
se diferenciam das demais pelo seu valor de uso particular e das peculiaridades de sua 
produção, mas que se assemelham nas características gerais a produção dos demais setores. 
Dessa maneira consideramos que o trabalho nesse setor configura-se como material, pois 
mesmo não produzindo mercadorias palpáveis ele possui determinações e repercussões 
materiais.  

A realização dessa pesquisa foi bastante construtiva na nossa formação acadêmica e no 
entendimento de como aplicar o método de análise materialista histórico dialético na 
compreensão da realidade em que vivemos. Foi importante para nos apropriarmos do 
conhecimento já produzido nessa área de estudo. 

Pensamos que cumprimos com nossos objetivos ao estudar, entender e produzir acerca 
da organização do trabalho médico ao longo do desenvolvimento da sociedade capitalista e 
sua relação com as transformações no mundo do trabalho. 
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7. Perspectivas de continuidade ou desdobramento do trabalho 
 
O presente projeto foi concluído no período de um ano. Entretanto, a extensa 

bibliografia consultada e as possibilidades de se realizar outras pesquisas e debates que se 
relacionavam com o tema do trabalho médico fez com que seguíssemos em duas linhas 
diferentes de pesquisa:  

A primeira linha de pesquisa diz respeito à questão das políticas públicas de 
humanização à saúde e sua relação com a organização do trabalho médico na sociedade  

A segunda linha pretende, a partir da discussão sobre as transformações ocorridas no 
trabalho médico, aprofundar a discussão do que determina a produção e distribuição da saúde 
em nossa sociedade, busca entender qual é o papel que a medicina cumpre na sociedade 
capitalista. 

Ambas as linhas de pesquisa foram submetidas à aprovação da quota 2011/2012 de 
bolsas de iniciação científica do PIBIC/CNPQ e foram aprovadas em primeira chamada. 

 
8. Apoio 
 
A agência financiadora do projeto foi o PIBIC/CNPQ. 
 
9. Agradecimentos 
 
Gostaríamos de dedicar nosso trabalho aos grandes teóricos marxistas que dedicaram 

suas vidas a formulação teórica e organização da classe trabalhadora. 
Gostaríamos de agradecer também àqueles que se dedicaram ao estudo e formulação 

sobre a saúde no Brasil, como Donnangelo, Arouca, Ricardo Bruno, Merhy e especialmente 
Rogério Miranda e Gastão Wagner, nosso orientador. 


