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EditorialA dignidade do trabalho 
médico e a política pública 
de saúde se constroem na 
democracia. Como há 40 
anos
Lucia Souto 
Franklin Rubinstein

Esta edição da revista ‘Divulgação em 
Saúde para Debate’ comemora os 90 
anos do Sindicato dos Médicos do Rio 

de Janeiro (SinMed-RJ), e é resultado de uma 
parceria entre as duas entidades, retomada em 
2017, mas que foi iniciada no período das lutas 
históricas pela redemocratização do País. 

A primeira sede do Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde (Cebes), fundado em 1976, 
foi em uma sala do SinMed-RJ, no histórico 
prédio da Avenida Churchill, no centro do Rio 
de Janeiro. O sindicalismo médico combativo e 
os militantes e pesquisadores da saúde pública 
juntaram-se a todas as forças sociais que cons-
truíram a luta vitoriosa pela redemocratização 
do Brasil e pela Constituição-Cidadã de 1988. O 
fortalecimento da luta sindical, a partir do final 
dos anos 1970, as vitórias eleitorais da década 
seguinte e a caminhada do Movimento Sanitário 
na busca da utopia ativa de um sistema universal 
de saúde foram etapas que convergiram siner-
gicamente para importantes vitórias no campo 
dos direitos trabalhistas, das políticas sociais e 
da redemocratização do País. 

O Cebes seguiu sua trajetória, consti-
tuindo-se em instituição de referência para o 
debate da política pública de saúde no Brasil. O 
sindicalismo médico acompanhou inicialmente 
a expansão do movimento sindical, e desenvol-
veu-se nos vários estados do País, expressando 
as contradições e desafios do mundo do trabalho 
médico, espremido na ambiguidade estrutural 
de uma prática que se sonha ‘liberal’ e que é, 
cada vez mais, explorada pelos arranjos institu-
cionais resultantes da concentração econômica 
no gigantesco setor da saúde. O SinMed-RJ, o 
primeiro do Brasil, viveu período de importantes 
vitórias para a categoria médica nos anos 1980, 
destacando-se a histórica greve dos médicos 
liderada por Roberto Chabo.

Hoje vivemos tempos difíceis, para o 
movimento sindical e para a política pública 
de saúde. Especialmente, tempos difíceis para 
a democracia. Tempos que exigem a retomada 
de alianças históricas, como a que se deu há 30 
anos entre o Cebes e o SinMed-RJ.

Este número da revista ‘Divulgação em 
Saúde para Debate’ expressa esta retomada 
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The dignity of medical work and public health policy are 
built in democracy. Like 40 years ago

This issue of the ‘Divulgação em Saúde para Debate’ 
journal commemorates the 90th anniversary of 
the Rio de Janeiro Doctors’ Union (SinMed-RJ), 

and is the result of a partnership between the two entities, 
resumed in 2017, but which began in the period of historical 
struggles for the redemocratization of the country.

The first headquarters of the Brazilian Center for 
Health Studies (Cebes), founded in 1976, was in a room 
at SinMed-RJ, in the historic Churchill Avenue building 
downtown in Rio de Janeiro. Combative medical union-
ism and public health activists and researchers joined 
all the social forces that built the victorious struggle for 
the redemocratization of Brazil and the 1988 Citizen 
Constitution. The strengthening of the union struggle 
from the late 1970s onwards, the electoral victories of the 
following decade and the movement of the Sanitary Reform 
in search of the active utopia of a universal health system 
were steps that converged synergistically to important 
victories in the field of labor rights, of social policies, and 
the redemocratization of the country.

Cebes followed its path, becoming a reference in-
stitution for the debate on public health policy in Brazil. 
Medical syndicalism initially accompanied the expansion 
of the trade union movement, and was developed in the 

many states of the country, expressing the contradictions 
and challenges of the world of medical work, squeezed into 
the structural ambiguity of a practice that is longed for as 
‘liberal’ and which is more and more increasingly exploited 
by the institutional arrangements resulting from economic 
concentration in the gigantic health sector. SinMed-RJ, 
the first in Brazil, lived a period of important victories 
for the medical category in the 1980s, highlighting the 
historic strike of doctors led by Roberto Chabo.

Today we go through difficult times, for the trade 
union movement as well as for public health policy. 
Especially, hard times for democracy. Times that demand 
the resumption of historical alliances, such as the one that 
took place 30 years ago between the Cebes and SinMed-RJ.

This issue of the periodic ‘Divulgação em Saúde 
para Debate’ expresses the resumption of an urgent and 
necessary debate to build fighting strategies for medical 
unionism and health policy.

We hope that the essays, interviews, and reports in 
this publication can contribute to deepening the debate 
on the current crisis of Brazilian democracy and broaden 
the strategic partnerships between all defenders of the 
Unified Health System (SUS), of combative unionism, 
and of the dignity of medical work.

de um debate urgente e necessário para construir as es-
tratégias de luta para o sindicalismo médico e para as 
políticas de saúde.

Desejamos que os ensaios, entrevistas e repor-
tagens desta publicação possam contribuir para o 

aprofundamento do debate da crise atual da demo-
cracia brasileira e ampliar as parcerias estratégicas 
entre todos os defensores do Sistema Único de Saúde 
(SUS), do sindicalismo combativo e da dignidade do 
trabalho médico.

Este é um artigo publicado 
em acesso aberto sob uma 
licença Creative Commons

Lucia Souto - Presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.  
luciafsouto@yahoo.com.br
Franklin Rubinstein - Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (SinMed-RJ) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil. 
franklinrubinstein@yahoo.com.br



ApresentaçãoPolítica pública de saúde 
e sindicalismo médico no 
contexto de colapso da 
democracia brasileira
Pedro Gabriel Godinho Delgado
Eleny Guimarães-Teixeira 
Ana Tereza da Silva Pereira Camargo
Maria Helena Machado

O Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde (Cebes) e o Sindicato dos 
Médicos do Rio Janeiro (SinMed-RJ) 

apresentam aos médicos do Rio de Janeiro, e 
a todos os companheiros do campo da saúde 
e da vida sindical, este conjunto de ensaios, 
entrevistas e reportagens sobre trabalho 
médico, sindicalismo e democracia.

O SinMed-RJ completou nove décadas, 
e seus milhares de associados têm orgulho 
de pertencer ao primeiro sindicato de pro-
fissionais liberais do Brasil, que iniciou suas 
atividades ainda na República Velha, em 
1927. Os registros históricos revelam uma 
entidade presente na vida política do Rio de 
Janeiro, ativa no processo de elaboração das 
leis trabalhistas do período Vargas, submetida 
à intervenção brutal de órgãos de segurança 
durante a ditadura militar de 1964-1985, e 
proeminente nas lutas de rua pela demo-
cratização do acesso à saúde, nos anos 1980, 
quando Roberto Chabo, o principal líder 
sindical dos médicos, com o apoio e a pre-
sença de Lula, então presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC, liderou um movi-
mento grevista que já faz parte da história 
das lutas pela redemocratização do País e 
pela construção de uma política de saúde 
pública universal. Esse encontro de lideran-
ças sindicais tão emblemáticas na luta pela 
redemocratização não é apenas um retrato 
na parede (e nas páginas desta revista), mas 
constitui o testemunho eloquente da força 
dos movimentos sociais e do sindicalismo 
na busca da equidade social e da democracia.

Desde seu início, o Cebes esteve muito 
próximo do SinMed-RJ, chegando a ter sua 
sede em uma sala do prédio da Avenida 
Churchill 97. São entidades parceiras nas 
lutas democráticas e pela construção e con-
solidação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Após o golpe jurídico-parlamentar-mi-
diático de 2016, o governo Temer empreendeu 
rapidamente, entre várias medidas de destrui-
ção das conquistas da Constituição-Cidadã de 
1988, duas ações de grande impacto sobre o 
mundo sindical e sobre a saúde pública. A pri-
meira, a Proposta de Emenda à Constituição 
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Apresentação (PEC) 95, visou explicitamente à desconstrução das 
políticas de bem-estar, especialmente saúde e educa-
ção. A PEC 95 mata lentamente o SUS, o Sistema Único 
de Assistência Social (Suas) e a educação pública. A 
segunda medida veio logo depois, em 2017, consistindo 
na destruição do arcabouço legal de defesa do trabalho 
regular e no desfinanciamento abrupto das entidades 
sindicais. Hoje, em 2019, assistimos à luta extrema de 
diversos sindicatos combativos e com grande base social 
pela sobrevivência de suas entidades. O SinMed-RJ 
promoveu debates sobre o papel da mídia na descons-
trução da democracia e sobre a precarização do trabalho 
médico, ao mesmo tempo que apoiava ativamente a luta 
dos médicos em defesa de seus direitos.

O Cebes e o SinMed-RJ se reuniram, tendo sido 
apresentada às respectivas diretorias a proposta de par-
ceria visando à organização de uma edição temática da 
revista ‘Divulgação em Saúde para Debate’. Revelou-se 
importante e necessário contribuir de modo mais siste-
mático para o debate sobre a crise do sindicalismo e da 
saúde pública. O SinMed-RJ e o Cebes, em suas cartas 
de princípios, defendem o SUS como uma conquista da 
civilização brasileira, e entendem que todas as formas 
de precarização do trabalho médico e de demais pro-
fissionais da saúde ameaçam o SUS. A privatização da 
saúde pública igualmente ameaça o SUS. Existe, portanto, 
uma importante agenda de debate e de ação política 
compartilhada pelas duas entidades.

A partir de 2019, ocorre um agravamento cres-
cente e dramático das medidas de desconstrução das 
políticas públicas e da proteção do trabalho, incluindo o 
trabalho médico. O cenário é de quebra da legitimidade 
social das instituições do Estado, de retração do espaço 
democrático e de aprofundamento da iniquidade, do 
desemprego e do desalento. Essa agenda comum torna-
-se, portanto, uma urgência urgentíssima a ser debatida 
por todos os médicos, sejam eles funcionários públicos 
nos três níveis de gestão, precarizados das Organizações 
Sociais, sejam subempregados de empresas médicas, 
remunerados irrisoriamente pelos planos de saúde. É 
um debate para toda a sociedade de um país em crise.

Assim nasceu esta edição temática, agora apresen-
tada a todos os médicos e médicas e demais interessados.

Abrindo a revista, temos o artigo ‘Ciclo político novo 
para a economia brasileira’, que aborda os aspectos econô-
micos e políticos da economia brasileira apontando para as 

principais questões nesse novo ciclo. O artigo seguinte, ‘O 
sindicato no direito brasileiro contemporâneo: estrutura, 
problemas e desafios – uma síntese’, nos apresenta, pela ótica 
do direito, os aspectos fundamentais e os desafios postos 
para o movimento sindical do País. E em uma perspectiva 
de resgate histórico do SinMed-RJ, o artigo ‘O sindicalismo 
médico: o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro’ cons-
trói a trajetória da entidade mostrando seu papel político 
sindical, ao longo da história de nove décadas de existência, 
na luta por melhores condições de vida e de trabalho dos 
médicos e expressa o compromisso do SinMed-RJ com a 
saúde da população.

Já com um enfoque em temas contemporâneos, o 
artigo ‘O que é a Rede Nacional de Médicas e Médicos 
Populares?’ apresenta uma discussão instigante e atual ante 
a realidade da atenção básica no Brasil. Na mesma linha, os 
artigos ‘O cuidado: a ética natural dos operadores da saúde e 
da assistência social’ e ‘Considerações éticas sobre algumas 
transformações do fazer médico’ abordam os aspectos 
éticos dos cuidados e assistência à saúde, tão importantes 
no cotidiano da relação médico-paciente.

Abrindo a sessão de entrevistas e depoimentos da 
revista, temos desde os relatos ‘Até onde irá Bolsonaro 
contra os sindicatos?’ e ‘Temos um contexto dramático’, 
até entrevistas com dirigentes e ex-dirigentes sindicais, 
abordando, com destaque, todos eles, a situação política e 
sindical atual, e as perspectivas do sistema de saúde do País.

Fechando o número temático comemorativo das nove 
décadas do SinMed-RJ, brindamos o leitor com ‘Filmes 
sobre sindicalismo’, em que é possível encontrar sinopses 
e indicações de verdadeiras preciosidades documentais 
sobre o sindicalismo brasileiro. Finalmente, reapresentamos 
aos médicos do Rio de Janeiro o histórico livro de Otelino 
de Souza ‘Médicos em greve’, que nos oferece a narrativa 
histórica de um momento especial do SinMed-RJ.

Agradecemos aos autores, que produziram para 
esta revista ensaios inéditos e de extraordinária profun-
didade, aos entrevistados que se dispuseram a conceder 
sua entrevista, às equipes de trabalho do Cebes e do 
SinMed-RJ. Em nome da Comissão Editorial, dedicamos 
esta edição à memória dos companheiros Crescêncio 
Antunes da Silveira Neto e Sílvio Vargas. 

Boa leitura e bom debate!

Comissão Editorial



PresentationPublic health policy and medical unionism in the context of 
collapse of Brazilian democracy

The Brazilian Center for Health Studies (Cebes) and 
the Rio de Janeiro Doctors Union (SinMed-RJ) 
present to Rio de Janeiro doctors, and to all health 

and union life partners, this set of essays, interviews, and 
reports on medical work, trade unionism, and democracy.

The SinMed-RJ has completed nine decades, and 
its thousands of members are proud to belong to the 
first trade union of liberal professionals in Brazil, which 
began its activities in the Old Republic, in 1927. Historical 
records reveal an entity present in the political life of 
Rio de Janeiro, active in the process of drafting labor 
laws during the Vargas administration, subjected to the 
brutal intervention of security agencies during the military 
dictatorship of 1964-1985, and prominent in the street 
struggles for democratizing access to health in the 1980s, 
when Roberto Chabo, the main leader of the medical union, 
with the support and presence of Lula, then president 
of the ABC Metallurgists Union, led a strike movement 
that is already part of the history of the struggles for the 
redemocratization of the country and the construction 
of a universal public health policy. This meeting of union 
leaders so emblematic in the struggle for redemocratiza-
tion is not just a portrait on the wall (and on the pages of 
this journal), but is the eloquent testimony of the strength 
of social movements and unionism in the pursuit of social 
equity and democracy.

Since its inception, Cebes has been very close to 
SinMed-RJ, having its headquarters in a room at the 97 
Churchill Avenue building. They are partners in the demo-
cratic struggles and for the construction and consolidation 
of the Unified Health System (SUS).

Following the 2016 legal-parliamentary-media 
coup, the Temer administration quickly undertook, among 
several measures to destroy the achievements of the 1988 
Citizen Constitution, two actions that had a major impact 
on the trade union world and on public health. The first, the 
Constitutional Amendment Proposal (PEC) 95, explicitly 
aimed at deconstructing welfare policies, especially health 
and education. The PEC 95 slowly kills the SUS, the Unified 

Social Assistance System (HIS), and public education. The 
second measure came shortly after, in 2017, consisting of 
the destruction of the legal framework for the defense of 
regular work and the abrupt unfinancing of trade unions. 
Today, in 2019, we are witnessing the extreme struggle of 
several combative and socially based unions for the sur-
vival of their entities. The SinMed-RJ promoted debates 
on the role of the media in deconstructing democracy and 
the precariousness of medical work, while actively sup-
porting the struggle of doctors in defense of their rights.

The Cebes and the SinMed-RJ met, and the respec-
tive boards of directors were presented with the proposal 
of a partnership aimed at organizing a thematic issue of 
the journal ‘Divulgação em Saúde para Debate’. It proved 
to be important and necessary in order to contribute more 
systematically to the debate on the crisis of trade unionism 
and public health. The SinMed-RJ and he Cebes, in their 
charters of principles, defend the SUS as a conquest of 
Brazilian civilization, and understand that all forms of 
precarious medical work and other health professionals 
threaten the SUS. The privatization of public health also 
threatens the SUS. There is therefore an important agenda 
of debate and political action shared by the two entities.

From 2019 on, there has been a dramatic and 
growing increase in measures to deconstruct public poli-
cies and labor protection, including medical work. The 
scenario is that of breaking the social legitimacy of state 
institutions, of retracting the democratic space, and of 
deepening inequity, unemployment, and discouragement. 
This common agenda thus becomes a very urgent urgency 
to be debated by all doctors, whether they are civil servants 
at the three levels of management, precarious of the Social 
Organizations, or underemployed by medical companies, 
who are paid in an extremely low by health insurances. 
It is a debate for the whole society of a country in crisis.

Thus was born this thematic issue, now presented 
to all doctors and other interested parties.

Opening the magazine, we have the article ‘New 
political cycle for the Brazilian economy’, which addresses 
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the economic and political aspects of the Brazilian economy 
pointing to the main issues in this new cycle. The following 
article, ‘The union in contemporary Brazilian law: struc-
ture, problems, and challenges – a synthesis’, presents us, 
from the perspective of the law, the fundamental aspects 
and the challenges posed for the trade union movement in 
the country. Also, from the perspective of the  SinMed-RJ 
historical rescue, the article ‘Medical unionism: The Rio 
de Janeiro Doctors Union’ builds the trajectory of the 
entity showing its political union role, throughout the 
history of nine decades of existence, in the struggle for 
better living conditions and better work conditions for 
doctors, and expresses the SinMed-RJ’s commitment to 
the health of the population.

Focusing on more contemporary themes, the article 
‘What is the National Network of Popular Doctors?’ pres-
ents an exciting and current discussion regarding the 
reality of primary care in Brazil. In the same line, the 
articles ‘Care: the natural ethics of health  and social work 
operators’ and ‘Ethical considerations on some trans-
formations of the medical practice’ address the ethical 
aspects of health care and care, so important in the daily 
doctor-patient relationship.

Opening the journal’s interview and report 

session, we have both the reports ‘How far will 
Bolsonaro go against the unions?’ and ‘We have a dra-
matic context’, and interviews with current and former 
union leaders, all of them highlighting the current 
political and union situation, and the perspectives of 
the country’s health system.

Closing the commemorative thematic issue of 
the nine decades of the SinMed-RJ, we offer the reader 
‘Unionism movies’, where it is possible to find synopses 
and indications of true documentary treasures about 
Brazilian syndicalism. Finally, we present once again to 
Rio de Janeiro’s doctors the historical book by Otelino de 
Souza ‘Doctors on strike’, which offers us the historical 
narrative of a special moment of the SinMed-RJ.

We thank the authors, who produced for this journal 
unpublished essays of extraordinary depth, the interview-
ees who were willing to grant their interview, the work 
teams of the Cebes and the SinMed-RJ. On behalf of the 
Editorial Board, we dedicate this edition to the memory 
of comrades Crescêncio Antunes da Silveira Neto and 
Silvio Vargas.

Good reading and good debate!

The Editorial Board
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Ciclo político novo para a 
economia brasileira
New political cycle for the Brazilian economy

Marcio Pochmann

Neste ensaio, analisaram-se as principais características 
que marcam a emergência do novo ciclo político para a 
economia nacional desde o enfrentamento arbitrário e 
autoritário do conflito distributivo instalado na gestão do 
fundo público no ano de 2016. Para tanto, consideram-se as 
consequências que derivam da atual transição antecipada 
da sociedade urbana e industrial para a de serviços em 
meio à longeva semiestagnação da renda nacional por 
habitantes. 

PALAVRAS-CHAVE Economia. Sociedade. Estado. 

In this essay, we analyzed the main features that mark the emergence of the new political 
cycle for the national economy since the arbitrary and authoritarian facing of the distributive 
conflict installed in the management of the public fund in the year of 2016. To this end, we 
considered the consequences that derive from the current early transition of the urban and 
industrial society to that of services in the midst of the lasting semi-stagnation of national 
income by inhabitants.

KEYWORDS Economics. Societies. State.
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Introdução 

Por três décadas, o Brasil conferiu à sua economia 
características básicas do ciclo político demo-
crático (1988-2016). Sua trajetória foi distinta da 

herança de superinflação, de desigualdade e exclusão 
social extrema e de semiestagnação da renda per capita 
vinculada ao rentismo patrocinado no período da dita-
dura militar-civil (1964-1985). 

No ciclo político democrático, a economia foi sub-
metida às regras constitucionais de 1988, contendo duas 
fases principais. A primeira identificada pelo sentido 
geral das políticas econômicas e sociais adotadas até 
atingir a superação da superinflação. 

Percebe-se que até o Plano Real (1994), imple-
mentado no governo Itamar (1992-1994), a economia 
brasileira conviveu com elevada e longa perturbação de-
corrente da grave instabilidade monetária, com amarras 
instaladas desde os governos autoritários anteriores. 
Por conta disso, a superinflação se reproduzia tanto na 
desigualdade e exclusão social como na semiestagnação 
da renda per capita embutida na precoce desindustria-
lização e estruturação do regime rentista.

Com o Plano Real, o caminho adotado para estabilizar 
monetariamente a economia brasileira, ainda que resultasse 
exitoso no que se refere ao estancamento da superinflação 
e melhora nas condições de enfrentamento da desigualdade 
e exclusão social, mostrou ser, com o passar do tempo, in-
suficiente para evitar tanto o avanço da desindustrialização 
precoce como para romper com o rentismo. Apesar disso, a 
segunda fase, iniciada em 1995, estabeleceu ao ciclo político 
democrático da economia brasileira evidências da redução 
no grau de exclusão social e de desigualdade, sobretudo nos 
anos 2000, com a arquitetura do Estado de bem-estar e a 
ampliação do gasto social. 

No entanto, sem condições de interromper o pro-
cesso precoce de desindustrialização, o ciclo político da 
economia terminou mantendo, no largo prazo, a situação 
da semiestagnação da renda per capita. Mesmo com im-
portantes esforços governamentais e resultados positivos 
observados em determinados momentos, a tendência 
geral foi a de antecipar a transição da sociedade urbana 
e industrial para a de serviços. 

As consequências de antecipar o ingresso na so-
ciedade de serviços sem alcançar a maturidade urbana 

e industrial, conforme observado em outras nações, 
tornaram as expectativas de salto civilizacional asso-
ciado ao conhecimento e às tecnologias de informação 
e comunicação em próximas da ilusão. Sem dinamismo 
no sistema produtivo, assistiu-se ao inchamento precari-
zante da terciarização em contrapartida ao enxugamento 
dos setores primário e secundário da economia nacional. 

Nessa perspectiva, o projeto nacional-desenvolvi-
mentista de industrialização, instalado ainda na década 
de 1930, ficou completamente comprometido diante do 
avanço diversificado do regime do rentismo. Sem romper 
com o sistema de dívidas públicas herdado dos governos 
autoritários, as políticas econômica e social ancoradas na 
Constituição Federal de 1988 aprofundaram importantes 
mecanismos de transferência da renda associados ao 
crescimento do fundo público em relação à produção.

Apesar da ampliação do fundo público ter sido 
realizada mais acentuadamente no rendimento das fa-
mílias pertencentes à base da pirâmide social, parcela 
dos pobres foi sendo incluída no gasto social por polí-
ticas públicas inovadoras, especialmente no âmbito da 
seguridade social. Ao mesmo tempo, a maior arreca-
dação tributária serviu para continuar financiando o 
rentismo aos ricos, o que levou ao conflito distributivo 
de crescente proporção no interior do fundo público, 
especialmente em uma economia com semiestagnação 
da renda per capita. 

O desenlace do prolongado impasse no seio do 
fundo público assentado nas bases da economia sem 
dinamismo industrial e contaminada pela terciarização 
precarizadora das atividades produtivas transcorreu, 
mais uma vez, pela opção política autoritária. Após 
a realização de sete eleições presidenciais e de cinco 
mandatos presidenciais (Collor-Itamar, FHC, Lula e 
Dilma) de submissão à Constituição de Federal de 1988, 
o País se dividiu profundamente ao final de 2014, o que 
proporcionou a escalada arbitrária de governantes e 
a reafirmação de políticas econômica e social liberal 
conservadoras. 

Desde a ascensão de Temer, em 2016, passan-
do pela vitória eleitoral de Bolsonaro, em 2018, as 
forças de sustentação do pacto social responsável pela 
Constituição 1988 foram derrotadas, o que estaria a 
indicar a consolidação do novo ciclo político para a 
economia brasileira. Para tratar disso, o presente ensaio 
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encontra-se composto de três partes distintas, ainda que 
complementares entre si. 

A começar pela breve apreciação acerca dos prin-
cipais sinais de manifestação da mais grave crise do capi-
talismo desde que o Brasil transitou da antiga e longeva 
sociedade agrária, na década de 1930, para a urbana e 
industrial no Brasil. Isso porque já são quase 40 anos 
de semiestagnação de renda per capita demarcados pelo 
aprofundamento da terciarização do sistema produtivo 
em simultâneo ao vácuo da desindustrialização precoce.

A combinação entre a desindustrialização e a 
terciarização econômica fomenta o baixo dinamismo 
produtivo persistente por recorrente panorama recessivo 
a desestruturar gradualmente classes e frações de classes 
sociais constituídas na sociedade urbana e industrial que 

ficou para trás. Nesta segunda parte, trata-se de analisar 
as consequências principais da transição antecipada 
para a sociedade de serviços desde a virada para o século 
XXI no Brasil. 

Uma vez apresentadas as marcas da grave crise do 
capitalismo brasileiro e analisados os efeitos que decor-
rem da precoce desindustrialização na constituição da 
sociedade de serviços, focalizam-se algumas das possí-
veis perspectivas de nação para os próximos anos. Em 
sintonia, decerto, com a confirmação das bases do novo 
ciclo político para a economia brasileira, cujos elementos 
propícios se fundamentam no protagonismo arbitrário e 
autoritário dos governos a comandar o País desde 2016. 

A grave crise do capitalismo brasileiro

A saída brasileira para a depressão econômica de 
dimensão mundial, instalada em 1929, trans-
correu por intermédio de um novo projeto Entre as décadas de 1930 e 1970 o Brasil 

situou-se entre as economias capitalistas 
mais dinâmicas do mundo.

Linha de montagem da Volkswagen em São Bernardo do Campo, SP, 1958.
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nacional ancorado na industrialização e urbanização 
que sustentou, por quase cinco décadas, contínua ex-
pansão produtiva, capaz de mudar estruturalmente a 
economia e a sociedade. Entre as décadas de 1930 e 
1970, por exemplo, o Brasil situou-se entre as economias 
capitalistas mais dinâmicas do mundo, cuja trajetória de 
persistente crescimento permitiu que o Produto Interno 
Bruto (PIB) fosse multiplicado por 23 vezes e o PIB per 
capita por 7 vezes. 

Diante desse verdadeiro salto civilizacional na 
estrutura produtiva, a antiga e longeva sociedade agrária 
ficou para trás, com a disseminação de uma nova so-
ciedade urbana e industrial. Todavia, sem a realização 
das reformas clássicas do capitalismo contemporâneo 
(agrária, tributária e social) e ausência de regime de-
mocrático estável, conforme observado nos chamados 
países desenvolvidos, características selvagens que se 
estabeleceram no de capitalismo brasileiro.

Assim, o processo de modernização instalado se 
processou conservadoramente na urbanização desigual 
que associou o deslocamento de pobres e miseráveis 

do meio rural para as cidades desestruturadas e cres-
centemente reprodutoras de concentração da riqueza, 
renda e poder. Também a industrialização, cujo salto foi 
impressionante no tempo, deu-se concentrada e quase 
exclusiva a partes restritas do território nacional, o 
que favoreceu a produção e reprodução desigualdade 
e exclusão social extrema.

Apesar disso, o movimento de estruturação do 
mercado de trabalho se fortaleceu, inclusive com a am-
pliação do diferencial de rendimentos entre os ocupados. 
A taxa de assalariamento passou de 13% para 62% da 
força de trabalho entre os anos de 1940 e 1980, acom-
panhada pela redução no desemprego e informalização 
das ocupações. 

A partir de 1990, contudo, o ingresso passivo e 
subordinado à globalização neoliberal levou ao precoce 
aparecimento da desindustrialização, acompanhado da 
perda de vigor do sistema produtivo. A situação geral 
da semiestagnação da renda por habitante ganhou mais 
forças internas, gerando a própria desestruturação do 
mercado nacional de trabalho. 
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PIB per capita acumulou
crescimento de 27%

entre 1981 e 2016
(média de 0,6% ao ano)

PIB per capita acumulou
crescimento de 531%

entre 1942 e 1980
(média de 4,5% ao ano)

Gráfico 1. Brasil – evolução do índice do Produto Interno Bruto per capita  entre 1942 e 1980 e entre 1980 e 2018 (1942 = 100; 1980 = 100)

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1.
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Ao se considerar o conjunto do período referente 
aos últimos 38 anos (1980-2018) da economia brasileira, 
contata-se que a evolução média anual da renda por habi-
tante foi de apenas 0,6% (27% no acumulado). No período 
imediatamente anterior, equivalente ao conjunto de 38 anos 
que separam os anos de 1942 e 1980, a renda por habitante 
cresceu, em média, 4,5% ao ano, ou seja, 7,5 vezes superior 
ao do período recente. 

Pela persistência do quadro geral da semiestagnação 
na evolução do PIB per capita desde a década de 1980, dois 
movimentos distintos terminaram pressionando as funções 
do Estado. Durante a consolidação da sociedade urbana e 
industrial entre as décadas de 1930 e 1980, por exemplo, os 
investimentos públicos alcançaram importante centralidade 
na agenda governamental. 

Nos anos de 1940 e 1980, os investimentos públicos 
que equivaliam a 27% da Carga Tributária Bruta (CTB) 
passaram a declinar significativamente a partir da década de 
1980. No ano de 2018, citando caso análogo, os investimentos 
públicos não alcançaram nem 6% da CTB.

Por outro lado, os gastos com o pagamento de juros 
da dívida pública que se mantinham abaixo de 5% da CTB 
entre os anos de 1940 e 1980 registraram crescimento sig-
nificativo a partir da década de 1980. No ano de 2018, por 
exemplo, os juros pagos com a dívida pública equivaleram 

a quase 16% da CTB, o que significou a multiplicado por 
3,5 vezes quando comparado ao ano de 1980.

No caso dos gastos sociais em relação à CTB, nota-se 
uma leve estabilização entre os períodos de alto crescimento 
econômico (1940 e 1980) e de semiestagnação da renda per 
capita. Entre os anos de 1980 e 2018, citando caso parecido, 
o crescimento médio anual dos gastos sociais em relação ao 
CTB foi de 1,2% ao ano, pois passou de 45,5% para 70,5%, 
enquanto entre 1940 e 1980, o aumento médio anual foi de 
1,3%, quando saltou de 26,8% para 45,5% da CTB.

Para as três despesas públicas (investimento, social 
e juros da dívida), nota-se que a sua evolução em relação 
à CTB passou de 53,6%, em 1940, para 77,1%, em 1980, e 
para 91,9%, em 2018. Em 40 anos, o aumento médio anual 
de 0,9% cobriu o período entre 1940 e 1980, ao passo que, 
nos últimos 38 anos, o crescimento médio anual foi 0,5% 
(1980 a 2018). 

Além da desaceleração no ritmo de expansão médio 
anual dos três principais gastos públicos (investimento, 
social e juros da dívida pública) desde 1980, constata-se 
também uma mudança importante na sua composição em 
relação à CTB. Enquanto os investimentos representavam 
6,1% no total da somatória das três despesas públicas em 
relação à CTB do ano de 2018, os gastos sociais equivaleram 
a 76,7% da CTB; e os juros da dívida pública, a 17,2% da CTB. 
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Fonte: Elaboração própria baseado em dados do IBGE1.



16 Pochmann M

DIVULGAÇÃO EM SAÚDE PARA DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, N. 60, P. 10-26, SET 2019

No ano de 1980, os investimentos representavam 
35,1% do total da somatória das três principais despesas 
públicas em relação à CTB; e os gastos sociais e com juros 
da dívida pública eram de 59,1% e de 5,8% respectivamen-
te. Quarenta anos antes (1940), os investimentos chegaram 
a equivaler 43,3% do total do conjunto das três mesmas 
despesas públicas em relação à CTB, enquanto os gastos 
sociais eram 50%; e os juros da dívida pública eram 6,7%.

Para além das transformações na composição 
da despesa pública, cabe também considerar o com-
portamento da arrecadação tributária no período da 
consolidação da sociedade urbana e industrial e da 

transição antecipadamente para a sociedade de serviços. 
Percebe-se que, durante a fase de acelerado crescimento 
econômico motivado pela industrialização e urbani-
zação nacional, a expansão da arrecadação tributária 
transcorreu lenta e distante do comportamento do PIB. 

Nos 38 anos que separam os anos de 1942 e 1980, 
por exemplo, a cada ponto percentual de elevação 
na CTB, o PIB per capita crescia, em média anual, 
2,76 pontos percentuais. Nos 38 anos seguintes que 
separam 1980 e 2018, a cada ponto percentual de 
elevação na CTB do País, a renda por habitante crescia 
0,95 ponto percentual. 

Gráfico 3. Brasil – evolução do índice do Produto Interno Bruto per capita e da Carga Tributária Bruta em relação ao Produto Interno Bruto entre 1942 e 1980 
e entre 1980 e 2018 (1942 = 100; 1980 = 100)

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1.
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Isso porque durante a consolidação da sociedade 
urbana e industrial transcorrida entre os anos de 1942 e 
1980 o PIB per capita foi multiplicado por 5,2 vezes, ao 
passo que a CTB foi multiplicada por 1,9 vez. Na tran-
sição antecipada para a sociedade de serviços, nota-se 
que, entre os anos de 1980 e 2018, a renda por habitante 

cresceu 26,8%; e a CTB, 32,2%.
Na situação de semiestagnação da renda per capita 

nacional presente na transição da sociedade de serviços, 
a arrecadação tributária aumentou mais rapidamente 
que a variação do excedente econômico. O contrário 
se verificou durante a rápida expansão econômica na 
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sociedade urbana e industrial, com a subida da CTB 
bem inferior à variação da renda nacional por habitante. 

Outro aspecto interessante associado à expansão 
da CTB durante a sociedade de serviços encontra-se na 
prevalência da concentração do esforço arrecadatório jus-
tamente no rendimento do conjunto da população situada 
na base da pirâmide social brasileira. Em 1975, a título de 

exemplo, a CTB para as famílias com rendimento de até 2 
salários mínimos mensais era de 31,9%, a mais elevada do 
que todas as demais famílias brasileiras.

Para o mesmo ano de 1975, as famílias com rendimen-
to mensal acima de 10 salários mínimos detinham CTB de 
20,9%; ou seja, 35% inferior em relação à CTB que atingia as 
famílias com rendimento de até 2 salários mínimos mensais.

Gráfico 4. Brasil – evolução da Carga Tributária Bruta em relação ao Produto Interno Bruto e aos rendimentos familiares por faixas de salário mínimo em 
anos selecionados (em %)

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1.

Na comparação entre os anos de 1975 e 2008, 
as famílias com rendimento mensal de até 2 salário 
mínimos sofreram o maior aumento da carga tribu-
tária, estimada em 43,6%, ao passo que o País re-
gistrou elevação de 36,5% na CTB. Para as famílias 
com rendimento de até 2 salários mínimos mensais, 
a CTB passou de 31,9% para 45,8%, o que significou 
que quase a metade do rendimento auferido pelo 
conjunto da população brasileira situada na base 
da pirâmide social termina sendo transferida para 
o fundo público.

As demais famílias tiveram aumentos na CTB 

decrescentes no mesmo período. Entretanto, as famí-
lias com rendimento superior a 10 salários mínimos 
mensais tiveram redução de -2,4% na CTB, que de-
cresceu de 20,9%, em 1975, para 20,4%, em 2008. 

Em resumo, a CTB para as famílias com rendi-
mentos maiores de 10 salários mínimos mensais foi 
55,5% inferior à CTB das famílias com até 2 salários 
mínimos mensais no ano de 2008. Na passagem para 
a sociedade de serviços, quando a renda nacional per 
capita tem seguida praticamente estagnada, os ricos 
decresceram a CTB, enquanto os pobres aumentaram 
a CTB sobre os seus rendimentos. 
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Panorama econômico recessivo na transição 
antecipada para a sociedade de serviços 

O vazio proporcionado pela desindustrialização 
vem sendo ocupado pela chamada sociedade de 
serviço, o que imprime mudanças estruturais 

significativas no sistema produtivo, na geração de renda 
e na ocupação da força de trabalho. Tudo isso parece 
amparar-se no receituário neoliberal que desmonta po-
líticas públicas e desregulam a economia e a sociedade, 
aprofundando o quadro geral de semiestagnação da 
renda por habitante e impondo novo padrão de supe-
rexploração do trabalho, com dominância dos baixos 
rendimentos e da precarização nas ocupações. 

Sem que o sistema produtivo tenha forças para 
crescer pela via do mercado interno, o país de dimensão 
continental perde soberania nacional ao depender cres-
centemente dos interesses estrangeiros. Por conta disso 
que se torna importante melhor compreender como a 
antecipação da sociedade de serviços avança por conta 
de ambiente recessivo que contribui para destruir as 
bases do sistema produtivo integrado e articulado que 
foi possível construir entre as décadas de 1930 e 1970.

Desde os anos de 1980, com o esgotamento do 

ciclo da industrialização nacional, a economia brasileira 
conviveu com três distintas e gravíssimas recessões a 
atuar no sistema produtivo. Com a queda provocada pode 
decisão governamental no nível de atividade econômica, 
o desemprego aumentou, trazendo consigo a redução do 
rendimento das famílias e a pobreza, enquanto elevou 
a concentração da riqueza, renda e poder. 

A primeira recessão foi provocada ao final dos go-
vernos pertencentes à ditadura civil-militar (1964-1985) 
para enfrentar a crise do endividamento externo. Diante 
da elevação na taxa de juros internacional provocada 
pelo plano de ajustes do governo Reagan, nos Estados 
Unidos, o refinanciamento da dívida externa por bancos 
estrangeiros foi praticamente bloqueado.

Sob a orientação dos acordos com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), o governo Figueiredo 
(1979-1985) optou por asfixiar a produção para o 
mercado interno e assim procurar reorientar o que 
fosse possível para as exportações entre 1981 e 1983. 
Esperava, com isso, poder pagar a dívida externa, 
porém a recessão não teve êxito, o que levou à derrota 
do próprio governo militar no colégio eleitoral de 
1985, que indicou o novo governo civil de Tancredo 
Neves e José Sarney. 

Gráfico 5. Brasil – índice de evolução do Produto Interno Bruto nos primeiros quatro anos durante as três principais recessões na transição para a sociedade 
de serviços

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1.
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A segunda recessão resultou de decisão do governo 
Collor, o primeiro eleito democraticamente após a vi-
gência do regime autoritário. Entre os anos de 1990 e 
1992, a adoção do receituário neoliberal buscou liberar 

a economia nacional para a competição externa, priva-
tizando parte significativa do setor produtivo estatal 
e buscando atrair o ingresso de recursos externos na 
aquisição de empresas nacionais.

Gráfico 6. Brasil – índice de evolução da taxa de desemprego nos quatro primeiros anos durante as três principais recessões na transição para a sociedade 
de serviços

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1.
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Acreditou-se que o ingresso passivo e subordinado 
à globalização neoliberal permitiria interromper a es-
calada inflacionária e recolocar a economia na trilha do 
desenvolvimento com ampliação do emprego e consumo. 
Todavia, o que se constatou foi o fracasso que a recessão 
provocou na economia e sociedade, inclusive levando 
ao próprio encerramento antecipado do mandato de 
Collor por força do impeachment em 1992.

A terceira recessão, iniciada em 2015, demarcou 

o breve início do segundo governo da presidenta eleita 
Dilma Rousseff, cujo objetivo era o de liberar preços 
administrativos, desvalorizar a moeda nacional e ajustar 
as finanças públicas para voltar a crescer a economia, 
o emprego e a renda nacional. Para tanto, as medidas 
contracionistas apoiaram-se na adoção de medidas de 
caráter neoliberal, sem que a presidenta pudesse colher 
sucesso na empreitada, tendo sido afastada, inclusive, 
de forma arbitrária do seu governo em 2016. 
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Desde 2015, a economia brasileira não voltou a 
crescer, tampouco conseguiu solucionar problemas de na-
tureza fiscal. Em compensação, a situação socioeconômica 
da população se agravou significativamente, sobretudo com 
o aprofundamento da agenda neoliberal de desmonte do 
Estado do bem-estar e de contenção do gasto social levado 
à frente pelos governos desde 2016. 

Nota-se que, das três recessões que marcam o pano-
rama geral da transição antecipada da sociedade de serviços 
no Brasil, a última recessão, a que se iniciou em 2015, apre-
senta-se como a mais grave e profunda desde o princípio 
da década de 1980. Não apenas pela maior queda no nível 
de atividade econômica, mas também pela longa fase sem 
retorno ao ritmo de produção anterior. 

No início de 2019, o PIB encontrava-se 3,6% abaixo 
do ano de 2014; e se comparado ao crescimento de 14,7% 
na economia mundial entre 2014 e 2018, percebe-se como 
o Brasil regrediu duas posições na hierarquia das econo-
mias mais ricas do mundo, pois caiu da sétima posição 
em 2014 para a nona posição em 2018. Na agropecuária 
nacional, contudo, o PIB do setor apresenta-se 11,8% 
superior ao verificado em 2014, porém ainda abaixo da 
expansão da economia mundial, enquanto na indústria, 
o nível de produção está -8,6% inferior ao do ano de 
2014; o setor de serviços, 3,2% menor que 5 anos atrás. 

Para as 27 unidades da federação, notam-se desempe-
nhos econômicos distintos. Para somente seis estados (Pará, 

Roraima, Mato Grosso, Santa Catarina, Rondônia e Mato 
Grosso do Sul) o PIB em 2019 poderá retornar ao mesmo 
patamar do registrado em 2014, estimulado, basicamente, 
pela dependência da produção primário-exportadora, ao 
passo que, nas demais 21 unidades federativas, o nível de 
produção deve seguir abaixo do de 5 anos atrás. 

Nesse contexto econômico desfavorável, o número 
de desempregados saltou de 6,7 milhões de pessoas, em 
média, no ano 2014, para 12,8 milhões de trabalhadores 
a mais em 2018 (91% maior). A taxa de nacional de de-
semprego, em consequência, subiu de 6,8%, em 2014, 
para 12,3%, em 2018 (80,9% maior). 

Além disso, a precarização dos trabalhadores 
ganhou ainda maior impulso. Entre os anos de 2014 
e 2018, a quantidade de brasileiros subutilizados, pois 
procuram por emprego, subiu de 17,9 milhões, em 2014, 
para 27,4 milhões, em 2018 (53,1% a mais).

Mesmo com a reforma trabalhista introduzida em 
2017, cujo objetivo assegurado por seus defensores era 
impulsionar o emprego formal, constata-se atualmente que 
a situação do mercado de trabalho não melhorou. Em 2018, 
citando caso análogo, o nível de emprego dos trabalhadores 
com carteira assinada foi 10,1% menor do que em 2014, 
correspondendo ao desaparecimento de 3,7 milhões de 
postos de trabalhos formais. 

Por compensação, o trabalho informal aumentou 
em 7,6% (800 mil postos de trabalho a mais), enquanto o 

Gráfico 7. Brasil – índice de evolução da taxa de pobreza nos quatro primeiros anos durante as três principais recessões na transição para a sociedade de 
serviços

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1.
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trabalho por conta própria cresceu 9,4% (2 milhões a mais de 
ocupação) entre 2014 e 2018. No mesmo sentido, a pobreza 
e a miséria voltaram novamente a aumentar.

Apesar da pontual expansão dos setores agrários 
e de exportação, percebe-se a maior expansão tanto da 
taxa de desemprego como da pobreza da recessão que 
começou em 2015 em relação as duas anteriores, no 
início das décadas de 1980 e 1990. Sem poder contar 
com o dinamismo das forças do mercado interno, muti-
ladas pela condução da política econômica nos governos 
desde 2016, sobressaem os múltiplos e individualizados 
interesses regionais em conexão cada vez maior com o 
exterior, o que termina por reconstituir a velha figura 
do arquipélago de regiões sem a existência de um centro 
dinâmico e integrador do nacional.

PERSPECTIVAS PARA A SOCIEDADE DE SERVIÇOS 

As modificações atuais na estrutura da produção e 
da ocupação da força de trabalho revelam os traços 
gerais marcantes da nova sociedade de serviços 

no Brasil. Toda alteração na distribuição relativa do valor 
setorial da produção tende a se refletir, em consequência, 
na própria evolução das ocupações e desemprego. 

Entre os anos de 1950 e 1980, quando se consolidou 
a sociedade urbana e industrial, a produção secundária 

(indústria) cresceu em 60,1% a sua participação relativa 
na composição do PIB. Em compensação, a produção 
primária (agropecuária) reduziu em 56% a sua participa-
ção relativa; e a produção terciária (serviços e comércio) 
se manteve relativamente estabilizada. 

Os efeitos da dinâmica econômica se fizeram re-
produzir na estrutura ocupacional. No mesmo período, 
entre os anos de 1950 e 1980, a ocupação primária decaiu 
a sua participação relativa em 46%, enquanto aumentou 
a participação relativa da ocupação secundária em 87,8% 
e em 62,6% da ocupação terciária. 

Com a manifestação precoce da desindustria-
lização, a sociedade de serviços se viu impulsionada 
antecipadamente com especificidades importantes. 
A começar pelo fato de que, entre 1980 e 2018, o peso 
relativo da produção terciária cresceu 44,4%, enquanto 
a participação relativa da produção tanto primária como 
secundária caíram 56,7% e 45,1% respectivamente.

Por força disso, o setor terciário aumentou 
ainda mais o seu peso relativo em 66,4% no total 
da ocupação total no mesmo período, enquanto as 
ocupações primária e secundária reduziram suas po-
sições relativas em 71,9% e 19,1% respectivamente. Se 
projetar a trajetória da composição das ocupações no 
Brasil, percebe-se o aprofundamento das ocupações 
no setor terciário da economia. 
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Gráfico 8. Brasil – evolução da composição setorial do Produto Interno Bruto e da ocupação em anos selecionados (em %)

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1.

*Projeção.
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Diante do predomínio na produção e ocupação 
exercido pelo processo de terciarização da economia, 
podem-se identificar a importância relativa e a evolução 
dos quatro principais tipos de serviços (social, pessoal, 
distribuição e à produção). O serviço de distribuição 
(comércio, transportes, armazenamento), por exemplo, 
é o que detém maior peso relativo no conjunto do setor 
terciário, seguido dos serviços pessoais (restaurantes, 
embelezamento, lavanderia, funerária), sociais (edu-
cação, saúde, assistência) e de produção (informática, 
financeiros, manutenção, limpeza).

Na comparação entre os anos de 2000 e 2016, os 
serviços de distribuição (-4%) e pessoais (-12,4%) perde-
ram importância relativa, ao passo que os serviços sociais 
(12,5%) e de produção (24,5%) cresceram. Em grande 

medida, o comportamento distinto dos quatro tipos 
principais de serviços revela tanto a mudança estrutural 
do sistema produtivo como a profunda heterogeneidade 
em termos de produtividade, emprego e remuneração. 

Também se deve considerar que, concomitan-
te com o avanço da desindustrialização no País, parte 
importante da expansão do setor de serviços se deveu 
ao processo de redução de custos proporcionado pela 
terceirização nas empresas. A externalização de postos 
de trabalho que até então pertenciam ao processo interno 
de produção, inicialmente nas atividades meio (limpeza, 
segurança, manutenção, alimentação e outros) e pos-
teriormente nas atividades finalísticas, foi, em geral, 
acompanhada pelo rebaixamento das condições de 
trabalho e remuneração.

Gráfico 9. Brasil – evolução da composição do setor terciário em serviços de produção, distribuição, social e pessoal entre 2000 e 2016 (em %)

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do IBGE – Sistema de Contas Nacionias2.
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Outra parte dos serviços de atendimento pessoal 
e de prestação às famílias esteve associada ao compor-
tamento da renda das famílias e às políticas públicas na 
área social. Diante disso, o setor de serviços conseguiu 
contribuir para a diminuição do desemprego, informa-
lidade e pobreza, sem conseguir sustentar, contudo, o 

crescimento acelerado da economia nacional. 
Ao se contrastar a evolução das ocupações dis-

tribuídas por setores econômicos de alta, média e 
baixa produtividade, podem-se considerar algumas 
perspectivas gerais para a economia brasileira na 
transição para a sociedade de serviços. Observa-se 
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que, entre os anos de 2000 e 2016, citando caso pa-
recido, os setores produtivos de baixa produtividade 
foram os que mais contribuíram para ampliar as 
ocupações (58,1% do total), justamente aquelas com 
menor remuneração e maior informalidade. 

Os setores econômicos de mais alta produtividade, 
remuneração e formalização das relações de trabalho 

tiveram contida contribuição na expansão dos postos 
de trabalho. Nos anos de 2000 a 2016, o conjunto do 
segmento de maior crescimento na produtividade no 
País respondeu por apenas 5,3% no total das ocupações 
abertas, enquanto os setores de média produtividade 
contribuíram por quase 37% dos postos de trabalho 
criados nacionalmente. 

Gráfico 10. Brasil – evolução das ocupações geradas segundo setores de alta, média e baixa produtividade entre 2000 e 2016 (em %)

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do IBGE – Sistema de Contas Nacionias2.
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Nos setores de serviços, por exemplo, os níveis de 
produtividade têm sido relativamente baixos no período, 
salvo parte daqueles vinculados à produção, como o 
financeiro, o de informação e o de comunicação. No 
caso dos serviços às pessoas e de manutenção e repa-
ração às empresas, por não serem intensivos em capital 
e tecnologia, detêm menor produtividade, geralmente 
de menor remuneração e maior taxa de formalização 
das relações de emprego. 

No entanto, há serviços com importante ca-
pacidade de inovação própria e de transmissão para 
outros segmentos do conjunto da economia, como as 
empresas de informática, pesquisa e desenvolvimento e 

comunicações. Apesar disso, o setor de serviços detém, 
em geral, produtividade inferior aos setores primário e 
secundário, demandando ocupações de requisito profis-
sional inferior, salvo as exceções de segmentos intensivos 
em capital e tecnologia. 

Por conta disso, o setor terciário em expansão 
no Brasil termina por comprimir as possibilidades de 
ampliação da produtividade, bem como a própria sus-
tentação da recuperação econômica no longo prazo. Por 
isso, a já longa situação de semiestagnação da renda per 
capita no País tende a perdurar ainda mais no tempo.

O esvaziamento industrial do sistema econômico, 
portador de maior produtividade e melhores empregos, 
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acentua a dependência da geração de postos de traba-
lho no setor de serviços. Estes, entretanto, em geral de 
produtividade rebaixada, empregam a partir de menores 
salários e relações de trabalho informais.

Nesse sentido, há ênfase dos governos neoliberais 
em destravar as reformas desregulatórias de direitos 
sociais e trabalhistas. Acreditam que o rebaixamento dos 
custos de contratação da mão de obra seria funcional ao 
movimento geral da terciarização da economia. 

Acontece que o sentido da expansão de serviços, 
de menor produtividade, remuneração e formalização do 
emprego, sem expansão do sistema econômico, impõe a 
terceirização da economia associada aos serviços prestados 
às famílias ricas. Assim, a concentração da renda tende a 
crescer, favorecendo justamente a expansão de ocupações 
de baixa produtividade, remuneração e formalização. 

Em síntese, é o ciclo vicioso da produção da 
pobreza em meio à reprodução da exclusão social e 
desigualdade da renda, riqueza e poder. 

A precoce e atual transição para a sociedade de 
serviços transcorre de forma contrária à verificada na 
consolidação da sociedade urbana e industrial. Entre 
as décadas de 1930 e 1970, a título de exemplo, houve 
importante deslocamento da população anteriormente 
alocada em setores de baixa produtividade no meio rural 
(subsistência) para o acesso às ocupações situadas na 
produção urbana de maior produtividade.

Esse movimento contribuiu para sustentar o ritmo 
elevado de crescimento econômico, ao mesmo tempo que 
o mercado interno de consumo tornou-se o centro do 
dinamismo nacional. Na atual transição para a sociedade 
de serviços, transcorre movimento de sentido inverso. 

Com a desindustrialização, importante contin-
gente de trabalhadores até então ocupados no sistema 
produtivo de maior produtividade, salário e formali-
zação terminou sendo deslocado pela terciarização da 
economia. Em geral, o setor de serviços a abrigar maior 
parcela de ocupações tem sido o de menor produtividade, 
remuneração e informalidade. 

Além disso, as medidas de corte neoliberal, mais 
recentemente tomadas desde a arbitrária ascensão do 
governo Temer, promovem o desembarque do orçamento 
público de parcela significativa de segmentos empobre-
cidos da população. Além disso, ações governamentais 
têm sido orientadas para o constrangimento de sindicatos 

e à estrutura sindical, descomprometendo a justiça do 
trabalho e esvaziando o movimento social. 

Também a aprovação da Emenda Constitucional 
95, que estabeleceu o congelamento dos gastos públi-
cos não financeiros por 20 anos, exemplifica como o 
gasto público vem sendo comprimido nas políticas de 
saúde, educação, habitação, transporte, entre outros. 
Resumidamente, os efeitos disso já se fizeram apresentar, 
como na saúde ante a volta de doenças definidas, até 
então, como superadas (sarampo, poliomielite e outras) 
e a inflexão da mortalidade infantil. 

Na habitação, emergiu novamente a correlação 
direta entre o corte nos financiamentos do programa 
governamental Minha Casa Minha Vida e a elevação de 
imóveis fechados e de moradores de rua, assim como a 
queda significativa nas atividades e no nível de emprego 
na construção civil em todo o País. No transporte, os 
frequentes aumentos nos preços dos combustíveis 
apontam para a inviabilização do transporte público no 
Brasil, assim como a elevação do gás de cozinha sendo 
enfrentada pelo maior uso do carvão e lenha para fazer 
a alimentação da população de baixa renda. 

Na educação, o esvaziamento dos financiamen-
tos ao ensino superior e a reforma do ensino médio 
são acompanhados do desestímulo de parte dos jovens 
pelo ensino diante do crescimento do desemprego e 
da queda no rendimento familiar, justamente para os 
segmentos populacionais com maior escolaridade. Além 
disso, constata-se que as políticas de austeridade fiscal 
mantiveram desajuste fiscal, ausência do crescimento 
econômico e generalização do desemprego e pobreza. 
Cerca de 40 milhões de brasileiros foram simplesmente 
destituídos da esfera produtiva, sejam quase 28 milhões 
de trabalhadores precarizados em busca permanente 
do emprego, sejam aqueles rebaixados pela condição 
de miséria e vida informal e clandestina. 

Diante do rebaixamento do custo do trabalho e da 
contenção do consumo no mercado interno, o setor ex-
portador melhorou a rentabilidade, enquanto o desajuste 
fiscal favoreceu a lucratividade do rentismo. Também 
foram privilegiadas certas corporações transnacionais 
vinculadas a setores estratégicos, como no setor de pe-
tróleo e gás, infraestrutura e outros. 

Nesse contexto, a força do crime organizado e das 
igrejas assume maiores responsabilidades no atendimento 
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em rede à nova safra de desvalidos produzida pelo proces-
so acelerado de desmontagem das políticas públicas e de 
desconstituição do sistema produtivo nacional. Assim, o 
resultado parece apontar para o fortalecimento da concen-
tração de riqueza, renda e poder combinada à aceleração 
da desigualdade entre minoria privilegiada e maioria de 
trabalhadores precarizados, bem como os novos empobre-
cidos pela exclusão das políticas públicas. 

Para enfrentar a gravidade da situação de uma eco-
nomia semiparalisada, os governos de plantão não apenas 
insistem no mesmo receituário neoliberal como buscam 
radicalizá-lo ainda mais com a retomada do programa de 
privatização e reforma da previdência social. Com isso, 
esperam avançar consideravelmente no desinvestimento 
do setor estatal, promovendo privatização ainda maior do 
que a verificada no governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002), considerada, à época, somente inferior à ve-
rificada durante o desmonte da antiga URSS. 

No caso do sistema público de aposentadoria e 
pensão, o projeto governamental segue a perspectiva ana-
crônica da busca pelo autofinanciamento dos benefícios 
pelos próprios participantes do sistema previdenciário. 
Com isso, a possibilidade de maiores dificuldades para o 
seu acesso e a postergação do seu recebimento, cujo valor 
diminui, tornando-se insuficiente para garantir vida 
digna, aumentando a pobreza e a exclusão na sociedade. 

Considerações finais 

Após a fundamentação descritiva que permitiu 
identificar a mais grave crise do capitalismo bra-
sileiro, pode-se concluir que o País se encontra 

diante de novo ciclo político para a economia nacional. 
Durante as três décadas que sucederam ao fim do período 
autoritário, constituiu-se o ciclo político democrático 
para a economia brasileira com características distintas 
da herança deixada pela ditadura militar-civil. 

A constituição das bases do Estado de bem-estar 
social e a superação da instabilidade monetária pos-
sibilitaram ao País conviver democraticamente, bem 
como enfrentar o problema secular da desigualdade e 
exclusão social. A prevalência do quadro geral de semies-
tagnação da renda per capita nacional em meio ao avanço da 
contaminação rentista, da desindustrialização precoce e da 
terciarização generalizada, o conflito distributivo instalado 
no seio da gestão do fundo público tornou-se crescente a 
tal ponto de levar à derrota das forças que sustentavam o 
ciclo político democrático da economia nacional.

A própria generalização da transição antecipada 
para a sociedade de serviços impulsionou consequências 
graves para a antiga estruturação de classes e frações de 
classes da sociedade urbana e industrial. O enfraqueci-
mento das instituições de representação de interesses 
e o descrédito na política não deixam de favorecer a 
volta de governos arbitrários e de práticas autoritárias.

Ao mesmo tempo que se sustenta a adoção do recei-
tuário neoliberal, o novo ciclo político aberto desde 2016 
não encontra no mercado interno de consumo as forças 
para retirar o País do quadro geral da semiestagnação da 
renda per capita nacional. Para continuar a sustentar o 
rentismo e derrotar o conflito distributivo no fundo público, 
os governos avançam, desde 2016, na destruição das bases 
legais e financeiras que sustentavam o Estado de bem-estar 
social, apostando no aprofundamento da inserção passiva 
e subordinada à globalização neoliberal. 

Para tanto, a inflexão às corporações transnacio-
nais, a promoção da privatização, a venda do patrimônio 
nacional e o desmonte do Estado de bem-estar e corte nos 
gastos públicos constituem características importantes 
do novo ciclo político que emerge na economia nacional. 
Ou seja, o retorno à normalidade histórica de país sem 
democracia substancial, dependência do exterior para 
mover a economia nacional e desigualdade extrema 
entre a população. 
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O sindicato no direito 
brasileiro contemporâneo: 
estrutura, problemas e 
desafios – uma síntese
The union in contemporary Brazilian law: 
structure, problems and challenges – a 
synthesis

Mauricio Godinho Delgado

O presente artigo acadêmico visa analisar o sistema 
sindical no Direito brasileiro, com os aspectos essenciais de 
sua estrutura, seus problemas e seus desafios. O objetivo, 
naturalmente, nos limites propostos para esta reflexão, não 
ultrapassa as fronteiras de uma síntese. 

I - Introdução

Inicialmente, o artigo irá examinar o 
modelo sindical criado no País nas 
décadas de 1930 e 1940, com os seus as-

pectos estruturais característicos, os seus pro-
blemas e os desafios apresentados na época. 
Nesse quadro, o texto apontará os pilares 
do modelo sindical brasileiro tradicional, a 
par do sentido desse modelo sindical que irá 
marcar a História do Brasil de 1930 até 1988. 

Em seguida, o texto buscará elencar as 
transformações democráticas promovidas 
pela Constituição de 1988 no sistema sindical 
oriundo dos anos 1930/1940. Nesse ensejo, 
examinará também as novas mudanças de-
mocráticas induzidas pela Constituição de 
1988, mas subsequentes à sua promulgação, 
tais como as emendas constitucionais pro-
duzidas com foco ou influência na temática 
sindical (de 1999 e de 2004), as convenções 
da Organização Internacional do Trabalho 
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(OIT) ratificadas e com repercussões no sindicalismo 
(de 1991 e de 2011), a par da simbólica Lei das Centrais 
Sindicais, de 2008.  

Por fim, o artigo acadêmico entrará no exame 
específico da crise contemporânea das entidades sin-
dicais e do sindicalismo no País, deflagrada a partir do 
ano de 2016. 

Nessa parte final, o texto abordará, em um pri-
meiro plano, os desafios antigos do sistema sindical 
brasileiro que perseveraram depois da Constituição de 
1988 e ainda não haviam sido resolvidos até o advento 
da crise mais recente do sindicalismo. 

Em um segundo e último plano, nessa mesma 
parte final, o texto estudará a exacerbação da crise das 
entidades sindicais e do sindicalismo no País, acentuada 
pela reforma trabalhista de 2017, com os novos e mais 
profundos desafios antepostos ao sistema sindical na 
presente conjuntura histórica brasileira. 

II - O modelo sindical tradicional: estrutura, 
problemas, desafios (1930/1988)

O sistema trabalhista brasileiro – e, por consequ-
ência, o seu subsistema sindical – era incipiente 
antes da década de 1930 no Brasil, em decorrên-

cia de alguns fatores históricos e estruturais relevantes.
De um lado, prevalecia o amplo predomínio do 

setor agrário na economia do País, segmento em que, 
de maneira geral, é mais lento e demorado o ritmo de 
organização do sindicalismo e mais remoto o alcance 
da legislação trabalhista. 

De outro lado, destacava-se o impressionante de-
sinteresse – senão aversão – dos governos da Primeira 
República (também conhecida pelo epíteto de República 
Velha) com respeito à denominada ‘questão social’, 
circunstância que impedia o surgimento de ampla, di-
versificada e complexa legislação trabalhista no País 
anteriormente à década de 1930.

Vivia-se, no País, na esfera do Direito do Trabalho 
e de suas instituições, em suma, uma fase denomina-
da de ‘manifestações incipientes e esparsas’, em que 
nem o Direito Individual do Trabalho, nem o Direito 

i O enquadramento dessa fase brasileira, que segue de 1888 até 1930, como de ‘manifestações incipientes e esparsas’ encontra-se em Delgado, 
MG. Curso de Direito do Trabalho. 18. ed. São Paulo: LTr; 2019, p. 125-129.

Coletivo do Trabalho (no qual se insere o sindicalismo) 
haviam atingido diversificação, complexidade e densi-
dade bastantes para configurarem um modelo jurídico 
e institucional pleno e estruturado1 i.

1. A ESTRUTURAÇÃO E OS PILARES DO MODELO SINDICAL 
BRASILEIRO

Com a derrubada da República Velha, em outubro 
de 1930, e com o início do Governo Vargas, inúme-
ros diplomas normativos federais foram editados, 

a ponto de o País estruturar, ao longo dos anos 1930 até 
1943 (data de publicação e vigência da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT) um claro sistema trabalhista no 
território brasileiro, constituído de vários pilares, entre 
os quais o sistema sindical. 

Sinteticamente, o sistema trabalhista brasileiro 
arquitetado entre 1930 e 1943 foi resultado de distintos 
fatores convergentes: a) política industrializante e de ur-
banização promovida firmemente pelo Governo Vargas, 
da qual a política trabalhista era uma das dimensões 
mais significativas; b) a necessidade de inclusão eco-
nômica de importante setor da população do País, os 
trabalhadores urbanos – inclusão que fora, nas décadas 
precedentes, bastante negligenciada, senão denegada 
inteiramente; c) a conveniência, para os novos governan-
tes, de proceder à inclusão política desse mesmo setor 
populacional no sistema institucional de poder, como 
mecanismo para atenuar o poder político-institucional 
antes incontrastável da oligarquia agroexportadora de 
café no sistema socioeconômico e político brasileiro, até 
então fielmente acompanhada por seus aliados políticos 
tradicionais; d) a incorporação, pelo imaginário das 
forças políticas vitoriosas na Revolução de 1930, das 
críticas à política trabalhista excludente da República 
Velha, a qual tendia a considerar a questão social como 
uma simples ‘questão de polícia’ – frase atribuída, aliás, 
ao Presidente Washington Luís. Nessa incorporação, 
o novo governo buscou internalizar, rapidamente, no 
Direito do País, boa parte das normas editadas pela OIT, 
entidade multilateral instituída em 1919 pelo Tratado de 
Versalhes e que, até 1930, já havia aprovado cerca de 30 
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Convenções Internacionais do Trabalho, acompanhadas 
do mesmo número aproximado de Recomendações 
Internacionais da OIT2 ii.   

Colocando, porém, em face de razões estritamen-
te metodológicas, o foco do presente artigo acadêmico 
apenas no modelo sindical brasileiro instituído nos anos 
de 1930/40 – e que se preservou sem alterações substan-
ciais até o surgimento da Constituição de 1988 –, cabe se 
apontar o expressivo número de oito importantes pilares 
(ou características) desse modelo sindical. São os seguintes:

a) forte controle administrativo e político do 
Estado sobre as entidades sindicais, mediante o poder 
interventivo expresso e incontrastável do Ministério 
do Trabalho (Mintrab) sobre essas entidades – regra 
jurídica que comprometeu, manifestamente, a presença 
dos princípios da liberdade e da autonomia sindicais no 
território brasileiro até, pelo menos, a Constituição da 
República de 1988iii.

b) participação de dirigentes sindicais em órgãos 
do interior do Estado (por exemplo, representação clas-
sista na Justiça do Trabalho) e no sistema previdenciário 
generalizado nas décadas de 1930/1940 (IAPs – Institutos 
de Aposentadorias e Pensões, de extração profissional, 
tais como o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 
Industriários – Iapi, o Instituto de Aposentadorias e 
Pensões dos Comerciários – IAPC etc.). Tal participa-
ção institucionalizada favorecia o estabelecimento de 
significativos laços de cooptação estatal em face das 
lideranças do sindicalismo. 

c) regra jurídica da unicidade sindical, fixando, 
por lei, a representação das categorias profissionais, 
categorias diferenciadas e categorias econômicas (estas, 
entidades patronais) por uma única entidade sindical 
respectiva, particularmente em primeiro grau.  

d) estruturação dos sindicatos por categorias (ao 
invés de ramos de atividade econômica dos emprega-
dores, por exemplo), quer as categorias profissionais 
e as categorias diferenciadas (estas, referentes aos 

ii Sobre a origem e a evolução do Direito do Trabalho no Brasil, desde 1888 até 1930, e, logo a seguir, nos anos de 1930 a 1943 (data de 
vigência da CLT, que consolidou as inovações legais instituídas a contar de outubro de 1930), a par do período seguido até antes do advento da 
Constituição de 1988, consultar Delgado MG. Curso de Direito do Trabalho. 18. ed. São Paulo: LTr; 2019, p. 125-133.

iii O Ministério do Trabalho recebeu diversas denominações ao longo de 88 anos de história no Brasil, desde o epíteto inicial, de 1930 
(Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio), até o vigente em 2018 (Ministério do Trabalho), passando, ao longo do tempo, por várias outras 
denominações. Neste artigo acadêmico, por razões metodológicas, o órgão ministerial será referido, simplesmente, como Ministério do Trabalho.

trabalhadores), quer as categorias econômicas (estas, 
referentes aos empregadores e empresários). Adotado 
esse critério, desponta a seguinte pirâmide sindical: 
sindicatos, na base; federações, em âmbito estadual ou 
regional; confederações, em âmbito nacional. 

Esclareça-se, a propósito, que esse critério de estru-
turação das entidades sindicais possui concorrentes mais 
eficazes para o sindicalismo no mundo ocidental (como 
ocorrido na Alemanha – que adota o critério dos ramos de 
atividade econômica dos empregadores). Entretanto, o fato 
é que também despontam, no mundo, concorrentes menos 
eficazes ao sindicalismo (como o critério do sindicalismo por 
empresa, que dispersa as entidades sindicais). Não se trata, 
pois, necessariamente de um malefício, em si, para o sistema 
sindical, desde que aperfeiçoado por outros mecanismos 
jurídicos e institucionais.     

e) ausência de previsão legal (o que se interpretava, 
na época, como incompatibilidade jurídica perante o 
sistema sindical fixado em lei) para a organização de 
entidade obreira do tipo central sindical, que ostentasse 
âmbito nacional, de modo a abranger toda e qualquer 
categoria de trabalhadores.

f ) regra jurídica fixadora da contribuição sindical 
legalmente obrigatória em favor do sistema sindical, a ser 
recolhida de todos os participantes da correspondente 
categoria de trabalhadores ou de empregadores.

A respeito dessa característica (ou pilar), está-se 
referindo à contribuição sindical obrigatória de 
origem legal, devida independentemente da atuação 
dos sindicatos no cotidiano laborativo, especialmente 
de sua atuação na negociação coletiva trabalhista. Não 
se está, portanto, censurando a ‘cota de solidariedade’ 
(também denominada de contribuição assistencial, 
contribuição negocial, cota de reforço sindical etc.), 
estabelecida nos instrumentos coletivos negociados 
em decorrência dos ganhos obtidos pela categoria na 
celebração das convenções coletivas e/ou Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACT). Está-se referindo, sim, 
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à contribuição sindical obrigatória, derivada de lei e 
sem correlação com a atuação das entidades sindicais 
na negociação coletiva trabalhistaiv.  

g) desestímulo às negociações coletivas trabalhistas, 
em contraponto ao favorecimento do processo judicial de 
dissídio coletivo para a solução das questões coletivas entre 
sindicatos obreiros e empresas ou sindicatos obreiros e 
categoria econômica (e/ou vice-versa). 

h) restrições acentuadas aos movimentos grevistas, 
não se garantindo, realmente, a greve como um direito 
individual e coletivo amplo e efetivo.      

O conjunto desses oito pilares (ou características) 
– reconheça-se – evidenciava um desapreço da ordem 
jurídica de 1930 até 1988 ao princípio da liberdade sin-
dical, bem como ao princípio da autonomia sindical, 
ambos acentuados pelo Tratado de Versalhes, de 1919, e 
pela novel OIT, inaugurada também em 1919. Depois da 
Segunda Grande Guerra (1939-1945), tal desapreço iria 

iv A Lei das Centrais Sindicais, a propósito, estipulou, em 2008, a necessidade do término da antiga contribuição sindical obrigatória, desde que 
devidamente acompanhado esse término pela regulação da cota de solidariedade (denominada, pela Lei, de ‘contribuição negocial’), verba que 
seja ‘vinculada ao exercício efetivo da negociação coletiva e à aprovação em assembleia geral da categoria’ (art. 7º, Lei nº 11.648, de 31.3.2008).

afrontar igualmente a Declaração de Filadélfia, de 1944, 
da OIT, a par do novo Constitucionalismo Humanista 
e Social desenvolvido na Europa Ocidental em seguida 
ao final da Segunda Guerra.    

2. OS SENTIDOS DO MODELO SINDICAL TRADICIONAL DO 
BRASIL: 1930-1988 

A análise histórica objetiva do modelo sindical 
construído entre 1930 e 1943 no Brasil – modelo 
que foi incrustado no Título V da CLT (‘Da 

Organização Sindical’ – arts. 511 a 610, CLT), vigente 
desde o ano de 1943 – não pode negar que, em seu con-
junto, o sistema demonstrava o óbvio desapreço da então 
ordem jurídica aos princípios da liberdade e autonomia 
sindicais, que constituíam pilares do Constitucionalismo 
Social inaugurado em 1919 na Alemanha, além de pilares 
do novo Direito Internacional do Trabalho, consagrado 
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pela criação da OIT também em 1919v. Depois da Segunda 
Grande Guerra (1939-1945), tal desapreço iria afrontar 
igualmente a Declaração de Filadélfia, da OIT, divulgada 
em 1944, a par do novo Constitucionalismo Humanista 
e Social desenvolvido na Europa Ocidental em seguida 
ao final da Segunda Guerra, a partir das Constituições 
da França (1946), da Itália (1947) e da Alemanha (1949).     

O reconhecimento dessa característica parcial-
mente antidemocrática do modelo sindical brasileiro 
construído nas décadas de 1930/1940 não encerra, 
contudo, a análise dos sentidos do modelo sindical tra-
dicional do Brasil – ao contrário do que afirmam algumas 
vozes analíticas, que se limitam ao exame desses aspectos 
restritivos do sistema sindical brasileiro tradicional.  

Há diversos outros importantes aspectos a serem 
considerados no estudo desse relevante fenômeno social, 
econômico, institucional e jurídico – o sindicalismo e 
as entidades sindicais brasileiras.

Nesse quadro, a legislação regente dos direitos 
individuais e sociais trabalhistas (matéria própria ao 
Direito Individual do Trabalho) e as entidades sindicais 
e o sindicalismo (matéria própria ao Direito Coletivo 
do Trabalho), em si, por sua específica existência, já 
traduziam uma óbvia e decisiva superação do liberalismo 
excludente da República Velha. Por sua própria existên-
cia já significavam a abertura de uma cunha democrática 
e inclusiva nas políticas públicas do Estado brasileiro e, 
se não bastasse, também no padrão unilateral de exer-
cício de poder nas relações empregatícias privadas na 
realidade da economia e da sociedade urbanas. 

A par disso, o fato é que o sindicalismo brasileiro, 
mesmo com as restrições antidemocráticas do modelo 
estruturado nos anos 1930, desempenhou importante 
papel no processo de democratização política, social e 
econômica da sociedade política (o Estado e suas insti-
tuições) e da sociedade civil na História da República. 

Assim, contribuiu, de maneira importante, para a 
resistência democrática, no País, nos períodos de auto-
ritarismo, bem como para a busca de aperfeiçoamentos 
nas políticas públicas e na legislação socioeconômica ao 

v Esclareça-se que o denominado Constitucionalismo Social teve como marcos a Constituição do México, de 1917, e a Constituição da Alemanha 
(Weimar), de 1919. Esclareça-se, ainda, que a OIT foi criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, sendo que, até o final de 1930, já tinha aprovado 
cerca de 30 Convenções Internacionais e 30 Recomendações Internacionais, algumas delas enfatizando princípios que se reportavam, direta ou 
indiretamente, às ideias de liberdade e autonomia sindicais.

longo das quase seis décadas que separam a Revolução de 
1930 e o advento da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

Ademais, contribuiu, no mesmo período, para a 
atenuação do poder econômico empresarial privado nas 
relações empregatícias e para a consequente elevação 
das condições de pactuação e gestão da força de trabalho 
no ambiente da economia e da sociedade. 

Na medida em que a existência e o fortalecimento 
das denominadas instituições sociais intermediárias de con-
traponto ao poder político, econômico e social dominantes 
consistem em elemento crucial para a própria existência 
e desenvolvimento da Democracia, enquanto fenômeno 
histórico e constitucional contemporâneo, as entidades 
sindicais brasileiras e o sindicalismo em geral cumpriram, 
sem dúvida, função importante na construção e/ou resis-
tência democráticas na História da República no Brasil. 

Em suma, de toda maneira, é necessário reco-
nhecer que o movimento sindical, nesses 58 anos de 
estruturação e desenvolvimento (1930 a 1988), passou 
por fases de atuação muito significativas, fases de grandes 
avanços e conquistas, aptas a alcançarem inúmeras van-
tagens e proteções jurídicas para os trabalhadores (o 
Direito Individual do Trabalho construído no País nesse 
período, com seu largo leque de direitos individuais, 
constitui uma prova incontestável desse fato). Tudo isso 
evidencia que, com todos os obstáculos e restrições apre-
sentados, as entidades sindicais (ou, pelo menos, parte 
delas) conseguiram atingir alguns objetivos históricos 
do sindicalismo no mundo ocidental, isto é, elevar as 
condições de contratação e gestão da gestão da força 
de trabalho no mundo socioeconômico, propiciando, 
ademais, patamares mais elevados de cidadania política, 
econômica, social, institucional e jurídica na História do 
Brasil. Basta comparar, afinal, esse período de 58 anos 
com o período histórico precedente a 1930. 

É bem verdade que as fases de grandes avanços 
e conquistas subsequentes a 1943 (data de vigência da 
CLT) aconteceram em contextos macropolíticos mais 
democráticos, como entre 1945/1964, em que as restri-
ções a entidades sindicais foram, na prática, atenuadas 
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pela gestão política prevalecente na época. 
Independentemente dessas reflexões, o fato é que 

apenas a característica alinhada na letra ‘b’ (participação 
de dirigentes sindicais em órgãos do interior do Estado, 
em particular no sistema previdenciário generalizado 
nas décadas de 1930/1940: IAPs) é que sofreu mudanças 
relevantes no período subsequente à década de 1930 até 
o advento da Constituição de 1988. De fato, o Decreto-Lei 
nº 72, de 21 de novembro de 1966, já dentro do regime 
militar e civil autoritário (1964-1985), alterou a estrutura 
do sistema previdenciário, unificando os antigos IAPs 
em um único órgão público federal, o então denominado 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Nesse 
quadro, em conjugação com essa reforma institucio-
nal, eliminou-se a representação classista na gestão do 
sistema previdenciário social brasileiro. 

Os demais pilares do sistema sindical tradicional 
brasileiro, instituído nos anos 1930/40, foram man-
tidos praticamente incólumes até a promulgação da 
Constituição de 19881,2 vi.

 iii - As transformações democráticas promo-
vidas pela Constituição de 1988

A nova Constituição da República, promulgada 
em 5 de outubro de 1988, trouxe, de imediato, 
importantes mudanças no sistema sindical bra-

sileiro, alterando, em pontos cardeais, a sua estrutura. 
Em primeiro lugar, descortinou, pela primeira vez 

na História do Brasil, com clareza, o princípio da liberdade 
sindical e o princípio da autonomia sindical, proibindo, 
expressamente, a intervenção do Estado, via Ministério do 
Trabalho, nas entidades sindicais (art. 8º, I, CF/88). Embora 
o preceito constitucional tenha ‘ressalvado o registro no 
órgão competente’ (o qual é o próprio Mintrab), o fato é 

vi Para estudo mais aprofundado acerca do sistema sindical estruturado a partir da Revolução de 1930 no País, consultar Delgado MG, Delgado 
GN. Coletivo do Trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr; 2017, especialmente em seu Capítulo III, intitulado ‘Sujeitos do Direito Coletivo do Trabalho – O 
Sindicato’, p. 99-187. Consultar também Delgado MG. Curso de Direito do Trabalho. 18. ed. São Paulo: LTr; 2019, p. 125-143. 

vii Há centrais sindicais, como a CUT, que foram criadas antes mesmo da Constituição de 1988, no contexto da redemocratização do País vivenciado 
na década de 1980. Mais recentemente, em 2016, dados do Ministério do Trabalho relativos ao ‘índice de representatividade das centrais sindicais’, 
publicados nos termos da Lei nº 11.648/2008, indicavam a presença de seis centrais sindicais habilitadas a receber parcela da contribuição sindical 
obrigatória (10%), então existente: 1) Central Única dos Trabalhadores –CUT; 2) União Geral dos Trabalhadores – UGT; 3) Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil – CTB; 4) Força Sindical – FS; 5) Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB; 6) Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST. 
Fonte: sítio oficial do Ministério do Trabalho (http://trabalho.gov.br/), acessado em 7.11.2016: ‘Representatividade. Divulgada relação das centrais sindicais 
certificadas para 2016 (/noticias/3202-divulgada-relação-das-centrais-sindicais-certificadas-para-2016)’. In: Delgado MG. Direito Coletivo do Trabalho. 
7. ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 121.

que tal registro não constitui mais a antiga outorga de carta 
sindical, nem permite ao Ministério do Trabalho intervir, 
política e administrativamente, em entidades sindicais, em 
chapas eleitorais, em diretorias sindicais etc. 

Claro que o deferimento ou não do registro sindical 
pode dar ensejo a uma disputa entre duas ou mais entidades 
sindicais, em ação própria perante a Justiça do Trabalho. A 
distinção, porém, reside no fato de não ser mais juridicamen-
te possível o controle administrativo e político do Estado 
sobre as entidades sindicais mediante o poder interventivo 
do Ministério do Trabalho. Em consequência, o antigo 
pilar, arrolado na alínea ‘a’ do item II.1, retro, desapareceu, 
felizmente, da ordem jurídica do País. 

Em segundo lugar, a consagração dos princípios 
da liberdade e autonomia sindicais tornou viável, do 
ponto de vista jurídico, a institucionalização de organi-
zações obreiras do tipo centrais sindicais, com âmbito 
nacional, de modo a abranger toda e qualquer categoria 
de trabalhadores. 

Nesse quadro, despontaram diversas centrais sin-
dicais no País, sem que o Estado questionasse a sua vali-
dade jurídica. Trata-se, pois, de resultado direto dos dois 
princípios jurídicos lançados no art. 8º, I, da Constituição 
de 1988. A propósito, 20 anos depois do surgimento da 
Constituição, foi promulgada a Lei das Centrais Sindicais 
(nº 11.648/2008), institucionalizando a figura jurídica no 
Direito do Trabalho do País2 vii.  

Assim, desde a Constituição de 1988, foi extirpado 
outro antigo pilar do modelo tradicional do sindicalismo, ar-
rolado na alínea ‘e’ do item II.1, retro, deste artigo acadêmico. 

Em terceiro lugar, a Constituição da República 
consagrou os poderes inerentes às entidades sindicais, 
particularmente a função ampla de “defesa dos direitos e 
interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive 
em questões judiciais e administrativas”3 (art. 8º, III, 
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CF/88). Mais do que isso, acentuou ser “obrigatória a 
participação dos sindicatos nas negociações coletivas 
de trabalho”3 (art. 8º, VI, CF/88). 

Com esses preceitos, ao lado de outros (art. 7º, 
VI, XIII e XVI, CF/88), a nova Constituição incentivou, 
firmemente, as negociações coletivas trabalhistas, afas-
tando, com clareza, mais um dos tradicionais pilares do 
sistema sindical provindo da década de 1930 e arrolado 
na alínea ‘g’ do item II.1, retro, deste artigo acadêmico. 

Em quarto lugar, a greve foi reconhecida pela 
Constituição Federal como direito individual e coletivo 
fundamental, rompendo com uma tradição jurídica de 
profundas restrições na História do País. Realmente, dispõe 
o art. 9º, caput, da nº Constituição Federal de 1988 ser 

assegurado o direito de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

exercê-lo e sobre os interesses que devam por 
meio dele defender3.

Embora não se trate, evidentemente, de direito 
absoluto (§§ 1º e 2º do art. 9º, CF/88), sua constitu-
cionalização consagrou uma amplitude jamais vista 
nas constituições precedentes. Nesse quadro, a nova 
Constituição da República eliminou outro tradicional 
pilar do sistema sindical brasileiro provindo da década de 
1930, listado na alínea ‘h’ do item II.1, retro, do presente 
artigo acadêmico. 

Em síntese, considerados os oito importantes pilares 
(ou características) do modelo sindical estruturado cerca de 
seis décadas antes de 1988, a nova Constituição da República, 
em seu texto original, eliminou, de plano, quatro dessas 
características ou pilares. Enfatize-se, se não bastasse, que 
todos esses quatro pilares eliminados se situavam entre 

Operários,  

Tarsila do Amaral, 

1933
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os mais negativos existentes na estrutura tradicional do 
modelo sindical brasileiro.    

O texto constitucional de 1988, entretanto, 
manteve algumas características controvertidas, sob o 
ponto de vista democrático, no sistema sindical do País. 
A mais grave delas (a representação classista na Justiça 
do Trabalho) foi extirpada, 11 anos depois, pela Emenda 
Constitucional (EC) nº 24, de 1999 (a ser examinada 
no item III, logo a seguir). Com isso, em 1999, seriam 
completadas cinco mudanças estruturais no sistema 
sindical tradicional do País, todas claramente na direção 
da democratização e do fortalecimento das entidades 
sindicais e do sindicalismo. 

 IV - As novas transformações democráti-
cas induzidas pela Constituição de 1988: 
emendas constitucionais, Convenções Inter-
nacionais da OIT e lei das centrais sindicais 
(1988-2015)

As quatro importantes mudanças que a Constituição 
de 1988, em seu texto original de 5 de outubro, 
promoveu no sistema sindical brasileiro foram 

seguidas de diversas outras importantes modificações, 
todas seguramente implementadas em virtude do novo 
espírito democrático aberto pela Constituição da República 
Federativa do Brasil. Nessa linha, despontaram duas EC 
distintivas, a de nº 24/1999 e a de nº 45/2004, ambas com 
relevantes efeitos no sistema sindical. 

Também despontaram, no plano do sistema 
sindical, duas novas Convenções da OIT internamente 
ratificadas, a saber, a Convenção nº 135 e a Convenção 
nº 151, ambas da OIT – sem prejuízo da ratificação, 
no período, de outros diplomas internacionais da 
ONU e da OIT com impactos importantes no Direito 
Individual do Trabalho.   

Além disso, dentro da inspiração aberta por esse 
novo espírito democrático, foram promulgados diplomas 
legais importantes com repercussão no Direito Coletivo 
do Trabalho e no sistema sindical: o mais notável deles 
consiste na Lei nº 11.648/2008, que procedeu ao reco-
nhecimento formal das centrais sindicais no País. 

Escapa, naturalmente, ao escopo deste artigo aca-
dêmico analisar os inúmeros outros avanços ocorridos no 
plano do Direito Individual do Trabalho em decorrência 

da Constituição de 1988 até, pelo menos, o ano de 2015. É 
que este texto se circunscreve estritamente a mudanças 
ocorridas no interior do sistema sindical brasileiro. 

1. NOVAS TRANSFORMAÇÕES DEMOCRÁTICAS 
PROMOVIDAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA POR 
INTERMÉDIO DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS: EC Nº 
24/1999 E EC Nº 45/2004

Dentro do espírito democrático da nova 
Constituição da República, duas EC foram 
aprovadas tempos após 1988; e ambas aper-

feiçoaram o sistema sindical brasileiro firmemente 
na direção democrática. Trata-se da EC nº 24, de 
1999, e da EC nº 45, de 2004. 

A EC nº 24, publicada em 10 de dezembro de 
1999, extinguiu a representação classista na Justiça do 
Trabalho, eliminando a presença de representantes de 
empregados e de empregadores, indicados pelas entida-
des sindicais e escolhidos pelos Tribunais do Trabalho, 
no interior do sistema judicial trabalhista. 

Com isso, foi extirpado o último traço relevante 
desse pilar do sistema sindical tradicional oriundo dos 
anos 1930/1940 (participação de dirigentes sindicais 
em órgãos do interior do Estado) e especificamente 
destacado na letra ‘b’ do item II.1 do presente artigo 
acadêmico. 

A EC nº 45, publicada em 31 de dezembro de 
2004, trouxe aperfeiçoamentos ao processo judicial 
trabalhista. Em uma de suas diversas mudanças, con-
feriu novo incentivo à negociação coletiva trabalhista. 

A EC nº 45/2004, esclareça-se, ampliou a com-
petência jurisdicional da Justiça do Trabalho para 
conhecer e julgar lides principais e conexas vincu-
ladas às relações de trabalho, em especial, natural-
mente, com respeito aos temas inerentes à relação de 
emprego. Afastou também, na oportunidade, algumas 
dúvidas interpretativas que se formaram sobre esse 
assunto processual. 

Em tal quadro – colocando-se o foco apenas 
sobre assuntos correlatos à temática sindical –, 
a EC nº 45/2004, ao alterar o texto do art. 114 da 
Constituição, determinou a competência da Justiça do 
Trabalho para processar e julgar as seguintes ações, 
entre outras: as que envolvam exercício do direito de 
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greve (inciso II do art. 114); as ações sobre representação 
sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalha-
dores, e entre sindicatos e empregadores (inciso III do 
art. 114); as ações relativas a penalidades administrativas 
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscaliza-
ção das relações de trabalho (inciso VII do art. 114); os 
mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, 
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua 
jurisdição (inciso IV do art. 114). 

No plano do processo judicial de dissídio cole-
tivo, a EC nº 45/2004, por vias transversas, instituiu 
novo mecanismo incentivador da negociação coletiva 
trabalhista; e o fez mediante restrição processual à 
tradicional amplitude conferida ao dissídio coletivo 
de natureza econômica – processo em que se fixam, 
na sentença normativa, regras e condições aplicáveis aos 
empregados da empresa empregadora ou da categoria 
profissional, em substituição aos ACT e/ou Convenções 
Coletivas de Trabalho (CCT).  

Ao estabelecer o inusitado pressuposto processual 
do ‘comum acordo’ para o ajuizamento do dissídio cole-
tivo de natureza econômica (novo texto do § 2º do art. 
114 da Constituição da República), a EC nº 45/2014 teve 
a intenção de instigar as partes coletivas ao caminho da 
negociação coletiva trabalhista. 

Naturalmente que ajustes teriam de ser feitos 
na jurisprudência trabalhista para que essa instigação 
constitucional produzisse os efeitos desejados pelo 
Legislador Reformador da Constituição. Assim, foi o 
que cumpriu o Tribunal Superior do Trabalho, ao con-
ferir nova redação à sua Súmula 277, em setembro de 
2012, determinando que as cláusulas normativas de 
ACT e de CCT integrariam os contratos empregatícios 
e somente poderiam ‘ser modificadas e suprimidas 
mediante negociação coletiva de trabalho’. Trata-se 
da ultratividade relativa, meramente temporária, do 
conteúdo normativo de ACT e CCT – até que surja novo 
diploma coletivo negociado. Com isso, os empregadores 
passaram a ser instigados à negociação coletiva, como 
meio para alcançarem alterações que entendessem ne-
cessárias no documento coletivo negociado vigorante 
(ao passo que os trabalhadores tenderiam a se manter 
instigados à negociação em face do interesse contínuo 
ostentado quanto ao alcance de algum percentual de 
reajuste salarial anual).  

Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF), em 
decisão liminar em ação constitucional (Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 
323-DF), prolatada em outubro de 2016, determinou a 
suspensão da nova redação da Súmula 277 do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). Pouco tempos depois, a Lei 
da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017, publicada 
em 14 de julho de 2017 e vigente desde 11 de novembro 
de 2017) iria inserir, na CLT, regra em direção similar 
à da ordem ministerial prolatada. É o que determina, 
desse modo, o novo § 3º do art. 614 da CLT: “Não será 
permitido estipular duração de convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, ‘sendo 
vedada a ultratividade’”4 (grifo acrescido).  

Nesse novo quadro jurídico resultante, já sem a 
ultratividade meramente relativa de ACT e CCT, o fato 
é que diminuiu bastante o interesse do empregador em 
realizar a negociação coletiva trabalhista, em vista da 
enorme vantagem que lhe foi assegurada no referente 
ao desaparecimento, em certa data prefixada, de todo 
o conteúdo do documento negociado então vigorante. 
Ademais, tal circunstância negativa combina-se, despro-
porcionalmente, com a substancial restrição processual 
surgida em 2004, concernente ao novo obstáculo para 
o manejo, pelo sindicato de trabalhadores, do caminho 
alternativo judicial do dissídio coletivo de natureza eco-
nômica (o pressuposto processual peculiar do ‘comum 
acordo’ para o ajuizamento da ação coletiva). O soma-
tório dos dois obstáculos em favor de uma única parte 
coletiva – no caso, a parte empresarial – abala, sem 
dúvida, o princípio constitucional da equivalência entre 
os contratantes coletivos, a par do princípio constitu-
cional da igualdade em sentido material2.   

2. NOVAS TRANSFORMAÇÕES DEMOCRÁTICAS INDUZIDAS 
PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS DA OIT SOBRE DIREITO COLETIVO DO 
TRABALHO RATIFICADAS PELO BRASIL  

No novo contexto democrático aberto pela 
Constituição de 1988, foram ratificadas 
pelo Estado brasileiro duas Convenções 

Internacionais do Trabalho aprovadas pela OIT, ambas 
com influência direta na temática sindical. 

Tais diplomas normativos internacionais são a 
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Convenção nº 135, que trata da Proteção de Representantes 
de Trabalhadores (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 
86, de 1989, entrando em vigor em 18 de maio de 1991) e a 
Convenção nº 151, que trata do Direito de Sindicalização e 
Relações de Trabalho na Administração Pública (ratificada 
pelo Decreto Legislativo nº 206, de 2010, com vigência a 
partir de 15 de junho de 2011)2. 

A Convenção nº 135 da OIT, abordando a proteção 
de representantes de trabalhadores, vigorante desde 
maio de 1991 no Brasil, acentua, entre outros aspectos, 
garantias jurídicas aos indivíduos que, no interior da 
empresa ou do estabelecimento empresarial, realizem 
a representação dos respectivos trabalhadores, quer por 
vinculação aos correspondentes sindicatos obreiros, 
que se trate de outros tipos de representantes eleitos. 

 A esse respeito, pontue-se que o conceito consti-
tucional de Estado Democrático de Direito, inaugurado 
no constitucionalismo brasileiro pela Constituição de 
1988, determina que o processo de democratização a ele 
inerente abranja também a sociedade civil e suas insti-
tuições, ao invés de apenas as instituições estatais. Nessa 
medida, a representação sindical dentro das empresas, a 
par de outras representações de trabalhadores, se houver, 
com proteções jurídicas efetivas, são elementos também 
essenciais à concretização do Estado Democrático de 
Direito objetivado pela Constituição de 19885 viii. 

A Convenção nº 151 da OIT, por sua vez, ratificada e 
vigorante no Brasil pouco mais de 20 anos após o advento 
da Constituição da República, acentua, entre outros 
aspectos, medidas voltadas a garantir a democratização 
das relações de trabalho no âmbito da administração 
pública, quer relativamente ao direito de sindicalização 
e à liberdade e autonomia das entidades sindicais, quer 
no tocante ao direito à negociação coletiva trabalhista 
nesse segmento específico da vida institucional dos 
Estados subscritores da Convenção. 

Naturalmente que se sabe que a Constituição Federal 
de 1988 fixa limites objetivos à concessão de vantagens eco-
nômicas e jurídicas aos servidores públicos da administração 

viii O conceito de Estado Democrático de Direito é formado por um tripé, composto pelos seguintes pilares: a pessoa humana, com sua dignidade; a 
sociedade política, concebida como democrática e inclusiva; e a sociedade civil, também concebida como democrática e inclusiva. Nessa medida, 
esse conceito de Estado apresenta clara distância e inovação perante as concepções vigorantes nas fases anteriores do constitucionalismo. Sobre 
esse tripé conceitual estruturante do Estado Democrático de Direito, consultar Delgado MG. Constituição da República, Estado Democrático de 
Direito e Direito do Trabalho. In: Delgado MG, Delgado GN. Constituição da República e Direitos Fundamentais – dignidade da pessoa humana, 
justiça social e Direito do Trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 44-48.

direta, indireta e fundacional. Tais limites encontram-se 
estabelecidos por um conjunto de princípios constitucionais 
convergentes, tais como o da iniciativa legislativa especí-
fica, o da legalidade e o da simetria entre os entes estatais 
de Público. De toda maneira, respeitados os princípios e 
regras estipulados na Constituição, mantém-se franque-
ado certo espaço ao aperfeiçoamento das relações entre 
servidores públicos e respectivas entidades estatais, mesmo 
que de Direito Público – espaço este em que pode atuar a 
Convenção 151 da OIT. 

3. NOVAS TRANSFORMAÇÕES DEMOCRÁTICAS INDUZIDAS 
PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: A LEI DAS CENTRAIS 
SINDICAIS  

No plano do sistema sindical, despontou impor-
tante diploma normativo que institucionalizou, 
expressamente, as centrais sindicais na ordem 

jurídica do País. Enfatize-se, de todo modo, que a pre-
sença e a atuação dessas entidades já se encontravam 
plenamente asseguradas pelos princípios da liberdade 
sindical e da autonomia das entidades sindicais inseridos 
na Constituição de 1988. 

A Lei nº 11.648, de 31 de março de 2008, procedeu 
ao “reconhecimento formal das centrais sindicais”6 
(ementa do diploma legal). Para o diploma legal, consis-
tem em atribuições e prerrogativas da central sindical: 

I - coordenar a representação dos trabalhadores por 
meio das organizações sindicais a ela filiadas; II - 
participar de negociações em fóruns, colegiados de 
órgãos públicos e demais espaços de diálogo social 
que possuam composição tripartite, nos quais este-
jam em discussão assuntos de interesse geral dos 
trabalhadores6 (art. 1º, I e II, Lei nº 11.648/08). 

Nesse reconhecimento, a nova lei não estendeu às 
centrais, contudo, o poder de celebrar negociações cole-
tivas trabalhistas – que se mantém reservado às entidades 
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tradicionais do sistema sindical (art. 1º, caput, I e II, Lei 
nº 11.648). Relembre-se, a propósito, que a Constituição 
da República considera “obrigatória a participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho”6.   

Esclareça-se que as centrais sindicais que alcança-
rem os requisitos mínimos de representatividade fixados 
na Lei nº 11.648/2008, conforme aferição periódica feita 
pelo Ministério do Trabalho, é que poderão receber a 
sua parcela de contribuição sindical obrigatória, no 
importe de 10% dessa verba (art. 589, II, ‘b’, da CLT, na 
época alterado pela Lei nº 11.648/08). 

Com a reforma trabalhista implementada pela 
Lei nº 13.467/2017, vigente desde 11 de novembro de 
2017, desapareceu a obrigatoriedade dessa contribuição 
sindical (que se tornou meramente voluntária), desa-
parecendo também, na prática, essa volumosa fonte 
de custeio das centrais sindicais.  

V - A crise contemporânea dos sindicatos no 
Brasil (2016/2019): desafios antigos e novos  

A crise contemporânea vivida pelo sistema sin-
dical e pelo sindicalismo brasileiros, situada 
no período que se deflagra a partir do ano de 

2016, deve ser examinada a partir de dois enfoques com-
binados: de um lado, os desafios antigos já existentes 
no sistema sindical do País, que foram minorados pela 
Constituição de 1988 ou que surgiram após a sua pro-
mulgação, exacerbando-se na fase histórica mais recente, 
despontada em 2016; de outro, o processo recente de 
exacerbação da crise dos sindicatos no Brasil, caracte-
rizada pela presença da reforma trabalhista há pouco 
aprovada (Lei nº 13.467/2017) e pelos novos desafios 
antepostos ao sindicalismo na vida social, econômica, 
política e institucional brasileira. 

É o que será estudado, de maneira sequencial, nos 
subitens V.1 e V.2 deste artigo acadêmico. 

1. A CRISE CONTEMPORÂNEA DOS SINDICATOS NO 
BRASIL: DESAFIOS ANTIGOS  

Conforme observado neste artigo acadêmico, a 
Constituição de 1988 propiciou enorme aperfei-
çoamento no sistema sindical brasileiro, em de-

corrência das modificações que, direta ou indiretamente, 

realizou em sua estrutura e modo de operação a partir 
de cinco de outubro de 1988. 

Entretanto, não solucionou todos os problemas 
inerentes a esse sistema naturalmente. De fato, algumas 
distorções permaneceram mesmo sob a vigência da nova 
Constituição – as quais serão aqui, neste item V.1 agora 
abordadas, ainda que sinteticamente. 

Ao lado disso, por interpretação disfuncional do 
espírito e normas constitucionais, ao longo desse tempo, 
o País acabou assistindo, nessa fase pós-1988, ao surgi-
mento e agravação de uma tendência de pulverização do 
sindicalismo, mediante o fracionamento de parte impor-
tante dos grandes sindicatos anteriormente existentes. 

Tais aspectos disfuncionais à ideia de um sistema 
sindical forte, consistente e resiliente – como é de inte-
resse de um real Estado Democrático de Direito – iriam 
repercutir de modo ainda mais intenso e negativo no 
contexto da grave crise conjuntural que passou a ser 
enfrentada pelas entidades sindicais e pelo sindicalismo 
brasileiro a contar do período iniciado no ano de 2016. 

Passa-se, pois, à análise desses quatro desafios 
do sistema sindical do Brasil, já percebidos antes da 
profunda crise deflagrada em 2016 e anos seguintes. 
Tais antigos desafios tenderam a se aprofundar ainda 
mais nessa crise recente do sindicalismo.  

O primeiro desses desafios reside na estrutura 
sindical. Conforme se sabe, a Constituição de 1988, não 
obstante efetivando os princípios da liberdade sindical 
e da autonomia das entidades sindicais no País, decidiu, 
soberanamente, manter a estrutura das entidades sindicais 
à base das categorias profissionais e/ou categorias dife-
renciadas (além das categorias econômicas) e à base do 
unitarismo organizacional dessas entidades – ao menos 
as entidades de primeiro grau, os chamados sindicatos 
únicos (unicidade sindical), com base territorial mínima 
de um município (art. 8º, incisos I e II, combinados). 

Certamente, a intenção constitucional de 1988 foi a 
de fortalecer os sindicatos, evitando a sua pulverização, 
o seu fracionamento, em face do novo contexto histórico 
de amplas liberdade e autonomia sindicais. Decidiu 
a Constituição que a democracia sindical deveria ser 
resolvida internamente em cada sindicato, sem o risco 
da pulverização das entidades sindicais com o advento 
do Estado Democrático de Direito. 

Não foi, entretanto, o que aconteceu. A partir 
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da hegemonia de uma vertente interpretativa no campo 
jurisdicional do TST e do STF, além do campo adminis-
trativo do Ministério do Trabalho, firmou-se a compreen-
são de que os pleitos de desmembramento de sindicatos 
(processos que se tornaram numerosos desde a década de 
1990, aliás) deveriam ser resolvidos à base de um suposto 
critério ou princípio da especialização, oriundo do Direito 
Civil – circunstância que facilita e até mesmo estimula o 
fracionamento dos sindicatos brasileiros. Ou seja, ao invés 
de se perfilar por um critério que garantisse o fortaleci-
mento das entidades sindicais, denominado de princípio 
(ou critério) da agregação, mais adequado às características 
históricas e estruturais das entidades sindicais e do espírito 
constitucional de 1988, na clara direção de fortalecer – ao 
invés de enfraquecer – o sindicalismo e suas entidades no 
País, preferiu-se, lamentavelmente, adotar o censurável 
critério ou princípio da especialização.  

Hegemônico o critério da especialização na interpre-
tação jurisdicional e administrativa, tornou-se irreprimível 
a tendência de apartamento, separação, pulverização e 
inevitável enfraquecimento das entidades sindicais de pri-
meiro grau – os sindicatos ‘únicos’ – no Brasil.   

Nesse contexto, em 2016, segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), havia o incrível 
número de 10.817 sindicatos de trabalhadores no País 
(organizações sindicais obreiras de primeiro grau), sem 
contar as demais entidades sindicais existentes. No 
conjunto, agregando-se as entidades de trabalhadores 
de segundo grau (federações) e terceiro grau (confe-
derações), além de toda a pirâmide sindical patronal 
(sindicatos, federações e confederações), havia, em 2016, 
16.491 entidades sindicais no Brasil7 ix.

Portanto, em vez de os sindicatos ampliarem a sua 
base de representação, por muito além do município 
(base mínima exigida pela Constituição – art. 8º, II, in 
fine, CF/88) – como meio de se fortaleceram e elevarem 

ix Os dados sobre o sistema sindical brasileiro eram divulgados, regularmente, pelo Ministério do Trabalho em seu sítio oficial. Toma-se como 
fonte, neste artigo acadêmico, de todo modo, texto elaborado, em 2016, pelo organismo oficial federal Ipea a partir de dados do Ministério do 
Trabalho.

x Por exemplo, em contraponto à existência de um único sindicato de trabalhadores em restaurantes, churrascarias, pizzarias, lanchonetes, 
empresas fornecedoras de alimentação rápida ao público e quaisquer outras entidades empresariais similares, passou-se a ter, na mesma base 
territorial, um sindicato de trabalhadores em restaurantes, outro sindicato de trabalhadores em lanchonetes, outro sindicato de trabalhadores em 
pizzarias, outro sindicato de trabalhadores em empresas de fast foods etc. O enfraquecimento sindical, nesse quadro, é simplesmente manifesto.

xi Dez por cento da contribuição sindical obrigatória era ainda direcionada para a União, por meio da Conta Especial Emprego e Salário, segundo 
os dispositivos legais supramencionados.

a sua representatividade –, o fato é que, nos últimos 30 
anos, os sindicatos passaram a se dividir, a se multiplicar, 
fundados em alguma peculiaríssima especificidade das 
novas entidades surgidasx. 

O segundo desses desafios reside no custeio sindical 
(ou financiamento das entidades sindicais). A contri-
buição sindical obrigatória, oriunda do sistema sindical 
tradicional das décadas de 1930/40, sem dúvida, garantia 
um custeio relevante para o conjunto do sistema sindical 
brasileiro, uma vez que os seus valores eram divididos da 
seguinte maneira, considerada a pirâmide sindical dos 
trabalhadores: 60% para o respectivo sindicato; 15% para 
a respectiva federação; 5% para a confederação corres-
pondente; 10% para a central sindical; 10% para a União, 
por intermédio da ‘Conta Especial Emprego e Salário’ 
(art. 589, II, alíneas ‘a’ até ‘e’ e §§ 1º e 2º, da CLT – até 
mudança introduzida pela Lei nº 13.467/2017, eliminando 
a obrigatoriedade da contribuição celetista)xi.    

Entretanto, essa contribuição tinha o grave defeito de 
estimular a criação de sindicatos sem densidade de filiados, 
com parca representatividade real, sendo, inclusive, um dos 
fatores que induzia à crescente pulverização das entidades 
sindicais nas últimas três décadas. Ciente das ponderadas 
críticas a essa antiga contribuição sindical celetista, a Lei 
das Centrais Sindicais incentivou a sua eliminação ao longo 
do tempo (respeitada certa fase de transição, obviamente), 
acompanhada da institucionalização legal de outro tipo de 
recolhimento, a contribuição negocial (também denominada 
cota de solidariedade) paga por todos os trabalhadores com-
ponentes da categoria (no caso de CCT) ou da empresa (no 
caso de ACT) se celebrada a negociação coletiva trabalhista 
e inserida tal regra, após aprovação assemblear, no interior 
do respectivo documento coletivo negociado (CCT ou 
ACT). É o que, equilibradamente, estipula o art. 7º da 
Lei nº 11.648/2008 (Lei das Centrais Sindicais), ao fixar 
que os arts. 578 a 610 da CLT (preceitos que regulavam 
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a contribuição sindical obrigatória, em sua forma tradi-
cional) irão vigorar 

até que a lei venha a disciplinar a ‘contribuição ne-
gocial’, vinculada ao exercício efetivo da negociação 
coletiva e à aprovação em assembleia geral da cate-
goria6 (art. 7º, Lei nº 11.648/08; grifo acrescido).  

A reforma trabalhista, porém, simplesmente extirpou 
a obrigatoriedade da contribuição regulada pelos arts. 578 
a 610 da CLT, sem qualquer fase de transição. Além disso, 
lançou dispositivo expresso proibindo a cobrança generali-
zada de contribuição sindical dos trabalhadores integrantes 
da categoria ou empresa no respectivo documento coletivo 
negociado (art. 616, B, inciso XXVI, CLT, inserido pela Lei 
nº 13.467/2017). O assunto será, a propósito, retomado mais 
à frente, no item V.2, assim intitulado: ‘A Exacerbação da 
Crise dos Sindicatos no Brasil: a reforma trabalhista de 2017 
e os novos desafios do sindicalismo’.

O terceiro desses desafios reside nas garantias 
sindicais. A Constituição de 1988 (art. 8º, caput e incisos 
I, III e VIII, CF), somada aos preceitos da Convenção 
98 da OIT (que trata do direito de sindicalização e da 
negociação coletiva trabalhista) – vigente no País desde 
1953 – e da Convenção 135 da OIT (que trata da proteção 
aos representantes de trabalhadores) – vigente no Brasil 
desde 1991–, a par de dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho (por exemplo, art. 522 c./c. art. 543; art. 
659, X, todos da CLT), em seu conjunto, ofertam razoá-
veis garantias às entidades sindicais e ao exercício das 
atribuições das entidades componentes do sindicalismo. 

Entretanto, há aperfeiçoamentos evidentemente 
necessários. Entre estes, conta-se a circunstância de 
assegurar as garantias sindicais apenas a sete dirigentes 
titulares e a sete dirigentes suplentes das entidades sin-
dicais (Súmula 369, II, TST), sem consideração ao prin-
cípio constitucional da proporcionalidade, de maneira a 
alargar esse número nos casos de sindicatos nacionais, 

xii Campos AG. Op. cit., p. 12. Registre-se que uma taxa nacional de sindicalização de 16,9% de Trabalhadores, segundo o estudo mencionado, 
mostra-se superior ao índice característico de países importantes como França (7,7%), Coreia (10,1%), Estados Unidos (10,8%), Índia (12,8%) e 
Chile (15,0%). In: Campos A G. Op. cit., p. 13. De acordo com o mesmo estudo, mostra-se similar à taxa de outros países importantes comparáveis: 
Espanha (16,9%); Austrália (17,0%); Alemanha (17,7%); Japão (17, 8%). In: loc. cit. Por fim, mostra-se bem inferior aos índices evidenciados por 
outros países comparáveis: Reino Unido (25,7%); Rússia (27,8%); Canadá (29,4%); África do Sul (29,6%); Argentina (30,4%); Itália (37,3%); 
China (42,6%). In: loc. cit. O autor, entretanto, não explicita os níveis de sindicalização verificados nos quatro países nórdicos, em que se conhece 
serem elevados o prestígio e a representatividade do sindicalismo.

regionais ou estaduais, dotados de enorme base territo-
rial e grande número de trabalhadores representados.   

Ademais, a jurisprudência não tem considerado 
aplicável a garantia especial de emprego aos membros 
do conselho fiscal das entidades sindicais, bem como 
aos delegados sindicais, mesmo se eleitos. 

Por fim, o combate às condutas antissindicais ainda 
é incipiente no País. A compreensão de que as entida-
des sindicais e o sindicalismo são componentes funda-
mentais do Estado Democrático de Direito arquitetado 
pela Constituição da República ainda não se encontra 
firmemente sedimentada no imaginário da população 
brasileira e das instituições estatais responsáveis pelo 
cumprimento da ordem jurídica do País. 

O quarto desses desafios reside na democracia sindi-
cal. Embora haja exemplos admiráveis de entidades sindicais 
de sólida tradição democrática – pelo menos nas últimas 
décadas, sob impulso da redemocratização do Brasil e do 
espírito democrático da Constituição da República promul-
gada em 1988 –, o fato é que há vulnerabilidades concretas 
nessa esfera temática. São conhecidas as dinastias familiares 
que dominam certas entidades sindicais existentes no País, 
comprometendo o papel democrático essencial dessas 
entidades da sociedade civil. 

Por outro lado, a representatividade dos entes sindi-
cais no Brasil não é exatamente exemplar. Embora, nesse 
quesito, o País não se situe entre os piores do globo – con-
siderados países razoavelmente comparáveis –, a sua taxa 
média de sindicalização, entre 2012 e 2014 (período tem-
poral tomado para o cálculo comparativo), é de somente 
16,9% dos trabalhadores, segundo estudo realizado por 
André Gambier Campos, do Ipea, em dezembro de 20167. 
Conforme o autor, trazendo tal percentual de 16,9% para 
o ano de 2016 (para simples fins de visualização), isso sig-
nificaria um conjunto de 17,3 milhões de pessoas em um 
universo de 107.169 milhões de trabalhadores7 xii.

Entre os fatores que fustigam, negativamente, os 
índices de sindicalização no País podem ser arrolados 
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os seguintes: a pulverização das entidades sindicais de 
primeiro grau ocorrida nas últimas três décadas; a gene-
ralização da terceirização trabalhista também acontecida 
no mercado empresarial e de trabalho brasileiro; a pro-
pagação e o fortalecimento da ideologia ultraliberal no 
País, com o seu extremado discurso antissindicalista; as 
práticas antissindicais correntes na realidade brasileira. 

A par disso, também não se desconhece a dificul-
dade que o sindicalismo tem ostentado em incorporar 
um segmento fundamental da população brasileira e 
da maioria das categorias profissionais: as mulheres 
trabalhadoras. Outrossim, essa parca incorporação de 
cerca de metade da força de trabalho do País certamente 
responde pela insuficiente representatividade que o 
sindicalismo ostenta na realidade brasileira (16,9%, na 
média, do total de trabalhadores, em torno de 2014). 
A presença crescente das mulheres nas instituições, 
conforme se sabe, comprovadamente contribui para 
a melhor inserção social e representatividade dessas 
instituições, além de incrementar o seu aperfeiçoamento. 
Não é por outra razão que os países mais desenvolvidos 
do capitalismo, no plano conjugado econômico, social, 
institucional e cultural, caracterizam-se por serem so-
ciedades políticas e sociedades civis em que as mulheres 
ostentam importante participação nas instituições e 
nas instâncias decisórias – tal como acontece nos mais 
bem-sucedidos Estados de Bem-Estar Social europeus8-10. 

2. A EXACERBAÇÃO DA CRISE DOS SINDICATOS NO 
BRASIL: A REFORMA TRABALHISTA DE 2017 E OS NOVOS 
DESAFIOS DO SINDICALISMO  

Nos últimos três anos, aprofundou-se a crise das 
entidades sindicais e do sindicalismo no País. Os 
antigos desafios se agravaram e novos desafios 

surgiram – no somatório, provocando a exacerbação da 
crise do sistema sindical no Brasil. 

De fato, em seguida à derrubada, em 2016, do 
governo democraticamente eleito em 2014, os novos 
governantes passaram, entre outras políticas públicas, 
à elaboração de uma reforma trabalhista no Direito 
brasileiro. O projeto de lei do Poder Executivo foi 
enviado ao Parlamento em dezembro de 2016, dando 
origem, na Câmara dos Deputados, a um substitutivo 
do relator, sumamente maior e mais diversificado 

em termos de regras legais. Rapidamente aprovado 
na Câmara e, logo a seguir, no Senado Federal (neste 
caso, sem qualquer mínima alteração), o substitutivo 
transformou-se na Lei nº 13.467, promulgada em 13 
de julho de 2017, com vigência a partir de 11 de no-
vembro de 2017.   

O diploma legal reformista produziu mais de 
uma centena de substantivas alterações no Direito 
do Trabalho, considerados as suas esferas fundamen-
tais: individual, coletiva e processual. Alterações de 
enorme impacto a propósito. 

No campo do sistema sindical brasileiro, situado 
dentro do Direito Coletivo do Trabalho – objeto do 
presente artigo acadêmico –, as principais mudanças 
situaram-se nos seguintes quatro principais assuntos: 
a) regras relativas ao custeio das entidades sindicais 
(financiamento sindical); b) regras alusivas à nego-
ciação coletiva trabalhista; c) regras concernentes 
ao afastamento e/ou atenuação do papel histórico 
dos sindicatos como instituição protetiva dos tra-
balhadores integrantes de sua respectiva categoria 
profissional; d) regras referentes à representação dos 
empregados na empresa. 

No que tange às regras relativas ao custeio das 
entidades sindicais, a Lei nº 13.467, vigorante desde 
11 de novembro de 2017, eliminou a obrigatoriedade 
da contribuição sindical obrigatória regulada pelos 
arts. 578 a 610 da CLT. Essa eliminação produziu 
efeitos plenos já no início do ano de 2018, período 
em que essa antiga contribuição sindical imperativa 
seria recolhida pelos empregadores, após descontada 
na folha de pagamento obreira. 

Conforme já discorrido neste artigo acadêmi-
co, a contribuição sindical obrigatória, oriunda do 
sistema sindical tradicional das décadas de 1930/40, 
garantia um custeio relevante para o conjunto do 
sistema sindical brasileiro, uma vez que os seus 
valores eram divididos por toda a pirâmide sindical 
dos trabalhadores, como anteriormente referido.

Ora, tratando-se de verba existente há mais de 
70 anos no sistema sindical brasileiro, financiando 
todas as instituições do sindicalismo (sindicatos; 
federações; confederações; centrais sindicais), era 
justo, adequado e proporcional que o novo diploma 
jurídico fixasse um período ou uma sistemática de 
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transição – tal como determinado, aliás, expressa-
mente, pela Lei nº 11.648, de 2008 (a Lei das Centrais 
Sindicais). O diploma normativo de 2008, conforme 
exposto, asseverava que a antiga contribuição sindical 
obrigatória deveria existir apenas 

até que a lei venha disciplinar a ‘contribuição nego-
cial’, vinculada ao exercício efetivo da negociação co-
letiva e à aprovação em assembleia geral da catego-
ria6 (art. 7º da Lei nº 11.648/2008; grifo acrescido). 

A contribuição negocial referida pela Lei das 
Centrais Sindicais, a propósito, é também conhecida 
como cota de solidariedade ou contribuição assistencial.   

Entretanto, a Lei nº 13.467/2017 fez o inverso. Não 
apenas extinguiu, de imediato, a obrigatoriedade da con-
tribuição sindical celetista regida pelos arts. 578 a 610 da 
Consolidação, como também vedou, explicitamente, salvo 
expressa e prévia anuência do trabalhador, “qualquer co-
brança ou desconto salarial estabelecidos em convenção 
coletiva ou acordo coletivo do trabalho”4 (inciso XXVI, in 
fine, do novo art. 611-B da CLT). 

Com esses termos drásticos, sem prever qualquer 
critério de transição e sem fixar a institucionalização 
legal da contribuição negocial (cota de solidariedade), 
a Lei nº 13.467/2017 inviabilizou a existência ou, pelo 
menos, a atuação eficiente de grande parte das entidades 
sindicais obreiras do Brasil.

Esse inusitado rigorismo legal, se não bastasse, 
foi agravado pela Medida Provisória nº 873, de 1º de 
março de 2019, que chegou ao paroxismo de eliminar a 
possibilidade de as empresas efetuarem o recolhimen-
to e repasse de qualquer tipo de contribuição sindical 
para as entidades sindicais (mesmo as contribuições 
expressamente consensuais), impondo exclusivamente 
ao trabalhador o ônus de realizar, pessoalmente, ‘por 
meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico’, 
qualquer um desses recolhimentosxiii.      

No que concerne às regras relativas à negociação 
coletiva trabalhista, a Lei nº 13.467/2017 ampliou os 
poderes das convenções coletivas e dos acordos coletivos 
de trabalho em direção a matérias e regulações inclusive 

xiii A MPr. nº 873/2019 alterou diversos artigos da CLT (arts. 545, 578, 579, 579-A e 582), revogando ainda o parágrafo único do art. 545 da 
Consolidação, a par da alínea ‘c’ do caput do art. 240 da Lei nº 8.112/1990.

prejudiciais aos trabalhadores, estipulando, se não 
bastasse, a prevalência das regras de ACT e CCT 
sobre a própria lei (caput do novo art. 611-A da CLT, 
a par de diversos de seus 15 incisos – a saber, por 
exemplo, incisos I, V, VIII e XII). O diploma legal 
também procurou afastar a conexão entre as regras 
sobre duração do trabalho e intervalos trabalhistas 
do espectro de atuação das normas de saúde, higiene 
e segurança do trabalho, alargando as possibilidades 
flexibilizatórias dos instrumentos coletivos negocia-
dos nessa importante temática trabalhista (parágrafo 
único do novo art. 611-B da CLT).   

O que pode ter parecido, em um primeiro 
momento, para certa fração dos sindicalistas brasi-
leiros, como um fortalecimento jurídico da negociação 
coletiva trabalhista, na verdade desponta como um 
conduto para o afastamento das entidades sindicais de 
seus objetivos históricos, que consistem na elevação 
das condições de vida e trabalho dos trabalhadores na 
economia e na sociedade. O novo direcionamento legal 
desponta também como um caminho para o desres-
peito a normas imperativas provindas de Convenções 
Internacionais da OIT e da Constituição da República 
Federativa do Brasil – a qual, aliás, manifestamente 
incorpora o princípio jurídico da norma mais favorá-
vel em seu art. 7º, caput, amplamente desconsiderado 
pela Lei da Reforma Trabalhista. Ora, transmutar a 
negociação coletiva trabalhista em um instrumento 
para a diminuição do patamar civilizatório mínimo 
estabelecido em favor dos trabalhadores por normas 
imperativas estatais não parece, efetivamente, um 
fortalecimento da negociação coletiva sindical, porém 
o seu desvirtuamento, a sua descaracterização.  

No que diz respeito às regras concernentes 
ao afastamento e/ou atenuação do papel histórico 
dos sindicatos como instituição protetiva dos tra-
balhadores integrantes de sua respectiva categoria 
profissional, a Lei nº 13.467/2017, vigorante desde 
11 de novembro do mesmo ano, explicitou vários 
preceitos nessa direção. 

Assim, por exemplo, eliminou a assistência 
sindical nas rescisões de contratos de trabalho com 
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prazo superior a um ano, afastando o sindicato do 
aconselhamento e tutela ao trabalhador em instante 
crucial de sua vida profissional – o término do con-
trato de trabalho. A par disso, o momento rescisório 
fornece à entidade sindical informações importantes 
sobre práticas adotadas na empresa, subsidiando a 
atuação sindical em outros momentos e contextos.   

Ainda ilustrativamente, o novo diploma legal 
equiparou as dispensas individuais às dispensas plúri-
mas e, inclusive, às dispensas coletivas, enfatizando ser 
desnecessária a intervenção sindical em qualquer dessas 
rupturas contratuais, inclusivas nas dispensas em massa 
provocadas pelas empresas (novo art. 477-A da CLT). 

Também a título ilustrativo, o novo diploma 
jurídico lavrou a permissão para a celebração de termo 
de quitação anual de obrigações trabalhistas, entre 
empregados e empregadores, perante o sindicato 
dos empregados da categoria profissional (novo art. 
507-B da CLT), não obstante vigente a plenitude do 
poder empregatício ao longo do cumprimento do 
contrato de trabalho. 

No que tange às regras relativas à representação 
dos empregados na empresa, a Lei nº 13.467, vigente 
desde 11 de novembro de 2017, estruturou o instituto 
jurídico da comissão de representação dos emprega-
dos na empresa, por meio dos novos arts. 510-A até 
510-D da Consolidação das Leis do Trabalho. 

A institucionalização da comissão de repre-
sentação dos empregados nas empresas com mais 

de 200 empregados é aperfeiçoamento relevante, 
suprindo uma lacuna no sistema sindical brasileiro 
provindo das décadas de 1930/40. Entretanto, o novo 
diploma legal não conectou tal comissão representa-
tiva dos empregados ao correspondente sindicato da 
categoria profissional ou da categoria diferenciada 
de trabalhadores, parecendo querer transformar a 
novidade em mais um elemento de desprestígio do 
sindicalismo no País. 

A par disso, a lei nova pareceu querer excluir 
o sindicato obreiro da composição dessa comissão, 
além da composição da comissão eleitoral formada 
para a organização e o acompanhamento do processo 
eleitoral respectivo (o art. 510-C, § 1º, in fine, da CLT 
fala em ser “[...] vedada a interferência da empresa e 
do sindicato da categoria”4 – grifos acrescidos). Tal 
intento antissindical, porém, deve ser rechaçado, 
pois a Constituição da República Federativa do Brasil 
é expressa no sentido de caber ao sindicato “[...] a 
defesa dos direitos e interesses coletivos e indivi-
duais da categoria, inclusive em questões judiciais 
ou administrativas”3 (inciso III do art. 8º da CF/88). 
Dessa maneira, não obstante a obscuridade do texto 
legal, não pode haver dúvidas de que o sindicato 
profissional correspondente pode, sim, participar da 
formação de chapa eleitoral nos pleitos para a comis-
são de representação dos empregados na empresa, 
que foi instituída e regulada pelos arts. 510-A até 
510-D da CLT.
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O sindicalismo médico: o 
Sindicato dos Médicos do 
Rio de Janeiro
Medical unionism: The Union of Physicians of 
Rio de Janeiro

Maria Helena Machado  
Eleny Guimarães-Teixeira

Desde décadas passadas, estudiosos já evidenciavam a 
participação dos chamados ‘profissionais tipicamente 
liberais’ em movimentos sindicais reivindicando melhores 
condições de trabalho e de vida profissional.

Introdução

Para Claus Offe1,2, que aborda essa temá-
tica, no mundo, as reivindicações por 
melhoria da qualidade de vida dos tra-

balhadores vêm crescendo e tomando cada vez 
mais espaço na agenda sindical. Por exemplo, a 
redução da jornada do trabalho é fruto da orga-
nização e da luta sindical travada não somente 
pelos trabalhadores de linha (blue-collars, ou 
seja, trabalhadores de fábrica, de siderurgia, 
bancários e outros), mas também pelos trabalha-
dores mais qualificados (white-collars, médicos, 
odontólogos, enfermeiros, engenheiros, advo-
gados, psicólogos, economistas).

Machado3(187), no livro sobre a rea-
lidade dos médicos no Brasil, analisa que, 

buscando conquistar melhores condi-
ções de trabalho e melhores salários, ou 
mesmo garantir seus direitos trabalhis-
tas, médicos, advogados, engenheiros 
e executivos de grandes empresas têm 
aderido aos sindicatos. 

Estudos realizados já na década de 
19704, e Mckinlay e Arches5, e Simões6, 
nas décadas de 1980 e 1990, analisam o 
fenômeno da sindicalização dos profis-
sionais liberais e mostram que é um fato 
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percebido em todas as sociedades daquela época. O 
fim ou a ameaça da perda de privilégios e prerrogati-
vas monopolistas, bem como a crescente inserção no 
mercado de trabalho na condição de ‘assalariados’, 
levou parcelas significativas desses profissionais a 
buscarem abrigo e proteção para seus direitos tra-
balhistas nos sindicatos Machado3. 

No Brasil, o fenômeno da sindicalização entre 
os profissionais ‘white collars’ vem crescendo signi-
ficativamente nas últimas quatro décadas que têm 
buscado abrigo para suas queixas e reivindicações 
nas entidades sindicais. O Sindicato deixou de ser 
definitivamente uma entidade apenas para os tra-
balhadores ‘blue collars’.

Nesse novo contexto, nasceu o sindicalismo 
médico, em especial, o pioneiro Sindicato dos Médicos 
do Rio de Janeiro (SinMed-RJ). 

Notas sobre os primórdios da organização da 
profissão médica

CONTEXTUALIZAÇÃO INTERNACIONAL

Segundo Coelho7(44), 

mais que outros países, a história da medicina nos 
Estados Unidos da América (EUA) é a de uma in-
cansável luta dos médicos ‘regulares’ (egressos das 
inúmeras escolas que proliferaram após a Guerra da 
Independência, entre 1775-1783) para incluir tanto 
os ‘práticos’, quanto inúmeros adeptos das diversas 
seitas curativas que surgiram durante o século XIX: 
homeopatas, ecléticos, osteopatas etc. Muitos des-
tes, por terem também uma formação profissional 
‘regular’ (caso dos homeopatas), eram tidos como 
heréticos, e o relacionamento profissional com eles 
veio a ser considerado em desvio ético.

Até final do século XIX, a profissão médica ame-
ricana carecia de coesão interna, prevalecendo a hosti-
lidade e a competição entre os profissionais. Para Starr8, 
essa ausência de coesão se dava por dois motivos: a) a 
origem social e econômica heterogênea dos praticantes; 
b) a adoção de diferentes condutas terapêuticas. Havia 

três grupos de referência no meio médico: os ‘ortodo-
xos’, que herdavam a tradição da medicina inglesa; os 
ecléticos, que priorizavam a medicina herbanária nativa 
americana; e os ‘homeopatas’, originários da medicina 
alemã. Estas três correntes não se entendiam e dis-
putavam não somente a hegemonia do saber médico 
como, e, principalmente, a clientela. Starr8(144) mostra 
que as transformações ocorridas com a profissão médica 
americana apontam para 

[...] a conversão da autoridade em ganhos elevados, 
autonomia e outras situações de privilégio que exigiu 
que a profissão médica controlasse tanto o mercado 
de seus serviços como as diversas organizações hie-
rárquicas que regem a prática, as finanças e a política 
médicas para a criação de um monopólio na prática 
médica, logrando a exclusão de outros praticantes e 
as limitações à abundância de médicos.

Para Coelho7(45), 

[...] a despeito de sua bem-sucedida trajetória ins-
titucional, a medicina norte-americana chegou ao 
nosso século num estágio ainda pré-pragmático. A 
exemplo de outros países, a cirurgia fizera grandes 
progressos graças à introdução de novas técnicas, 
mas a medicina interna avançara pouco. 

No entanto, as disputas e concorrências não 
cessaram logo de início. 

E tal como a inglesa, a medicina americana não obte-
ve o monopólio de jure na prestação de serviços mé-
dicos. Alguns poucos estados deram proteção legal 
aos novos sectários (osteopatas, ‘cientistas cristãos’, 
quiropodistas etc.), mas eles já haviam deixado de 
constituir uma ameaça para a medicina ‘regular’7(47). 

A Revolução Francesa de 1789 produziu efeitos 
desastrosos na história da profissão médica. 

Antes desta data, a medicina era organizada com 
base no modelo de corporação. Esta organização era 
muito rígida, mas também oferecia muita proteção à 
prática profissional individualizada9(75). 
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Para os revolucionários franceses, entretanto, 
não deveria haver nenhum intermediário entre o bem 
individual e o bem coletivo, portanto, não cabia aos 
médicos a exclusividade do saber e da prática médica. 
Em um ato histórico inédito, o governo revolucionário 
decidiu fechar todas as escolas de medicina à época, 
alegando que a atividade médica não deveria ser de 
domínio exclusivo de uma corporação, mas de todos 
que se apresentam aptos ao ‘exercício’. Estabeleceu-
se, por assim dizer, a ‘anarquia da prática médica’, 
desregulando completamente o exercício e, princi-
palmente, a formação de médicos em toda a França, 
só acabando com o caos, em 1803, por meio de lei 
que restabelecia e assegurava novamente o papel 
credenciador das escolas médicas 

Não havia monopólio porque o conhecimento mé-
dico tinha pouco prestígio e porque não existia até 
então nenhuma distinção clara entre o conheci-
mento do médico e do leigo. Consequentemen-
te, os médicos estavam expostos a uma ampla e 

variada concorrência. Com eles competiam não 
apenas os curandeiros, mas também as freiras e 
mesmo certas pessoas cultas, como as senhoras 
do meio rural, todos considerados tão capacita-
dos quanto os médicos para o exercício aos cui-
dados com a saúde9.

Mediante pagamento de uma taxa, qualquer 
indivíduo adquiria o direito legal de exercer a me-
dicina na França. Com a Lei de Vêntose, em 1803, 
passou-se organizar a prática médica, dividindo-a 
em duas categorias profissionais: os ‘médicens’, for-
mados em escolas estatais de medicina, com título 
de ‘doutor’, e os ‘officiers de santé’, com treinamento 
prático de cinco a seis anos, e aprovação em exames 
realizados por uma junta médica ou ainda com cursos 
curtos, de três anos. Nesse momento, a cirurgia e a 
clínica passaram a atuar sem a distinção de saber e 
de prática, até então rigidamente estabelecida. No 
entanto, precisou-se de muitos anos de luta e reivin-
dicações dos ‘médecins’ para a extinção do ‘officiat de 
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santé’, ocorrida em 1892, quando então os sindicatos 
passaram a ser legais e exercem a função de fiscalizar 
os praticantes e os não licenciados7. 

A PROFISSÃO MÉDICA NO BRASIL: PRIMÓRDIOS DE UMA 
ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tal qual aconteceu com a profissão nos EUA e 
na França, por exemplo, os médicos brasileiros 
buscaram organizar a profissão; e, mais tarde, a 

categoria profissional em torno de interesses específicos, 
como será visto mais à frente.

Nos primeiros decênios do século XIX, a prática 
médica não se alterou muito: ela continuava essencial-
mente clínica, valendo-se da observação empírica no 
leito do enfermo para definir os sinais e sintomas, as 
causas e o tratamento da doença. Aos poucos, as condi-
ções de ensino e da prática médica foram se alterando. 

Aquela situação inicial dos três primeiros decênios 
já se encontrava bastante modificada. Um grupo de 
profissionais aqui formados, buscava o fortalecimen-
to de sua corporação, a defesa da profissão e do mer-
cado de trabalho. A partir de 1832, com a lei de 03 de 
outubro, a reformulação das escolas define claros li-
mites para o exercício da medicina, reconhece a uni-
ficação das atividades médicas (cirurgião, boticário 
e o clínico), e o direito do exercício profissional para 
todos os formados nas escolas brasileiras10(101).

No Brasil, essa nova mentalidade que nascia em 
todo mundo, fruto de mudanças técnico-científicas na 
medicina, propiciou que a atividade médica fosse vista 
pela sociedade como uma prática com credibilidade 
e prestígio social11. Assim, os filhos dos grandes clãs 
agrários, que antes se encaminhavam para o exército e 
para os conventos, também buscavam as universidades 
e como que enobrecem a arte. Clínicos e cirurgiões 
que, à época, eram considerados intelectuais foram se 
tornando membros das academias literário-científicas 
fundadas no Rio de Janeiro e na Bahia. Para Santos 
Filho10, pode-se dizer que a ‘regulamentação’ da prática 
médica começou a ser esboçada àquela época. Os art. 
que se seguem evidenciam esta nova orientação dos 
interesses dos médicos brasileiros do século XIX11:

Art. 11º As faculdades concederão os títulos seguin-
tes: 1) Doutor em medicina, 2) de farmacêuticos, 3) 
de parteira. Da publicação desta lei em diante não 
se concederá mais o título de sangrador. Os diplo-
mas serão passados pelas faculdades em nome das 
mesmas, no idioma nacional, e pela forma que elas 
determinarem.

Art. 12º Os que obtiverem o título de Doutor em Me-
dicina pelas faculdades do Brasil poderão exercer em 
todo o Império indistintamente qualquer dos ramos 
da arte de curar.

Art. 13º Sem o título conferido ou aprovado pelas 
ditas faculdades, ninguém poderá curar, ter botica, 
ou partejar, enquanto disposições particulares, que 
regule o exercício da medicina, não providenciarem 
a este respeito. Não são compreendidos nesta dispo-
sição os médicos, cirurgiões e parteiras, legalmente 
autorizados em virtude da lei anterior. 

A ‘arte de curar’, portanto, passava a ser competên-
cia legal exclusiva dos médicos formados nas faculdades 
de medicina, ou por elas legitimados12. Os médicos tor-
naram-se referência para assuntos técnicos de ordem 
pública ligados à saúde, tais como: laudos legais, origem 
de paternidade, licenças de casamentos, atingindo assim 
uma posição de destaque na sociedade.

Organizando ainda mais os praticantes da medi-
cina no Brasil, em 1829, foi criada, no Rio de Janeiro, a 
Academia Nacional de Medicina, denominada inicial-
mente Sociedade de Medicina. O Imperador designou 
para a presidência o médico Joaquim Cândido Soares de 
Meireles. Participaram ainda da diretoria-fundadora da 
entidade os médicos: De Simoni, José Martins da Cruz 
Jobim, Jean Maurice Faivre e José Xavier Sigaud. Em 
1831, foi fundado o órgão de divulgação da entidade, 
intitulado Semanário de Saúde Pública. Em 1835, por 
ato Imperial, transformou-se em Academia Imperial 
de Medicina; e, em 1889, em Academia Nacional de 
Medicina. Funcionando como órgão consultivo do 
Império em questões de saúde pública e de exercício 
da medicina, surgiram daí as primeiras normas de fun-
cionamento das escolas médicas, as leis reguladoras 
do regime sanitário e o primeiro decreto (1832) sobre 
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o exercício legal da profissão. A Academia Nacional de 
Medicina13 estimulou a criação de entidades semelhantes 
em outras partes do Brasil, como em Pernambuco (1841), 
na Bahia (1848); e a Sociedade de Medicina e Cirurgia, 
no Rio de Janeiro em 188610.

Vale mencionar que a convocação inicial para a 
realização do primeiro Congresso Brasileiro Médico foi 
feita no ano de 1849, só vingou 38 anos após, em 1887, por 
iniciativa da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro, sendo realizado no Rio de Janeiro no ano de 
1888, sob a presidência do cirurgião Catta Preta. Como 
veremos mais adiante, esse evento foi de grande impor-
tância para a organização dos interesses da categoria.

No Congresso Nacional dos Práticos, em 1922, 
cogitou-se pela primeira vez a criação de um sindicato, 
criando um órgão oficial de divulgação da entidade 
intitulado de ‘Boletim do Sindicato Médico Brasileiro’ 
(1929/31). Dada a importância desse congresso para a 
organização dos interesses da profissão médica, discu-
tiremos um pouco mais este evento.

É importante registrar que esse congresso re-
presentou um marco na organização dos interesses da 
corporação no que se refere à formação e demarcação 
do território profissional, ampliando o mercado de 
trabalho, combatendo a concorrência e enquadrando 
judicialmente os que praticavam a medicina sem o devido 
credenciamento. O Congresso Nacional dos Práticos 
centrou suas atenções em criar mecanismos (legais ou 
políticos) para combater não somente o charlatanis-
mo médico, mas também todas as formas de práticas 
de saúde que ameaçavam a soberania e a hegemonia 
médicas. É correto afirmar que esse evento representou 
um marco do processo de profissionalização da medicina 
no Brasil, buscando definir regras e mecanismos que 
assegurassem padrões de prática, ética e conduta de 
seus profissionais.

Em 1927, portanto, cinco anos após a realização 
do congresso, o sindicato foi efetivamente criado, com 
o nome de Sindicato Médico Brasileiroi. Também nesse 

i Paulo Gadelha. 1982. Assistência médica no Rio de Janeiro (1920/1937): reformas institucionais e transformação da prática médica. Neste 
trabalho o autor periodiza a história do sindicato em três momentos: a) consolidação institucional (1927/1930); b) a fase áurea (1930/1935); c) 
período de depuração ideológica (1935/1945).

ii O Código de Deontologia Médica, aprovado em 1929, foi baseado no Código de Moral Médica aprovado pelo II Congresso Médico Latino-
americano realizado em Havana no ano de 1926.

momento começou-se a esboçar a formulação do Código 
de Ética Médica, definindo normas e regras atitudinais 
para toda a categoria. Até o final da década de 1920, 
essas questões ficavam a cargo da Academia Nacional 
de Medicina. Com a fundação do Sindicato Médico 
Brasileiro, aconteceu a nítida separação entre os inte-
resses materiais da categoria e as questões éticas. O 
estatuto do sindicato fixou como principal propósito: 
interessar-se pela organização de um código de de-
ontologia profissional. Pouco depois, em Boletim da 
entidade (nº 8, agosto de 1929), publicava-se o Código 
de Moral Médica (com 12 capítulos)ii.

Medalha do Congresso Nacional de Práticos de 1922
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Em 1931, durante o I Congresso Médico 
Sindicalista, foi apresentado à categoria médica seu 
primeiro Código, denominado Código de Deontologia, 
que procurou definir condutas profissionais que assegu-
rassem o monopólio do saber e da prática da ‘medicina 
científica’. Mesmo que naquele momento não se tinha 
muito claro o que era e quem praticava ‘medicina’, os 
chamados sindicalistas (médicos presentes no congresso) 
não admitiam e não reconheciam como legais práticas 
não definidas como tais pela corporação.

Entre 1931 e 1944, pode-se dizer que foi um período 
de absorção por parte da categoria, da existência de 
Código de Ética Profissional, quando então foi aprovado 
o texto definitivo, no IV Congresso Médico Sindicalista.

Mais tarde, por meio do Decreto-lei nº 7.955 (final 
do Estado Novo), em 1945, foi criado o Conselho Federal 
de Medicina (CFM) que colocava em vigor o Código de 
Deontologia Médica, aprovado anteriormente no Congresso 
Médico Sindicalista. Todavia, essa entidade pouco reali-
zou durante anos, como definia no Decreto-lei. As razões 
apontadas para o certo ‘fracasso’ da entidade referiam-se 
a duas questões: primeiro, ausência ou pouca discussão e 
aceitação por parte da categoria quanto ao teor do Decreto-
lei; segundo, o conteúdo do art. 18, que determinava que: 
‘cabia ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
decidir os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução 
do decreto-lei’. Segundo Marinho14(38), 

[...] a lei impunha ingerência ainda maior do poder exe-
cutivo na organização médica que se formava, não só a 
escolha dos membros do conselho provisório estava a 
cargo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
mas também instituía um elemento estranho à classe, 
sem as devidas qualificações e vínculos profissionais, 
como árbitro nas questões de ética médica.

Buscando contrapor as medidas consideradas 
intervencionistas pela corporação, quando da criação 
do CFM, surgiu, em 1951, o movimento médico em prol 
da criação da Associação Médica Brasileira (AMB). Um 
dos principais pontos que a entidade buscava defender 
era a alteração do art. 18. A AMB em seu estatuto define 
sua finalidade: a) congregar os médicos do país e suas 
entidades representativas com o objetivo de defesa 
geral da categoria no terreno científico, ético, social, 

econômico e cultural; b) contribuir para elaboração da 
política de saúde e o aperfeiçoamento do sistema médico 
assistencial do país; c) orientar a população quanto aos 
problemas da assistência médica, preservação e recu-
peração da saúde; d) conceder título de especialista, de 
conformidade com regulamentação própria; e) defender 
em juízo ou fora dele os interesses de seus filiados, desde 
que tais interesses possam ser caracterizados como ob-
jetivos ou difusos, e possam acarretar benefícios diretos 
ou indiretos, para a categoria médica.

Com o caráter federativo e associativo, a AMB 
incorporou uma modalidade mais corporativa não pu-
nitiva e fiscalizadora à corporação obtendo, em 1957, a 
vitória de modificar o Decreto nº 7.955 pela Lei nº 3.268, 
de 195715 promulgada pelo Presidente da República 
Juscelino Kubitscheck, que regulamentaria o então 
Conselho Federal de Enfermagem e seus regionais:

Art. 1º- O Conselho Federal e os Conselhos Regio-
nais de Medicina, instituídos pelo decreto-lei 7.955, 
de 13-IX-1945, passam a constituir, em seu conjunto, 
uma autarquia, sendo cada um deles dotado de per-
sonalidade jurídica de direito público, com autono-
mia administrativa e financeira.

Art. 2º- O Conselho Federal e os Conselhos Regio-
nais de Medicina são órgãos supervisores da ética 
profissional em toda a república e ao mesmo tempo 
julgadores e disciplinadores da classe médica, ca-
bendo-lhes zelar e trabalhar, por todos os meios ao 
seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da me-
dicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e 
dos que a exerçam legalmente.

Com funções mais normativas que associativas, o 
CFM se encarrega de: a) organizar o regimento interno; 
b) propor e promover o debate na categoria, se necessário 
for, para modificações no código de ética; c) fiscalizar e 
ordenar os conselhos regionais; d) em caso de impasse, 
dúvidas, recursos jurídicos (geralmente dos próprios 
médicos), cabe ao CFM decidir soberanamente, como 
instância superiora, normativa.

Buscando aglutinar e coordenar ao nível nacional 
as escolas médicas e as entidades voltadas para esse 
fim (licenciatura, credenciamento, número de escolas 
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e alunos, currículos, qualidade do ensino médico, está-
gios profissionais etc.), surgiu, em 1962, a Associação 
Brasileira de Educação Médica (Abem), sucedendo à 
Associação Brasileira de Escolas Médicas. Na década 
seguinte, em 1975, foi criada a Federação Nacional dos 
Médicos (Fenam), com caráter nacional e federativo, 
que englobou e representou ao nível nacional todos os 
sindicatos médicos do País. 

A CONSTITUIÇÃO DO SINMED-RJ – ALGUMAS ANOTAÇÕES

É consenso entre os estudiosos do tema que o 
‘Congresso Nacional dos Práticos’iii , realizado 
no Rio de Janeiro em 1922, foi um fórum em que 

as questões relacionadas com a reordenação do trabalho 
médico foram postas a público, de forma organizada 
e debatidas. Segundo seu orador oficial, Silva Araújo, 
particularmente neste evento seriam discutidas as ten-
dências e crises que passavam os ‘práticos’. Ele justificou 
a criação do Sindicato dos Médicos alegando que 

é uma época em que os adversários da profissão são as cole-
tividades, faz-se mister que o sindicato que se organiza con-
tra elas sinta-se forte, coeso, capaz de agir e vencer.

Na recomendação da criação do sindicato, discu-
tiam-se os problemas que ameaçavam a prática médica 
no Brasil: reconhecimento de diplomas estrangeiros, 
limitação de matrículas médicas, combate ao curan-
deirismo, ao ‘charlatanismo profissional’, instituindo, 
por exemplo, um comitê de denúncia dos ‘indignos e 
indesejáveis’. Já àquela época, a perda da autonomia 
econômica era denunciada como uma ameaça eminente 
à corporação. Para os congressistas, a profissão médica 
corria sérios riscos de perda da autonomia econômica 
causada pelas administrações públicas e privadas que 
cerceavam a prática médica. No combate à concorrência 
de outros profissionais, o congresso foi palco de debates e 
farto em exemplos, no qual a corporação médica buscava 
regular a prática dos demais profissionais de saúde, 
como, por exemplo, os farmacêuticos e enfermeiros. Da 
mesma forma, nesse evento, a questão do charlatanismo 

iii É sabido que o Congresso de 1922, Congresso dos Práticos, recebeu este nome à semelhança do Congres des Praticiens, ocorrido à época, 
na França.

foi severamente combatida pela corporação. O presiden-
te do Congresso Nacional dos Práticos, Dr. Fernando 
Magalhães, pronunciou-se a esse respeito:

É tão acentuada a diferença entre a posição de um médico e 
a de um charlatão que seria preciso para o encontro de for-
ças que o médico descesse de seu pedestal de honra e glória 
e, ele não daria esta confiança ao charlatão ou, este subisse 
da lama em que chafurda para alcançar o médico, o que não 
passaria de uma pretensão irrealizável.

Pode-se dizer que esse congresso buscou consolidar 
o processo de profissionalização da medicina, apontando 
questões cruciais para a corporação no que se refere à for-
mação e demarcação de território profissional, ampliando 
o mercado de trabalho, combatendo a concorrência e 
‘enquadrando’ judicialmente os que praticavam a medi-
cina sem o devido credenciamento. Nascia aí a primeira 
entidade sindical dos médicos no Brasil.

O SINMED-RJ

Nos anos 1920, nascia o SinMed-RJ. Ele foi o pri-
meiro sindicato de profissionais liberais do 
Brasil, dando grande exemplo de cidadania 

aos médicos e aos profissionais de saúde bem como 
de sindicalismo combativo. À frente e ao longo das 
nove décadas, encontravam-se médicos renomados 
e de alto prestigio na Medicina carioca e Brasileira, 
como o Prof. Dr. Clementino Fraga, Prof. Dr. Miguel 
Couto, Prof. Dr. Cardoso Fontes, Prof. Dr. Carlos 
Chagas, Dr. Roberto Chabo, entre outros, que, em 
nome da democracia e do compromisso social com 
nossa população, deram sua experiência assumindo 
a direção da entidade. Tal ação política gerou, em 
cadeia, ações políticas semelhantes em todo o País, 
mostrando que ser médico é também ser um profis-
sional da saúde, com condições de trabalho e de vida 
que exigem melhorias. Temas como aumento salarial, 
plano de carreira e de cargos, concurso público, me-
lhores condições de trabalho, estruturas hospitala-
res bem equipadas, entre outros, foram abordados e 
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enfrentados por líderes da categoria médica carioca. 
Vale destacar que o SinMed-RJ é a primeira entida-
de médica sindical do Brasil, surgindo em 1930, em 
Pernambuco, o segundo sindicato médico.

Na análise de Santos Neto10(104-105), 

durante o regime militar, a década de setenta mar-
cou no movimento médico brasileiro um período de 
lutas. Nos sindicatos surge o Reme (Movimento de 
Renovação Médica), colocando estes profissionais 
na luta por melhores condições de atendimento e 
assistência à população. O Reme caracterizou-se 
por uma visão contrária à das parcelas mais conser-
vadoras da categoria ocupantes das entidades da 
corporação, tendo como pano de fundo o reconheci-
mento do assalariamento da maioria dos médicos. O 
movimento opunha-se ao regime militar, exigindo o 
reconhecimento dos direitos trabalhistas e aliando-
-se às lutas gerais dos trabalhadores. [Acrescenta o 
autor:] O Reme propunha a reconstrução das entida-
des médicas, vistas como inoperantes ou atreladas 
ao regime. Nesta discussão se abordava a necessi-
dade de alteração do Código de Ética então em vigor. 
Paulatinamente, o Reme ampliou seus espaços con-
quistando direções de entidades, primeiramente nos 
estados onde a discussão política era mais presente, 
como os do Sudeste. Posteriormente atingiu outros 
locais, ampliando a organização dos médicos9(105).

Na opinião de Escorel16(89),

essa tomada de consciência trabalhista dos médicos 
foi de particular importância, devido ao espaço e ao 
papel que estes profissionais e sua ideologia ocupam 
e determinam na equipe de saúde. Assim, o que se 
iniciou entre os médicos ‘alastrou-se’ rapidamente, 
atingindo outras categorias, que também passaram 
a se organizar na luta pela renovação de seus sindi-
catos e associações profissionais. No entanto, essa 
tomada de consciência não foi imediata, nem atingiu 
toda a categoria de maneira uniforme. Na década 
de 70, a maioria dos médicos, organizados ou não 
nos conselhos ou associações de medicina, ainda 
defendia uma ideologia liberal em que o médico era 
dono do seu conhecimento e da sua força de tra-
balho. Nessa tomada de consciência, os residentes 
– a suposta nova ‘elite médica’– foram os primeiros 
a procurar transformar a consciência da categoria, 
sem fugir à realidade do assalariamento, mas a partir 
da sua análise. Antes mesmo da ocupação dos sin-
dicatos pela ‘Renovação Médica’, os residentes já se 
colocavam como um movimento trabalhista.

Ao longo de sua existência, o SinMed-RJ teve diver-
sas gestões, mostrando sua pluralidade política e de perfil 
de área de atuação, a analisar tão somente os presidentes, 
conforme pode-se observar no quadro 1 abaixo.

Quadro 1. Presidentes do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro

Presidente Período Área de atuação

1. Carlos Seidl 01/1928 – 05/1928 Generalista

2. Fernando Magalhães 05/1928 – 10/1928 Obstetra

3. Ovídio P. Meira 11/1928 – 05/1929 Cirurgião Ortopédico

4. Estelita Lins 05/1929 – 11/1929 Cirurgião Urologista

5. Raul Barroso Pacheco 11/1929 – 05/1930 Ginecologista/Obstetra

6. Gabriel de Andrade 05/1930 – 05/1931 Oftalmologista

7. Oswaldo de Oliveira 11/1930 – 05/1931 Sem informação

8. Affonso Mac–Dowell 06/1931 – 12/1931 Tisiologista

9. Álvaro Cumplico de Sant’ Anna 01/1932 – 05/1932 Cirurgião Urologista
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10. Arnaldo de Moraes 06/1932 – 11/1932 Ginecologista e Obstetra

11. Rolando Monteiro 12/1932 – 05/1933 Ginecologista e Urologista

12. Castro Goyanna 05/1933 – 11/1933 Urologista

13. Antonio Austegésilo 11/1933 – 05/1934 Neurologista

14. Jayme Poggi 05/1934 – 11/1934 Cirurgião

15. Renato Machado 11/1934 – 05/1936 Otorrinolaringologista

16. Pedro Paulo Paes de Carvalho 05/1936 – 05/1937 Cirurgião

17. Abelardo Marinho de Albuquerque de Andrade 05/1937 – 05/1938 Sanitarista

18. Álvaro Tavares de Souza* 05/1938 – 08/1941 Ginecologista

19. Álvaro Tavares de Souza 1941 – 1951 Ginecologista

20. Sylvio Brauner 08/1951 – 08/1953 Sem informação

21. Augusto Paulino Filho 08/1953 – 10/1956 Cirurgião Geral

22. Iseu de Almeida e Silva 10/1953 – 10/1958 Sem informação

23. Paulo Dias Costa 10/1958 – 10/1960 Alergista

24. Francisco José da Silveira Lobo Júnior 10/1960 – 10/1962 Sem informação

25. Jorge Joaquim de Castro Barbosa 10/1962 – 10/1964 Proctologista

26. Luiz Phelippe Saldanha da Gama Murgel 10/1964 – 10/1966 Cardiologista

27. Luiz Phelippe Saldanha da Gama Murgel 10/1966 – 10/1968 Cardiologista

28. Miguel Olimpio Cavalcanti 10/1968 – 10/1971 Cardiologista

29. Charles Naman Damian 10/1971 – 01/1975 Sem informação

30. Charles Naman Damian 01/1975 – 01/1978 Sem informação

31. Rodolpho Paulo Rocco 01/1978 – 07/1979 Gastroenterologista

32. João Carlos Teixeira de Almeida Serra 07/1979 – 01/1981 Ortopedista e Traumatologista

33. Roberto Domingos Gabriel Chabo 01/1981 – 01/1984 Nefrologista

34. Roberto Domingos Gabriel Chabo 01/1984 – 01/1987 Nefrologista

35. Crescêncio Antunes da Silveira Neto 01/1987 – 01/1990 Hematologista

36. Mauro Brandão Carneiro 01/1990 – 10/1992 Infectologista

37. Luiz Roberto Tenório 10/1992 – 10/1995 Médico do Trabalho

38. Luiz Roberto Tenório 10/1995 – 10/1998 Médico do Trabalho

39. Jorge Sale Darze 10/1998 – 10/2001 Ginecologista/Obstetra

40. Jorge Sale Darze 10/2001 – 10/2004 Ginecologista/Obstetra

41. Jorge Sale Darze 10/2004 – 10/2007 Ginecologista/Obstetra

42. Jorge Sale Darze 10/2007 – 10/2010 Ginecologista/Obstetra

43. Jorge Sale Darze 10/2010 – 10/2013 Ginecologista/Obstetra

44. Jorge Sale Darze 10/2013 – 10/2016 Ginecologista/Obstetra

45. José Leôncio Feitosa 03/2017 – 05/2018 Cirurgião Cardíaco

46. Franklin Rubistein 05/2018 – 10/2019 Psiquiatra

Fonte: Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, 2018.

* Essa foi a última diretoria no então Sindicato Brasileiro dos Médicos, inaugurando assim a primeira presidência do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro em 1941, 
com a primeira diretoria eleita.

Quadro 1. (cont.)
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Com o intuito de dar conhecimento público sobre 
algumas características dos presidentes que assumiram 
mandatos no SinMed-RJ desde a sua fundação até os dias 
de hoje, 2019, passamos a descrever alguns presidentes 
selecionados, considerando sua importância estratégica 
no processo histórico da entidade. 

O primeiro destaque a ser feito é sobre o Dr. Carlos 
Seidl, um dos fundadores e o primeiro presidente do 
Sindicato Médico Brasileiro; autor de um dos primeiros 
artigos sobre o uso dos Raios-X na medicina, publicado 
em 1896. Considerado um dos mais eminentes sani-
taristas brasileiros, ocupou o cargo de Diretor-Geral 
de Saúde Pública (equivalente, hoje, ao de Ministro 
da Saúde), entre 1912 e 1918, tendo pedido demissão 
por ocasião da gripe espanhola, quando foi substituído 
por Carlos Chagas. Fundou e presidiu a Liga Brasileira 
Contra a Tuberculose, em 1900, e a Sociedade Brasileira 
de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, em 1907, 
junto com outros ilustres médicos, entre eles: Miguel 
Couto, Juliano Moreira, Fernandes Figueira. Dr. Carlos 
Seidl nasceu em 24 de novembro de 1867, em Belém 
(PA); formou-se pela Faculdade Nacional de Medicina, 
posteriormente nomeada Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Dirigiu 
o Hospital São Sebastião (Centro de Estudos e Pesquisas 
em Doenças Tropicais e Infecciosas), onde permane-
ceu durante 37 anos, (1892-1929). Em 1915, presidiu a 
Comissão de Profilaxia da Lepra, fez parte do Conselho 
Deliberativo da Liga Brasileira Contra o Analfabetismo, 
fundada no Rio de Janeiro, em 1915, cujas atividades 
foram encerradas em 1940, após realizações de Getúlio 
Vargas no campo da educação. Presidiu também a ANM 
no período de 1910 a 1913, e a Sociedade de Medicina 
do Rio de janeiro, em 1912-19114. (Academia Nacional 
de Medicina, 2019) 

O segundo médico a assumir a presidência do 
Sindicato Brasileiro dos Médicos foi o Dr. Fernando 
Augusto Ribeiro Magalhães, nascido no Rio de Janeiro 
no dia 18 de fevereiro de 1878, e formado pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro em 1899. Em 1900, foi 
nomeado professor interino de ginecologia e obstetrícia 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Um ano 
depois, foi empossado como membro titular na ANM. 
Nesse mesmo ano, tornou-se livre-docente substituto 
de obstetrícia da faculdade onde já lecionava, função 

que desempenhou até 1915. Nos três anos seguintes, 
exerceu o cargo de diretor da Maternidade do Rio de 
Janeiro e, em 1918, fundou o Hospital Pró-Matre, cuja 
direção ocuparia até 1944. Em 1919, foi eleito presidente 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 
sendo reeleito em 1920, 1922, 1923 e 1928. Tornou-se 
professor catedrático de clínica obstétrica da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro em 1922. Em novem-
bro de 1927, junto com João Batista Luzardo, Adolfo 
Bergamini, Reinaldo Porchat e Guimarães Natal, fundou 
o Partido Democrático Nacional (PDN), que tinha por 
objetivo aglutinar as oposições ao governo do presidente 
Washington Luís, visando a uma ação mais ampla. Nesse 
sentido, em 1928 (ano em que Fernando Magalhães foi 
eleito presidente do Sindicato Médico Brasileiro), o 
PDN buscou uma maior aproximação com os ‘tenentes’ 
exilados, por meio de Paulo Nogueira Filho. Luís Carlos 
Prestes, considerado o mais importante deles, recusou-se 
a aderir ao partido. Em 1929, o PDN incorporou-se à 
Aliança Liberal, que lançou Getúlio Vargas para disputar 
a presidência da República. Assumiu ainda o cargo de 
diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, 
a seguir, o de reitor da Universidade do Rio de Janeiro 
e o de presidente da AMB. Em maio de 1933, foi eleito 
deputado pelo estado do Rio de Janeiro à Assembleia 
Nacional Constituinte na legenda do Partido Popular 
Radical (PPR). A nova Constituição foi promulgada a 16 
de julho; e, no dia seguinte, foi realizada a eleição presi-
dencial. Nessa ocasião, quando foi eleito Getúlio Vargas, 
Fernando Magalhães apoiou o nome de Antônio Augusto 
Borges de Medeiros, ex-presidente gaúcho. Assim como 
os demais deputados, teve seu mandato prorrogado até 
maio de 1935. Em 1934, concorreu a deputado federal, 
mas ficou apenas na suplência. Concluindo o primeiro 
mandato em maio de 1935, voltou à Câmara em julho de 
1937, aí permanecendo até novembro, quando o Estado 
Novo fechou o Congresso.

O quarto presidente do então Sindicato Brasileiro 
dos Médicos foi Dr. Agenor Edésio Estelita Lins, que 
nasceu no dia 10 de janeiro de 1890, em Recife (PE). 
Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. Foi médico da Assistência Municipal, da 
Associação de Imprensa e do Aeroclube Brasileiro, Chefe 
de Clínica Cirúrgica da Cruz Vermelha Brasileira, Diretor 
da Casa de Saúde Estelita Lins e do Instituto de Clínica 
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Urológica, da Escola de Enfermeiras da Cruz Vermelha e 
da Escola de Farmácia e Odontologia do Rio de Janeiro. 
Em 1929, foi eleito Membro Titular da Academia Nacional 
de Medicina. Nesse mesmo ano, junto com outros aca-
dêmicos, tais como Antônio Benevides Barbosa Vianna 
e Rolando Monteiro, participou da fundação do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (CBC). Participou também da 
criação da Sociedade Brasileira de Urologia. No ano 
de 1929, assumiu também a presidência do Sindicato 
Médico Brasileiro. Na ocasião, foi eleito secretário-geral 
da Confederação Americana de Urologia.

De destaque também, é o Dr. Álvaro Tavares de 
Souza, presidente do Sindicato Brasileiro dos Médicos 
entre maio de 1938 e agosto de 1941, tendo cumpri-
do assim o último mandato da entidade. Em 1941, em 
seguida, assumiu o primeiro mandato do então novo 
SinMed-RJ. Dr. Alvaro nasceu em 20 de janeiro de 1902, 
em Rio Grande, e formou-se em medicina pela Faculdade 
de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. No ano 
seguinte, ingressou por concurso na Fundação Gaffrée 
Guinle como médico assistente do Serviço de Sífilis e 
Moléstias Venéreas, alcançando os cargos de chefe da 
clínica e do Serviço de Ginecologia. Entre 1931 e 1938, 
assumiu a chefia do Serviço Médico da Casa de Correção 
do Distrito Federal; e entre 1941 e 1942, o Serviço de 
Alimentação da Previdência Social (órgão assistencial do 
governo voltado para a alimentação e saúde dos traba-
lhadores). Nessa função, voltou-se à educação alimentar 
por intermédio dos meios de comunicação de massa, 
fazendo programas de rádio e exposições. Dedicou-se 
também à medicina esportiva, atuando como médico 
da delegação do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles, 
em 1932. Em 1927, participou da fundação do Sindicato 
Médico Brasileiro, do qual foi membro do Conselho 
Deliberativo, da Comissão Executiva e da Diretoria, 
além de presidente da entidade de 1938 a 1941. Ainda 
nesse ano, assumiu a presidência do SinMed-RJ, como 
dito anteriormente. Após sua participação à frente do 
sindicato, assumiu o Conselho Federal de Medicina no 
período entre 1952 e 1959. 

Dr. Roberto Domingos Gabriel Chabo nasceu 
em 29 de janeiro de 1935, em Recife (PE), e formou na 
Faculdade Médica de Pernambuco em 1961. Mudou-se 
para o Rio de Janeiro, tendo sido médico nefrologista 
do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. 

Participou do primeiro transplante de rim da América 
Latina, em 1964, como assistente da equipe de nefrologia, 
chefiada por Jayme Landman. Entre 1966 e 1968, Dr. 
Chabo, juntamente com colegas como Miguel Olympio 
Cavalcanti e Almir Dutton, buscou organizar a categoria 
médica. Nesse período, Miguel Olympio foi eleito presi-
dente do SinMed-RJ, mas, em seguida, foi afastado pelo 
Serviço Nacional de Informações, que indicou Charles 
Damian, que assumiu e ficou no sindicato até 1978, por 
longos 8 anos.

Em 1978, o movimento Renovação Médica (Reme) 
retomou o sindicato, pelo voto, elegendo presidente 
o Dr. Rodolpho Rocco, tendo na vice-presidência Dr. 
João Carlos Serra, que assumiu a presidência após a 
renúncia de Rocco. Em dezembro de 1980, Dr. Chabo 
foi eleito presidente do sindicato. Sob seu comando, 
ocorreu grande mobilização nos hospitais, promovendo 
atos públicos em luta por melhores salários, melhores 
condições de trabalho e de atendimento à população, 
com expressiva cobertura da imprensa. Liderado pelo 
presidente do Sindicato dos Médicos, ocorreu a primeira 
grande greve dos médicos da rede pública de um dia, 
em março de 1981, e em pleno regime militar. Nesse 
mesmo período, Dr. Chabo foi preso e ameaçado, o que 
não impediu que fosse reeleito no mesmo ano. Destaca-
se ainda ter sido eleito Médico do Ano pela Sociedade 
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e presidente 
da Federação Nacional dos Médicos do Rio de Janeiro 
para a Gestão 1986-1991. Em 1992, assumiu a Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária – na gestão de Jamil 
Haddad – do governo Itamar Franco.

Outra questão importante a ser analisada no 
quadro 1 dos presidentes é a cronologia e a periocidade 
dos mandatos dos presidentes do SinMed-RJ, desde a 
sua fundação até os tempos atuais, 2019. Observa-se que 
foram empossados 37 presidentes entre 1928 e 2018. 
Poucos tiveram mandato de três anos, como definido 
no Estatuto da entidade. Ao fazer a análise por década, 
nota-se que, no final da década de 1920 – data da funda-
ção da entidade, tem-se cinco presidentes com períodos 
de gestão curtos. Na década seguinte, 1930, 11 médicos 
foram empossados como presidentes, também com pe-
ríodos de gestão curtos. Na década de 1940, o registro 
de gestão no sindicato se refere a um único presidente, 
1938-1951. Entre 1951 e outubro de 1960, o sindicato teve 
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quatro presidentes, com mandatos oscilando entre dois 
e três anos. Na década de 1960, esse número se manteve 
em quatro presidentes (sendo o último mandato entre 
1968 e 1971). Fato a ser registrado é o surgimento de 
repetição de mandatos, ou seja, o mesmo médico com 
o cargo de presidente assumia a segunda gestão. Quem 
inaugurou essa modalidade de gestão sindical foi o Dr. 
Luiz Phelippe Saldanha da Gama Murgel, que se manteve 
no cargo entre 1964 e 1966 e entre 1966 e 1968, conforme 
pode ser visto no quadro 1. Nota-se também que o último 
período de gestão dessa década se iniciou em outubro de 
1968 e finalizou em outubro de 1971 com a cassação do 
então presidente, Dr. Miguel Olimpio Cavalcanti. Nessa 
década de 1970, década da intervenção sindical, apenas 
três presidentes cumpriram quatro anos de mandato 
entre 1971 e 1975 e entre 1975 e 1978; Dr. Charles Damian 
se manteve na presidência por oito anos. Da mesma 
forma, a última gestão dessa década se iniciou em julho 
de 1979 e finalizou em janeiro de 1981. 

A década seguinte, 1980, denominada a década 
do novo sindicalismo, teve apenas dois presidentes: o 
primeiro mandato iniciou-se em janeiro de 1981 e foi 
até 1984, com o Dr. Roberto Chabo, que foi reeleito para 
mais uma gestão, de 1984 a 1987, cumprindo assim oito 
anos de gestão no sindicato, legitimado pelo voto e ex-
pressivo apoio da categoria. O último mandato dessa 
década foi exercido por Dr. Crescêncio Antunes, entre 
1987 e 1990. Seguia assim a entidade na luta por grandes 
conquistas, dando seguimento às gestões lideradas por 
Dr. Chabo. Dr. Crescêncio Antunes foi eleito presidente 
do Conselho Regional de Medicina do estado do Rio de 
Janeiro (Cremerj) para o período entre 1984 e 1985; e em 
1989, vice-presidente do CFM, onde permaneceu até 1984.

Na década de 1990, o sindicato teve quatro pre-
sidentes, sendo um deles com dois mandatos: entre 
outubro de 1992 e outubro de 1995, e entre outubro de 
1995 e outubro de 1998, Dr. Luiz Roberto Tenório, que 
também exerceu mandatos legítimos pelo voto, cum-
prindo também oito anos à frente da entidade. O último 
presidente da década de 1990 foi Mauro Brandão, eleito 
para a gestão de 1998 até 2001. 

É importante registrar que até então se observam 
três movimentos distintos ao longo da existência da en-
tidade: a) gestões de pequenos ciclos e com trocas suces-
sivas de médicos assumindo a presidência da entidade; 

b) gestões de ciclo incompletos ou curtos e de mandatos 
repetidos em décadas distintas, por recondução ao cargo, 
por processo eleitoral, assumindo o segundo mandato; c) 
gestões de ciclo completos de quatro anos com mandatos 
repetidos nas décadas de 1980 e 1990, ou seja, médicos 
sendo reconduzidos ao cargo, por processo eleitoral, 
assumindo o segundo mandato.

O cenário político seguinte, contudo, configurou 
um novo período diverso: no final de 1990 e por toda 
a década de 2010, o sindicato teve quatro gestões e um 
único presidente. Tal situação foi-se manter ao longo 
da década de 2010-2013 e 2013-2016, com o mesmo 
presidente, Dr. Jorge Sale Darze, ou seja, seis gestões, 
totalizando 18 anos de mandato. 

Em 2016, ocorreu uma alteração no quadro 
sucessório da entidade quando assumiu uma Junta 
Governativa eleita pela categoria, e que conduziu as 
eleições, finalmente, em março de 2017. Uma chapa de 
oposição derrotou o último presidente, que concorria 
ao sétimo mandato. Essa diretoria foi formada por des-
tacados médicos não apenas no movimento médico, 
mas também nas suas áreas profissionais de atuação. 
Inaugurou-se um novo momento no SinMed-RJ. Eleito, 
Dr. Jorge Luiz do Amaral, por impedimento judicial, 
não tomou posse. Em seu lugar, assumiu Dr. Leôncio 
Feitosa, até maio de 2018, e, posteriormente Dr. Franklin 
Rubinstein até os dias atuais.

Considerações finais

O ano de 2016 foi marcado, no cenário nacional, 
pelo impeachment da Presidente Dilma Rousseff; 
e, com ele, um grave desmonte de conquistas 

históricas da classe trabalhadora e do Sistema Único 
de Saúde (SUS). No ano de 2017, ressurgiu no Rio de 
Janeiro um forte e coeso movimento liderado por jovens 
médicos da atenção básica e da saúde mental que se 
ampliou para todas as categorias da área da saúde. Em 
pauta, a precarização das condições de trabalho, os 
atrasos salariais, a grave crise do sistema público e o 
fortalecimento do mercado privado na atenção à saúde. 
Agravou-se a relação dos médicos com os planos de 
saúde, e muitos passaram a exigir que o profissional se 
torne pessoa jurídica. Surgiu um novo formato de gestão 
via Organização Social (OS). A rede pública, municipal 
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e estadual, padece de grave escassez de recursos que se 
reflete em um ambiente tenso de trabalho com risco de 
precarização do atendimento à população. 

O SinMed-RJ vive então uma onda de renovação, 
com mais de duas centenas de novos sindicalizados, 
registrado apenas na década de 1980. O Departamento 
de Médicos da Atenção Básica é inaugurado; e o 
Departamento de Aposentados, revitalizado. Alia-se, 
assim, a pungente força renovadora de novos e jovens 
médicos e médicas à ‘velha-guarda’ do movimento 
médico que retorna à militância. Ambos os grupos 

têm em comum um profundo comprometimento com 
a ampliação do espaço de discussão das condições de 
vida e de trabalho dos médicos, assim como dos temas 
gerais de interesse da saúde. As mídias da entidade são 
totalmente renovadas, com destaque para o site (http://
sinmedrj.org.br/); e novos canais de comunicação e 
de divulgação são criados: o Facebook (https://www.
facebook.com/SinMedRJ-366996086814875/), o Twitter 
(https://twitter.com/sinmedrj) e o Instagram (https://
www.instagram.com/sinmedrj2019/?hl=pt-br).

Novo site: 
http://sinmedrj.org.br
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O que é a Rede Nacional 
de Médicas e Médicos 
Populares?
What is the National Network of Popular 
Doctors?

Renato Penha de Oliveira Santos  
Alisson Sampaio Lisboa 
Nathalia Neiva dos Santos 
Andréia Cristina Campigotto

Este artigo é uma análise sobre o surgimento e 
organização da Rede Nacional de Médicas e Médicos 
Populares (RNMP), movimento social fundado no ano de 
2015 que desempenha ações em diversos estados do País. 

O texto abarca uma contextualização his-
tórica e política da categoria médica 
e de suas entidades até a conjuntura 

atual, apresentando elementos que influencia-
ram na fundação da Rede Nacional de Médicas 
e Médicos Populares (RNMP). Em seguida, des-
tacam-se os aspectos organizativos e bandeiras 
de lutas do movimento e, por fim, as ações que a 
RNMP vem desenvolvendo e pretende realizar 
no período político atual marcado pelos diver-
sos desdobramentos do Golpe de 2016, como o 
desmonte de direitos sociais.

 A categoria médica no Brasil: uma 
breve abordagem histórica e socio-
lógica de sua constituição

A análise do processo de formação 
da categoria de trabalhadores 
médicos no Brasil, situado histori-

camente em políticas de saúde e conjuntu-
ras políticas, econômicas e sociais de cada 
período, torna possível a compreensão de 
seus posicionamentos políticos e de sua 
atuação na luta de classes.
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Machado1 relata que a construção do status social 
prestigiado da categoria médica decorre principalmente 
da consolidação da medicina como profissão científica, 
a partir dos séculos XIX e XX, com a estruturação dos 
Estados Modernos e de suas instituições. Nessa mesma 
lógica, Pereira-Neto2 aponta algumas dimensões que foram 
constituindo a medicina como profissão no mundo e no 
Brasil, como o domínio de certo conhecimento técnico 
(currículos e associações científicas que caracterizem ha-
bilidades e competências para o exercício dessa profissão) 
e o controle sobre o mercado do trabalho (associações e 
entidades que regulem a si próprias como forma de pres-
sionar o Estado a garantir seus interesses ou diminuir a 
influência de fatores externos ao exercício profissional). 
Segundo esse autor, tais elementos garantem uma certa au-
tonomia da profissão nas tomadas de decisões no exercício 
profissional, na relação com o paciente, além da formação 
e da habilitação de futuros profissionais. 

Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 
1808, foram fundadas as primeiras escolas médicas do 
País, em Salvador e no Rio de Janeiro – a primeira, polo 
econômico da colônia, e a segunda, sede da morada 
da corte. Dessa forma, foi dado início à formação da 
categoria profissional médica no País, em um contexto 
de aperfeiçoamento estrutural dessas cidades no Brasil 
colônia para o estabelecimento da corte.

Desde a abertura das primeiras escolas, 
transcorreram-se 90 anos sem a abertura de outra qual-
quer. A terceira do País foi criada em 1898, em Porto 
Alegre, o que nos auxilia a pensar no pequeno nicho 
profissional, já o Brasil vivenciando a primeira república. 
Logo, no início do século XX, o País já contaria com dez 
escolas médicas concentradas nas capitais e, em sua 
maioria, na região Sudeste3. 

Ao longo da primeira metade do século XX, o 
Brasil passou por intensas mudanças: a transição do 
modelo escravista para o modelo agroexportador com 
uso de mão de obra assalariada, o desenvolvimento do 
modo de produção capitalista, o início da industria-
lização, reformas educacionais, novas constituições 
desenhando a estrutura federalista brasileira (1937, 
1946) e, consequentemente, alterações nas políticas de 
saúde visando ao saneamento dos espaços públicos e de 
circulação das mercadorias exportadas, com objetivo 
principal de controle de doenças infectocontagiosas, 

o que ficou denominado como política de saúde sani-
tarista-campanhista, modelo de saúde que prevaleceu 
hegemonicamente até a década de 1960.

Nesse período, houve também uma intensa trans-
formação no mercado de trabalho médico, por meio do 
aumento da intervenção Estatal na estruturação de políticas 
de saúde e com o surgimento de novas modalidades de assis-
tência privada. A assistência médica, que era anteriormente 
balizada, em sua maior parte, por uma relação liberal entre 
o médico e o paciente, agora também passa a ter presença 
de médicos contratados pelo Estado para prestar assistên-
cia em serviços públicos ante a lógica liberal-filantrópica 
hegemônica até então2.

Dessa forma, foi nesse período que começam a 
surgir os primeiros sindicatos médicos como o do Rio 
de Janeiro (1922), São Paulo (1929), Rio Grande do Sul 
(1931) e, posteriormente, entidades como o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e a Associação Médica 
Brasileira (AMB), ambas em 1951.

A partir das décadas de 1950-1960, o setor saúde 
no Brasil começou a se expandir de forma vertiginosa, 
seja pela expansão da cobertura assistencial dos ser-
viços públicos, seja pela acentuação de características 
de mercantilização e empresariamento do setor saúde. 
Com isso, tais mudanças estabeleceram um processo 
de proletarização e assalariamento dos profissionais 
de saúde trazendo outras características ao mercado 
de trabalho médico, ainda hegemonizado pela lógica 
de trabalho liberal-filantrópica mesmo com as trans-
formações que haviam ocorrido no início do século 
XX4. Além disso, ocorreram forte incorporação de 
tecnologia no processo produtivo, ampliação do 
número de especialidades médicas e o fortalecimento 
de serviços de média e alta complexidade, tanto no 
setor público como no privado1.

Foi a partir dessas décadas, também, que surgiu a 
primeira escola médica privada, em 1952, denominada 
de Pontifícia Universidade Católica (PUC) em Sorocaba, 
interior do estado de São Paulo, assim como o processo 
de interiorização do ensino médico no Brasil em São 
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul3. 

Durante as décadas de 1970 e 1980, os governos 
militares continuaram incentivando aberturas de 
escolas médicas de forma descentralizada e com 
ampliação de vagas, com incentivos ao setor privado 
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de tal forma que as escolas abertas, nesse período, 
no interior do País foram majoritariamente privadas, 
no caso, 19 instituições de 36 no total. Enquanto nas 
capitais, prevaleciam as escolas públicas que somavam 
30 no total de 40 instituições3.

A expansão da cobertura assistencial e o aumento 
de postos de trabalho para médicos, acompanhado de 
mudanças macroeconômicas de cunho neoliberal nas 
décadas de 1980 e 1990, proporcionaram um quadro de 
desregulamentação do mercado de trabalho em saúde 
no Brasil, impactando sobre a categoria médica. Com 
isso, houve um aumento do número de assalariados, 
bem como a diminuição do salário médio dos médicos 
e os múltiplos vínculos envolvendo tanto os serviços 
públicos quanto os privados.

Apesar do período de intenso crescimento da eco-
nomia brasileira ao longo da década 1970, conhecido 
como ‘milagre econômico’, a condição sanitária do País 
era alarmante, com o aumento da mortalidade infantil; a 
epidemia dos acidentes de trabalho; o recrudescimento 
de endemias e a questão da meningite. Diante desse 
quadro, o regime militar implementava políticas de saúde 
racionalizadoras com uma ideologia de planejamento 
de cunho modernizador e autoritário5.

Nas palavras de Arouca (1975) citado por Paim5, 
na época,

o setor saúde encontra-se em uma crise de realiza-
ção decorrente do baixo impacto e alto custo do atu-
al conhecimento médico. [...] a medicina contempo-
rânea caracteriza-se pela crescente corporificação 
do conhecimento em tecnologia de alta densidade 
de capital, exercida por agentes altamente especia-
lizados, diversificados e prestigiados, em que cada 
vez mais o ato médico se transfigura na técnica e 
no instrumento, provocando uma baixa cobertura 
populacional5(75).

Como resposta ao quadro sanitário nacional, em 
um contexto de grande politização da sociedade e de 
ascensão dos movimentos da classe trabalhadora, prin-
cipalmente, a partir do final da década de 1970 e início 
de 1980, surgiram movimentos em torno da questão de 
saúde dos seguintes segmentos: populares, estudantis, 
profissionais e intelectuais, conformando o chamado 
Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB). 
Foi nessa época o surgimento do Movimento Popular 
de Saúde (Mops), da Direção Executiva Nacional dos 
Estudantes de Medicina (Denem), da corrente sindical 
Renovação Médica (Reme) e das entidades intelectu-
ais Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)5.

Ao longo dos anos 1980, iniciaram-se reformas nos 
serviços públicos de saúde graças à pressão do MRSB e 
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O setor saúde encontra-se em uma crise de 
realização decorrente do baixo impacto e 
alto custo do atual conhecimento médico.

Sergio Arouca, 1975
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à presença de alguns gestores progressistas no interior 
do aparelho burocrático do Estado. A VIII Conferência 
Nacional de Saúde (1986), a Constituição Federal de 1988 
e a Lei nº 8.080/90 representam marcos na conquista 
do direito à saúde no Brasil.

No entanto, segundo Bahia6, apesar de ter havido 
uma transição necessária, porém insuficiente no sistema 
de saúde nos últimos 30 anos, com expansão de serviços 
tanto no setor público quanto no privado, alterações 
que ocorreram nos cenários internacionais (fim da po-
larização URSS-EUA, adesão generalizada aos cânones 
do Neoliberalismo) e no contexto nacional (políticas 
macroeconômicas restritivas, políticas sociais focaliza-
das e, ainda, a herança ou a dependência da trajetória 
de um sistema privado) mitigaram ou interditaram a 
consolidação de um sistema de saúde universal em um 
país capitalista periférico.

A demografia e o perfil dos médicos brasilei-
ros na atualidade

Além da expansão dos serviços de saúde, durante 
as décadas de 1990 e 2000, houve também uma 
grande expansão no número de escolas médicas. 

Segundo Scheffer (Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo – Cremesp)7, chegou-se a um total de 
289 até novembro de 2017. Dentre elas, 35% são públicas; 
e 65%, privadas, totalizando 29.271 vagas, o que significa 
uma razão de 14,1 vagas para cada 100 mil habitantes, com 
uma maior concentração nas regiões Sudeste, Centro-
oeste e Sul. Muitas dessas vagas ainda se encontram 
nas capitais do Norte e do Nordeste, enquanto 70 
% das vagas, no interior das regiões Sudeste e Sul7.

Devido ao crescimento das escolas médicas, che-
gou-se a uma relação de 2,18 médicos para cada mil habi-
tantes, os quais se concentram nas regiões Sudeste (2,81 
a cada mil habitantes), Centro-Oeste (2,36 a cada mil 
habitantes) e Sul (2,31 a cada mil habitantes), em relação às 
regiões Nordeste (1,41 a cada mil habitantes) e Norte (1,16 
a cada mil habitantes). Ainda nesse estudo, apontou-se que 
a maioria dos médicos estão nas capitais (média de 5,07 
médicos por mil habitantes) em relação ao interior do País 
(média de 1,28 médico por mil habitantes), desenhando 
uma situação na qual 68,3% das cidades brasileiras vivem 
com menos de 1 médico para mil moradores7.

Essas análises corroboram outros estudos anterio-
res1,8, ao demonstrarem que existe uma desigualdade his-
tórica na concentração de médicos pelo País, mesmo com 
o incentivo à abertura de escolas médicas desde os gover-
nos militares até a lei dos Mais Médicos. Esses autores1,7,8 
também apontam algumas tendências socioeconômicas que 
se mantiveram ao longo da trajetória histórica explicitadas 
nos parágrafos anteriores.

Dados sugerem que, desde os anos 1940, grande 
parte dos médicos adota essa profissão por influência 
familiar, como do tio, do avô ou do pai que também eram 
médicos1. Mais recentemente, também é percebido que a 
estrutura familiar ainda continua como fator relevante, já 
que a maioria dos estudantes de medicina possuía renda 
familiar mensal acima de 11 salários mínimos e que 65% 
dos pais tinham concluído o ensino superior7.Outro dado 
relevante é que a categoria médica continua majorita-
riamente composta por pessoas que se autodeclararam 
brancas, algo em torno de 77,2%1,7.

No entanto, novas tendências são apontadas, 
como a feminização da categoria, na qual as mulheres 
já representam 45,6% do total de médicos do País; 
além do juvenescimento da categoria na qual a média 
de idade se encontra em 45,4 anos atualmente1,7,8.

Segundo Maciel Filho e Pireantoni8, a partir de 
dados do CFM do início dos anos 2000, destaca-se 
que 71,8 % dos médicos possuem até três vínculos 
profissionais; 28,2%, mais de três vínculos; 51,8% tra-
balham em regime de plantão; 67%, em consultórios; 
53,8%, no setor privado; 69,7%, no setor público; e 
as especialidades mais exercidas eram a urologia e a 
dermatologia. Esses autores relatam que a atuação do 
profissional médico se manteve predominantemente 
na área hospitalar tanto na rede privada como na 
pública. Eles ressaltam que, no setor público, houve 
aumento nos postos de trabalho nas redes municipais 
em detrimento da redução dos empregos nas redes 
estaduais e na federal, talvez em virtude da expansão 
da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Dessa forma, é possível afirmar que não há crise de 
oferta de emprego para o profissional médico e que há uma 
baixa capacidade de regulação do Estado na formação de 
especialistas, reforçando os desequilíbrios na distribuição 
dos médicos no País. Também, ressalta-se certo desapon-
tamento da categoria médica com o setor público, mesmo 
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este sendo o principal empregador atualmente, por questões 
relacionadas com as condições de trabalho e remunera-
ção. Outro aspecto que merece destaque é o descompasso 
histórico entre a articulação do setor educacional do setor 
saúde com o mercado de trabalho que favorece uma desre-
gulamentação deste último, privilegiando principalmente 
a dinâmica do setor privado na saúde1,7,8.

Do corporativismo médico ao Golpe de 2016: 
uma breve análise das posturas políticas das 
entidades médicas do século XIX ao século 
XXI no Brasil

Nos trechos acima, percebeu-se como foi o pro-
cesso histórico e social da formação da cate-
goria médica no Brasil com o contexto atual, 

relacionando, principalmente, aspectos educacionais 
e do mercado de trabalho na análise. No entanto, ao 
longo dessa trajetória, cabe compreender os movimentos 
políticos dessa categoria com o pressuposto que ela não 
é composta de forma homogênea e que há conflitos de 
interesses e lutas, típicas de uma sociedade de classes.

Nesse sentido, Machado1 destaca a profissão 
médica como um arquétipo típico de atividade liberal, 
ou seja, possuindo uma capacidade de autorregularão 
econômica e de liberdade de tomadas de decisões téc-
nicas, o que é um grau de autonomia grande em relação 
às outras profissões da saúde, algo que essa categoria foi 
construindo ao longo da formação do Estado moderno, 
que permitiu uma concentração de poder de decisão dos 
médicos não só em relação à profissão como também 
na formulação de políticas públicas.

Luz9, após seu estudo sobre as políticas de saúde 
nos anos 1960-64 e 1968-74, conhecido como ‘As ins-
tituições médicas no Brasil’, demonstra como houve a 
construção de uma hegemonia em torno de políticas 
de saúde que privilegiavam a doença e práticas pri-
vatistas na saúde envolvendo as instituições estatais 
bem como as da sociedade civil, com destaque para a 
atuação do discurso institucional médico influenciado 
pelo setor mais liberal desta categoria.

Cabe destacar que essa construção do status quo 
da categoria médica foi caracterizado também por outras 
disputas que interferem na autonomia técnica; na relação 
médico-cliente/paciente; na hegemonia nas equipes de 

saúde; na produção de conhecimento sobre saúde e o 
corpo e entre outros aspectos que também influenciam 
em construção de valores da sociedade brasileira1.

Alguns desses exemplos podem ser analisados a 
partir de alguns contextos como o Congresso de Práticos 
em 1922 e o debate em torno do ato médico, que movi-
menta a agenda política médica desde a década 1990. 

O primeiro traz as discussões sobre o combate ao 
‘charlatanismo’ e a proposta de uma hierarquização entre as 
ocupações de saúde da época, dando destaque aos médicos 
em relação as outras. Cabe ressaltar que, nesse período, exis-
tiam (como ainda existem) práticas de saúde desenvolvidas 
por parteiras, benzedeiras, curandeiros, entre outras, apesar 
de um contexto de modernização da sociedade brasileira 
e de organização das primeiras instituições de saúde na 
Primeira República2.

O segundo envolve a regulamentação do ato 
médico delimitando quais práticas de saúde somente 
a categoria poderia executar nos diversos serviços de 
saúde. Destaca-se que, nesse período histórico, há uma 
conjuntura política e econômica neoliberal de desre-
gulamentação do trabalho na saúde e um cenário de 
serviços e práticas de saúde diversificadas, multi e in-
terdisciplinares, muito em virtude da ampliação dos 
campos de atuação dos diversos profissionais de saúde 
com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS)10.

Nesses casos, percebem-se nos discursos da 
categoria médica o teor corporativista com a presença 
do aparato ideológico liberal, no que tange à autono-
mia e à autorregulação médica. Dessa forma, também 
emerge um certo discurso conservador em relação 
as outras práticas de saúde ou até mesmo na relação 
com os outros trabalhadores da saúde. Campos4 e Luz9 
analisaram, ao longo dos seus estudos, as formas que 
esses discursos médicos e das suas instituições foram 
se constituindo no campo da política, influenciando 
na construção de agendas de interesses econômicos e 
corporativistas que em muitos pontos foram e ainda 
são divergentes à lógica da construção de um sistema 
de saúde público forte e universal, além de subjugar 
outras racionalidades de práticas de saúde, o que 
também pode ser observado em relação às reações e 
posições políticas ao Programa Mais Médicos para 
o Brasil (PMMB), bem como no contexto do golpe 
político de 2016.
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O PMMB e o Golpe de 2016

Na conjuntura atual, são percebidos dois movi-
mentos desempenhados pelas entidades e por 
parte da categoria médica: (1) movimentações e 

agendas políticas contrárias ao PMMB e, posteriormente, 
(2) a favor do Golpe de 2016, que levou ao impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff. Longe de esgotar o 
debate acerca da polêmica envolvendo a análise dos 
governos Lula e Dilma, vale destacar alguns pontos para 
a sua caracterização. 

  Segundo Boito11, houve a conformação de 
uma ampla frente política chamada pelo autor de 
‘Neodesenvolvimentista’. Tal frente expressava interes-
ses heterogêneos de diversas frações de classes, sendo a 
sua força social hegemônica a grande burguesia interna 
brasileira composta pelas grandes empresas nacionais 
que atuam na construção pesada, na construção naval, 
no agronegócio, na mineração, em variados ramos in-
dustriais e, inclusive, no setor financeiro.

Apesar da manutenção do tripé macroeconômico 
neoliberal (câmbio flutuante, superavit primário e metas 
de inflação) já não corresponder inteiramente às estraté-
gias desenvolvimentistas do pós-guerra (macroeconomia 
expansiva, ativa política industrial e proteção da indús-
tria nacional – tripé desmontado com o neoliberalismo 
dos anos 1990); a política neodesenvolvimentista da 
grande burguesia interna atendeu a alguns interesses de 
distintos setores populares12. Embora não tenha havido 
reformas estruturais profundas e democratizantes na 
sociedade, houve o crescimento do emprego; o favore-
cimento da luta sindical por aumento real dos salários; 
os programas de transferência de renda; o programa 
de construção de casas populares; o financiamento da 
agricultura familiar; as cotas raciais e sociais e a expan-
são e a facilitação do acesso ao ensino superior. Foram 
políticas que fizeram grande parte da baixa classe média, 
do operariado, do campesinato e dos trabalhadores da 
massa marginal se tornarem, de maneiras distintas, base 
de apoio popular à política dos governos petistas11,12.

Em 2013, o governo Dilma apresentou a proposta 
do PMMB, o qual se baseia em três eixos: (1) investimento 
na melhoria da infraestrutura das unidades básicas de 
saúde; (2) reforma nos currículos da graduação de me-
dicina, bem como ampliação de novas escolas médicas 

e de novo programas de residência, com estímulo maior 
à Medicina de Família e Comunidade; (3) provisão 
emergencial de médicos em áreas vulneráveis, sejam 
brasileiros ou estrangeiros – notadamente cubanos, via 
convênio com a Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) e o governo cubano.

Esse programa surgiu em virtude das desigual-
dades regionais de distribuição de médicos no País e 
da falta desses trabalhadores nas equipes de saúde na 
ESF. Logo, ele foi considerado com uma das principais 
medidas do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, 
sendo aprovado por mais 80% da população devido, 
principalmente, ao benefício da ampliação do acesso à 
assistência à saúde.

Mesmo assim, as entidades médicas e parte da 
categoria fizeram oposição ao PMMB, assim como ao 
governo Dilma. O lobby corporativista construído em 
nível federal em conjunto com parlamentares, principal-
mente dos partidos de oposição ao governo, bem como 
em instituições de saúde como a Comissão Nacional 
de Saúde Suplementar, desaguou em ações políticas, 
midiáticas e judiciais contra o Ministério da Saúde, 
contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e contra o 
PMMB. Muitas dessas investidas apresentando tons 
conservadores e xenófobos, de tal forma que as entidades 
médicas foram favoráveis ao Golpe de 201613,14.

No relatório da rede social de justiça e direitos 
humanos, Medeiros e Campigotto15 destacam que os 
médicos foram um dos principais atores sociais de sus-
tentação de um processo fraudulento de impeachment 
que impôs uma agenda de austeridade fiscal de acordo 
com os interesses do grande capital financeiro, o qual 
não garante mais a saúde como direito, conforme eles 
explicitam a seguir:

Para tanto, o nascente ciclo, que poderia ser de-
nominado Saúde e Austeridade, fundamenta-se 
no conceito de cobertura universal enquanto al-
ternativa ao princípio da universalidade e propala 
a articulação com o mercado de planos e seguros 
privados como alternativa para garantir o acesso a 
ações e serviços de saúde. A um só tempo, busca 
construir um novo intelectual orgânico, que agluti-
ne setores insatisfeitos ou vacilantes dentro do mo-
vimento sanitário, e sua legitimação social, a partir 
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do aprofundamento da lógica fetichista da saúde 
enquanto mercadoria a se adquirir no setor privado 
dos planos e seguros. Conta com uma série de ata-
ques ao setor público, a partir da asfixia financeira 
e de mecanismos de aprofundamento do Modelo 
Médico Hegemônico, para fazer emergir um merca-
do destinado ao setor privado15(231).

A estabilidade política proporcionada pelos anos 
de neodesenvolvimentismo foi interrompida pelos 
efeitos da crise econômica com redução das taxas de 
crescimento econômico, pelas manifestações de junho 
de 2013 e, posteriormente, pelas manifestações favo-
ráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, 
as quais foram capitaneadas pela fração superior da 
alta classe média – alto 
funcionalismo público, 
diretores, gerentes e 
alto funcionariado de 
empresas privadas, 
profissionais liberais 
economicamente bem-
-sucedidos – os quais 
tiveram a percepção 
de que foram eles que 
pagaram as políticas 
sociais dos governos 
do PT11.

Cabe destacar que nesses setores médios está in-
cluída a maioria da categoria médica, sendo influenciada, 
em boa medida, pela grande mídia brasileira com o dis-
curso genérico da anticorrupção. Fundamentalmente, foi 
dirigida politicamente pela oposição neoliberal ortodoxa 
(capitaneada partidariamente pelo Partido da Social 
Democracia Brasileira – PSDB), composta pelo grande 
capital internacional (dentre outros, grandes fundos 
financeiros internacionais) e pela fração da burguesia 
brasileira a ela integrada11.

O surgimento da RNMP

Nessa conjuntura de ascensão do teor conserva-
dor e corporativista médico e, posteriormen-
te, também de golpe e desmonte dos direitos 

sociais, a RNMP surgiu como ferramenta de aglutinação 

de médicas e médicos progressistas no espectro político 
da esquerda que se colocaram em defesa do SUS, do 
PMMB e contrários ao movimento golpista.

A fundação da RNMP ocorreu em fevereiro 
de 2015 na Escola Nacional Florestan Fernandes 
(ENFF), centro de formação política do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), apresentando 
os seguintes objetivos: (1) a necessidade de criar uma 
identidade comum de médicas e médicos de esquer-
da e progressistas; (2) defender pautas e encampar 
lutas unitárias entre esses médicos em conjunto com 
o MRSB e demais setores da classe trabalhadora e dos 
movimentos sociais; (3) construir organicidade perma-
nente desses médicos para que seja garantida formação 
política crítica para compreensão e transformação da 

realidade, assim como 
planejamento, exe-
cução e avaliação de 
suas ações; (4) cons-
truir novas lideranças 
médicas progressis-
tas; (5) denunciar e 
lutar contra todas as 
medidas contrárias ao 
povo brasileiro e ao 
desenvolvimento so-
berano e socialmente 
justo do País. 

A RNMP nasceu enquanto iniciativa de um campo 
político formado por movimentos populares (a exemplo 
do MST) que reivindica um projeto popular para o Brasil 
– reformas estruturais nacionais, democráticas e popula-
res como a reforma agrária popular, soberania energética 
e alimentar, reforma urbana, reforma política, reforma 
tributária com justiça fiscal, democratização dos meios 
de comunicação etc. Entendemos que tais reformas são 
constitutivas de um projeto de nação que rompa como o 
nosso passado colonial16, impossível de ser viabilizado 
pela burguesia brasileira, a qual historicamente possui 
um caráter antissocial, antinacional e antidemocrático, 
associada e dependente ao imperialismo norte-ameri-
cano17. Esse projeto de nação interessa e somente pode 
ser implementado pelo povo brasileiro.

Dessa forma, a RNMP nasceu sob as seguintes 
influências: (1) pela experiência da Rede Nacional de 
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Advogados Populares (Renap) que presta assessoria jurí-
dica popular em nível nacional para diversos movimentos 
sociais; (2) a medicina cubana e o seu internacionalismo, 
que desde a revolução de 1959 conseguiu avançar e cons-
truir um sistema de saúde público de referência mundial, 
coordenado pela atenção primária, sem a coexistência 
com o setor privado, além de apoiar vários países por 
meio de suas brigadas internacionalistas de médicos e, 
também, com a formação de vários outros pela Escola 
Latino-Americana de Medicina (Elam); (3) movimentos 
de educação popular em saúde em que há o encontro 
de saberes científicos com os saberes tradicionais na 
perspectiva dialógica da educação popular de Paulo 
Freire, ou seja, saber para transformar a realidade; (4) o 
Movimento de Renovação Médica (Reme), antiga corren-
te política atuante nas décadas de 1970 e 1980 com grande 
influência no movimento sindical, composto, em grande 
parte, por médicos assalariados com posicionamento 
político progressista, os quais estabeleceram alianças 
com as demais categorias da saúde e com o MRSB.

As experiências de lutas da RNMP em três 
anos de existência

A RNMP possui a seguinte estrutura organizativa: 
os núcleos (principal espaço de estudo, planeja-
mento, execução e avaliação das ações da rede), a 

Secretaria Operativa Nacional (responsável pela coorde-
nação e pelo bom funcionamento dos núcleos, além de dar 
respostas mais ágeis perante as mudanças conjunturais) e 
uma Coordenação Nacional (composta pela secretaria e 
por representantes dos núcleos). A Rede está presente em 
11 estados da federação e organizada em 24 núcleos.

Em agosto de 2015, foi lançado pela RNMP o portal 
de notícias ‘Saúde Popular’, o qual dispõe de reportagens, 
vídeos, artigos e áudios sobre os avanços e os desafios 
das políticas de saúde no Brasil18. Nele, reproduzem-se 
notícias, artigos de opinião, dicas de saúde e relatos de 
experiências dos médicos em seus cotidianos de trabalho 
ou de ações militantes.

Nesses três anos de existência, a RNMP já realizou 
quatro plenárias nacionais para aprofundar o entendi-
mento acerca dos desafios para a consolidação do SUS 
ante as ofensivas do capital contra o direito à saúde; das 
questões relacionadas com a educação médica e com o 

mundo trabalho médico em uma perspectiva articulada 
e crítica, entendendo a dinâmica de luta de classes no 
contexto de uma sociedade capitalista.

Muitas das atividades desenvolvidas pela RNMP 
envolvem movimentos sociais do campo e da cidade, 
sindicatos, ocupações urbanas, ações em universidades, 
apresentação de trabalhos científicos, organização de 
estágios de vivência no sistema de saúde brasileiro e até 
intercâmbio com experiências de médicos populares 
de outros países, como foi o caso de duas médicas bra-
sileiras que passaram seis meses na Índia em contato 
com o sistema de saúde desse país e com um hospital 
construído por uma comunidade vulnerável para atender 
às demandas locais.

A RNMP vem desenvolvendo ações importan-
tes em conjunto com os movimentos sociais, como as 
‘brigadas de cuidado e de solidariedade’, sendo uma 
das primeiras, em 2015, em apoio ao Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), após o crime ambiental 
da Samarco/Vale/BHP em Mariana (MG) que causou 
danos ambientais irreversíveis e 17 mortes. Com base 
nessa brigada, foi produzido um relatório em que foram 
elencados possíveis impactos à saúde relacionados com 
o rompimento da barragem de Fundão19.

A RNMP participa de atividades em parceria com 
conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde por 
entender que são espaços importantes de exercício do 
controle social no SUS.

A RNMP, por se colocar enquanto instrumento de 
organização da classe trabalhadora, tem participado de 
greves de trabalhadores da saúde e ações com sindicatos 
médicos progressistas, como no caso do município do Rio 
de Janeiro, e também vem participando da Frente Brasil 
Popular (FBP) pela compreensão da necessidade de frentes 
políticas amplas que disputem a construção e a defesa de um 
outro modelo de sociedade e de política de saúde para o País.

Considerações finais

Ao longo do texto, foi demonstrado como a categoria 
médica e suas instituições foram se constituindo 
e se posicionando politicamente com discursos 

ambíguos, e que em momentos de crise de mercado de 
trabalho ou de afronta aos seus interesses, muitas das 
vezes, assumiram posturas não só corporativistas como 
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conservadoras. No entanto, é perceptível que mesmo com 
uma hegemonia de pensamento liberal construída ao longo 
do tempo, inclusive com um perfil elitizado do médico, há 
heterogeneidades e dissensos, muitas das vezes explicitadas 
por fatores externos conjunturais e pelas políticas de saúde 
de cada época.

Ao longo do século XX e do início do século XXI, 
houve um grande crescimento no número de médicos no 
País devido à abertura de cursos de medicina em para-
lelo à expansão de serviços públicos e privados. Apesar 
do crescimento da categoria, ainda existe escassez no 
provimento de médicos à população. Há um processo em 
curso de feminização, juvenescimento e proletarização 
médica, associada a uma perda de autonomia.

A RNMP surgiu em momento de grande acirra-
mento político da sociedade brasileira, em um contexto 
de crise econômica e política que desencadeou no Golpe 
de 2016, o qual teve apoio das entidades médicas e por 
parte dessa categoria.

Logo, os desafios postos, na conjuntura atual, 
de desmonte de direitos sociais, impõem ao conjunto 
da classe trabalhadora brasileira, do qual parte dos 
médicos estão incluídos, a necessidade histórica de 
reorganizar lutas em defesa do SUS, do direito à saúde 
e por uma sociedade mais justa, igualitária e soberana. 
A RNMP propõe-se a ser um pequeno instrumento 
político, nesse sentido, em articulação com outras ini-
ciativas, como sindicatos, movimentos sociais, partidos 
políticos e o conjunto de organizações da sociedade 
civil brasileira.
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O cuidado: a ética natural 
dos operadores da saúde 
e da assistência social
Care: the natural ethics of health and social care 
operators

Leonardo Boff

A categoria cuidado ganhou grande relevância nos últimos 
tempos. A crise ecológico-social nos fez entender que 
se não cuidarmos da Casa Comum e das bases físico-
químicas e ecológicas que sustentam a vida, poderemos 
nos confrontar com uma catástrofe de dimensões 
inimagináveis. 

O Papa Francisco colocou como título 
de sua grandiosa encíclica sobre a 
ecologia integral ‘O cuidado da Casa 

Comum’. Tanto ele quanto notáveis cientistas 
nos advertiram: ou cuidamos da herança que 
recebemos do Universo ou de Deus ou pode-
remos engrossar o cortejo fúnebre dos que 
caminham rumo a uma vala comum.

O cuidado como novo paradigma

O cuidado ganhou as dimensões de 
um paradigma que se opõe àquele 
da modernidade. Este se orientava, 

desde os pais fundadores no século XVII, 
pela vontade de poder, poder entendido como 
dominação do outro, dos povos, da natureza, 
da vida e da própria Terra. Ele gerou a tecno-
ciência que nos trouxe inegáveis vantagens 
e mudou a face da Terra. 

Por outro lado, esse paradigma do poder, 
de uma ciência sem consciência, construiu o 
princípio de autodestruição. Podemos exter-
minar com armas químicas, biológicas e nucle-
ares toda vida visível sobre o planeta e nossa 
própria civilização. Ele inaugurou, segundo 
alguns cientistas, uma nova era geológica, o 
antropoceno. Vale dizer: a grande ameaça não 
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é um meteoro rasante que pode ferir gravemente a Terra, 
como ocorreu há 65 milhões de anos, quando caiu um 
grande meteoro na América Central que pôs fim aos 
dinossauros, depois de terem reinado soberanamente 
por sobre toda a Terra por 133 milhões de anos. 

Hoje, o assalto sistemático e irresponsável aos bens 
e serviços naturais está pondo em risco nosso futuro e 
o da própria Terra, entendida como um superorganis-
mo vivo, chamado Gaia, a Grande Mãe dos Antigos e a 
Pachamama dos andinos.

Em contraposição a esse paradigma que exauriu 
suas possibilidades de resolver os problemas por ele 
criados, apresenta-se o paradigma do cuidado. Ele re-
presenta uma relação amistosa e protetora para com a 
natureza, para com a vida e para com a Terra. Se cui-
darmos de tudo o que existe e vive, teremos condições 
de superar a crise atual e inaugurarmos uma nova era 
geológica, o ecoceno, na qual a vida e a busca da felici-
dade comum, e não o crescimento material ilimitado, 
ganharão centralidade.

Daí a importância de incorporarmos esse novo 
paradigma, pois dele depende nossa vida ou nossa 
morte. Ademais, ele representa a ética natural de todos 
os operadores da saúde, visto que do cuidado que eles 
devotam para com os enfermos dependerá o destino 
das vidas deles.

O cuidado como a essência do humano

Há uma reflexão da mais alta ancestralidade 
que vê no cuidado a essência do ser humano. 
Ela foi exemplarmente expressa pelo famoso 

mito do cuidado que nos vem da filosofia romana (do 
escravo Higino, fábula nº 220). Esse mito constitui o 
núcleo central da obra maior de Martin Heidegger ‘Ser 
e Tempo’. Aí aparece claro que o cuidado é aquela con-
dição prévia, aquele conjunto de fatores que precisam 
ocorrer para que qualquer ser, mais especialmente, o ser 
humano, possam irromper na história. Se não houver 
o cuidado sutilíssimo de todos os fatores e condições, 
nunca irromperia o ser humano. 

O mesmo dizem os cosmólogos contemporâneos: 
se não tivesse havido um cuidado sutilíssimo entre as 
quatro energias que compõem e sustentam o universo 
e cada um de nós – a gravitacional, a eletromagnética, 

a nuclear fraca e forte –, não teria surgido o universo 
assim como o conhecemos e nós não estaríamos aqui 
para escrever sobre isso.

Ele possui também uma dimensão ética: é o con-
dicionador antecipado de todos os nossos atos para que 
sejam bons, e não maléficos, para nós, para os outros 
e para a natureza. O cuidado é tão essencial que se 
nossas mães não tivessem tido o infinito cuidado em 
nos acolher, não teríamos como deixar o berço e buscar 
por nós mesmos o alimento necessário. Morreríamos 
de fome e de abandono. Portanto, somos todos, filhos 
e filhas, do cuidado.

Tudo o que fazemos vem, pois, acompanhado de 
cuidado. Tudo o que amamos também cuidamos. Tudo o 
que cuidamos também amamos. Ele é como uma sombra 
que sempre nos acompanha como observava o poeta 
latino Horácio. O cuidado é tão essencial que é por todos 
compreendido, porque todos o experimentam a cada 
momento: seja ao andar na rua, seja tomando algum 
alimento, dirigindo o carro, seja se relacionando com 
nossos próximos, marido, mulher, filhos e filhas, seja 
com qualquer outra pessoa.

Os sentidos do cuidado

Dois sentidos básicos são expressos pelo cuidado. 
Ele significa, primeiramente, uma relação 
amorosa, suave, amigável e protetora para com 

a realidade, no caso, para com a natureza, a Mãe Terra 
e para com os pacientes que são tratados e cuidados. 
Não é o punho cerrado que submete e domina. É antes 
a mão estendida que protege e realiza a carícia essen-
cial que traz sossego e paz a todos, principalmente, aos 
internados em alguma clínica ou colocados em alguma 
cama como enfermo.

Em segundo lugar, o cuidado é todo tipo de en-
volvimento que possuímos com as pessoas e coisas às 
quais estamos afetivamente ligados. Ele se expressa pelo 
desassossego e pela inquietação pelo destino do outro. 
Em nosso caso, o cuidado pela Casa Comum implica a 
preocupação e até a indignação pela nossa relação de 
superexploração e de desfrute, de seus serviços natu-
rais, sem nos preocuparmos com seus limites e com as 
gerações que virão depois da nossa que esperam um 
ambiente habitável e amigo da vida. Pertence ao cuidado 
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uma infraestrutura de uma clínica adequada bem como 
o conjunto de dispositivos que favorecem a cura.

Acertadamente escreveu o conhecido psicanalista 
norte-americano Rollo May: 

a atual confusão de episódios racionalistas e técnicos, 
perdemos de vista o ser humano. Devemos voltar hu-
mildemente ao simples cuidado. É o mito do cuidado, 
e somente ele que nos permite resistir ao cinismo e à 
apatia, doenças psicológicas de nosso tempo1(340). 

Nós completaríamos esta afirmação: somente 
uma ética do cuidado, vivida consequentemente e 
por todos, desde as crianças até os mais idosos, es-
pecialmente pelos operadores da saúde, do serviço 
social e da educação, enfim, por todos, pode nos dar 
a esperança de que podemos regenerar a Mãe Terra, 
devolver-lhe a riqueza que dela subtraímos e torná-la 
de novo fecunda para gerar vidas e mais vidas como 
fez já há milhões de anos. É a atitude de cuidado junto 
com o conjunto dos aparatos técnicos e os fármacos 
que permitem devolver saúde aos enfermos ou dar-
-lhes sossego para fazer a grande travessia deste modo 
de ser para outro novo e surpreendente.

O lugar do cuidado na medicina e na 
enfermagem

Como já assinalamos, o cuidado é a ética natural 
dos operadores da saúde. Como o cuidado per-
tence à natureza do humano, mas ganhou seu 

perfil mais característico na medicina, na enfermagem e 
na assistência social, não se trata de um ato esporádico, 
mas de uma atitude e de um processo de envolvimento 
com tudo o que concerne à saúde e à cura dos pacientes2. 

A literatura na área tem estudado os passos pelos 
quais o cuidado foi penetrando no pensamento e nas 
práticas de saúde3. Eles parecem sucessivos, mas, na 
verdade, agem junto e se articulam entre si de modo a 
garantir um procedimento mais integrado e, por isso, 
mais eficaz. Apontam-se três momentos principais.

No primeiro, o cuidado foi centrado no sujeito, na 
e no assistente social, e na enfermeira e no enfermeiro 
(cuidados de enfermagem). Aqui tratava-se de habilitar 
melhor os profissionais, nos procedimentos a serem 

seguidos passo a passo, na utilização de certos materiais, 
nos comportamentos a serem assumidos em face dos 
diferentes casos e na higienização geral do ambiente. 
Mais que o paciente, era a maneira cuidadosa de executar 
os vários procedimentos que ganhavam centralidade: o 
cuidado com o sujeito.

No segundo momento, o cuidado se orientou mais 
pelos ‘princípios científicos’ derivados da moderna tec-
nologia e farmacologia. Especialmente a medicina nor-
te-americana estava e ainda está na dianteira científica 
e tecnológica, produzindo progressos notáveis com a 
invenção de novos aparelhos de intervenção, de análise 
e de diagnósticos e com novos fármacos e coquetéis de 
vitaminas. O corpo de enfermagem teve que se apropriar 
de conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiolo-
gia, química e incorporar habilidades na utilização dos 
novos instrumentos. Imperou um certo culto à eficácia, 
o que aproximou muito o enfermeiro e a enfermeira dos 
médicos e médicas, com não poucas tensões e rivalidades. 
Era o cuidado com os meios.

O terceiro momento ganhou força a partir dos 
anos 1960 e 1970, tendo como centro a atenção ao 
paciente. Nesta fase, chamada ‘das teorias da enferma-
gem’, suscitaram-se as melhores reflexões que ainda 
prosperam, pois o cuidado ao paciente foi visto de 
uma forma mais holística e complexa, o que evocou a 
contribuição de muitos outros saberes, especialmente 
humanísticos, oriundos da psicologia e da antropolo-
gia cultural. Notável é o trabalho da norte-americana 
Madaleine Leininger que estudou 54 culturas diferen-
tes, identificando 175 padrões de cuidado (‘Culture 
Care Diversity and University’, New York 1991); da 
filosofia com nomes conhecidos como M. Heidegger 
(Ser e Tempo, 1936) e M. Mayerhoff, (‘On Caring’, 
New York 1971); da ética com Nel Noddings (‘Two 
Concept of Caring’, Urbana 1990), da psicologia com 
J.Y. Leloup (‘Uma arte de cuidar’, Petrópolis 2007; 
‘Cuidar do Ser’, Petrópolis 1996) da sociologia e da 
ecologia, como eu mesmo tenho abordado em meus 
estudos: ‘Saber cuidar’ (Vozes 1999) e o ‘Cuidado 
necessário’ (Petrópolis 2013).

O cuidar aqui significa a empatia e o envolvimento 
amoroso com o paciente ou com as pessoas, no caso da 
assistência social, a preocupação atenta a várias situ-
ações, o acompanhamento solidário dos processos de 
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cura e de resgate de sua esperança de viver. É o cuidado 
para com o paciente.

Cabe enfatizar que, atualmente, faz-se um notável 
esforço de combinar esses vários momentos, seja por 
causa da nova consciência integradora que mais e mais 
se fortalece, seja também pelos bons efeitos que são 
assim alcançados4.

Como acontece a prática do cuidado? Vera 
Regina Waldow estudou essa questão em detalhe, 
discutindo com a melhor literatura nacional e interna-
cional. Seu sonho é que a enfermagem seja conhecida 
e reconhecida como prática de cuidado2 (Cuidar: 
expressão humanizadora da enfermagem, Petrópolois 
2006). Em suas palavras:

Cuidar consiste em uma forma de viver, de ser, de se ex-
pressar; é uma postura ética e estética frente ao mundo; 
é um compromisso com o estar-no-mudo e contribuir 
com o bem-estar geral, na preservação da natureza, na 
promoção das potencialidades, da dignidade humana e 
de nossa espiritualidade; é contribuir na construção da 
história, do conhecimento da vida2(89).

Note-se a amplitude do conceito, especialmente 
abrindo-se para a preservação da natureza e para a es-
piritualidade, campos novos da diligência da medicina 
e da enfermagem.

Continua Waldow que tem associado em sua vida 
larga prática de enfermagem com segura reflexão teórica:

Os objetivos de cuidar envolvem, entre outros, aliviar, 
confortar, ajudar, favorecer, promover, restabelecer, 
restaurar, dar, fazer etc. O cuidado é imprescindível 
em todas as situações de enfermidade, incapacida-
des e durante o processo de morte; mesmo na ausên-
cia de alguma enfermidade e no cotidiano dos seres 
humanos, o cuidado é também imprescindível, tanto 
como uma forma de viver como de se relacionar2(89).

O cuidado é fundamental na Atenção Primária à 
Saúde (APS) e nos cuidados paliativos, pois, a maioria 
dos casos de doença podem ser resolvidos por essa 
atenção sem chegar ao hospital. Se bem reparar-
mos, o cuidado, seja como desvelo, atenção, gesto 
amoroso, seja como sentir-se afetivamente envolvido e 

preocupado pelo outro em razão dos laços de empatia 
que estabeleceu com ele, está ligado à vida e à sobre-
vivência e às relações com o outro, inclusive com a 
natureza, cuja integridade e vitalidade são funda-
mentais para a saúde pessoal e coletiva. 

As atitudes de cuidado

Compendiando, sumariamente, as atitudes que o 
cuidado ao enfermo ou ao sujeito da assistência 
social pede, podemos elencar as seguintes:

Empatia: é a capacidade de colocar-se no lugar 
do outro e sentir com ele. Não lhe dar a impressão que 
está só e entregue à sua dor.

Toque da carícia essencial: tocar o outro é devol-
ver-lhe a certeza de que pertence à nossa vida humana; 
e o toque da carícia é uma manifestação de amor. Muitas 
vezes, a doença é um sinal de que o paciente quer se 
comunicar, falar e ser ouvido5. Sente enorme dificuldade 
de fazê-lo. Pelo toque, dá-lhe a impressão de que ele 
conta e é atendido, pois procura um sentido escondido 
atrás da doença que o enfermeiro ou a enfermeira ou 
médico e a médica podem ajudá-lo a descobrir6.

Diz acertadamente uma enfermeira do Paraná, 
Darci Aparecida Martins:

Quando te toco, te cuido, quando te cuido te toco... 
Se és um idoso te cuido quando estás cansado; te 
toco quando te abraço; te toco quando estás choran-
do; te cuido quando não estás mais andando7(45-46). 

Assistência judiciosa: o paciente precisa de ajuda, 
e a enfermeira ou o enfermeiro deseja cuidar. A con-
vergência desses dois movimentos gera a superação 
do sentimento de uma relação desigual. Criar-lhe um 
suporte que lhe permita manter relativa autonomia. A 
assistência deve ser judiciosa: tudo o que o paciente pode 
fazer, incentivá-lo a fazer e assisti-lo somente quando 
já não o pode fazer por si mesmo.

Devolver-lhe a confiança na vida: o que o paciente 
mais deseja é resgatar seu equilíbrio perdido, é voltar a 
ser saudável. Daí ser decisivo devolver-lhe a confiança 
na vida em suas energias interiores, físicas, psíquicas e 
espirituais, pois elas atuam como verdadeiras medicinas. 
Incentivar gestos simbólicos, carregados de afeto. Não 
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raro, os desenhos que a filhinha fez para o pai doente 
suscita nele tanta energia e comoção que equivale a um 
coquetel de vitaminas.

Fazê-lo acolher a condição humana: normalmente 
o paciente se interroga, perplexo: ‘por que isso foi aconte-
cer comigo, exatamente agora em que tudo na vida estava 
correndo a contento? Por que, jovem ainda, sou acometido 
de grave doença? Por que sou arrancado das relações fa-
miliares, sociais e do trabalho por causa da doença?’. Tais 
questionamentos remetem a uma reflexão humilde sobre 
a condition humaine que é, em todo o momento, exposta a 
riscos e a vulnerabilidades inesperadas. 

Quem é sadio sempre pode ficar doente: e toda 
doença remete à saúde que é o valor de referência maior. 
Contudo, não conseguimos saltar por cima de nossa sombra 
e não há como não acolher a vida assim como é: sadia e 
enferma, bem-sucedida e fragilizada, ardendo por vida e 
tendo que aceitar eventuais doenças e, no limite, a própria 
morte. Nestes momentos é que os pacientes fazem pro-
fundas revisões de vida, não se contentam apenas com as 
explicações científicas (sempre necessárias), dadas pelos 
médicos e pelas médicas, mas anseiam por um sentido que 
surge a partir de um diálogo profundo com seu Self ou da 
palavra sábia de um sacerdote, de um pastor ou de uma 
pessoa espiritual. Resgatam, então, valores cotidianos que 
antes sequer percebiam, redefinem seu desenho de vida e 
amadurecem. A palavra tranquila e serena da enfermeira 
ou do enfermeiro pode dar-lhe paz e sossego.

Acompanhá-lo na grande travessia: há um 
momento inevitável que todos, mesmo a pessoa 
mais idosa do mundo, devem morrer. É a lei da vida, 
sujeita à morte. É uma travessia decisiva. Ela deve 
ser preparada por toda uma vida que se guiou por 
valores morais generosos, responsáveis e benfazejos. 

Para a grande maioria, entretanto, a morte é sofrida 
como um assalto e um sequestro diante dos quais se sente 
impotente. Ademais, dá-se conta de que, finalmente, deve 
se entregar. Todavia, outros a anseiam e a vivem como uma 
grande libertação e partem, agradecidos, deste mundo.

A presença discreta, respeitosa da enfermeira ou 
do enfermeiro, pegando-lhe a mão, sussurrando-lhe 
palavras de conforto e de coragem, convidando-o a ir 
ao encontro da Luz e da Fonte da vida, pode fazer que 
o moribundo saia da vida sereno e agradecido pela exis-
tência que viveu. 

Sussurrar-lhe ao ouvido, caso possua uma refe-
rência cristã, as palavras tão consoladoras da primeira 
epístola de São João: “Se teu coração te acusa, saiba que 
Deus é maior que teu coração” (3,20). Pode entregar-se 
tranquilamente a Deus cujo coração é de puro amor e 
de misericórdia infinita,

Aqui o cuidado se revela muito mais como arte 
que como técnica e supõe no agente de saúde den-
sidade de vida, sentido espiritual e um olhar que 
alcança para além da vida e da morte. 

Atingir esse estágio é uma missão a que o en-
fermeiro e a enfermeira, bem como os médicos e as 
médicas, podem e devem buscar para serem plenamente 
servidores da vida. 

Deve servir-lhe de inspiração as sábias palavras de 
Norman Cousins (1915-1990) jornalista e escritor, um dos 
maiores defensores do desarmamento nuclear e que no 
dia mesmo em que os americanos lançaram a primeira 
bomba atômica sobre Hiroshima a 6 de agosto de 1945 
ousou escrever um editorial com o título: ‘O homem 
moderno é obsoleto’. Aí o autor manifestava profunda 
culpa por este ato de insanidade e concluía: ‘A tragédia 
da vida não é a morte, mas aquilo que deixamos morrer 
dentro de nós enquanto vivemos’.

Quem cuida do cuidador?

As primeiras e mais ancestrais cuidadoras são 
nossas mães e avós, que desde o início da huma-
nidade cuidaram de sua prole. Caso contrário, 

nenhum de nós estaria aqui para falar de cuidado.
Não poderíamos, entretanto, concluir nossas 

reflexões sem fazermos uma menção ao arquétipo do 
cuidado na saúde que foi a enfermeira inglesa Florence 
Nightingale (1820-1910). Humanista e profundamente 
religiosa, decidiu melhorar os padrões da enfermagem 
em seu país. Com estudos em ciências, matemática, 
filosofia e línguas, primeiramente, visitou lugares onde 
se praticava uma enfermagem alternativa, voltada para 
o paciente, como na Alemanha, em Roma e em Paris. 
Depois, resolveu pôr em prática sua visão de cuidado. 
Desenrolava-se cruel a guerra da Criméia na Turquia, 
onde se aplicavam bombas de fragmentação que pro-
duziam muitos feridos.

Em 1854, com outras 28 companheiras, Florence 
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se deslocou para campo de guerra, aplicando no hos-
pital militar, estritamente, a prática do cuidado. Em 6 
meses, reduziu de 42% para 2% o número de mortos. 
Esse sucesso granjeou-lhe notoriedade. 

De volta a seu país e depois nos Estados Unidos da 
América, criou uma rede hospitalar que aplicava a atitude de 
cuidado e, por escritos e palestras, anunciava que o cuidado 
deveria ser o eixo norteador da enfermagem e sua ética 
natural. Até os dias de hoje, mesmo com as mutações havidas 
e a flexibilização da disciplina que ela impunha, Florence 
Nightingale continua uma referência inspiradora.

Há uma questão ligada ao cuidado que deve rea-
listicamente ser abordada. O operador da saúde é, por 
essência, um curador. Cuida dos outros como missão e 
como opção ética. No entanto, ‘Quem cuida do cuida-
dor’ perguntava-se em um livro com este título (Vozes, 
Petrópolis, 2005) o médico Dr. Eugênio Paes Campos. 
Nele narra as experiências de uma unidade de cuidado, 
refletidas à luz das contribuições de R. W. Winnicott.

Temos sustentado acima a tese de que o ser 
humano é, por sua natureza e essência, um ser de 
cuidado. Sente a predisposição de cuidar dos outros e 
sente a necessidade de ser ele também cuidado. Cuidar 
e ser cuidado são existenciais (estruturas permanentes); 
indissociáveis. Esta reciprocidade entre o cuidar e ser 
cuidado foi analisada detalhadamente pelo psicólogo 
inglês D. Winnicott8.

Constata-se com frequência que a atitude de 
cuidado que envolve afetivamente o operador da saúde 
e o enche de preocupações para com o paciente é muito 
exigente; especialmente se o cuidado constitui, como 
deve ser, não um ato esporádico, mas uma atitude per-
manente e consciente. 

Desponta então no operador de saúde a vulnera-
bilidade humana. Não dispomos da onipotência divina. 
Somos mortais, sujeitos ao cansaço, ao estresse e à vivên-
cia de pequenos fracassos e decepções. Sentimo-nos sós. 
Precisamos ser cuidados, caso contrário, nossa vontade 
de cuidar se enfraquece. Que fazer então?

Logicamente, cada pessoa precisa enfrentar com 

sentido de resiliência (saber superar as dificuldades) essa 
situação dolorosa. Esse esforço, porém, não substitui o 
desejo de ser cuidado. É então que a comunidade de base 
do cuidado, os demais operadores de saúde, médicos e 
o corpo de enfermagem devem entrar em ação. 

Essa comunidade deve ser previamente estabeleci-
da, fundada na comum vontade de assumir a postura do 
cuidado, de trabalhar articulada, respeitando-se, apoian-
do-se e, se for necessário, cuidarem-se reciprocamente.

O enfermeiro ou a enfermeira sente necessidade 
de ser novamente bebê que é cuidado pela mãe. A pessoa 
precisa se sentir acolhida e revitalizada, exatamente, 
como uma criança sente quando é cuidada pela mãe. 

Outras vezes sente necessidade do cuidado como 
suporte, sustentação e proteção, coisa que o pai pro-
porciona ao seu bebê. Alguém do grupo assume essas 
funções de mãe ou de pai cuidadores. Cria-se então o 
‘holding’ winnicottiano, quer dizer, aquele conjunto 
de cuidados e fatores de animação, oferecidos pelo pai 
e pela mãe. Essas funções de pai-mãe e bebê são sus-
tentadas pelo cuidado. O cuidado é revitalizado por 
essa circularidade, assumida pela comunidade de base 
de cuidado. Volta então o estímulo para continuar no 
cuidado pelos pacientes9.

Quando essa comunidade existe e reinam relações 
horizontais de confiança e de mútua cooperação, supe-
ram-se os constrangimentos, nascidos da necessidade 
de ser cuidado. Há que aceitar como dado de realidade 
que quem cuida precisa também ser cuidado. E deve-se 
aprender a fazê-lo, para que ninguém se sinta humi-
lhado ou diminuído, ao contrário, ajude a estreitar os 
laços e criar o sentimento de uma comunidade não só 
de trabalho, mas uma comunidade de destino.

Feliz é o hospital e bem-aventurados são aqueles 
pacientes que podem contar com uma comunidade de base 
de cuidadores. Não haverá operadores de saúde ‘prescreve-
dores’ de receitas e aplicadores de fórmulas, mas ‘cuidadores’ 
de vidas enfermas que buscam saúde. Aí seguramente há 
muito mais energia que flui e que influencia enormemente 
na cura dos pacientes.
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Ethical considerations on some transformations 
of the medical practice

Sergio Rego  
Marisa Palácios

O objetivo deste artigo foi refletir sobre alguns desafios 
éticos relacionados com as transformações da prática 
médica impactada pelo desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

Parte-se da constituição da assistência médica brasileira a partir das primeiras Caixas de 
Aposentadorias e Pensões e as transformações ocorridas até os dias atuais e seus impactos na 
relação médico-paciente. Do ideal do médico e seu paciente à interveniência das empresas 
médicas e do sistema público, foram forjados diferentes modos de exercício da medicina. 
Com a introdução de novas tecnologias baseadas na Inteligência Artificial, os desafios éticos 
se apresentam como instigações para o conjunto da sociedade que deverá se posicionar 
sobre que tipo de intervenção se deve pretender do trabalho médico. 
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The aim of this article is to reflect on some ethical challenges related to the transformations 
of medical practice impacted by scientific and technological development. It starts from the 
constitution of the Brazilian medical assistance from the first Caixas de Aposentadorias e 
Pensões and the transformations that have occurred up to present days and their impacts on 
the doctor-patient relationship. From the ideal of the doctor and his patient to the intervention 
of medical companies and the public system, different ways of exercising medical practice 
were forged. With the introduction of new technologies based on Artificial Intelligence, 
ethical challenges present themselves as challenges for society as a whole, which should 
take a stand on what kind of intervention should be expected from medical work.

KEYWORDS Health occupations. Medical ethics. Professional ethics. Defensive medicine. 
Artificial Intelligence.

Ainda hoje, muitas pessoas possuem a mesma 
imagem da prática médica. Alguém se sente 
enferma, procura um médico de sua confiança, 

comparece ao seu consultório, relata suas queixas, conta 
a história de sua enfermidade e, por fim, é examinada. O 
médico então analisa a história ouvida, confronta com 
seus achados do exame clínico e formula suas hipóteses 
diagnósticas. Decide então que providências tomará, se 
prescreverá algum tratamento, se solicitará algum exame 
complementar e se dará suas recomendações ao paciente. 
Tudo isso pelo preço justo que a pessoa enferma pagará 
de bom grado, entendendo que é o valor do serviço 
prestado pelo médico diretamente a ela. Embora essa 
descrição soe quase como um tipo ideal, nos tempos 
atuais, dificilmente ela ocorre dessa forma no Brasil. 

De um lado, a imensa maioria dos que consultam 
um médico o fazem ou por meio do plano de saúde do 
qual é participante, ou por intermédio do sistema público, 
quando se entende ser um direito do cidadão ter acesso 
à assistência à saúde. Quando o intermediário é o plano 
de saúde privado, entende-se que a pessoa enferma, ou 
o empregador, paga a um plano de saúde uma mensali-
dade para que possa usufruir dos serviços de um médico 
qualquer quando precisar. Ela contrata um intermediário 
que contrata o médico que fará o serviço. No caso do 
serviço público, o Estado contrata o médico, sendo ele 
ou ela é um servidor público, a serviço da população. 
Embora aqui se queira enfatizar que o exercício liberal, 

sem intermediários do ideal da medicina ainda hoje, está 
comprometido em ambos os modelos, seja o intermediário 
uma empresa privada ou o Estado, há grande diferença 
entre eles que veremos adiante.

 De outro lado, com o avanço tecnológico, nem os 
instrumentos necessários para um atendimento médico 
cabem mais em sua idílica maleta médica, nem estão 
limitados ao saber médico tradicional. O processo de 
trabalho em saúde sofreu um intenso processo de divisão, 
horizontal e vertical. Não foram apenas novas espe-
cialidades que a modernidade trouxe para o universo 
da saúde, mas também saberes que não mais estavam 
subordinadas ao saber médico. 

No último século, o que se viu foi uma transfor-
mação absoluta no fazer médico cuja força motriz pode 
ser atribuída às transformações implementadas pelo 
complexo industrial e de serviços na saúde. 

À vista disso, o artigo apresenta, de forma sumária, 
como se desenvolveu a medicina de grupo no Brasil, 
como um intermediário desejado pela população, e as 
transformações tecnológicas e suas implicações no fazer 
médico. A reflexão que se pretende realizar aqui refere-se 
aos desafios éticos que o futuro reserva à prática médica 
a partir da análise da história e do que já encontra em 
processo de construção. Não é, portanto, um exercício 
de futurologia, mas, sim, uma reflexão sobre alguns 
aspectos éticos que emergem da transformação tecno-
lógica de nossos dias.
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Como se constituiu nosso sistema de saúde?

O tipo de serviço, intermediado pelos planos de 
saúde, teve sua consolidação no Brasil na década 
de 1980, mas pode ser entendida como parte dos 

enfrentamentos sobre o papel do Estado na assistência à 
saúde. Esse debate sobre o papel do Estado na oferta de 
serviços de saúde é permanente desde a promulgação da 
Lei Elói Chaves, em 1923. Esta lei estabeleceu as caixas de 
aposentadoria e pensões que compreendiam aposenta-
doria, pensões, assistências médica e funeral e que eram 
organizadas por empresas. Até então, a assistência médica 
era realizada pelos hospitais vinculados com ordens reli-
giosas e por algumas poucas casas de saúde particulares. 
Ao Estado, cabiam as ações de saúde pública: higieniza-
ção das cidades, campanhas de vacinação compulsória e, 
em algumas localidades mais desenvolvidas, a assistência 
médica de emergência. A associação assistência à saúde e 
previdência se estabeleceu desde então. O cuidado com 
a saúde de seus segurados era um benefício a mais ofe-
recido. Os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) 
substituíram as Caixas, nos anos 19301 (Centro de Pesquisa 
e Documentação de História Contemporânea/Fundação 
Getulio Vargas (CPDOC/FGV), já constituídos por categoria 
profissional, oferecendo distintos benefícios aos seus segu-
rados. A unificação dos benefícios se deu no início dos anos 
1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social 
(Lops). A criação do Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS) em 1966 se deu com a unificação dos antigos IAPs2. 

Desde a criação da Lops, os setores ligados 
ao antigo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 
Industriários (Iapi) recusaram a ideia da assistência 
médica como um direito a ser atendido pelo setor público 
e vincularam a prestação da assistência aos seus associa-
dos a um serviço privado. Ainda na primeira década da 
ditadura, houve a intenção manifesta do então Ministro 
da Saúde (Leonel Miranda) de venda das unidades hos-
pitalares públicas pelo valor histórico de seus edifícios, 
mas ela não se concretizou. Um dos planos de saúde 
pública implementados no Brasil durante a ditadura 
militar de 1964 (Plano de Pronta Ação – PPA – de 1974), 
juntamente com a criação no mesmo ano do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS)3 operou uma 
grande transferência de capital para o setor privado da 
saúde, o último financiamento a juros negativos pela 

Caixa Econômica Federal, para aqueles que desejas-
sem construir unidades de saúde privadas; e, uma vez 
prontas, eram credenciadas para atenderem os pacientes 
da previdência social, processo ampliado pelo PPA. 
Ou seja, recebiam o financiamento a juros negativos e 
depois a clientela assegurada, consolidando o modelo 
de contratação de serviços da rede privada pelo setor 
público. Apesar disso, ainda havia um forte anseio pela 
universalização e integração dos diferentes setores e 
níveis de atenção à saúde. Com as ‘ações integradas da 
saúde’ e com o chamado Prev-Saúde, os anseios pela 
universalização e hierarquização do cuidado pareciam 
que estavam sendo atendidos, costurando-se políticas e 
consciência crítica para o sonho de um sistema único de 
saúde. No entanto, nem tudo correu às mil maravilhas 
como desejamos e lutamos politicamente para que fosse. 

Faveret Filho e Oliveira4 descreveram um fenô-
meno nos anos 1980 que foi denominado por eles como 
‘Universalização excludente’. Esta interpretação do 
fenômeno da implementação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), da universalização preconizada pela Reforma 
Sanitária Brasileira, na medida em que se universalizou 
o atendimento à saúde, sem a devida expansão da infra-
estrutura e do pessoal alocado, excluíam-se parcelas da 
população da assistência pública típica. A deterioração 
do serviço público pela falta de investimento público 
proporcional ao aumento de clientela, à baixa qualidade 
do atendimento, justificou, para muitas categorias pro-
fissionais de trabalhadores organizados, a reivindicação, 
em suas negociações coletivas, de acesso à medicina 
privada por meio da chamada medicina de grupo. Claro 
que a opção pelo serviço privado não foi um acaso, mas, 
parafraseando Darcy Ribeiro, um projeto, construído 
de forma aparentemente errática, mas seguro. Projeto 
desenvolvido pelos inimigos da saúde pública e gratuita 
e de qualidade para todos, que sempre detiveram poder 
efetivo no Brasil, com a ocupação de setores estratégicos 
em todos os poderes da República.

Medicina ontem e hoje

Se o século XVIII, como Foucault5 esclareceu em sua 
conferência ‘O Nascimento da Medicina Social’, foi 
marcado, entre outros pontos, pela compreensão 

da necessidade de intervenção na circulação dos ares 
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e das águas para controle das enfermidades, a inter-
venção da medicina fora do corpo do doente, em seu 
ambiente, também o foi pela medicalização do espaço 
hospitalar. Como afirma Foucault, “O grande médico 
de hospital, aquele que será mais sábio quanto maior 
for sua experiência hospitalar, é uma invenção do final 
do século XVIII”5(164), quando o hospital passa a ser 
um local para tratamento. Com isso, o processo e a or-
ganização do trabalho médico começaram a sofrer um 
profundo processo de mudança. Já no século XX, com 
a incorporação das chamadas ciências biomédicas na 
formação médica, a medicina científica se consolidou 
como modelo hegemônico. 

A partir dessas condições iniciais apontadas por 
Foucault na prática médica, a organização do trabalho 
médico vem-se transformando incensadas por um incrí-
vel desenvolvimento técnico e tecnológico especialmente 
observado no último século. Esse grande desenvolvimen-
to observado fez com que também se transformassem as 
relações interpessoais entre equipe de saúde e pacientes 
e familiares. As especialidades médicas floresceram 
com o desenvolvimento científico, bem como a divisão 
do trabalho em novas profissões, como a fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outras.

Embora não tenha sido parte do discurso oficial, 
as vantagens estratégicas para recompensa financeira e 
reconhecimento social cedo estimularam os médicos a aban-
donar uma visão mais holística do paciente, optando pela 
especialização precoce, quando não a superespecialização, 
que significa uma subespecialidade de uma especialidade. 
Formar médicos cada vez mais dedicados a um segmento 
do corpo humano (seja um sistema ou um órgão) ou mesmo 
a uma enfermidade (diabetólogos, por exemplo) levou a 
um foco excessivo na dimensão técnica da prática médica, 
relegando outras dimensões do cuidado a uma dimensão, 
às vezes, meramente instrumental. 

Como exemplo desse desconsiderar, de fato, das 
relações interpessoais, vale recordar um discurso re-
petido que é ouvido em variados fóruns médicos sobre 
a importância de uma boa relação com o paciente, já 
que a maioria das ações legais contra médicos poderia 
ter sido evitada se houvesse uma melhor relação com o 
paciente e com seus familiares. Podendo ser tanto parte 
da origem do problema, ou já como uma de suas consequ-
ências, vemos se multiplicarem nas Sociedades Médicas 

os departamentos de defesa profissional, que se dedicam 
a preparar os profissionais para se defenderem em suas 
práticas. Defenderem-se do quê? Do paciente. Já ouvimos 
diversas vezes alunos na pós-graduação em medicina 
mencionarem que são ensinados a perceber seus pacientes 
como seus maiores inimigos em potencial. Vista por uma 
ótica estritamente corporativa, a chamada judicialização 
da saúde, em seu viés de processos contra os profissionais, 
é vista não como um direito do paciente que se sente mal 
atendido ou cuidado, mas como uma vingança contra 
o médico por razões que a corporação não reconhece. 
Entendemos que o crescimento da judicialização pode, e 
talvez deva, ser vista como um reflexo do distanciamento 
dos profissionais em se relacionarem com seus clientes, 
reconhecendo-os como sujeitos de sua própria vida.

Se durante muitos e muitos anos o trabalho no 
serviço público representava a possibilidade de uma 
atuação médica socialmente responsável e ética e com in-
discutível qualidade técnica6, a deterioração dos serviços 
públicos não apenas desestimulou profissionais sérios 
e comprometidos com esses valores ao trabalho como 
impediu, concretamente, que isso pudesse ocorrer com a 
frequência esperada. Por um lado, no serviço público, os 
médicos perdiam as condições necessárias para o exer-
cício tecnicamente correto, por outro, no setor privado, 
com a mediação das empresas de medicina de grupo, 
os médicos tinham sua autonomia progressivamente 
corroída pelos limites reguladores que as empresas vão 
impondo para assegurar seu lucro.

As consequências são sérias. Schraiber7, em seu 
livro ‘O médico e suas interações: a crise dos vínculos 
de confiança’, descreve como se dão as relações entre 
médicos e pacientes com a intermediação dessas em-
presas. Nele, a autora desvela a crise de confiança entre 
esses dois atores na medida em que o médico não é 
mais capaz de assegurar o cumprimento do pacto de 
confiança que surgiria em uma relação de consulta ideal. 
A intermediação operada pelo sistema de saúde, seja ele 
público ou privado, transformou essa prática de forma 
significativa, como também já apontou6.

Hoje temos um grande desenvolvimento tecnoló-
gico associado ao processo de diagnóstico e terapêutica. 
Esse desenvolvimento se deu de forma quase simultâ-
nea ao desenvolvimento da microinformática ou até 
mesmo em decorrência desta, tanto no que diz respeito 
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à produção industrial para o mercado da saúde quanto 
em termos de organização de serviços e informações 
e de mediação entre pessoas. Desde o último quarto 
do século passado, a microinformática foi-se incorpo-
rando à vida da maioria das pessoas, seja nas ativida-
des estudantis, profissionais, seja no entretenimento 
e em outras atividades sociais comuns. Seu impacto 
na formação médica e em sua prática não foi menor. 
A microinformática podia cumprir o papel de substi-
tuir as operações lógicas do cérebro humano sem suas 
falhas. Para uma melhor contextualização desse ponto, 
vale lembrar que a socióloga Renée Fox, desde 1957, 
descreveu suas observações sobre a formação médica 
em uma universidade dos Estados Unidos como sendo 
o “treinamento para a incerteza”8(207). Na ocasião, Fox 
escreveu que os alunos eram preparados para lidar com 
três incertezas essenciais para a prática médica: 1) se o 
que eles não sabiam era o resultado de falta de estudo 
pessoal; 2) se o que eles não sabiam representava um 

desconhecimento coletivo, do próprio campo científico; 
3) e a incerteza entre essas duas anteriores. 

A medicina científica sempre buscou combater a 
incerteza tanto no diagnóstico como no tratamento. Para 
a medicina, o erro sempre foi considerado inaceitável, 
por suas consequências, muitas vezes, fatais para os 
pacientes. Há muitos anos, as instâncias organizacionais 
da profissão distinguem e classificam tais infortúnios 
em erros por negligência, imprudência ou imperícia, de 
acordo com a presunção da gravidade e a responsabilida-
de individual do profissional, característica de cada tipo.

Assim, os profissionais passaram a buscar pactuar 
suas condutas de acordo com o que o coletivo corporativo 
julgava mais apropriado, de forma a diminuir as possibi-
lidades de serem acusados de incorrer em algum tipo de 
erro. Se por volta do início do século passado já começava 
a ficar mais frequente a publicação de trabalhos que 
eram genericamente classificados na categoria ‘Como eu 
trato’, em que os professores mais bem reconhecidos pela 
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corporação partilhavam suas experiências clínicas, cedo 
esta pactuação foi mais bem sistematizada. Surgiam, de 
um lado, ‘as rotinas diagnósticas e de tratamento’ dos di-
ferentes e bem-conceituados serviços médicos e os livros 
do tipo ‘Current Medical Diagnosis and Treatment’. 
No entanto, ainda nesse momento histórico, ainda era 
bem valorizada a experiência clínica do profissional, 
que aqui deve ser compreendida como o conhecimento 
adquirido por meio da sua prática clínica que pode até 
mesmo ir contra propostas terapêuticas ou diagnósticas 
preconizadas pela profissão. 

O desenvolvimento e a difusão da microinformá-
tica tiveram impactos também muito relevantes nesse 
campo. As revisões científicas que pesquisadores faziam 
em periódicos até meados do último quarto do século 
passado eram extremamente demoradas e trabalho-
sas. Consultavam-se enormes catálogos que traziam a 
lista de periódicos e artigos publicados em cada ano. 
Verificava-se em microfilmes em que bibliotecas existiam 
as revistas e artigos desejados e empreendia-se uma 
solicitação, frequentemente paga, para que, em algumas 
semanas ou meses, os textos finalmente chegassem às 
mãos dos investigadores. A microinformática mudou 
tudo. Mesmo em um país periférico como o nosso, já nos 
anos 1980, era possível conectar-se com universidades 
e bibliotecas nacionais ou internacionais para localizar 
artigos e demandá-los. O desenvolvimento de softwares 
de busca e a inserção da produção científica em bases 
de dados indexadas e acessíveis pela internet mudaram 
radicalmente o modo de pesquisar em todas as áreas do 
conhecimento. Na área médica, ganhou forma uma nova 
tecnologia para reduzir as incertezas dos profissionais 
em suas decisões: as chamadas evidências científicas. 
O ‘Manual MSD para profissionais de saúde’ apresenta 
este conceito como se ele fosse antigo, mas não era esse 
o nome usado. Vejam este trecho: 

[...] o que vários médicos considera[va]m ‘evidên-
cia’ é [era], em geral, uma combinação de estraté-
gias eficazes em pacientes prévios, conselhos dados 
por mentores ou colegas e uma impressão geral de 
‘o que está sendo feito’, com base em artigos de 
periódicos aleatórios, resumos, simpósios e propa-
gandas. Este tipo de prática resulta em grande va-
riedade de estratégias para diagnóstico e tratamento 

de condições semelhantes, mesmo quando existem 
fortes evidências que favorecem uma estratégia em 
particular em relação a outras. Existem variações en-
tre diferentes países, diferentes regiões, diferentes 
hospitais e mesmo dentro de práticas individuais de 
grupos. Essas variações levaram a demanda por uma 
abordagem mais sistemática para identificar a estra-
tégia mais adequada para o paciente individual; essa 
abordagem é denominada ‘medicina baseada em 
evidências’ (MBE). A MBE baseia-se em literatura 
médica relevante9. 

O conceito de evidência científica trouxe a ideia 
de que o valor do conhecimento científico dependia 
da forma como era obtido. Ou seja, maior valor será 
atribuído às informações que forem obtidas de acordo 
com os métodos de pesquisa mais apropriados do ponto 
de vista científico. Ensaios clínicos duplo-cegos com 
seleção aleatória de participantes e com uso de placebo 
passaram a ser considerados como o modelo mais apro-
priado, desse ponto de vista, para gerar uma informação 
que pudesse ser valorada. A experiência clínica de um 
indivíduo ou de um serviço passou a ser desqualificada, 
como fizeram Choudhry, Fletcher e Soumerai10 em seu 
artigo ‘Systematic Review: The Relationship between 
Clinical Experience and Quality of Health Care’, no qual 
procuraram demonstrar que: 

[...] em geral se acredita que os médicos com maior 
experiência acumularam mais conhecimento e habili-
dades durante os anos de prática e, portanto, oferecem 
um cuidado de maior qualidade. Entretanto, evidências 
sugerem que há uma relação inversamente proporcio-
nal entre o número de anos de prática de um médico e a 
qualidade do cuidado que ele oferece10(260).

Há, pode-se assim dizer, que o conhecimento 
epidemiológico e a microinformática estão reduzindo 
a prática clínica ao uso de bits e bytes, proporcionando 
experiências terapêuticas cada vez mais cientificamente 
amparadas por evidências e potencialmente desuma-
nizadas. Aonde irá parar a clínica se o velho aforisma 
médico ‘cada caso é um caso’ for destruído pela ação. 
Não resta dúvida de que a Inteligência Artificial (IA) 
será cada vez mais inserida no cuidado em saúde e 
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na prática médica. Assim, resta a pergunta: o que os 
médicos farão no futuro? Como devem ser formados os 
médicos que irão atuar nos próximos 30 ou 40 anos e 
que estão entrando em nossas faculdades hoje? O que 
será uma atuação médica ética? Um cuidado em saúde 
ético? Será que com a informática os erros continuarão 
acontecendo, mas deixarão de ser responsabilidade de 
alguém? Neste contexto de incertezas, surgem algumas 
novidades em situações das mais variadas, desde o 
Watson Health da IBM até a proposta implementada 
pela Dell Computers™, que comentaremos a seguir.

O desafio de uma nova escola médica voltada 
para o futuro

Segundo Lage11, foi criada, em 2014, a primeira 
escola médica em uma Universidade de ponta 
nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Embora 

essa notícia já seja suficientemente estranha para nós, 
brasileiros, uma vez que temos assistido uma multipli-
cação desconcertante do número de escolas médicas 
desde o início dos anos 1990 até os dias de hoje, existe, 
pelo menos, um outro aspecto surpreendente: qual a 
organização que está por trás dessa escola? Esta é talvez 
a maior novidade: é a fundação da empresa de compu-
tadores Dell. Ademais, por que uma empresa desse tipo 
está interessada em uma atividade educacional dessa 
natureza? Uma possível resposta repousa na expectativa 
que se tem sobre as mudanças que estão ocorrendo na 
prática médica e que já demandam modificações na 
formação médica.

 Em sua homepage, a Dell Medical School 
(DMS)12 afirma: 

Os cuidados de saúde baseados em valores têm a 
ver com eficiência na obtenção de melhores resulta-
dos de saúde. A DMS é o lar de líderes do movimento 
de cuidados baseados em valores – e de um currículo 
on-line que treina líderes de saúde na entrega de va-
lor aos pacientes.

O reitor da DMS afirmou, na entrevista ao Estadão12: 

Na medida em que o sistema é aprimorado, particu-
larmente por meio da inteligência artificial, o papel 

tradicional do médico muda. A ciência da medicina vai 
se tornar menos importante, mas a arte do cuidado ga-
nhará importância. Precisamos de pessoas que possam 
liderar essa mudança e que consigam abraçar a tecno-
logia, mas apenas quando ela visa ao benefício para o 
paciente e à evolução do sistema de saúde. É um tipo 
diferente de médico, que está confortável com a tec-
nologia, que entende de engenharia de sistemas, que 
consegue colocar o foco no valor proporcionado e que 
exerce liderança para mudar esse sistema.

Para formar um médico, assim, a DMS incorpo-
rou o foco na resolução de problemas, a diminuição da 
carga horária dedicada à formação científica básica (o 
chamado ‘ciclo básico’ passa a ter a duração de apenas 
um ano), a diversidade de espaços de aprendizagem; 
e espera que seus alunos aprendam a trabalhar em 
equipe e que desenvolvam a capacidade de liderar. 
Ainda segundo o reitor da DMS, a maior parte dos 
alunos já possui algum nível de preparação tecno-
lógica bem como dupla graduação, sendo a Saúde 
Pública, a Administração, a Engenharia e a Psicologia 
educacional as mais comuns.

Em última análise,  entretanto,  a  Dell 
Computers™ deseja mais do que formar médicos com 
características diferentes e com um método diferente, 
eles querem mudar o próprio sistema de saúde nos 
Estados Unidos. A crítica que fazem está no modelo 
de pagamento por serviço, que pretendem ver modi-
ficado para um baseado nos resultados, com ênfase 
na prevenção e promoção da saúde. Reconhecendo 
que a maior parte dos problemas de saúde poderiam e 
deveriam ser resolvidos fora dos hospitais, a proposta 
deles é de entrar nas comunidades para a prática em 
saúde desvinculada da presença dos pacientes em 
uma clínica ou hospital.

Se, como afirma o reitor da DMS, a ciência 
médica deixará de ser tão importante, isso implica 
reconhecer que esse papel será desempenhado pre-
ferivelmente pela IA? Ou será que o futuro estará 
nos equipamentos imaginados por Neill Blomkamp, 
que redigiu o roteiro, produziu e dirigiu o filme de 
ficção científica Elysium? Como se sabe, no filme, 
todas as fases do que se poderia identificar como 
ato médico, do diagnóstico à terapêutica, fica a cargo 
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de um equipamento dotado de IA. Nesse caso, onde 
estaria o ‘médico’? Imagino que é aquele que ajudou 
a desenvolver os sistemas de IA que orientaria as 
decisões.

A incerteza na era das supostas certezas 
científicas

Como dissemos, os médicos odeiam a incer-
teza. Seus esforços sempre foram no sentido 
de diminuir ou minimizar as incertezas, seja 

quando elaboramos ‘rotinas’ de serviços, rotinas te-
rapêuticas mais aceitas, como os ‘Current’, ou os 
modernos protocolos e diretrizes. Nesse sentido, a 
IA já é capaz de errar muito menos na avaliação de 
grandes bases de dados e será, provavelmente, mais 
eficaz também nos diagnósticos e definição de pro-
postas terapêuticas. O que restará ao médico: informar 
o sistema? Informar ao paciente as probabilidades 
diagnósticas e possibilidades terapêuticas? Decidir 
pelo paciente (seja dentro ou fora do sistema de IA) 
ou com o paciente?

Outrossim, o que nossas Diretrizes Curriculares 
para os Cursos de Medicina no Brasil têm a dizer sobre 
essa perspectiva? Pouco, muito pouco ainda. Além 
disso, onde essas inovações estão sendo pensadas e 
introduzidas? Em que escolas médicas brasileiras? 

Não há dúvida de que as melhores escolas médicas 
estão localizadas no conjunto das escolas públicas, 
mas como ter esperança se a perspectiva de financia-
mento público está cada vez pior? Certo, temos muitas 
escolas introduzindo os laboratórios de habilidades 
e os sistemas informatizados com manequins, mas 
isto está muito distante das necessidades que já estão 
atrasadas e que não podem ser desconsideradas, por se 
tratar de assunto de interesse da segurança nacional.

Vivemos hoje a ilusão do Big Data e que o conhe-
cimento gerado e processado com algoritmos diversos, 
softwares diversos nos deixarão livres de erros. Isso não 
é um fato. Como afirmou Morin13, 

Todo conhecimento comporta o risco do erro e da 
ilusão. A educação do futuro deve enfrentar o pro-
blema de dupla face do erro e da ilusão. O maior erro 
seria subestimar o problema do erro; a maior ilusão 
seria subestimar o problema da ilusão. O reconheci-
mento do erro e da ilusão é ainda mais difícil, porque 
o erro e a ilusão não se reconhecem, em absoluto, 
como tais13(19). 

O que mais nos impressiona no ensino médico 
hoje é que eles estão sendo treinados para acreditar 
que a ciência já lhes deu toda a informação necessária, 
para diagnosticar e tratar seus pacientes, quando, na 
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verdade, todo conhecimento produzido não é mais do 
que uma interpretação da realidade, contextualizada 
social e historicamente; e que é ainda necessário 
termos um princípio de incerteza racional do qual 
nos falou Morin13, já que, para ele, a racionalidade é 
a melhor proteção contra o erro e a ilusão.

A verdadeira racionalidade, aberta por natureza, dia-
loga com o real que lhe resiste. Opera o ir e vir inces-
sante entre a instância lógica e a instância empírica; 
é o fruto do debate argumentado das idéias, e não a 
propriedade de um sistema de idéias. O racionalismo 
que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a 
vida é irracional13(23).

Considerações finais

Aqui se procurou retomar o percurso da as-
sistência médica, desde a medicalização do 
hospital, quando este se impõe como local da 

produção do conhecimento médico e da assistência 
voltada para o cuidado dos corpos doentes. Relatamos 
as transformações por que passou a prática médica, 
bem como a ascensão e queda do hospital público no 
Brasil, o assalariamento do médico, cada vez menos 
autônomo seja pelas determinações dos empregadores, 
seja pelas determinações dos pares pelos protocolos 

clínicos. Nesse cenário é que se expande a tecnologia da 
IA, do uso da internet e da expansão de instrumentos 
cada vez mais sofisticados de coleta e tratamento de 
informações pessoais de saúde – o Big Data. Assim, a 
síntese que parece estar fazendo a Dell em seu novo 
processo de pensar a medicina do futuro inclui o conhe-
cimento da tecnologia (engenharia), da psicologia, das 
relações interpessoais, da possibilidade de manejar uma 
quantidade astronômica de dados; e para quê? Limitar 
o adoecimento? O que significa prevenir adoecimento? 
Significa invadir a privacidade das pessoas, impor um 
modo de vida determinado pelos números? Assim, o 
que se questiona, como Foucault já nos alertava em 
suas considerações sobre o biopoder, é que sociedade 
queremos construir? Que papel ou importância que-
remos dar à liberdade individual? A medicina deve 
aprofundar seu papel de determinar o que é certo ou 
normal? Deve controlar o que as pessoas devem fazer, 
como se comportar, o que consumir?

É preciso voltar a considerar a humanidade de 
médicos e pacientes, para que possamos ainda ter ética 
no cuidado em saúde, e isso pode e deve ser considerado 
desde a graduação, se não na própria formação escolar 
básica. Assim, seria possível traçar alternativas ao que Weber 
chamou de ‘desencantamento do mundo’, ou seja, o triunfo 
da racionalidade diante do subjetivo, evitando que esta se 
converta, nas palavras de Morin13, na ‘racionalização’, que 
é a racionalidade que deixa de ser crítica.



DIVULGAÇÃO EM SAÚDE PARA DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, N. 60, P. 79-88, SET 2019

88 Rego S, Palácios M

Este é um artigo publicado 
em acesso aberto sob uma 
licença Creative Commons

Sergio Rego - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.  
rego@ensp.fiocruz.br
Marisa Palácios - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Núcleo de Bioética e Ética 
Aplicada – Rio de Janeiro (RJ), Brasil. marisa.palacios@gmail.com

1.  Fundação Getúlio Vargas. Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do 
Brasil. Anos de Incerteza (1930 - 1937). Institutos 
de Aposentadoria e Pensões. [acesso em 2019 jun 
27]. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/
dossies/AEraVargas1/anos30-37/PoliticaSocial/IAP.

2.  Brasil. Secretaria de Previdência. Histórico. [acesso 
em 2019 fev 15]. Disponível em: http://www.previ-
dencia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/
historico/.

3.  Pugin SR, Nascimento VB. Principais marcos das 
mudanças institucionais no setor saúde (1974-1996). 
1996. (Série Didática, nº 1). [acesso em 2019 jun 27]. 
Disponível em: http://www.cedec.org.br/files_pdf/
DIDATI1.pdf.

4.  Faveret Filho P, Oliveira J. A universalização ex-
cludente: reflexões sobre as tendências do sistema 
de saúde. Planejamento e Políticas Públicas. 1990; 
(3):139-162.

5.  Foucault M. Microfísica do poder. 20. ed. Rio de 
Janeiro: Graal; 1979.

6.  Machado MH. Os Médicos e sua Prática Profissional: 
as Metamorfoses de uma Profissão. Tese de dou-
torado em Sociologia defendida no Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro; 1996.

7.  Schraiber LB. O Médico e suas interações: a crise 
dos vínculos de confiança. São Paulo: Hucitec; 2008. 

8.  Fox RC. Training for Uncertainty. In: Merton RK, 

Reader G, Kendall PL, editores. The Student-
Physician: Introductory Studies in the Sociology 
of Medical Education. Cambridge, Mass: Harvard 
University Press; 1957. p. 207-241. 

9.  McGee DL. Medicina baseada em evidências 
e diretrizes clínicas. In: Manual MSD para pro-
fissionais de saúde. [acesso em 2019 jun 28]. 
Disponível em: https://www.msdmanuals.com/
pt/profissional/t%C3%B3picos-especiais/to-
mada-de-decis%C3%A3o-cl%C3%ADnica/
medicina-baseada-em-evid%C3%AAncias-e-dire-
trizes-cl%C3%ADnicas.

10.  Choudhry NK, Fletcher RH, Soumerai SB. 
Systematic Review: The Relationship between 
Clinical Experience and Quality of Health Care. 
Ann Intern Med. 2005; 142(4):260-273.

11.  Lage A. ‘Queremos formar bons clínicos, mas isso 
não é mais suficiente’. 2018 [acesso em 2019 jun 
28]. Disponível em: https://saude.estadao.com.br/
noticias/geral,queremos-formar-bons-clinicos-mas-
-isso-nao-e-mais-suficiente,70002454760.

12. Rego S. Dell Medical School. Observatório da 
Medicina, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca (Ensp), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
11 dez 2018. [acesso em 2019 jul 18]. Disponível em: 
http://observatoriodamedicina.ensp.fiocruz.br/
dell-medical-school-por-sergio-rego/.

13.  Morin E. Os sete saberes necessários à educação do 
futuro. São Paulo: Cortez; 2000.

Referências



DIVULGAÇÃO EM SAÚDE PARA DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, N. 60, P. 89-93, SET 2019

89

Depoimento de Breno Altman

Até onde irá Bolsonaro 
contra os sindicatos?
Testimony of Breno Altman: ‘How far will 
Bolsonaro go against the unions?’

Breno Altman  
Xico Teixeira

Breno Altman, no início de março de 2019, fez uma análise 
sobre o futuro dos sindicatos na era Bolsonaro. Ele fala 
da ofensiva contra as entidades representativas dos 
trabalhadores no Brasil desde a eliminação do Imposto 
Sindical (IS), no governo Temer, e as medidas do governo 
Bolsonaro até às ideias de quebra da unicidade do sistema 
sindical brasileiro, a mais séria ofensiva, segundo ele, 
contra as organizações dos trabalhadores desde a ditadura. 
O jornalista termina apontando para a necessidade 
urgente de manter a unidade na luta contra a ofensiva 
patronal e o governo dos patrões.

Publicado em: 
Altman B. Breno Altman: até onde Bolsonaro vai contra os sindicatos? 2019. [acesso em 2019 jul 18]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HZLFJLJvVVY&feature=youtu.be.
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Desde o golpe que derrubou a presidente Dilma 
Rousseff em 2016, começou uma fortíssi-
ma ofensiva midiática, jurídica e financeira 

contra os sindicatos brasileiros. Naturalmente, não 
interessa às classes dominantes do País e àqueles 
que defendem as reformas ultraliberais, a existência 
de um movimento sindical forte e unitário que seja 
capaz de opor resistência às reformas propostas por 
essa gente (a reforma da previdência, a reforma tra-
balhista, entre outras).

Para que o programa das reformas ultraliberais seja 
implementado, é fundamental que o momento sindical 
esteja na lona, desmoralizado, dividido, e que deixe de ser 
uma força protagonista da classe trabalhadora brasileira. 
O governo Bolsonaro foi eleito para atender aos interesses 
dos setores mais reacionários, os setores financeiros das 
classes dominantes; e eles sabem que, para implementar 

esse programa que defendem, é necessário quebrar a 
resistência do povo brasileiro. 

Grande parte dessa resistência é organizada 
pelos sindicatos.

O Brasil tem uma forte tradição sindical, com um 
modelo que se revelou bastante original e proveitoso para 
os trabalhadores, embora tenha muitos problemas e erros na 
prática sindical. Esse modelo é unitário embaixo – cada ca-
tegoria tem um só sindicato – e plural em cima, nas centrais 
sindicais – em que cada Central representa uma determi-
nada corrente política e ideológica do movimento sindical. 
Essa mescla de unidade embaixo e pluralidade em cima é 
que deu ao movimento sindical brasileiro condições de se 
preservar e até mesmo se fortalecer nos anos 1980 e 1990, 
quando no mundo inteiro, em função do neoliberalismo, 
os sindicatos viviam crises seríssimas. Aqui no Brasil, ao 
contrário, o movimento sindical atravessou a fase neoliberal 
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dos anos 1990 mantendo sua capacidade organizativa, sua 
capacidade protagônica, sua capacidade de funcionar como 
um dos pilares da luta popular, em que pese, repito, a exis-
tência de graves problemas e erros.

Por sua vez, esse modelo era financiado de três 
formas fundamentais, sendo a ‘primeira’ delas o Imposto 
Sindical – uma contribuição obrigatória fixada por lei, 
pela qual todos os trabalhadores sindicalizados ou não 
contribuíam para que as entidades pudessem existir. Esse 
Imposto Sindical era dividido entre as distintas instân-
cias sindicais: confederações, federações, sindicatos e 
depois, também, no governo Lula, as centrais sindicais. 
A ‘segunda’ forma de financiamento é a contribuição 
sindical decidida em assembleias das entidades. Era 
um determinado valor estabelecido por decisão dos 
trabalhadores, por meio das suas instâncias legítimas; 
constava do acordo coletivo e era descontado na folha 
de pagamento de todos os trabalhadores. Tratava-se da 
contribuição de cada trabalhador para o esforço sindical 
que, finalmente, é o esforço e a luta que obtêm os acordos 
que permitem aumentar salários e direitos. Já a ‘terceira’ 
forma de financiamento era a mensalidade associativa, 
esta paga apenas para quem estava filiado ao sindicato.

Esse sistema sindical foi-se desenvolvendo ao 
longo dos anos; e, na lógica das classes dominantes, 
seguida pela lógica do governo Temer e agora do governo 
Bolsonaro, essa estrutura precisava ser desmontada para 
ser implantado o programa das reformas ultraliberais 
em curso (previdência, trabalhista etc.). Essa ofensiva 
começou com o governo Temer, que no bojo da reforma 
trabalhista estava a extinção do imposto sindical. Com 
isso, os sindicatos já perderam boa parte de sua capaci-
dade financeira. Agora, em 2019, o Imposto Sindical já 
deixou de existir; e muitos sindicatos perderam mais da 
metade de suas receitas. Alguns chegaram a perder até 
80% do que arrecadavam, praticamente inviabilizando 
o funcionamento de terminadas organizações sindicais.

Havia na história do movimento operário brasileiro 
uma crítica ao imposto sindical, em especial por parte da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos 
Trabalhadores (PT), porque se tratava de um recurso impo-
sitivo e pelo fato de que o trabalhador não tinha a opção de 
não pagar o imposto sindical. Todo e qualquer trabalhador 
era obrigado a recolher o ‘IS’; e, por isso mesmo, ele tinha 
esta denominação: ‘imposto’ – uma verba recolhida pelo 

governo e distribuída aos sindicatos. Na origem, esse foi 
um instrumento que permitiu aos governos terem controle 
sobre as entidades, mas, na prática, o ‘IS’ transformou-se 
em uma verba que era utilizada de forma autônoma, para 
reforçar a luta da classe trabalhadora. É claro que sindicatos 
pelegos, atrasados, usavam esses recursos fora da luta dos 
trabalhadores para enriquecer a sua cúpula sindical, sem 
ajudar os trabalhadores a aumentar seu nível de consciência 
e organização. No entanto, os principais sindicatos do País 
foram-se apropriando desse imposto de forma autônoma. 
Ademais, ao contrário das críticas que partiram de determi-
nados setores da CUT e do PT nos anos 1980, o Imposto 
Sindical foi extremamente útil para financiar a existência 
das entidades, embora sua origem possa ser considerada 
perversa para a autonomia e para a independência da 
classe trabalhadora. Na prática, o Imposto Sindical se 
transformou em uma ferramenta fundamental para a 
vida e para a luta dos sindicatos.

Pois bem, a reforma trabalhista de Temer golpeou 
duramente os sindicatos ao extinguir o imposto sindi-
cal, atendendo a uma campanha enorme travada pelos 
meios de comunicação, pelos empresários, pelos políticos 
de direita que foram buscando desgastar a imagem dos 
sindicatos a partir da lógica do imposto sindical. Assim, 
o governo Temer entregou ao patronato e às forças mais 
reacionárias do País esse elemento para o enfraqueci-
mento dos sindicatos, obrigando-os a uma reorganização 
completa de suas atividades. As centrais sindicais, as con-
federações, as federações e os sindicatos foram obrigados 
a reduzir suas despesas drasticamente; e é claro que isso 
afeta a capacidade de organização e luta dos sindicatos. 
Dessa forma, a maioria deles terá que se fundir, cortar 
custos – e já o estão fazendo desde o ano passado. 

Admito que muitos dos sindicatos que existiam 
eram artificiais e que a proliferação de sindicatos no 
Brasil virou um grande negócio. Muitas ‘entidades de 
cartório’ foram criadas em função do imposto sindical, 
não existiam efetivamente para organizar a luta das 
classes trabalhadoras. Todavia, o fim do Imposto Sindical 
trouxe malefícios ao joio e ao trigo, pois, ao ser eliminado, 
enfraqueceu também, demasiadamente, os sindicatos 
que lutam, que organizam a classe trabalhadora.

Quando o novo presidente assume, ele herda e 
radicaliza este discurso antissindical tão ao agrado das 
classes dominantes. Desse modo, recentemente, Jair 
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Bolsonaro lançou seu segundo ataque financeiro contra 
os sindicatos brasileiros: a Medida Provisória (MP) nº 
873, de 1º de março de 2019, que não fala mais sobre o 
imposto sindical, extinto por Temer, mas fala sobre a 
‘contribuição sindical’. Essa MP burocratiza brutalmente 
o pagamento da contribuição sindical. Não permite que 
essa contribuição seja decidida por assembleia e que seja 
descontada dos trabalhadores na folha de pagamento – 
‘não’! Cada trabalhador, individualmente, terá que aceitar 
pagar a contribuição sindical definida em assembleia. 
Pior, cada um dos trabalhadores que aceitar pagar, só 
poderá fazê-lo por meio de boleto bancário, e não poderá 
mais haver o desconto na folha de pagamento.

Essa é uma medida cujo único objetivo é o de 
enfraquecer a capacidade dos sindicatos de recolherem 
essa contribuição sindical, fazendo com que os sindicatos 
percam ainda mais capacidade financeira. É uma medida 

abertamente inconstitucional, ilegal. Alguns sindicatos 
estão até conseguindo medidas liminares nos tribunais 
garantindo a manutenção do desconto em folha de pa-
gamento, mas a medida revela o desejo e o objetivo do 
governo Bolsonaro de asfixiar financeiramente ainda 
mais as organizações sindicais.

Além dessas duas medidas de ordem financei-
ra, o governo Bolsonaro atua em outras duas direções 
nessa sua ofensiva contra os sindicatos brasileiros. Ele 
está se preparando para anunciar o que eles chama-
riam de lava jato sindical, uma medida de ordem per-
secutória, abertamente repressiva. Logo no início do 
governo Bolsonaro, quando foi dissolvido o Ministério 
do Trabalho, o Departamento das Cartas Sindicais, que 
concedia a licença para os sindicatos funcionarem, foi trans-
ferido para o Ministério da Justiça, comandado pelo ex-juiz 
Sérgio Moro. O objetivo é muito claro: fazer com que Moro 
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jogue para cima dos sindicatos o aparato de investigação 
e repressão controlado pelo Ministério da Justiça de tal 
maneira que os sindicatos possam ser criminalizados, seus 
dirigentes possam ser processados; e o pânico passaria a se 
instalar no interior das organizações da classe trabalhadora, 
dificultando seu financiamento, sua ação política, sua ação 
sindical. Essa é uma das medidas em preparação na ofensiva 
antissindical tramada por Bolsonaro.

Outra medida, também anunciada recentemen-
te e que está em estudos, é a proposição da quebra da 
unicidade sindical. Significa que, se aprovada a quebra 
da unicidade, poderia existir mais de um sindicato em 
cada categoria. Por exemplo, os metalúrgicos de São 
Paulo poderiam ter um, dois, três ou mais sindicatos 
que poderiam ser criados para a mesma categoria; e o 
trabalhador escolheria em qual se filiaria, como um sindi-
cato fosse um prestador de serviços. É evidente que isso 
quebra o que é mais sagrado para a classe trabalhadora, 
que é a sua Unidade! Instalaria dentro de cada categoria 
uma concorrência, um embate, um choque frontal que 
dividiria a idade de resistência da classe trabalhadora.

A quebra da unicidade desmontaria o atual sistema 
sindical brasileiro, que combina unidade na base e plura-
lidade nas centrais, por um sistema inteiramente plural, 
dividido. Essa iniciativa tenderia a impedir a unidade dos 
trabalhadores nos momentos mais cruciais da história bra-
sileira, que é exatamente agora quando se trata de resistir 
às medidas antipopulares das reformas liberais tramadas 
pelo governo Jair Bolsonaro. 

Jamais o movimento sindical enfrentou uma ofensiva 
tão brutal, tão dura como a que enfrenta hoje. O regime 
militar (que perseguiu, prendeu e matou) interveio nos 
sindicatos e colocou direções pelegas que amorteciam a 
luta da classe trabalhadora, mas não alterou a estruturas 
do sindicalismo brasileiro, preservou suas fontes de fi-
nanciamento, sua estrutura unitária por categoria. É isto 
que o governo Jair Bolsonaro deseja agora desmontar: ele 

quer desapropriar a classe trabalhadora de suas principais 
organizações de representação, que são os sindicatos. 

Neste momento tão duro de ofensiva antissindi-
cal, é muito importante que se estabeleça uma fortís-
sima e unitária resistência que vá além do sindicato. 
O conjunto das forças democráticas e progressistas 
precisa estar junto contra essa ofensiva sindical que, no 
fundo, é uma ofensiva contra a democracia. É parte da 
transição de regime político almejada pelo grupo que 
ascendeu ao governo com a eleição de Bolsonaro – de 
um regime de democracia liberal previsto e demarcado 
pela Constituição de 1988 por um estado policial que 
preserva apenas as fachadas das regras democráticas, 
mas que, na prática, vai-se convertendo em um regime 
autoritário de repressão e perseguição contra os traba-
lhadores, contra a esquerda, contra as organizações do 
povo brasileiro que dissentem da ordem econômica e 
social que a grande burguesia brasileira quer que seja 
imposta em nosso país com essas medidas ultra liberais. 

É uma grande tarefa das forças democráticas resis-
tir juntas contra essa ofensiva antissindical, defendendo 
a unicidade, as fontes de financiamentos dos sindicatos. 
É claro que os sindicatos terão também que se reorga-
nizar, terão que corrigir seus graves problemas, voltar 
à base de suas categorias. Terão que ter a capacidade 
de mobilizar e organizar a base dos trabalhadores para 
aumentar as contribuições associativas e aumentar a 
própria contribuição sindical; para convencer os traba-
lhadores de que é decisivo defender os sindicatos contra 
esta ofensiva do governo Bolsonaro. 

É um grande desafio dos nossos tempos os sindicatos 
serem capazes de se reinventar, defendendo a unidade, mas, 
acima de tudo, fazendo com que os sindicatos, eventualmen-
te fundidos uns aos outros para aumentarem suas forças, 
voltem a ser instrumentos de mobilização, organização e 
educação da classe trabalhadora para lutar contra os patrões 
e contra o governo dos patrões.
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Entrevista com José Gomes Temporão 

Temos um contexto 
dramático
Interview with José Gomes Temporão: ‘We have 
a dramatic context’

José Gomes Temporão 

A mortalidade precoce por doença crônica aumentou nos 
últimos dois anos; a mortalidade materna aumentou; 
existem evidências de aumento da mortalidade infantil; 
e as mortes de crianças por diarreia, que tinham sido 
interrompidas em 2009 no Brasil, voltaram a aumentar. 
Some-se a isso o ataque que vem sendo feito à ciência 
brasileira, com cortes drásticos de recursos, interrupção 
de programas, tudo isso conforma um cenário dramático.

Qual é o impacto sobre a saúde pública 
das medidas tomadas pelo governo que 
emergiu do golpe de 2016? 

Paira sobre a política brasileira uma 
grave ameaça. Desde o golpe de 2016, e 
agora com mais intensidade após a posse 

do Presidente Bolsonaro, estamos assistindo 
a um conjunto de medidas articuladas com 
os objetivos de desmontar o sistema público 
e fortalecer o mercado na atenção à saúde. 
A Emenda Constitucional 95, que congela 
os gastos públicos nas políticas sociais por 
20 anos, comprova isso articulado a um 
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conjunto de propostas estimuladas e implementadas 
durante o governo Temer, como o incentivo às clínicas 
populares e aos planos de saúde simplificados. Em 
termos políticos, a frase de que as políticas sociais 
não cabem nos gastos do Estado explicitam uma visão 
perversa do social e das necessidades da população em 
relação ao acesso a políticas e serviços de saúde. E são 
medidas que não se sustentam do ponto de vista ético, 
moral político, técnico e científico.  Quando você agrega 
a isso o desemprego, a dificuldade de moradia, a inter-
rupção do reajuste real do salário mínimo, a aprovação 
da reforma trabalhista etc., vê que o que aconteceu de 
2016 para cá foi um ataque feroz do neoliberalismo. E os 
resultados começam a aparecer: a mortalidade precoce 
por doença crônica aumentou nos últimos dois anos; 
a mortalidade materna aumentou; existem evidências 
de aumento da mortalidade infantil; e as mortes de 
crianças por diarreia, que tinham sido interrompidas 
em 2009 no Brasil, voltaram a aumentar. Some-se a isso 
o ataque que vem sendo feito à ciência brasileira, com 
cortes drásticos de recursos, interrupção de programas, 
tudo isso conforma um cenário dramático. A eleição de 
Jair Bolsonaro inaugura um período de radicalização 
desse desmonte. O impacto do conjunto de medidas nos 
campos econômico e social que vem sendo anunciado 
pelo novo governo será dramático sobre as condições 
de vida da população brasileira.

Especialmente sobre a EC 95, estudos demons-
tram um impacto de médio e longo prazos que, na 
prática, inviabiliza o SUS, como vê esta questão?  

O Brasil enfrenta uma série de desafios estrutu-
rais que afetam todos os países, mas atingem de maneira 
importante os países em desenvolvimento. A primeira 
delas é transição demográfica: vamos ter menos jovens 
e mais idosos. Isso se articula com outra transição, a 
epidemiológica. Cresce o impacto das doenças crônicas. 
O câncer já ultrapassou as doenças cardio e cerebro-
vasculares como principal causa de morte em vários 
municípios. Com a transição alimentar, aumentou o 
consumo de alimentos industrializados, processados 
e ultraprocesssados, que têm baixo valor nutritivo e 
alto valor calórico, mas são mais baratos. Hoje, metade 

da população está acima do peso; e 15% pode ser con-
siderada obesa. Ora, isso é um vetor importante para 
diabetes tipo 2 e hipertensão arterial que, por sua vez, 
são questões fundamentais para o agravamento da 
morbimortalidade por doenças crônicas. E tudo isso 
acontece em um contexto em que a base de financia-
mento do SUS é insuficiente. Qual é a proposta do 
atual governo para esse quadro complexo e desafiante? 
Reduzir os recursos. O SUS sai de uma realidade de 
subfinanciamento para um processo de desfinanci-
mento. A EC 95 é um disparate porque não se sustenta 
em nenhuma evidência. É uma medida cruel porque 
os congressistas que aprovaram essa aberração não 
sofrem diretamente com os impactos da decisão que 
tomaram. Sofre a grande maioria da população brasi-
leira – mais de 150 milhões de pessoas que dependem 
exclusivamente do SUS.

O senhor tem apontado que o financiamento do 
SUS é insuficiente e desproporcional ao mon-
tante dos recursos do setor da saúde, incluindo 
o complexo médico-industrial e os planos de 
saúde. Como sair desse aparente impasse?

São duas dimensões. Há uma visão predomi-
nante que entende a saúde como gasto, e não como 
investimento. É um grande equívoco. Na verdade, a 
saúde pode fazer parte da equação para superar a crise 
econômica. É uma das áreas que mais emprega e mais 
oferece empregos de qualidade. E responde por 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2016, o PIB foi de 
R$ 6 trilhões; então R$ 600 bilhões foram produzidos 
por todas as dimensões da saúde pública e da saúde 
privada. De outro lado, nosso gasto público está em 
torno de 3,5% do PIB. Em países com o mesmo nível de 
desenvolvimento do Brasil, esse patamar está entre 5% 
e 6% do PIB. A segunda dimensão é que, para enfrentar 
em definitivo o subfinanciamento do SUS, não adianta 
imaginar que a solução sairá de dentro do setor. Você 
tem que mexer na estrutura fiscal e tributária brasilei-
ra, partir para uma reforma que amplie a capacidade 
do Estado de arrecadar recursos, garantir que esses 
recursos sejam destinados prioritariamente para a 
saúde, educação, ciência e tecnologia.
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O SinMed está fazendo 90 anos. Como vê o papel 
dos sindicatos médicos hoje?

Houve uma mudança grande dos anos 1970, 
quando surge o movimento de renovação médica – do 
qual o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (SinMed) 
foi protagonista – para a situação atual, com a fragilização 
sindical no campo da saúde. Por vários fenômenos. O que 
você tem hoje é uma falsa prática liberal de consultório, 
na verdade, totalmente controlada pelos planos e seguros 
de saúde, que pagam um valor muito pequeno pela con-
sulta médica, o que obriga profissionais a atenderem 
muita gente em um tempo pequeno. Vimos a proliferação 
das sociedades médicas de especialidades ocupando um 
espaço importante do ponto de vista de formação e qua-
lificação. Os próprios conselhos de medicina acabaram 
ocupando um pouco o espaço que o sindicato ocupava, 
no sentido de uma atuação mais voltada para a política 
de saúde, a fiscalização das condições de trabalho. Tudo 
isso foi tirando o protagonismo dos sindicatos. É um 

momento de desafio para os sindicatos médicos em 
todo o Brasil, de recuperar esse espaço, de repensar a 
sua estratégia de atuação, de buscar mecanismos de rea-
proximação com os médicos – jovens médicos, inclusive 
que estão saindo agora das faculdades. 

O senhor conheceu Roberto Chabo. Poderia nos 
falar um pouco sobre ele?

Sim, eu era ainda aluno da faculdade quando enfren-
tamos a greve. Ali surge essa grande liderança. Seu caráter, 
iniciativa e firmeza foram postos à prova naquele momento 
em que foi preso, e de modo exemplar e merecido ele sai da 
prisão como o grande líder dos médicos no Rio de Janeiro 
e do País. Ele foi uma referência ética, técnica, política e 
profissional para toda uma geração de médicos. Deixou 
marcas profundas. Devemos buscar no exemplo de Chabo 
alimento, esperança e orientação para as lutas que virão.
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Entrevista com Luiz Roberto Tenório 

A questão agora é de 
discussão e atuação 
política
Luiz Roberto Tenório: ‘The question now is 
about discussion and political action’

Luiz Roberto Tenório  
Xico Teixeira 
Ana Tereza da Silva Pereira Camargo

A maior greve promovida pela categoria dos médicos do 
Rio de Janeiro e liderada pelo SinMed-RJ aconteceu em 
1981, no final do período de transição da ditadura. Esse 
movimento teve uma importância tal que conseguiu 
promover, dentro do Sindicato, a unidade dos vários grupos 
chamados de esquerda em torno de uma causa.

Um dos seus protagonistas, o vice-pre-
sidente da entidade na época, Luiz 
Roberto Tenório, tem lembranças 

fortes desse período em que o Sindicato se 
fortaleceu na luta. Segundo Tenório, “o que 
ajudou muito a gente foi a repressão”. 

De acordo com Tenório, a repressão 
militar e política aqueceu a greve a ponto 

de ter mais de 5 mil médicos na última as-
sembleia do movimento, realizada no Clube 
municipal.

O Ministério da Saúde, através do ex-mi-
nistro Alceny Guerra, começou a punir a 
categoria de uma única só tacada e ini-
ciaram a repressão tirando de seus cargos 
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alguns chefes de serviço. Demitiram a mim e ao Eraldo 
Bulhões (secretário geral), prenderam o presidente Ro-
berto Chabo e interviram no Sindicato. Além disso, bota-
ram o Mauro Brandão (ex-presidente do Sindicato) pra 
fora do Hospital Souza Aguiar e começaram a punir todo 
mundo... foi quando o Lula veio ao Rio para dar o apoio 
político necessário para a greve. 

Tenório continua dizendo que “prenderam a mim 
e ao Bulhões para nos darem porrada”. Ainda segundo 
Tenório, eles já haviam sido alertados pelo presidente 
Chabo, enquanto esteve no Dops – Departamento de 
Ordem Política e Social, órgão da repressão no governo 
militar. Lá ele teria ouvido falar que a ordem era “pegar 
o Tenório e o Bulhões, ficar rodando com eles de delegacia 
em delegacia, batendo nos dois para intimidar e quebrar a 
resistência dos dois”. É bom lembrar que o Comandante 
da Polícia Militar do Rio de Janeiro da época (feve-
reiro de 1981 a fevereiro de 1982) era o coronel Nilton 
Cerqueira, o mesmo que é acusado de ter mandado 
matar o capitão Lamarca.

Após essa revelação do presidente Chabo, o vice 
Tenório disse que 

o Bulhões se fantasiou de doente e se internou no CTI do 
Hospital da Lagoa e eu, ingênuo até, me escondi na casa 
de uma jornalista amiga que falou com o Jornal do Brasil 
que eu daria um entrevista em off e, aí, eu percebi que já 
não tinha mais nenhuma segurança.

Naquele momento, a greve já se estendia por mais 
de 7 meses, quando o presidente Chabo ligou para o 
Tenório com um comunicado. 

Ele me ligou um dia e me disse: ‘Tenório, eu fui procurado 
pelo Guilherme Romano [médico do Golbery e dono 
da Casa de Saúde Sta. Lúcia] ele quer que eu vá para 
Brasília para fazer o acordo final da greve’.

Ele me disse que eu teria que ir junto porque se eu ficasse 
aqui sozinho eu faria oposição contra ele na defesa do 
fim da greve, acusando (ele Chabo) de pelego. E fomos 
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juntos para Brasília, ele conversou com o Golbery e vol-
tamos com a proposta do fim da greve. Eu entendi a pro-
posta e me comprometi a ajudar a defender o término 
da paralização na assembleia do Clube Municipal, onde 
estavam mais de 5 mil médicos. 

Apesar de todo discurso do Chabo e eu como oposição 
apoiando o fim da greve, houve muita resistência, e a vo-
tação foi muito acirrada, com 18 votos de diferença na 
votação final da assembleia. 

Hoje, passados quase 40 anos desse episódio his-
tórico e emblemático para o SinMed-RJ, o cenário do 
sindicalismo é muito diferente, segundo Tenório: 

Na minha avaliação, deve ser feita uma campanha de 
sindicalização que só tem sentido com os jovens, porque 
os mais velhos viraram contadores de história (verdadei-
ras) e os intermediários viraram alienados. Não há mais 
condições de nós irmos para a porta dos hospitais, cheios 
de energia, para distribuir panfletos e pregar política. Eu 

acho que o Sindicato tem todas as condições de, paula-
tinamente, avançar na sindicalização pelo viés mais ide-
ológico, e não pelo viés assistencialista. O Sindicato já 
viveu esta questão há muito tempo e deu certo numa de-
terminada época, mas a lógica do populismo já acabou. 

Ainda de acordo com Luiz Tenório, “a questão 
agora é de discussão e atuação política”. Conforme disse 
ele, o momento, hoje, é tão diferente que, pela primeira 
vez depois de muitos anos, com relação ao sindicalismo 
nacional, conseguiram reunir todas as entidades na 
manifestação única do Primeiro de Maio de 2019. Isto foi 
possível porque existiu uma aliança no Congresso com 
o Paulinho, da Força Sindical. Apesar de ter se tornado 
uma entidade para dar substância ao seu presidente no 
Congresso, e não mais uma organização voltada para 
a mobilização da categoria em defesa dos legítimos 
interesses dos trabalhadores, a Força Sindical esteve 
junto na unidade a favor dos trabalhadores e contra 
a reforma trabalhista. E isto é um bom sinal de que a 
unidade é possível.
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Entrevista com Mauro Brandão 

O Sindicato vai precisar 
se reinventar
Interview with Mauro Brandão: ‘The union will 
need to reinvent itself’

Mauro Brandão  
Xico Teixeira 
Ana Tereza da Silva Pereira Camargo

Não existe outra alternativa do que o fortalecimento do 
SUS, da saúde pública, da defesa dos direitos de todos os 
trabalhadores da saúde. O médico tem que estar dentro 
dos hospitais, postos de saúde, equipes de saúde da família, 
com a carreira de médico de Estado, todos empregados e 
trabalhando nisso! É a grande saída para a saúde no Brasil.

Eleito em 1989, Mauro Brandão chegou 
à presidência do Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro (SinMed-

RJ) com uma equipe com fortes identidades 
com o campo das esquerdas, embora hetero-
gênea. Contribuiu para criar este clima o fato 
da gestão anterior, presidida por Crescêncio 
Antunes da Silveira (1986-1989), ter sido  

[...] muito boa, ampla, democrática, onde 

todos eram ouvidos e, acabou criando con-
dições para que, em 1989, houvesse chapa 
unificada (no campo das esquerdas) para 
a sua sucessão. Participaram da chapa, o 
Eraldo Bulhões como vice, o Tenório era o 
secretário geral, o Jorge Darze era o primei-
ro secretário e o Jorge Bigu era o tesourei-
ro. Discussões acaloradas aconteciam toda 
a semana – esta extravasão ideológica faz 
parte do ambiente democrático.
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No entanto, como uma diretoria com essa com-
posição conseguiu funcionar e fazer um bom trabalho? 

Porque ela se unificou numa conjuntura onde o inimigo 
principal foi identificado. O governo Collor tinha acaba-
do de ser empossado, o ministro Alceny Guerra, na Saú-
de, resolveu abrir as baterias contra a categoria médica e 
isso acabou gerando essa reação. Foram quase três anos 
de gestão neste clima tenso – até setembro de 1992. 

Cenário

Mauro lembra que 

[...] durante o final dos anos 1970 e toda a déca-
da de 1980, quando aconteceram eventos importantes 
como a Assembleia Nacional Constituinte, criação do 
Cebes, a VIII Conferência Nacional de Saúde entre ou-
tros, houve uma reorganização imensa do movimento 
sindical em todas as categorias, e na área de saúde em 
especial. Neste período, o Sindicato participou ativa-
mente na estruturação do Sindicato dos Enfermeiros, 
Nutricionistas, dos Previdenciários. Por outro lado, já se 
vislumbrava a perspectiva de crescimento da iniciativa 
privada e dos planos de saúde por conta da crise que vi-
via a saúde pública nesta década.

No final da gestão do Mauro Brandão, em 1992, 
o Sindicato começou a vivenciar um processo político 
ideológico com profunda divergência. Brandão explica 
que começou a perceber, sem juízo de mérito, que 

[...] a categoria médica, nossa base sindical, estava efe-
tivamente se afastando do Sindicato. Percebi isto quan-
do fui convidado pelo Eduardo Bordalo para participar 
de assembleias sobre convênios, no Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, onde se reuniam mais de 500 médicos, nú-
mero que já não mais se conseguia trazer aqui nas as-
sembleias do Sindicato. 

Isso quer dizer que o movimento sindical dos 
médicos já não era tão forte quanto da época em que co-
locava milhares de pessoas em assembleias da categoria. 

O que aconteceu?
Na década de 1980, o movimento médico se con-

centrava no serviço público. Portanto, o Sindicato tinha, 
ali, a sua força. 

A década de 1990 muda esse cenário, pois o setor de 
convênios passa por uma fase de expansão que vai 
refletir diretamente nos sindicatos. O Sindicato, per-
cebendo estas mudanças, buscou uma aproximação 
com a base da categoria, começando a buscar estes 
médicos que vinham se consolidando nos movimen-
tos de convênios. Porque, apesar de ter uma melhor 
remuneração (naquela época) no sistema de con-
sultas, aqueles médicos reconheciam que estavam 
subvalorizados pelo trabalho que faziam e isto nos 
indicava que existia ali um embrião de luta sindical, 
não percebido pela liderança do movimento. 

Nesse momento começou o embate ideológico dentro 
do Sindicato. Um lado buscando a aproximação com os 
profissionais que se voltavam para a empresa privada e 
planos de saúde, enquanto a maioria da diretoria dizia 
que aquele movimento não era sindical e, sim, coisa de 
médico liberal. O movimento Causa Médica nasce desta 
contextualização: não se tratavam de médicos liberais, 
porque na verdade estavam se tornando assalariados 
dos planos de saúde e teríamos que entrar ali para fazer 
uma nova base sindical.

Entretanto, aí aconteceu uma divisão na diretoria 
do Sindicato que repercutiu na próxima eleição, em 1993, 

[...] onde houve disputa de chapas, e o grupo que formou 
a Causa Médica deixou de ganhar por 108 votos. Uma 
disputa política, sem caráter pessoal. 

Meses depois, Mauro Brandão assumiu a presi-
dência do Conselho Regional de Medicina do Rio de 
Janeiro (Cremerj) e levou para lá a discussão sobre os 
médicos conveniados, fortalecendo o conflito de com-
petência para ver quem assumia a defesa dos médicos 
conveniados. Do lado do Cremerj, Mauro mantinha 
a convicção que era uma luta que cabia ao Sindicato 
assumir, mas não obteve resultado. 
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Categoria 

Mauro não concorda com a análise que a ca-
tegoria médica é reacionária por essência:

 

[...] não é! Predomina nela esse pensamento liberal, é 
verdade, só que a facilidade de ir para a esquerda ou 
direita é muito grande e depende da conjuntura. A his-
tória nos ensina que, quando a militância revolucionária 
à esquerda não conduz o processo, o movimento liberal 
assume com prazer, e com o tempo descarta.

Ademais, este processo de liberalização da ca-
tegoria começou na década de 1990, e o Sindicato não 
conseguiu acompanhar as mudanças que surgiram a 
partir daí. O serviço público foi muito deteriorado, e não 
houve avanços nem mesmo nos governos do Partido dos 
Trabalhadores (PT), segundo o Mauro.

O que se pode concluir é que existem diferenças 
políticas e ideológicas como base de todas as discussões 
entre as lideranças do setor, mas via de regra todos se 
unem com objetivo comum. 

Infelizmente, isto não está se verificando neste momento 
no Sindicato dos Médicos. Hoje o que se vê aqui é uma 
divisão muito séria, mas com um inimigo comum muito 
pior que todos que já tivemos.

Outro aspecto é o futuro do movimento sindical, 
que não se sustenta mais com uma base corporativista no 
serviço público. No entender do Mauro, o que substituirá 

essa base é o movimento a favor da saúde pública, com 
o surgimento de uma geração médica que estará dando 
toda atenção a este setor. 

Ele afirma ainda que 

[...] não existe outra alternativa do que o fortalecimento 
do SUS, da saúde pública, da defesa dos direitos de to-
dos os trabalhadores da saúde. O médico tem que estar 
dentro dos hospitais, postos de saúde, equipes de saúde 
da família, com a carreira de médico de Estado, todos 
empregados e trabalhando nisso! É a grande saída para 
a saúde no Brasil. E defender isto hoje é exatamente o 
oposto da concepção de Estado mínimo e da perspectiva 
ultraliberal que está sendo instalada no país. Mas não 
tem jeito: este é o viés ideológico fundamental, a alter-
nativa é um sistema público fortalecido que nos traga 
um Estado forte e não um Estado mínimo.

Mauro ainda indica um segundo fator que é uma 
pergunta importante: onde estão os médicos hoje? 

Cadê os novos médicos que a gente precisa para estarem 
neste sistema que queremos construir e fortalecer? Na 
realidade, hoje eles estão dispersos e sem liderança. Não 
estão com qualquer perspectiva e o Sindicato não tem 
resposta para isto! 

Segundo Mauro, a aproximação com esses médicos 
precisa ter como alvo descobrir o que está acontecendo 
nesse novo mercado de trabalho: organização social, 
contratos temporários, pejotização etc. O Sindicato vai 
precisar se reinventar. 
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Entrevista com Leôncio Feitosa 

Estamos formando 
médicos para que e para 
quem?
Leôncio Feitosa: ‘What are we training doctors 
for and for whom?’

Leôncio Feitosa  
Xico Teixeira

A grande questão é saber se estamos formando médicos 
para que e para quem? Sem esta resposta, toda a 
instituição formadora corre o risco de errar muito. O 
agente formador do bom médico é, seguramente, o agente 
formador do bom ser humano enquanto profissional que 
pensa a saúde pública e a saúde privada. 

Médico cirurgião cardíaco, natural do 
Ceará e formado pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF) em 1974. 

Nos primeiros 10 anos de sua formação médica, 
Leôncio Feitosa trabalhou exclusivamente em 
instituições públicas de saúde, como o Hospital 
da Lagoa (MS), o Instituto de Cardiologia de 
Laranjeiras (MS) e o Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) da UFRJ, 
convivendo com vários gestores.

Sem nunca ter deixado de exercer sua 
profissão de cirurgião cardíaco, seu nome 
está ligado diretamente a dois setores: o sin-
dicalismo e as instituições públicas de saúde. 
Defensor intransigente do Sistema Único de 
Saúde (SUS) – que, para ele, é necessário e 
obrigatório num país como o Brasil –, conhece 
muito bem o funcionamento dos hospitais 
universitários e aprendeu, como diretor da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
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(ANS) nos governos Lula, como funciona ‘a mão invi-
sível do mercado’ que, na sua opinião, tem a ‘ganância’ 
como melhor sinônimo.

Em 2017, foi eleito vice-presidente do Sindicato 
dos Médicos, em uma chapa que reuniu pessoas com 
identidade ideológica e um perfil de atuação em defesa 
da categoria e das práticas públicas da medicina. Era um 
grupo bem heterogêneo que reunia profissionais que 
trabalhavam em consultório, ou atuavam em hospitais 
de ensino, outros que estavam ligados à medicina básica, 
além de professores e pesquisadores. Esses profissionais, 
com alguns nomes ligados ao sindicalismo da área médica, 
representavam o mundo real do médico no Rio de Janeiro.

Um dos fatores mais importantes que aglutinou o gru-
po em torno da disputa do Sindicato [diz Leôncio] foi 
que as diretorias que ocupavam a entidade nos últimos 
anos, haviam transformado o Sindicato numa instituição 
omissa na defesa dos objetivos da categoria que é a luta 
a favor dos profissionais de saúde como um todo, junto 
com outros sindicatos. Um outro aspecto fundamental 
foi a ausência nas lutas em defesa dos usuários do SUS. 

É impossível querer separar a defesa dos interesses dos 
médicos da defesa dos usuários do SUS, pois eles andam 
sempre juntos.

A campanha do grupo foi vitoriosa, mas, com o pre-
sidente eleito impedido pela justiça de assumir o cargo, 
em razão de processos demandados pela antiga diretoria 
e acatados pelo Ministério Público do Trabalho, Leôncio 
assumiu a presidência em exercício. A missão atribuída 
à nova gestão era de voltar a fazer do Sindicato uma 
entidade de luta em defesa dos interesses da medicina, 
em defesa da democracia e do cidadão que precisa do 
SUS na sua aplicação nas instituições públicas e privadas.

Essa nova diretoria, entretanto, enfrentou uma 
dura realidade com a grave crise que atingiu todo o 
setor sindical do País, após as reformas iniciadas no 
governo Temer e depois desenvolvidas pelo atual 
governo Bolsonaro. Para Leôncio, o atual governo está 
conseguindo fazer, em seis meses, com que os sindicatos 
fiquem imobilizados e asfixiados pelo gargalo da via 
econômica. Segundo Leôncio, o fim do imposto sindical 
e as enormes barreiras e restrições à prática sindical 
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estão levando muitos sindicatos a fechar as portas e 
outros a terem que se reinventar para poder sobreviver.

A diminuição dos recursos financeiros leva à redução de 
recursos humanos, à dificuldade de funcionamento de 
uma entidade, mas, por outro lado, existe o estímulo à 
criatividade e a necessidade de se reinventar. E é isto que 
está acontecendo atualmente, por exemplo, no caso do 
Sindicato dos Médicos, onde cada um dos seus direto-
res tem se dedicado ao máximo para superar esta crise, 
sustentando de portas abertas a entidade, atendendo a 
todas as demandas da categoria, participando de ativi-
dades fora do Sindicato, se envolvendo em reuniões com 
as secretarias municipais e estadual de saúde, na Câma-
ra Municipal, na Assembleia Legislativa defendendo um 
plano de cargos, carreiras e salários digno para todos, ou 
seja, o Sindicato resiste, se reinventa e se renova.

Nestes dois anos que nossa gestão está à frente do 
Sindicato dos Médicos, muitas conquistas foram rea-
lizadas, muita gente nova foi agregada em defesa do 
médico de família e das unidades básicas de saúde. 
Os jovens profissionais de saúde representavam uma 
renovação no cenário sindical, preparando-os politi-
camente para a luta que eles irão enfrentar no curso 
das suas vidas profissionais.

Um dos objetivos de nossa chapa quando foi eleita 
para a direção do Sindicato era exatamente o de cha-
mar o jovem profissional médico para ele participar 
e se integrar nas lutas sindicais. Enfim, ter a capaci-
dade de se indignar com tudo que está acontecendo 
no sentido de retirada de direitos dos trabalhadores 
da saúde. Temos recebido uma grande renovação 
não só nos quadros de liderança, mas, sobretudo, na 
quantidade de filiações de jovens médicos que estão 
no mercado de trabalho há cinco, 10 anos, muitos de-
les trabalhando com a saúde básica. 

A figura central num hospital universitário é o estudante.

Seis meses depois de assumir a presidência do 
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Leôncio se 
deparou com um dilema: o reitor da UFRJ o convi-
dou para assumir a direção do HUCFF, que passava 

por uma crise interna. Sua experiência como gestor 
público de saúde o qualificava para essa tarefa; assim, 
depois de muitas consultas e conversas, Leôncio pediu 
uma licença da direção do Sindicato e assumiu a 
direção da maior unidade hospitalar de ensino do 
Rio de Janeiro, o HUCFF.

Aceitei, montei uma equipe e ficamos um ano e meio à 
frente do HUCFF. Uma das missões e ao mesmo tempo 
um desafio era como integrar, de fato, a questão assis-
tencial com a questão acadêmica; o ensino com o fazer 
da prática médica; a pesquisa com a prática médica e 
com o ensino. Era um desafio que são permanentes nas 
instituições acadêmicas no Brasil. Acho que consegui-
mos equacionar estas questões e também consegui-
mos vencer o abastecimento do hospital numa política 
de contratos e compras que combinasse qualidade com 
preço baixo, dado que os recursos são finitos, sobretudo 
numa universidade pública em que cada ano os governos 
vêm cortando recursos. 

O hospital tem uma pequena boia de salvação porque 
ele não é orçamentado, pois vive de prestar serviços 
para o SUS, o que nos obriga (e é salutar) a uma relação 
permanente, não apenas assistencial, com o Estado e os 
municípios, em especial os do Rio de Janeiro. Além da 
prestação de serviços, nós discutimos também a concep-
ção do SUS junto com o município e o Estado. Olhamos 
aquele hospital, inserido no SUS, ao mesmo tempo com 
a função de gerar conhecimento, romper a fronteira do 
saber médico, fazendo pesquisa e irradiando este co-
nhecimento não apenas para o nosso corpo interno de 
alunos, mestrandos, doutorandos e residentes, mas tam-
bém discutindo isso com a sociedade da área de saúde 
nos municípios e no Estado.

Ao avaliar seu trabalho à frente do HUCFF, Leôncio 
destaca o bom relacionamento com todas as faculdades 
da área de saúde (Medicina, Farmácia, Enfermagem, 
Nutrição, Fisioterapia, Odontologia), que resultou no 
melhor aproveitamento dos leitos do HUCFF para o 
ensino e para a pesquisa, desde o ensino da graduação 
até o mestrado e doutorado, formando médicos e demais 
profissionais de saúde para o mercado público e privado, 
professores e pesquisadores. 
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Um hospital universitário se insere de forma diferente 
quanto à sua relação com o SUS. A relação de leitos e 
pacientes não pode ser a mesma de um hospital assis-
tencial convencional com um hospital preponderante-
mente de ensino. 

A figura central de um hospital universitário é o estudan-
te; não é o professor e nem é o paciente. Precisamos de 
todos, mas a figura central é o estudante!! E não somen-
te o estudante de Medicina, mas de todas as faculdades 
da área de saúde.

Entendemos que esta prática de ensinar a medicina, as-
sim a como as demais áreas da saúde, é uma prática em 
que se ensina também a ética; aqueles que têm vocação 
para a pesquisa são orientados e participam como moni-
tores de pesquisas.

Ali no hospital de ensino, são formados médicos e pro-
fessores para os setores público e privado de saúde. O 
destino de cada um é dado pelo próprio estudante que 
se forma em qualquer uma das faculdades que utilizam 
o HUCFF como prática de ensino.

O contingenciamento e o corte de recursos da Universi-
dade levarão a uma queda importante da qualidade do 
ensino. O contingenciamento é uma promessa de que 
haverá corte, mas na universidade houve corte de bolsa 
de pesquisa para estudantes tanto aqui no Brasil quanto 
aos que estão estudando fora do País, isto já é corte no 
ato, não é uma promessa.

O maior risco da falta do financiamento público é a Uni-
versidade se vender a interesses escusos de empresas. 
Não é errado que se tenha pesquisas na universidade 
associadas a empresas privadas, desde que sejam com 
objetivos nobres de servir ao País, e não simplesmente 
o de ampliar o caixa das empresas que se utilizam das 
nossas instituições públicas de ensino.

À medida que se reduz o recurso público, a tendência é 
aumentar as relações com o setor privado, e com o tem-
po isso reforça um conjunto de teses contrárias ao ensino 
público gratuito como a cobrança de pagamento para os 
cursos de mestrado e doutorado.

Após um ano e meio de gestão no HUCFF, 
Leôncio tinha a intenção de reassumir a presidên-
cia do Sindicato, mas foi novamente convidado pela 
Universidade, agora para conduzir o processo de 
gestão do Complexo Hospitalar (CH) de saúde da 
UFRJ. Não teve como recusar. 

O CH de saúde é uma instituição que agrega as 
nove unidades de saúde da UFRJ ( figura 1), no sentido de 
fazer estudos, avaliar protocolos, coordenar atividades, 
integrar todas as unidades, avaliar os resultados das 
pesquisas realizadas, entre outras coisas. 

Atualmente, no Brasil, o modelo de assistência 
hospitalar funciona em sistema de rede com conglo-
merados de saúde que reúnem dezenas de hospitais de 
propriedade de um só grupo no setor privado. Esse é o 
modelo americano de rede, diferentemente do modelo 
europeu que ainda preserva a existência de hospitais 
autônomos e independentes. A intenção de Leôncio à 
frente do CH de saúde da UFRJ é formar uma rede do 
setor público com um objetivo completamente diferente 
do setor privado. Ele pretende reforçar um sistema único 
de gestão eficiente, um eficiente modelo de avaliação do 
resultado, formação de quadros qualificados, tendo como 
foco principal o atendimento ao cidadão, ao paciente.

As redes privadas têm por objetivo principal o resultado 
financeiro. O nosso grande desafio aqui é estimular, in-
centivar e formar um profissional que possa atender ao 
mercado como um todo, sobretudo que entenda o papel 
da rede pública e seus compromissos com a saúde do ci-
dadão. O nosso foco principal é a formação do estudante 
da área de saúde para ser um médico com uma visão 
social e cultural da Medicina.

Nosso propósito é trabalhar para que recursos huma-
nos e financeiros possam ser compartilhados por todas 
as unidades para que elas possam funcionar bem e que 
possamos resistir a todas as surpresas que possam vir 
‘desses tempos estranhos’, como disse recentemente o 
ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence.

O objetivo que queremos alcançar é o mesmo da Uni-
versidade: Ensino, Pesquisa e Extensão, que significa 
atenção à saúde, a relação com a sociedade que nos 
cerca e com as suas instituições (secretarias municipais 
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e estadual) que pensam a saúde como um todo. Pen-
samos que o fortalecimento e desenvolvimento do CH 
de saúde da UFRJ tem tudo a ver com as questões dos 
sindicatos da área de saúde porque eles são os defenso-
res dos interesses de suas categorias com o reconheci-
mento da própria sociedade e a legitimidade conferida 
por seus estatutos.

A grande questão é saber se estamos formando médicos 
para que e para quem? Sem esta resposta, toda a insti-
tuição formadora corre o risco de errar muito. O agente 
formador do bom médico é, seguramente, o agente for-
mador do bom ser humano enquanto profissional que 

pensa a saúde pública e a saúde privada. Uma pesquisa, 
realizada há muitos anos apontou que a profissão em 
que as pessoas tinham o desejo mais rápido de ascen-
são social era a dos médicos. Esta mentalidade tem que 
ser combatida nestes quase 10 anos que os estudantes 
ficam na universidade. É no ensino de graduação, na re-
sidência médica ou no mestrado, que devemos discutir 
o papel dos médicos numa sociedade injusta como a 
nossa; devemos debater qual o papel do médico na re-
lação com a sua especialidade, com o padrões éticos de 
sua profissão e o seu papel com o Estado brasileiro que 
lhe deu a oportunidade de estudar numa universidade 
pública de alto padrão.

Figura  1. Instituições de saúde pertencente ao Complexo Hospitalar (CH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
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Entrevista com João Antônio de Moraes:

É um momento de 
perplexidade geral
Interview with João Antônio de Moraes: ‘It is a 
moment of general perplexity’

Leôncio Feitosa  
Xico Teixeira

É destruir tudo para nada colocar no lugar. Uma das 
primeiras medidas do presidente atual foi anunciar em 
toda a estrutura pública e estatal que sindicalizados, 
dirigentes, militantes seriam perseguidos. A intenção é de 
afastar o trabalhador de seus sindicatos, [...].

João Antônio de Moraes, militante das 
causas populares, desde o movimento 
estudantil, é dirigente da Federação Única 

dos Petroleiros (FUP) e dirigentes do Sindicato 
dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Na FUP, 
foi coordenador geral, secretário de comuni-
cação, secretário de relações internacionais e 
movimentos sociais. Ultimamente tem-se de-
dicado à organização da plataforma operária 
e camponesa para energia, que busca discutir 
com o conjunto dos trabalhadores do setor, não 

somente os seus impactos, mas debater também 
com os demais trabalhadores que são atingidos 
por estes projetos a importância da soberania 
energética do Brasil.

Sobre a conjuntura

É um momento de perplexidade geral. O que 
parecia impossível (até para os mais velhos) 
está acontecendo. Tenho mais de 30 anos de 
Petrobras e nunca imaginei que veria o País 
eleger um governo com as características 
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deste atual: um governo que desmonta a estrutura pro-
dutiva e social do País e que busca entregar os nossos re-
cursos naturais, a nossa Amazônia, as nossas empresas 
estratégicas (como a Petrobras, a Eletrobras), ameaça 
os Correios, a Caixa Econômica Federal, um governo que 
busca fazer o que o neoliberalismo dos anos 1990, na 
época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ini-
ciou, mas não conseguiu. 

E, para isso, não poderia ser diferente, mira toda sua muni-
ção em direção das organizações da sociedade civil, particu-
larmente os sindicatos. A meu ver, além do preconceito que 
existe com relação a estas organizações (o que ele nunca 
negou), o que o move principalmente, é que para promo-
ver tamanho desmonte ele sabe que terá resistência muito 
grande destas organizações, portanto, ele faz um ataque 
privilegiado aos sindicatos, das mais variadas formas.

Para Antônio de Moraes, outras entidades do 
movimento social também estão na mira, como o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), 
entre outros que seguramente “vão resistir a este projeto 
de destruição nacional”. Especificamente na área sindical, 
Moraes lembra que 

o sindicalismo urbano era uma coisa meio que aceita 
pelo conjunto da sociedade, ao contrário das organi-
zações rurais que sempre tiveram muita dificuldade e 
contaram com pouco, ou quase nenhum, apoio oficial. 

Ademais, é este sindicalismo urbano que Moraes 
afirma que agora está sobre profundo ataque; direta-
mente os trabalhadores em energia, do setor petróleo. 
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Este é um processo que vem desde a descoberta do pré-
-sal, em 2006, no campo que nós perfuramos e que con-
firmou a existência de uma imensa reserva de petróleo do 
litoral norte de Santa Catarina até o sul do Espírito Santo 
e tendo como região central as divisas dos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro. Esta descoberta atribuía ao nosso 
país um outro patamar, porque se tratava da descober-
ta de um recurso natural imenso, muito disputado pelo 
mundo e central para o desenvolvimento capitalista. Além 
disso, a existência de um ente econômico, no caso a Pe-
trobras, que reúne conhecimento dos trabalhadores estru-
tura organizacional e capital para produzir este petróleo, 
certamente resultou no desmonte da cadeia do petróleo 
e gás com medidas como a mudança da lei da partilha 
e o fim do conteúdo nacional com o objetivo de entregar 
o pré-sal para interesses estrangeiros ameaçando profun-
damente a nossa soberania energética. Seguramente eles 
estavam precisando de um período de transição, que já 
está em curso, porque a Petrobras é a única empresa no 
mundo capaz de produzir o pré-sal. E para promover este 
desmonte, o alvo são a Petrobras o sindicalismo petroleiro.

Moraes ainda recorda que este desmonte da área 
sindical começou antes do governo Bolsonaro: 

A reforma trabalhista, que começou no governo Te-
mer, reduziu direitos, flexibilizou a jornada de traba-
lho, dificultou a organização dos trabalhadores, sob 
o pretexto de que estas mudanças propiciariam mais 
empregos. De lá pra cá, faz mais de seis meses da tal 
reforma trabalhista e o desemprego só fez aumentar, 
conforme denunciávamos, até porque outros países 
já o fizeram e não resolveu! 

O que gera emprego é desenvolvimento e renda, não é 
redução de direitos e isto também se confirma no Brasil. 

Moraes ainda diz que 

quando Jair Bolsonaro assume o governo ele promove 
medidas mais diretas contra os sindicatos. Criou enor-
mes embaraços para a representação sindical que des-
vincula o trabalhador de sua entidade como o fim da 
homologação nas entidades sindicais quando um tra-
balhador é demitido com mais de um ano de serviço ou 

quando é aposentado. Além disso, está criando obstácu-
los para a livre associação, tendo em vista a Petrobras 
que já tem cortado a arrecadação dos nossos sindicatos 
ferindo os direitos humanos. É bom lembrar que os direi-
tos sindicais estão inseridos no âmbito da Organização 
das Nações Unidas (ONU) como direitos humanos. 

Enfim, a postura do governo (e da nova direção da Petro-
bras) é de aniquilar, destruir, asfixiar financeiramente as 
organizações sindicais.

O governo também sinaliza em ataques às ga-
rantias do direito do trabalhador se sindicalizar e à 
imunidade sindical, 

ferramentas que o povo trabalhador brasileiro cons-
truiu ao longo de décadas e que busca dar a condição 
da gente se organizar. Trabalhadores ligados ao mo-
vimento sindical já estão sendo excluídos da hierar-
quia das empresas estatais.

Moraes aborda também um fato histórico de 
que, há décadas, o individualismo é incentivado, como 
se tudo fosse vontade de uma única pessoa para re-
solver o problema do desemprego, da falta de saúde, 
educação, e tantos outros. A incentivada prática da 
‘meritocracia’ como se todos os cidadãos partissem 
do mesmo local e tivessem a mesma condição de 
vida. “Falar em meritocracia pra quem já começa a 
vida de uma maneira tão pior que as nossas elites é, 
no mínimo, omitir um fato histórico importante”. O 
Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão 
que durou mais de 300 anos, e o individualismo e a 
meritocracia são heranças desse período. 

E isto é um obstáculo para as organizações sindicais por-
que o sindicalismo pressupõe a solidariedade de classe: 
eu sinto pelos meus iguais e luto pela melhora de vida 
de todos. Então quando o individualismo é valorizado, 
assim como aconteceu nas últimas décadas, o sindica-
lismo mundial passa por muitas dificuldades. Apesar de 
ser uma das categorias que ainda possui um dos maiores 
índices de sindicalização do País, mesmo assim os petro-
leiros também tiveram um decréscimo de sindicalização, 
que é um fenômeno histórico.
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Conjuntura hoje

O que se passa no Brasil atualmente vai muito 
além disso, com um ataque radical contra toda a 
organização do trabalho. Na opinião de Moraes, 

os trabalhadores já estão sentindo muito forte essas 
ameaças, e a reação começa com os estudantes e com 
os trabalhadores na educação. Moraes reconhece que 
a relação governo/patrão/empregados merecia uma 
legislação melhorada, mas jamais algo da forma como 
vem sendo feito por esses governos.

Nós da FUP somos organizados à CUT, que desde sua 
origem como entidade foi contrária ao imposto e à 
unicidade sindical e sempre defendemos a liberdade 
e a autonomia sindical (Convenção 87 da OIT). Este 
governo extinguiu o imposto sindical e sinaliza buscar 
extinguir também a unicidade sindical. Num primeiro 
momento pode até parecer que este governo esteja 
querendo atender a um clamor petista, mas a nossa 
visão sempre foi que o IS e a unicidade poderiam ser 
quebradas desde que houvesse plena liberdade e au-
tonomia sindicais. Mas, ao contrário, o governo Bol-
sonaro extingue estas coisas, coloca nada no lugar e 
buscar constranger a liberdade e a autonomia. 

Para Moraes, o governo não está preocupado com 
a proliferação de entidades sindicais, muitas delas sem 

representatividade alguma, ele quer aniquilar com todo 
e qualquer tipo de organização dos trabalhadores. 

É destruir tudo para nada colocar no lugar. Por exemplo, 
uma das primeiras medidas do presidente atual foi anun-
ciar em toda a estrutura pública e estatal que sindicali-
zados, dirigente, militantes seriam perseguidos. A inten-
ção é de afastar o trabalhador de seus sindicatos, mas 
isto pode provocar até uma guerra civil se não existirem 
os sindicatos para mediarem os conflitos que já existem 
entre governo e trabalhadores. 

Para Moraes, todas as medidas econômicas tomadas 
pelo governo até agora são um fiasco. E ele questiona:

E o que pode se pensar? Que as pessoas vão perder os 
seus empregos, os seus direitos, a sua fonte de renda, a 
alimentação de seus filhos e vão ficar de braços cruzados 
porque os sindicatos foram destruídos? Vai ter reação.

Quanto à relação dos sindicatos com as suas bases, 
ele reconhece que as entidades precisam se reinven-
tar, voltar mais às bases para enfrentar esta conjuntura 
atual. E tem que ficar claro que se o governo ataca e 
deixa as organizações sem recursos, uma saída é en-
contrar caminhos para aumentar a solidariedade entre 
os trabalhadores, aprofundar a relação com a base para 
que esta mesma base ajude a buscar outras formas de 
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financiamento de sustentação para as entidades. 

Outro caminho que podemos ter é no campo das alian-
ças. Cada vez mais temos que saber que a luta dos pe-
troleiros é a luta dos químicos, que é a luta dos médicos, 
dos professores, dos jornalistas. Portanto, temos que 
ampliar as nossas alianças. Na Alemanha, por exemplo, 
existem oito grandes sindicatos nacionais; nos EUA, os 
petroleiros se unificaram faz tempo com os papeleiros, 
os siderúrgicos – fala-se até em um grande sindicato da 
indústria. Junto a isso, temos que buscar a solidarieda-
de interclasses, como unir a iniciativas como da Frente 
Brasil Popular, Frente Povo sem Medo, que são espaços 
de articulação amplas das forças populares. Aí também 
os sindicatos devem se inserir.

Os sindicatos têm ainda outros problemas de-
correntes das mudanças das relações do trabalho. A 
terceirização é uma delas, pois os trabalhadores tercei-
rizados têm mais dificuldades de se relacionar com os 
sindicatos. Outra questão são os jovens que se afastam 
dos sindicatos por não atenderem a seus anseios. Moraes 
acha importante incluir na pauta das entidades ativi-
dades lúdicas, culturais, que tragam os jovens para as 
organizações.

Temos conversado muito no âmbito dos petroleiros para 
responder à pergunta de como estamos empoderando a 
juventude? Temos que lembrar sempre os pilares do sin-
dicalismo – 1) ser muito democrático – tem que garantir 
o espaço de todos que queiram se aproximar; 2) tem 
que ser aberto para todo tipo de debate (das partidari-
zações das religiões etc.).

Tudo isso para quando o jovem chegar e se sentir parte 
daquilo tudo.

Outra relação que os sindicatos devem enfrentar 
neste momento é com os trabalhadores que são dife-
renciados, como os profissionais liberais. Apesar de não 
terem a carteira assinada, a relação patrão-empregado 
depende muito mais do trabalho do que do capital.

Esse é um outro desafio que a gente vive no Brasil. 
Temos que encontrar também uma forma de trazer 
essas pessoas para o sindicato. Às vezes, uma pessoa que 
monta um bar na esquina já está achando que é patrão! 
Eu costumo dizer: se tudo você depende da economia 
local, da estrutura econômica do seu país, então você 
não é patrão. Porque o verdadeiro patrão, se fechar 
em um lugar, ele vai abrir um novo estabelecimento 
até em outro país.
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A memória das lutas da classe trabalhadora pode ser 
resgatada por meio da produção audiovisual ao longo 
de décadas. Diversos filmes debatem a comunicação, o 
desenvolvimento, a liberdade e a autonomia sindical, e são 
um recurso pedagógico. 

Publicado em:
Gasparetto V. Filmes exibidos na Mostra Cinema e... [internet]. Central Única dos Trabalhadores – Brasil. 21 Maio 
2013.  [acesso em 2019 jul 24]. Disponível em: https://www.cut.org.br/noticias/filmes-exibidos-na-mostra-cinema-
e-sindicalismo-recontam-historia-da-luta-dos-tr-e0b6.

Filmes sobre sindicalismo
Unionism movies

Greve

SINOPSE O documentário segue os eventos principais da greve realizada pelos trabalhadores 
metalúrgicos do ABC (cidades suburbanas industriais de São Paulo), liderados por Lula, em março 
de 1979, com testemunhos de trabalhadores que participaram, revelando as razões objetivas que 
os levaram a um sólido e transformador movimento. É considerado um filme histórico e opinativo 
do diretor João Batista de Andrade, que filmou ‘O Homem que Virou Suco’.

GÊNERO: Documentário
DIRETOR: João Batista de Andrade
DURAÇÃO: 37 minutos
ANO DE LANÇAMENTO: 1979
LINKS: Não localizamos a Parte 1 do filme
 Parte 2 – http://www.youtube.com/watch?v=kgL5HwS11ec
 Parte 3 – http://www.youtube.com/watch?v=_SrZRj98VqU
 Parte 4 – http://www.youtube.com/watch?v=yVVthX9MYBw
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Los traidores

SINOPSE É um filme argentino que dramatiza a vida de um militante sindical que começa sua luta nas fileiras 
peronistas nos anos 1950 e que se corrompe na sua ascensão ao poder. Misturando documental e ficção reflete 
os dezessete anos mais explosivos na história política argentina, entre a denominada Revolução Libertadora, 
promovida pelos militares para derrocar Juan Domingo Perón (1955) e o início dos anos 1970. Em palavras do 
próprio Gleyzer, ‘Los traidores’ 

é um filme sobre a classe operária, sobre suas lutas e dificuldades para construir uma ideologia revolucionária. É uma re-
flexão política sobre as contradições no seio do movimento sindical, uma denúncia que expõe os métodos usados por uma 
burocracia corrupta e põe de manifesto sua união com a burguesia. 

É a partir da exibição de ‘Los traidores’ que Gleyzer procura idear uma forma de distribuição que circule 
por âmbitos alternativos, favelas e sindicatos. Esta é a obra mais famosa do cinema combativo de Raymundo 
Gleyzer (Buenos Aires, 25 de setembro de 1941 – desaparecido em 27 de maio de 1976).
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GÊNERO: Ficção
DIRETOR: Raymundo Gleyzer
ROTEIRO: Víctor Proncet, Álvaro Melián e Raymundo Gleyzer a partir de um conto de Víctor Proncet
DURAÇÃO: 114 minutos
ANO DE LANÇAMENTO: 1973

Libertários

SINOPSE O filme mostra a importância do anarquismo nas resistências do movimento operário brasileiro 
do final do século XIX e começo do século XX. Foi elaborado com material do arquivo Edgard Leueuroth, 
considerado o mais completo acervo da imprensa. Nesse tempo, no estado de São Paulo, o acelerado processo 
de industrialização forma um proletariado urbano, com marcada presença de imigrantes italianos de formação 
anarquista. Organizados, conseguem expandir seu movimento e promover as primeiras greve, a fim de obter 
acordos e melhores condições de trabalho. O documentário destaca a Greve Geral de 1917 em São Paulo, desen-
cadeada após a morte de um operário grevista, vítima da repressão policial. Após 1917, os efeitos da Revolução 
Russa acentuam a repressão contra o anarquismo e o movimento é enfraquecido com a prisão e deportação de 
seus principais líderes.

GÊNERO: Documentário
DIRETOR: Lauro Escorel Filho
ANO: 1976
LINKS:  Parte 1 – http://www.youtube.com/watch?v=qh3H8mtFe6U
 Parte 2 – http://www.youtube.com/watch?v=LuyozCk93VM
 Parte 3 – http://www.youtube.com/watch?v=6wTNxqBbsCc
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Os queixadas

SINOPSE Foi filmado em 1976 e tem como tema a greve dos trabalhadores da fábrica de cimento Perus, em 
1962 e a liderança do sindicalista João Breno. Neste filme os trabalhadores que haviam feito a greve reconsti-
tuíram o movimento através de um laboratório de memória, ou seja, eles representavam as cenas que haviam 
vivido realmente. O diretor do filme acredita que o movimento trabalhista é responsável pelo avanço político e 
social da sociedade. 

Se não fossem os sindicatos estaríamos trabalhando 18 horas por dia ainda hoje, em condições de escravidão. Eu sempre 
quis fazer uma ficção, mas fui buscar na realidade elementos para construir uma história verossímil. 

Seu trabalho mais recente é o filme ‘No olho da rua’.
Os trabalhadores da Cimento Portland Perus desencadearam um movimento grevista em 1962 que perdurou 

sete anos, vindo a consolidar uma forma de organização e mobilização que ficou conhecida como ‘firmeza per-
manente’ – uma luta sem violência, baseada na paciência e persistência. Esse tipo de enfrentamento deu origem 
ao nome atribuído aos trabalhadores – ‘queixadas’ (porcos do mato que ao perceberem o perigo, reúnem-se em 
manadas, rechaçando o inimigo). A CBCPP esteve sob intervenção da União, de 1973 a 1980, tendo sido readquirida 
pelo mesmo proprietário, agora participante de novo consórcio. Em 1983 as pedreiras de Cajamar foram fechadas, 
ocasionando paralisações na fábrica por falta de matéria-prima. Quatro anos depois, a fábrica já se encontrava 
praticamente paralisada.

GÊNERO: Documentário
DIRETOR: Rogério Correa
DURAÇÃO: 30 minutos
ANO DE LANÇAMENTO: 1978
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Chão de fábrica

SINOPSE Um longa-metragem baseado na série de mesmo nome feita para televisão. O filme conta a história 
da luta dos trabalhadores brasileiros a partir de 1978, com enfoque no movimento sindical. De forma crítica e 
bem humorada, trata da história do País, comenta políticas econômicas de diferentes governos e faz relação com 
a atuação do movimento sindical. Narrado pelo ator José de Abreu, o documentário com uma linguagem clara e 
objetiva, o filme apresenta um panorama histórico sobre as lutas sindicais e políticas dos trabalhadores, fazendo 
uma ponte com o contexto histórico que o Brasil enfrenta nos dias atuais.

 Adaptado da série homônima (13 episódios de 26 minutos cada) feita para a televisão e exibida pela 
TVT (TV dos Trabalhadores, mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo Sindicato dos Bancários e 
Financiários de São Paulo, Osasco e Região).

GÊNERO: Documentário 
DIRETOR: Renato Tapajós
ROTEIRO: Hidalgo Romero
DURAÇÃO: 90 minutos 
ANO DE LANÇAMENTO: 2018
LINK: https://youtu.be/Ww00zrXXrnM
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Médicos em greve
Doctors on strike

Otelino de Souza  

Livro publicado:
Souza O. Médicos em greve. Belo Horizonte: Segrafe Aroeira; 1982.

É com grande satisfação que reapresento o relato do saudoso companheiro Otelino de 
Souza sobre a greve dos médicos de 1981 e a luta da categoria por melhor remuneração, 
condições de trabalho, que, ao aliar-se à população na melhoria das condições de vida 

e saúde, tornou-se também um importante momento na luta pela redemocratização do País. 
Há quase 40 anos, iniciava-se um movimento sem precedentes para uma categoria 

considerada elitista e tradicionalmente ligada ao poder, impressionando pela unidade 
conseguida, pelas estratégias empregadas e pela sua grande repercussão política, uma vez 
que foi apoiada por amplos setores da sociedade e pelos movimentos da vanguarda na luta 
pela redemocratização do País naquela época. 

O autor vê suas origens no modelo econômico de crescimento acelerado, com maciços 
investimentos na área industrial e financeira sem a contrapartida dos benefícios econômicos 
e sociais para a grande maioria dos brasileiros, levando ao arrocho salarial e se refletindo 
nas condições de vida e de saúde da população. 

A unificação da previdência, a expansão da base de beneficiados, a incorporação de 
hospitais e de prestadores privados para atender ao aumento da demanda mexeram com os 
médicos, em amplo processo de assalariamento, que passaram a se enxergar no contexto dos 
demais profissionais de saúde e a engrossar a luta por melhores condições de trabalho e de 
prestação de serviços de saúde, integrando comissões interdisciplinares que se espalharam 
pelas unidades e saúde. 

Os mais jovens, como os médicos residentes, que já vinham lutando por sua regula-
mentação em todo o Brasil, foram o estopim para o movimento nacional. Traziam também a 
força da juventude que via seus direitos ceifados, já que, naquela altura da vida, não tinham 
votado para presidente da república. 

O Rio de Janeiro, onde havia a maior rede pública do País, foi o motor da greve, que foi 
seguida nos demais Estados com diferentes reinvindicações, como, por exemplo, o reajuste 
do pagamento pelo código 7.

O movimento conseguiu formar uma ampla aliança – inclusive com a população – por 
melhores condições de saúde e pela redemocratização do País, envolvendo a vanguarda 
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desse movimento, como a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) 
e a vanguarda do movimento sindical.

Em um dos trechos mais inspiradores do do-
cumento, o autor analisa as posições das diferentes 
correntes no movimento, as propostas vitoriosas, 
sem acusações ou ressentimentos, como parte de um 
movimento político mais amplo. Os aspectos expostos 
sistematicamente pelo autor, como a estratégia e a 
tática, o são sem arroubos e ufanismo, apontando 
erros e acertos, mas compreendendo as contradições 
implícitas e, sobretudo, mantendo a serenidade de 
quem enxerga longe os desígnios da história.

É certo que existiam diferentes correntes políticas 
por trás do movimento, mas, em momentos como a 
ameaça de prisão dos médicos na triagem nos hospitais, 
todos assumiam a mesma identidade, conforme relata o 

autor, frustrando, dessa forma, a repressão e exprimindo 
uma comovente demonstração de solidariedade.

A reedição desse documento pelo Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e pelo Sindicato 
dos Médicos do Rio de Janeiro (SinMed-RJ) é extre-
mamente oportuna diante das ameaças a importantes 
conquistas da nossa sociedade e quando os caminhos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), que veio coroar muitos 
dos esforços dos que protagonizaram esse movimento, 
merecem profundas reflexões. 

Frederico Thadeu Oliveira Caixeiro
Produtor do livro ‘Médicos em greve’, 1982
fredcaixeiro@gmail.com

Rio de Janeiro, setembro de 2019
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Esta é uma aguda reportagem, essencialmente 
verdadeira. 
E o testemunho de quem, longe de ser mero ex-

pectador, participou do processo com vivida experiência. 
Este mergulho no passado recente, rememorando 

fatos, não deve ser um frio relato de cronologia, a minúcia 
de ocorrências. 

O supremo compromisso de quem escreve sobre 
fatos passados, mesmo encobertos pelo instantâneo do 
episódio, mas revestidos de importância, é buscar as 
razões que o determinaram. 

Homem de posição ideológica definida, recu-
sando-se à neutralidade política, não tentou, porém, 
enquadrar a sua análise na moldura dos padrões de suas 
preferências, comprometendo portanto o seu trabalho.

O companheiro Otelino recompõe os fatos de um 
tempo recente e descreve no seu livro, com excepcional 

rasgo de precisão, os duros embates de um segmento 
da sociedade, os profissionais de saúde, dentre estes 
os médicos.

A questão da saúde, a prática médica, a massifica-
ção da profissão e o assalariamento, as particularidades 
de cada região e as repercussões do modelo político e 
econômico sobre toda a sociedade refletem na atuação 
e nas propostas do Sindicato dos Médicos do Rio de 
Janeiro. Da mesma forma, o companheiro Otelino pro-
curou, nestes e em outros determinantes, enquadrar o 
movimento.

Saúdo este livro como uma importante contribui-
ção ao processo democrático da sociedade brasileira.

ROBERTO CHABO
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Entre os movimentos reivindicatórios de 1981, 
o movimento dos médicos destaca-se pelo 
nível de unidade conseguido, pelas estraté-

gias empregadas e, principalmente, por sua grande 
repercussão política.

De repente, os médicos surgem no cenário nacio-
nal em atos públicos e até greves, denunciando a política 
nacional de saúde. Que aconteceu com essa categoria 
profissional tradicionalmente elitista e vinculada ao 
poder? Por que se recusaram 11 mil médicos a participar 
de um concurso público quando é notório o alto índice 
de desemprego? Por que as ameaças de repressão, a 
intervenção no Sindicato, o sequestro e prisão do seu 
presidente não conseguiram abalar o movimento? E, 
fato inédito, a greve dos médicos, pela primeira vez, 
teve a solidariedade de vastos setores sociais.

Participantes ativos no cerne dos acontecimentos, 
este trabalho é um depoimento que, submetido a debate, 
pretendemos que seja uma modesta contribuição para a 
necessária análise sociológica e política dessa luta dos 
médicos e dos demais setores populares, por melhores 
condições de vida e trabalho.

As origens

Nas últimas décadas, ocorreram profundas e 
relativamente rápidas transformações econô-
micas e sociais em nosso país. Esse processo, 

caracterizado pelo desenvolvimento acelerado do parque 
industrial e pela penetração do capitalismo na agricul-
tura, resultou na consolidação, no Brasil, de uma econo-
mia capitalista com um alto índice de monopolização e 
dependência externa. Para essa consolidação, impôs-se 
sufocar os movimentos populares reivindicatórios, sendo 
este o principal objetivo do golpe de Estado que, em 1964, 
implantou o regime militar sob o qual ainda vivemos.

O “modelo” econômico implantado no país durante 
os últimos 17 anos, ao impor brutal arrocho salarial, 
expulsando o homem do campo e priorizando obras 
faraônicas e altamente dispendiosas em detrimento das 
iniciativas voltadas para as necessidades básicas da po-
pulação na área da saúde, habitação, alimentação e edu-
cação, agravou em muito as condições de vida do povo. 
O país desenvolveu-se e modernizou-se, mas a maioria 
da população não se beneficiou do desenvolvimento.

A saúde do povo brasileiro é precária. A taxa de mor-
talidade infantil global aproxima-se dos 100 mil, ultrapas-
sando em muito esse índice em amplas áreas mais carentes. 
Estima-se em 40 milhões os desnutridos, 12 milhões os 
esquistossomóticos, 7 milhões os chagásicos, 250 mil han-
senianos e centenas de milhares os tuberculosos. Crescem, 
por outro lado, as chamadas “doenças do desenvolvimento”. 
São as doenças pulmonares decorrentes da população am-
biental, as cardiovasculares causadas pelo stress da vida nas 
grandes cidades, os 10 milhões de doentes mentais e os 2 
milhões de acidentados anualmente no trabalho.

A atual Política Nacional de Saúde visa basica-
mente aos interesses do complexo médico-industrial, 
constituído das grandes empresas médicas privadas e 
as indústrias multinacionais farmacêuticas e de equi-
pamentos médico-hospitalares. Esse complexo médi-
co-industrial acarreta a mercantilização do trabalho 
médico, requintando e onerando os serviços à Saúde. 
A Previdência Social, que recolhe compulsoriamente 
oito e mais por cento de todos os salários recebidos no 
país, tem a segunda maior receita da nação. A ausên-
cia de representantes dos trabalhadores nos órgãos 
decisórios leva a que a maior parcela desses recursos 
seja destinada ao complexo médico-industrial, em 
detrimento da medicina preventiva e da rede hospitalar 
pública. Por tudo isso, é precária a assistência médica 
prestada à população.

Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde são 
também lesados por essa política. Os monopólios da 
área de saúde exigem mão de obra capaz de gerar para 
eles lucros cada vez maiores. Assim é que triplicou o 
número de escolas médicas, aumentando nessa pro-
porção a disponibilidade de profissionais médicos. 
São precárias as condições para a prática médica no 
interior do país, e isso leva à grande concentração de 
médicos nas grandes cidades, analogamente ao que 
acontece com os demais profissionais de nível superior.

Hoje, apenas 3% dos médicos do Rio de Janeiro e 
São Paulo vivem exclusivamente da clínica privada. Nas 
demais capitais, verifica-se a mesma tendência. O médico 
como profissional liberal é uma figura em extinção.

O médico passou a ser um assalariado de baixa 
remuneração. Cresce o número dos que se veem obri-
gados a assumir 3 e 4 empregos em locais diversos, com 
jornadas de 60 a 80 horas semanais, por salários irrisórios. 
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De um lado, frequentemente não lhe são assegurados os 
mínimos direitos trabalhistas. Uma das formas utilizadas 
pelos empresários para burlar a legislação é recorrer ao 
falso autônomo, livrando-se com isso dos encargos sociais 
e pagamento do salário-mínimo profissional do médico. 
Como empregador, o Estado por sua vez pratica uma 
política de superexploração, pagando baixos salários e, 
muitas vezes, ignorando os direitos trabalhistas.

As condições de trabalho são lastimáveis. Os médicos 
são obrigados a atender um número excessivo de pacientes 
em filas crescentes. Para isso, dão as chamadas “consultas 
de 5 minutos”. As instalações e segurança no trabalho são 
precárias. É grave a situação nos hospitais públicos nos 
quais é crônica a falta de material indispensável, inclusive 
medicamentos, esparadrapos, gazes etc. Evidentemente, a 
qualidade do serviço deteriora-se a cada dia.

O atendimento à população difere inteiramente 
daquela medicina apregoada pela retórica dos meios 
de comunicação de massa. Nas rádios e televisões, 
alardeiam-se descobertas revolucionárias, aparelhos e 
instrumentos infalíveis. Ante uma realidade totalmente 
diversa, não admira que a legítima insatisfação do povo 
se volte contra o médico. É já corriqueira a expressão 
“máfia de branco” e a vasta campanha de denúncia de 
erros médicos que ocupa grande espaço na imprensa. 
O objetivo não é combater erros e imperícias individu-
ais — que inegavelmente existem — mas apresentar o 
médico como responsável pelas mazelas da assistência 
médico-sanitária, com isso desviando das verdadeiras 
causas a atenção da opinião pública.

A profunda insatisfação dos médicos em todo o 
país com suas condições de trabalho já vinham sendo 
motivo, nos últimos anos, de crescentes protestos e 
mobilização de amplos setores do serviço médico para 
lutas concretas.

Por diversas razões, o Rio de Janeiro transformou-se 
na locomotiva do movimento médico em nível nacional.

Esta cidade tem maior número de hospitais pú-
blicos, sendo mais intensa a concentração de médicos 
por locais de trabalho, o que favorece a organização. 
A tradição de lutas existe. A greve dos médicos do 
serviço público, em 1954, é um exemplo sempre citado. 
Acrescente-se a resistência da AME RJ (Associação dos 
Médicos do Estado do Rio de Janeiro), durante todo o 
período posterior ao golpe de 1964 e as vitórias do MIR 

(Movimento Independente e Renovador) como demons-
trações de que as bandeiras progressistas e democráticas 
sempre tiveram boa aceitação entre os médicos cariocas.

Entretanto, é com o movimento dos médicos 
residentes, com o REME (Movimento de Renovação 
Médica) e com a gestão 78/81 no Sindicato dos Médicos 
do Rio de Janeiro que o movimento dos médicos se 
caracterizou definitivamente como parcela importante 
da luta democrática em nosso Estado.

Em 1977, o povo brasileiro acelerava o processo 
de articulação em defesa de seus legítimos interesses, 
esmagados nos duros anos de repressão fascista. Os ope-
rários retomavam os sindicatos e realizavam operações 
tartaruga contra o arrocho salarial; os estudantes lutavam 
contra as péssimas condições de ensino, reconstruíam 
suas entidades representativas, iam às ruas clamar por 
democracia e derrotavam, na prática, o Decreto 477; 
entidades da importância da OAB, ABI, CNBB, SBPC 
lideravam a sociedade civil, protestando contra o desres-
peito aos direitos humanos e exigindo a democratização 
do país. Os médicos não foram exceção. Buscaram formas 
organizativas que viabilizassem a luta contra as péssimas 
condições de trabalho e os baixos salários. Daí o vulto do 
movimento dos médicos residentes, os movimentos de 
renovação médica no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais 
e a Carta dos Profissionais de Saúde pela Democracia.

A criação de numerosas escolas médicas, em geral 
privadas e em precárias condições de funcionamen-
to com a consequente deterioração da qualidade de 
ensino; a indústria farmacêutica e de equipamentos 
pressionando no sentido da alta especialização médica 
e a inexistência de concursos públicos são três fatores 
que, conjugados, fizeram com que a cada ano um con-
tingente maior de médicos recém-formados vissem na 
Residência Médica a única opção para complementar 
sua formação, e, ademais, única opção de trabalho. Tanto 
as instituições oficiais como as particulares passaram 
a utilizar essa mão de obra abundante e barata. Desse 
modo, os residentes eram submetidos a uma jornada 
de trabalho de 60 e mesmo 100 horas semanais, sem 
carteira de trabalho assinada e sem qualquer garantia 
trabalhista, em troca de ínfimo salário, muito inferior 
ao salário-mínimo profissional previsto em lei.

O XII Congresso Nacional de Médicos Residentes, 
realizado em Olinda, em setembro de 1977, reorientou a 
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CARTA ABERTA À 

POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 

SAÚDE: DIREITO DE TODOS
  
A situação de saúde da população é grave. No Rio de Janeiro, para cada 1.000 crianças que nascem, 

70 morrem no primeiro ano de vida. A verminose, desidratação e desnutrição são responsáveis por 
mais de 60% das doenças nas crianças de famílias pobres.

Falta assistência médica. Os postos de saúde, ambulatórios e hospitais, mal localizados e insufi-
cientes, não têm condições de atender à população. 

A habitação é precária. São favelas, conjuntos habitacionais e a maior parte das moradias das 
regiões carentes sem o menor saneamento básico, porque falta água, luz, rede de esgotos, coleta de 
lixo e calçamento.

As condições de trabalho nas fábricas não são boas. Excessiva carga horária de trabalho, banheiros 
e vestiários imundos, máquinas mal adaptadas ao operário brasileiro, falta de material de segurança e 
risco constante de acidentes de trabalho, além, é claro, dos baixos salários.

A situação dos médicos não é diferente. Nosso povo não sabe — mas esta é a verdade — que os 
médicos ganham como salário inicial de Cr$ 17.000,00 a Cr$ 21.000,00 tanto no INAMPS como nos 
hospitais do Estado e Município. Nas casas de saúde a situação é a mesma com o agravante de que muitas 
vezes nem a carteira profissional é assinada. Hoje os médicos são desprestigiados e criticados porque 
são obrigados a correr de um emprego a outro para conseguirem sobreviver, não têm a tranquilidade 
e o tempo necessários para atender a população com a dedicação que ela merece. Sofremos todos 
mas, os responsáveis por esta situação não se abalam com os nossos problemas e procuram lançar os 
pacientes e a população em geral contra os médicos.

A luta dos médicos não é apenas pelo reajuste dos salários mas é também e principalmente 
pelo melhor atendimento à população e por melhores condições de trabalho. O povo sabe bem como 
são os hospitais e ambulatórios aonde é atendido — faltam medicamentos, salas apertadas, quentes, 
banheiros imundos, aparelhos quebrados, faltam vagas, pessoas chegam a morrer nas filas de espera. 
As consultas são realizadas às pressas já que os médicos são obrigados a atender de 30 a 40 pacientes 
por turno de trabalho. Há anos pacientes e médicos vivem e sofrem esta situação.

Acreditamos que esta luta não é só dos médicos, é de toda população, e estamos certos que toda 
comunidade apoiará este movimento, inclusive na eventualidade de uma greve.

A população tem se conscientizado que só através de maior participação da comunidade, orga-
nizada nos seus locais de trabalho e moradia, poderão mudar esta situação.

  

Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 
Sindicato dos Médicos de Niterói, Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Médicos 
Residentes do Rio de Janeiro, Unidade Sindical do Rio de Janeiro, FAMERJ (Federação das Associações 
de Moradores do Estado do Rio de Janeiro), FAFERJ (Federação das Associações de Favelados do Rio 
de Janeiro), MAB (Movimento de Amigos de Bairro de Nova Iguaçu).
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ANMR (Associação Nacional de Médicos Residentes) 
no sentido de um movimento nacional pelos direitos 
trabalhistas dos médicos residentes.

Ajudados pelo momento político em que os meta-
lúrgicos com a greve de 1978 abriam importante espaço 
para as lutas reivindicatórias em todo o país, os médicos 
residentes de São Paulo conseguiram um piso salarial de 
5 salários-mínimos. Esse fato repercutiu intensamente 
no Rio de Janeiro, onde provocou a realização de grandes 
assembleias, com até 2 mil participantes, culminando 
com a greve geral dos médicos residentes no Estado. Os 
residentes da área federal conquistaram piso salarial 
idêntico, e os da área estadual e municipal foram equi-
parados aos médicos efetivos do serviço público. Além 
destas conquistas concretas, o movimento dos médicos 
residentes propiciou ao Sindicato mobilizar os demais 
médicos, que entenderam a importância das lutas coletivas 
no sentido de novas conquistas.

O REME, resultado da união de numerosos 
médicos de diferentes tendências democráticas, aglu-
tinou os anseios de todos e levou à vitória nas eleições 
para o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, a 
chapa liderada pelo Dr. Rodolfo Rocco.

O trabalho dessa diretoria no SinMed despertou 
a maioria dos médicos para a luta coletiva. Esse fato é 
evidenciado pelo aumento considerável de sindicalizados: 
de 3 mil para 10 mil; criou-se um jornal aberto a todos os 
médicos, organizando o debate sobre as reivindicações 
da categoria, política de saúde e demais questões nacio-
nais; realizou diversas experiências de descentralização 
e democratização do sindicato como a efetivação de uma 
reunião semanal da diretoria com os demais médicos, 
eleição dos delegados sindicais e dos secretários de 
plantão e tornou uma constante a realização de assem-
bleias como fórum máximo de decisão dos médicos.

Durante essa gestão, o SinMed dirigiu, apoiou e 
influenciou em diversos movimentos reivindicatórios 
tais como: a luta contra o leasing de médicos no INAMPS, 
o movimento dos médicos residentes, a Campanha dos 
10 Salários, em 1978; o movimento vitorioso dos pro-
fissionais de saúde do Estado e Município e o dissídio 
coletivo dos médicos de Casas de Saúde particulares, 
em 1979; movimento da DINSAM (Divisão Nacional de 
Saúde Mental), a luta contra a desativação dos hospitais 
Barata Ribeiro, Pinel e Maternidade Praça XV, em 1980.

O trabalho desenvolvido pelo SinMed 
garantiu-lhe amplo espaço na grande imprensa, o 
que possibilitou denunciar a ação nociva das multina-
cionais, as péssimas condições de saúde do povo bra-
sileiro, a baixa remuneração e as péssimas condições 
de trabalho dos médicos, a precariedade em que se 
encontravam os hospitais públicos e a arbitrariedade 
no interior dos hospitais. Numa palavra, denunciar 
a política de saúde da Ditadura.

O SinMed rompeu com o corporativismo, partici-
pando ativamente de trabalhos intersindicais, filiando-se 
ao DIEESE (Departamento Intersindical de Estudos 
Estatísticos e Socioeconômicos) e atuando na UNIDADE 
SINDICAL. O plano de saúde elaborado por técnicos con-
tratados pelo SinMed e coordenado pelo Departamento 
Científico serviu para a aproximação com as Associações 
de Moradores e a FAMERJ (Federação das Associações 
de Moradores do Estado do Rio de Janeiro). Possibilitou a 
criação de Comissões de Saúde em várias comunidades e a 
elaboração, juntamente com elas de uma Cartilha Popular 
Sobre Saúde. Esse trabalho culminou com a realização 
na Cidade de Deus, conjunto habitacional popular da 
periferia do Rio de Janeiro, do I Encontro Popular Pela 
Saúde, promovido por centenas de entidades populares e 
com a participação de 3 mil pessoas. Participou ainda de 
seminários, mesas-redondas e congressos de medicina, 
colocando a discussão sobre o mercado de trabalho.

Fiel ao lema do REME — Democracia e Saúde —, 
integrou-se na campanha popular pela Anistia Ampla, 
Geral e Irrestrita, participando também de todas as 
grandes manifestações do movimento democrático.

A gestão 78/81 dinamizou o Sindicato dos Médicos 
dando-lhe o perfil que hoje ostenta de entidade com-
bativa na defesa dos interesses dos médicos e da de-
mocracia em nosso país, abrindo caminho para novas 
lutas e conquistas.

A campanha eleitoral para o SinMed, no final 
de 1980, disputada por duas chapas progressistas que 
tinham basicamente o mesmo programa, foi intensa-
mente debatida dentro dos hospitais e desempenhou 
importante papel na mobilização dos médicos. A posse 
da nova diretoria, já em plena campanha salarial foi 
organizada no sentido de impulsionar a luta dentro de 
uma estratégia que priorizava a ampliação da base social 
do movimento.
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O cartaz reproduzindo o contra-cheque. O salário aviltado conclama à luta: Começa o Movimento.
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O Movimento de 1981

A Campanha Salarial foi deflagrada pela Assembleia 
Geral de 29 de novembro de 1980. A convocação 
exibia um cartaz (ampliação de um contrache-

que) que mostrava o salário dos médicos do INAMPS 
(referências 32 e 34) inferior ao mínimo profissional.

Outra Assembleia, no dia 18 de dezembro de 1980, 
decidiu ampliar o movimento para todos os médicos do 
Estado; autorizou o SinMed a convocar outros Estados, 
com vistas a um movimento nacional; propôs a formação 
de comissão com a diretoria como a melhor forma de 
organização dos médicos do Rio de Janeiro. Ao mesmo 
tempo, decidiu que a diretoria encaminharia ofícios aos 
empregadores com reivindicações dos médicos, dando 
30 dias de prazo para a resposta.

Em 10 de janeiro de 1981, formou-se a 
Coordenação Nacional da Campanha Salarial e de-
finiu-se a plataforma de reivindicações em nível 
nacional.

Já neste momento, identificávamos uma série de 
dificuldades para a deflagração de um movimento unitário 
dos médicos em nível nacional:

— a existência de vários níveis salariais;

— a existência de diferentes formas de remunera-
ção: alguns recebendo salários, outros recebendo 
por serviços prestados (US — Unidade de Serviço), 
uns trabalhando como falsos autônomos, outros 
como médicos residentes e outros ainda, em con-
sultórios conveniados;

— de Estado para Estado, varia a estrutura da as-
sistência médica e com ela a situação do médico. 
No Rio, por exemplo, o contingente maior e mais 
mobilizado era o de funcionários públicos, en-
quanto os Sindicatos do Paraná e do Rio Grande 
do Sul ameaçavam retirar-se do Movimento se 
sua reivindicação fundamental — aumento do 
pagamento por US — não fosse incluída;

— a diversidade dos empregadores: governo 
federal, governos estaduais, municipais e em-
presas privadas;

— a multiplicidade de entidades representativas 
com diretorias dos mais diversos matizes políticos 
e ideológicos, e;

— por fim, a inexperiência dos médicos em lutas 
coletivas. O regime de assalariado ainda não baniu 
a ideologia historicamente dominante entre os 
médicos. São fortes ainda o individualismo e o 
corporativismo.

A organização

Uma das características fundamentais do 
Movimento Médico foi a sua organização. 
Alguns analistas chegam a afirmar que foi um 

dos movimentos mais bem organizados nos últimos 
anos. É importante, pois, examinar mais de perto 
essa organização.

Imediatamente após a posse, a nova diretoria 
do SinMed passou a visitar hospitais, estimulando a 
realização de assembleias locais onde eram discutidas 
as reivindicações, e a formação de comissões salariais 
que serviriam de elo fundamental entre os colegas nos 
locais de trabalho e a diretoria. À medida em que as 
comissões eram organizadas, passavam a participar da 
reunião semanal com a diretoria do SinMed. Embora 
as comissões fossem formadas pelo sistema de volunta-
riado, eram posteriormente ratificadas pela eleição em 
assembleias especificamente convocadas para esse fim.

Esse esquema permitiu ampla participação de todos 
os médicos, democratizando as decisões.

As comissões salariais, vencendo uma série de obstá-
culos, organizaram, nos 6 meses de Movimento, assembleias 
hospitalares semanais e mesmo diárias nos tempos de greve. 
Nessas assembleias, eram debatidos desde temas específicos 
da campanha até questões mais amplas como a política de 
saúde, a conjuntura nacional, a aliança com a população, o 
comportamento da imprensa e dos partidos políticos em 
relação ao movimento.

Outro fator de democratização foi a conduta da 
diretoria, formulando sempre suas propostas de encami-
nhamento amplamente debatidas nos hospitais antes das 
Assembleias Gerais. Sempre que as propostas da diretoria 
eram derrotadas, ela era a primeira a se empenhar no 
cumprimento da determinação das assembleias.

Ao longo do movimento, a representatividade das 
comissões salariais foi crescendo e ocupando um espaço 
anteriormente desfrutado pela direção hospitalar. Assim, 
o conjunto dos médicos passou a ter uma participação 
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cada vez mais ativa em todas as questões relativas à vida 
dos locais de trabalho. Foi esse o fato que mais assustou o 
Governo, ao mesmo tempo que se constituiu no principal 
obstáculo: efetivação de medidas repressivas.

Os médicos das clínicas e casas de saúde particula-
res não se engajaram no movimento. Algumas das razões 
foram a pouca concentração de profissionais por locais 
de trabalho, a falta de estabilidade no emprego e o fato 
do SinMed não ter desenvolvido um efetivo trabalho de 
mobilização junto a esse segmento. O resultado foi um 
acordo no dissídio coletivo aquém das necessidades dos 
médicos desse setor.

As reivindicações

No início da campanha, uma das questões mais 
polêmicas era a das reivindicações. Essa questão 
está ligada a outra que também gerou muita 

polêmica: que formas de luta deveríamos empregar? 
Já mencionamos anteriormente a nossa preocupação 
com a diversidade de formas de remuneração da cate-
goria médica tanto em nível local quanto nacional. Essa 
diversidade leva a que diversos segmentos da categoria 
tenham reivindicações diferentes. Apesar disso, porém, 
o que nos parecia consensual era a insatisfação genera-
lizada quanto às condições de trabalho e salário.
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Assim, nossa proposta foi no sentido de organizar 
um bloco que englobasse as reivindicações dos diferentes 
segmentos da categoria médica sem priorizar qualquer 
delas, e lutar por ele. Acreditávamos que a própria evo-
lução do Movimento determinaria quais reivindicações 
deveriam ser priorizadas. A proposta foi vencedora, e o 
bloco de reivindicações foi o seguinte:

— piso salarial de 10 salários mínimos para a 
categoria;

— 142% de reajuste salarial a partir de 1º de janeiro 
de 1981;

— enquadramento definitivo dos médicos do 
Estado e do Município no Plano de Classificação 
de Cargos do funcionalismo público;

— 13º salário para os médicos funcionários 
públicos;

— reajuste semestral dos salários dos médicos 
funcionários públicos;

— adicional de insalubridade para toda a categoria;

  — aprovação do projeto substitutivo ao projeto 
oficial para a regulamentação didático-trabalhista 
da Residência Médica;

— paridade para os inativos e;

— gratificação de nível superior para toda a 
categoria.

O bloco de reivindicações fazia com que o 
Movimento pressionasse em diversas direções: seja na 
direção do Congresso Nacional, buscando a aprovação 
da “Lei Especial dos Médicos” e do “substitutivo dos 
Médicos Residentes”, seja na direção dos governos 
Estadual e Municipal, exigindo o enquadramento defini-
tivo no Plano de Classificação de Cargos, seja na direção 
dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, exi-
gindo aumento de salários, concursos etc. Entendíamos 
a necessidade de ampliar a luta e o bloco de propostas 
englobava reivindicações do funcionalismo público em 
geral, como 13º salário, reajuste semestral, paridade para 
os inativos, ao mesmo tempo que o estabelecimento do 
piso salarial, regulamentação da Residência Médica 
e aumento das US (Unidades de Serviço) permitia a 
participação de médicos em todo o país.

  Verificamos, na prática, que a debilidade da or-
ganização do funcionalismo público juntamente com os 
entraves do estatuto que o rege impossibilitaram a luta 
por esse rumo. Ainda assim, a luta nacional dos médicos 
evoluiu. Mais eficácia na coordenação e da nossa parti-
cipação efetiva nela teria levado a melhores resultados.

  Além de reivindicações especificamente salariais, 
o bloco continha reivindicações de caráter mais geral 
“por melhor atendimento à população”. Essa reivindica-
ção mostrou-se da maior importância, ao estabelecer um 
elo entre os interesses dos médicos e os da população. 
A preocupação dos médicos com a qualidade de seu 
trabalho se traduz num sentimento generalizado de 
defesa da “dignidade profissional”. O Movimento Médico 
ocasionou uma sensível mudança de interpretação no 
significado da dignidade profissional. A concepção cor-
porativista e elitista perdeu terreno. Grande número de 
médicos, hoje, compreende a dignidade profissional 
como a defesa de melhores condições de trabalho e 
remuneração estreitamente relacionados com a defesa 
de melhor atendimento à população.

As formas de luta

Chega de brincadeiras, só a greve por tempo in-
determinado garante a vitória! Greve por tempo 
indeterminado, agora, é blefe! Vamos paralisar 

as emergências. Assim, a população protesta e o governo 
nos atende! Nossa principal arma é o apoio da população! 
O eixo do Movimento é nacional! O Movimento nacional 
não existe! Não adiantam doses homeopáticas!

Em torno das formas de lutas, polarizavam-se 
as opiniões e as correntes entravam em confronto. 
Evidentemente, na defesa desta ou daquela forma de 
luta vinham a lume as concepções e estratégias das di-
versas correntes de opinião existentes no Movimento.

Passamos a expor inicialmente as formas de luta 
efetivamente adotadas, seguindo-se uma avaliação 
das diferentes tendências atuantes no Movimento.

No Rio de Janeiro, ocorreram 5 paralisações. A 
primeira no dia 18 de março de 1981, Dia Nacional de 
Protesto, junto com mais seis Estados. A segunda nos 
dias 7 e 8 de abril de 1981. A terceira, de 28 de abril 
a 4 de maio de 1981, sendo que no dia 28 de abril a 
paralisação foi nacional. Pela quarta vez, entre 13 e 
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18 de maio de 1981, os médicos cariocas paralisaram 
os hospitais e, a quinta paralisação se deu de 3 de 
junho a 1º de julho de 1981.

Nas paralisações, os médicos compareceram aos 
locais de trabalho, assinaram o ponto e neles permane-
ceram. Ao mesmo tempo, organizaram-se comissões de 
triagem para o atendimento aos casos de emergência.

O movimento foi amplamente divulgado através 
de cartazes, cartas-abertas à população, atos públicos 
e passeatas com vistas a esclarecer o povo e conquistar 
o seu apoio. Diversas comissões salariais mantiveram 
contato com associações de moradores de bairros e 
favelas, divulgando e discutindo o nosso Movimento.

As denúncias das péssimas condições de traba-
lho dos médicos e de atendimento à população foram 
também utilizadas como formas de luta. A grande 
maioria dos médicos despertou para a defesa da qua-
lidade dos seus serviços transformando a população 
no seu principal aliado.

Disputa entre as tendências

Aspecto indispensável para a compreensão do 
Movimento dos Médicos em 1981 é a dinâmica 
havida entre as diferentes tendências de pen-

samento existentes no Movimento. Destacaremos e 
analisaremos três delas.

A tendência cujas posições defendemos no decorrer 
do movimento por considerarmos a mais correta, sem 
dúvida prevaleceu. Ela pode ser resumida na afirmação 
que fazíamos em abril: o governo pretende jogar todo o 
ônus da crise econômica sobre os trabalhadores, através 
da recessão, do arrocho salarial e do desemprego. Gostaria 
que os trabalhadores se deixassem espoliar passivamente, 
acreditando que a crise atinge igualmente a todos. Mas 
não hesitará em lançar mão de todo o seu poder repressivo 
para impedir que os trabalhadores lutem por seus direitos.

Esse governo, porém, não é invencível. Se quiserem 
vencer, os trabalhadores devem avançar bem organizados 
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e da forma mais ampla e unitária possível. É importante 
notar também que neste contexto, os trabalhadores 
necessitam de amplo apoio dos demais setores da socie-
dade. Existem dois caminhos, aparentemente opostos, 
que levam fatalmente à derrota: cair no conformismo 
ou avançar cegamente para o abismo.

Nossa atividade é a prestação de um serviço fun-
damental para a população. Com a nossa paralisação, o 
governo economiza. Nossa greve se torna importante 
pelo desgaste que o governo sofre junto à opinião pública.

É fundamental em nosso Movimento conquistar o 
apoio da população. Isto pode ser feito de diversas formas: 
distribuição de notas, colagem de cartazes, contato com 
as associações de moradores e sindicatos, atos públicos, 
passeatas etc. – O episódio do acidente com o bondinho 
de Santa Tereza, quando a televisão mostrou os médicos 
se esforçando, apesar da greve, para salvar os feridos, foi 
fundamental para conquistarmos a simpatia da população. 
Entretanto, é preciso lembrar que a maioria do povo não 
está organizada e não tem condições de nos oferecer uma 
solidariedade ativa protestando contra o governo.

Nossas formas de luta mais eficazes são aquelas 
que possam contar com o maior número de colegas. 
Nossas paralisações devem ser ativas. Devemos engajar 
o maior número possível de colegas nas atividades rea-
lizadas durante a greve.

Os setores mais mobilizados e organizados podem 
empregar táticas mais ousadas de luta, desde que não se 
afastem perigosamente do restante dos companheiros, 
expondo-se a uma derrota ou comprometendo a unidade 
do movimento.

O eixo do movimento é nacional. Além do fato de 
que uma mobilização em nível nacional é indiscutivel-
mente mais forte, algumas de nossas reivindicações só 
podem ser conquistadas em nível nacional.

A “Colapsoterapia” — interrupção do atendimento 
de emergências — é uma forma equivocada de luta. É 
exatamente o que o governo gostaria que fizéssemos 
pois assim teria condições de reprimir o movimento, 
alegando a “defesa da população”.

Hoje, a greve por tempo indeterminado é, também, 
equivocada. A partir de sua deflagração, restam-nos 
poucas opções: vencer, recuar, partir para a “colapso-
terapia” ou esvaziar-se.

Não temos condições de manter uma longa greve por 

tempo indeterminado. À medida que o tempo vai passando, 
as comissões de triagem vão-se cansando e relaxando. Um 
grande número de colegas se ausenta dos hospitais. A po-
pulação vai se irritando e, como não está organizada para 
protestar contra o governo, agride o médico.

Hoje, greve de médicos por tempo indeterminado 
é um blefe. É a proposta que mais atende aos interesses 
do governo, após a “colapsoterapia”.

Além dessa concepção estratégica, essa tendência 
caracterizou-se pelos métodos de trabalho. A concen-
tração de esforços na organização, a preocupação de 
explicitar as propostas e submetê-las ao debate e a valo-
rização das assembleias foram suas principais virtudes.

Cometeu, entretanto, alguns erros e omissões 
que, sem dúvida, foram prejudiciais ao Movimento. Por 
exemplo, apesar de afirmar que o movimento em nível 
nacional era da maior importância, não apresentou um 
empenho na Coordenação Nacional que correspondesse 
a esta concepção. Sua omissão contribuiu para que uma 
manobra cancelasse a greve nacional dos dias 3 e 4 de 
junho. Outra deficiência foi quanto à negociação. Embora 
afirmasse ser preciso negociar e estivesse sempre dispos-
ta a isso, não desenvolveu uma estratégia de negociação 
e perdeu o momento mais adequado para apresentar à 
categoria médica a necessidade da elaboração de uma 
pauta mínima de reivindicações — início da quinta para-
lização — deixando para formulá-la num dos momentos 
mais críticos da greve e com pouca discussão.

Outra tendência que disputou a direção do 
Movimento foi a de alguns membros da chapa derrotada 
nas eleições para a diretoria do SinMed, para a gestão 
81/84. A nosso ver, suas características são as seguintes:

a) minimizar a capacidade do governo para derro-
tar o movimento, apresentando sempre a imagem 
de que o governo está para cair. Centrar sua tática 
no voluntarismo, apontando a vitória do movimen-
to como resultado inevitável da ação de elementos 
combativos. De outro lado, caracterizava todas 
as dificuldades do movimento como resultado 
do imobilismo ou da falta de combatividade da 
diretoria do sindicato, dando a impressão de con-
siderá-la o inimigo principal dos médicos;

b) acreditar que o fundamental é que setores mais 
mobilizados da categoria médica adotem formas 
de luta avançadas, pois assim os setores mais 
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atrasados serão obrigados a seguir-lhes o exemplo;

c) transformar o confronto no principal objetivo 
do movimento. Um de seus membros mais des-
tacados chegou a afirmar: Nunca fizemos uma 
greve, precisamos experimentar;

d) centrar o trabalho na agitação, com slogans 
como: estão brincando conosco, chega de esperar, 

ou dá ou desce, evitando o trabalho no sentido 
de que os médicos reflitam sobre suas condições 
objetivas e desprezando o trabalho de organização;

e) negar a importância de uma política de alian-
ças. Assim é que os médicos cariocas não deve-
riam perder tempo com os colegas dos demais 
Estados menos mobilizados. Da mesma forma, 
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qualquer trabalho de aproximação com a população 
pra desprezado. Alguns chegaram a afirmar que só 
sofrendo a população se revoltaria, com isso forçando o 
governo a nos atender. Na verdade, tais companheiros 
se mostravam incapazes de compreender a significação 
social do trabalho médico e, por isso, não percebiam as 
características que a luta dos médicos devia assumir.

A concepção peculiar de democracia dentro dessa 
corrente impediu os seus adeptos de ver que o foro mais 
democrático de decisão era o das assembleias nos locais de 
trabalho e o das assembleias gerais. Insistiam, então, para que 
a diretoria do SinMed criasse espaços, dividindo a direção 
com os elementos mais combativos, com os ativistas, com a 
vanguarda da oposição, mediante criação de comissões de 
mobilização, comissões setoriais etc. 

Em seu favor, é importante registrar a presença ativa 
em todos os momentos da luta, esforçando-se para explicitar 
sua posição e ganhar para ela o apoio da maioria.

Por fim, uma tendência que influiu bastante no 
Movimento, embora não se explicitasse nas assembleias. 
Participando minoritariamente na diretoria do Sindicato, 
seu comportamento se caracterizou por:

a) afirmar que o país atravessa uma grave crise eco-
nômica, sendo, portanto, inoportunos os movimentos 
reivindicatórios. Fundamentalmente, propor que assu-
mamos a crise econômica do país, gerindo-a junto com 
o Governo, adotando a política de apertar os cintos;

b) superestimar os atritos entre as diversas forças que 
compõem o Governo e, ao mesmo tempo, subestimar 
a capacidade dos setores populares;

c) acreditar que a democracia será conquistada por 
uma concessão da ala mais democrática das forças 
dominantes;

d) ausentar-se completamente dos trabalhos de orga-
nização e mobilização;

e) insistir no trabalho de cúpula, no sentido de frear 
o Movimento;

f ) evitar sempre a explicitação de suas propostas junto 
aos médicos. Quando se apresentavam nas assembleias, 
ou era para anunciar verdadeiras catástrofes caso a 
categoria médica não recuasse ou para apresentar 
como vitórias estrondosas esta ou aquela concessão 
do governo. Seu comportamento sempre buscou de-
sacreditar a própria capacidade de luta dos médicos.
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Terminada a greve, esse setor minoritário renun-
ciou em bloco aos seus cargos na diretoria do SinMed.

Julgamos necessário dedicar esse espaço para 
relatar a disputa entre as tendências de pensamento 
não apenas por sua importância na compreensão do 
movimento específico dos médicos, mas, principalmente, 
porque essa disputa está presente na maioria dos mo-
vimentos em curso nas diversas regiões do país. Temos 
certeza de que só expondo ao debate a ação concreta 
das diferentes tendências poderemos superar a divisão 
do movimento popular.

Confronto com a Ditadura

Num movimento como o nosso, talvez não seja 
o mais correto analisar o confronto com a 
Ditadura, porque foram vários os confrontos em 

diferentes momentos e em diversos níveis. É tal o aparato 
do regime para reprimir os movimentos sociais — estru-
tura sindical, lei de greve. Lei de Segurança Nacional, 
além de todo o aparato militar de repressão — que a 
crônica desse movimento, como de outros, se confunde 
com a crônica dos embates com a Ditadura.

A própria decisão do Sindicato de organizar e dirigir 
o movimento, já nos obrigava a uma avaliação do confron-
to inevitável com o regime. Afinal, a lei de greve proíbe 
reduções do ritmo de trabalho ou greves em atividades 
consideradas essenciais; por lei, funcionários públicos não 
podem se sindicalizar, o que implica a proibição do Sindicato 
de dirigir o Movimento.

O fato de a grande maioria os médicos serem 
funcionários públicos serem enquadrados em níveis 
salariais aviltantes, inclusive ao arrepio das próprias 
leis, nos obriga a distinguir entre o que é legal e o que 
é legítimo. A decisão do SinMed no sentido dirigir 
firme e serenamente o movimento foi, por conse-
guinte, uma decisão legítima, embora entrasse em 
confronto com as leis vigentes.

No período de preparação do movimento, não 
houve proibição de reunião nos hospitais, nem o SinMed 
foi impedido de participar delas. A maioria dos diretores 
de hospitais procurou desestimulá-lo pela intimidação, 
sem, no entanto, reprimir. Esse comportamento não foi 
consensual. Houve atitudes antagônicas. Por um lado, 
alguns convocavam e participaram de assembleias, e por 

outro, os que tentaram impedir reuniões acenando com 
o fantasma do SNI e o enquadramento dos participantes 
na Lei de Segurança Nacional.

O Governo Federal em nenhum momento esteve 
imóvel diante do nosso movimento. Uma análise atenta dos 
acontecimentos mostra que ele adotou uma tática flexível, 
variando sempre o seu comportamento com o evoluir de 
nossas ações, sem perder nunca o objetivo estratégico de 
derrotar o Movimento e desmoralizar as suas lideranças, 
em nome da lei, do combate à inflação e da manutenção da 
“abertura democrática”.

Vale registrar aqui alguns aspectos dessa tática.
Diante das denúncias de que os médicos estavam 

recebendo menos que o mínimo profissional, em janeiro de 
1981, o Governo restabeleceu silenciosamente a gratificação 
de nível superior. Os médicos receberam 10% de aumento de 
salário, concessão essa aparentemente desvinculada da luta.

Ainda na fase de organização do movimento, o Diretor 
Geral do DASP recebeu o Sindicato em longas e infrutíferas 
audiências, falando do “apreço” e da “boa vontade” para 
com os médicos e suas reivindicações, mas, apresentando 
intermináveis argumentos orçamentários como obstáculos 
ao atendimento das mesmas. Solicitava colaboração no 
sentido de que se encontrasse alguma fórmula para que os 
médicos fossem atendidos sem que os demais funcionários 
passassem a reivindicar igual tratamento. Nossa tentativa 
de superar essas conversações nitidamente protelatórias es-
barravam na recusa do Ministro Jair Soares, da Previdência 
Social em nos receber.

Marcamos o Dia Nacional de Protesto para 18 de 
março de 1981. Poucos dias antes, os jornais divulgaram 
uma declaração atribuída ao General Golbery de que o 
governo usaria rigorosamente a lei e que os médicos 
que fizessem greve seriam demitidos. Médicos de seis 
Estados paralisaram as suas atividades. Nos dias seguin-
tes, o Ministro Jair Soares se mostrava reticente quanto 
às punições. A imprensa já havia divulgado que a greve 
estava organizada com o comparecimento de todos os 
médicos ao trabalho. O Ministro declarou que mandara 
fazer um levantamento. Se fosse comprovada a falta ao 
trabalho, os médicos seriam punidos.

Greve, no Rio, nos dias 7 e 8 de abril. O Governo, 
com ampla divulgação na imprensa, mandou investigar 
se a morte de uma criança era devido à inadequação no 
atendimento. O laudo patológico mostrou que a criança 
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padecia de severa desnutrição. Ao mesmo tempo, o epi-
sódio do bondinho de Santa Teresa (que descarrilou, 
provocando mortos e feridos) deixava patente que a 
greve não era contra a população.

Apresentando na imprensa cifras destorcidas 
ou falsas, o Governo tentou mostrar que os médicos 
são muito bem remunerados. Jair Soares afirmava que 
os médicos da Previdência têm salário superior a Cr$ 
100 mil. O Ministro do DASP afirmava que os Médicos 
querem ganhar mais e trabalhar menos, apesar da crise 
econômica que o país está atravessando.

Os médicos contra-atacaram. Cartas-abertas à 
população, distribuídas aos milhares mostravam a rea-
lidade salarial dos médicos e as péssimas condições de 
funcionamento dos hospitais. Além disso, elas tocavam 
na ferida, perguntando “para onde vão os pesados im-
postos e os 8% retirados todo mês, do salário dos tra-
balhadores brasileiros?”.

O Ministro da Previdência, aproveitando-se do 
Movimento dos Médicos lançou a discussão sobre a 
“crise da Previdência”. Segundo ele, as soluções possíveis 
seriam: a cobrança da assistência médica aos segurados 
com a situação salarial superior a 5 salários mínimos; ou 
a abolição da aposentadoria por tempo de serviço; ou, 
ainda, o aumento de 8 para 10% do desconto em folha 
dos trabalhadores.

Os médicos denunciaram os desvios das verbas da 
Previdência para atender aos interesses “dos donos de casas 
de saúde particulares, às multinacionais dos remédios e 
equipamentos e a outros fins não ligados à saúde”.

Os dias que precederam a assembleia de 23 de 
abril dos médicos do Rio de Janeiro foram de intensas 
polêmicas e debates. A Coordenação Nacional definira 
uma paralisação nacional, apenas, dia 28. Havia dúvida 
se os médicos cariocas acompanhariam o movimen-
to nacional. Depois de uma greve de 48 horas, parar 
apenas 24 horas não seria um recuo? Pronunciamentos 
das autoridades minimizando as consequências das 
greves anteriores faziam alguns acreditar que o Governo 
ganhava terreno tranquilamente nessas paralizações. 
Nós, por outro lado, afirmávamos que o Governo estava 
apostando na radicalização. Mas, a proposta de greve 
por tempo indeterminado ganhava força.

A proposta da diretoria de acompanhar o movi-
mento nacional foi derrotada. Por diferença de 29 votos, 

venceu a proposta de greve por tempo indeterminado 
a partir do dia 28 de abril, com reavaliação no dia 4 de 
maio. Na verdade, essa proposta aproveitava o fim de 
semana prolongado pelo feriado de 1º de Maio.

Várias razões fizeram com que a greve fosse suspensa 
pela assembleia do dia 4 de maio. O atentado do Riocentro 
mudara o quadro político do país. E, principalmente, a 
grande maioria dos médicos não concordara com a opor-
tunidade de decretação da greve por tempo indeterminado, 
acatara a decisão por respeito à assembleia geral e agora 
comparecia em massa para suspender a greve.

Nova greve ocorreu entre os dias 13 e 18 de maio. A 
proposta da diretoria — greve nos dias 13, 14 e 15 — fora 
derrotada pela proposta de greve por tempo indetermi-
nado, por uma diferença de 12 votos. A Coordenação 
Nacional marcara nova paralisação nacional para os dias 
3 e 4 de junho. Os médicos residentes entraram em greve 
por tempo indeterminado, em todo o país, pela regula-
mentação didático-trabalhista da Residência Médica.

Durante a greve o clima mudou. Estava propí-
cio às negociações. A imprensa, anteriormente hostil, 
propunha a negociação. O Jornal do Brasil é um bom 
exemplo disso. Anteriormente combatera violenta-
mente o Movimento, afirmando que a lei tinha de ser 
cumprida e exigia punição aos médicos, depois concla-
mava o governo a abandonar a sua posição “omissa”. 
A seguir, em editorial intitulado “Matéria Contábil”, 
afirmava ser uma discussão bizantina a legalidade ou 
não da greve, mostrando que os médicos estavam muito 
bem organizados e que ao governo restava negociar e 
aprender a lição de que o Estado não deve intervir em 
atividades empresariais.

O governo se dizia disposto a negociar. O deputado 
Miro Teixeira (porta-voz oficioso do governador Chagas 
Freitas) propunha um adicional de 10% por difícil acesso 
e 30% de adicional de insalubridade sobre os vencimentos, 
além de um cronograma para o enquadramento definitivo.

Emissários do Governo Federal manifestavam a 
sua disposição de negociar. Falava-se, inclusive, de uma 
proposta irrecusável para os médicos. O único obstáculo 
seria a impossibilidade de negociação do Governo com 
os grevistas.

Em contradição com esse clima de diálogo, o pre-
sidente do INAMPS, Harry Graef compareceu pessoal-
mente aos hospitais de Ipanema e Lagoa com atitudes 
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arbitrárias e intempestivas: invalidou cartões de ponto e 
pretendeu intimidar os médicos. No Hospital da Lagoa, 
anotou o nome de uma colega que se achava na comissão 
de triagem, ameaçou com medidas punitivas os que 
faziam triagem. A resposta foi fulminante. Em questão 
de minutos encontrou no pátio do hospital todos os 
médicos presentes no hospital que unanimemente se 
declaravam membros da comissão de triagem. O presi-
dente do INAMPS se retirou irritado, afirmando que os 
médicos seriam demitidos. Na noite daquele dia, porém, 
o Ministro da Previdência declarou através da TV que 
nenhum médico seria punido.

Documentos do DASP e da Secretaria Estadual 
de Administração, contendo declarações de intenção do 
Governo em conceder as vantagens citadas anteriormen-
te foram lidos em assembleias, e os médicos decidiram 
em 18 de maio suspender a greve.

Diante das declarações de intenção dos governos 
estadual e federal, a quarta greve foi suspensa no dia 18 
de maio. Com uma greve nacional marcada para os dias 
3 e 4 de junho, ficamos aguardando o cumprimento das 
promessas governamentais.

O Governo Federal teve de fazer algumas concessões. 
Ao fazê-las, porém, resolveu aproveitar-se das contradições 
no interior do movimento, às quais já nos referimos anterior-
mente. Sua tática consistiu em conceder o mínimo que lhe 
pareceu suficiente para quebrar a unidade do Movimento. 
Assim, foram feitas as seguintes concessões:

a) um acordo com os médicos residentes para a 
aprovação de um projeto de regulamentação da 
Residência Médica que atendeu os principais pontos 
do projeto substitutivo formulado pela Associação 
Nacional de Médicos Residentes, com alguns direitos 
trabalhistas, título de especialista, credenciamento 
para instituições que desenvolvessem a Residência 
Médica etc.;

b) no Plano de Vencimentos e Cargos do DASP, a 
referência 36 passou a ser a inicial para os médicos 
do INAMPS. Isto representou uma ascensão de 
3 níveis para os médicos em início de carreira. A 
referência para o fim de carreira passou a ser a 57;

c) devolução da gratificação de nível universitário 
para os que tinham apenas um vínculo emprega-
tício no INAMPS;

d) aumento na Unidade de Serviço;

e) adicional de 20% por insalubridade sobre o 
salário mínimo regional.

Concederam-se algumas vantagens para os setores 
mais mobilizados (residentes e médicos efetivos mais 
jovens). O aumento da Unidade de Serviço deu argu-
mento para que algumas lideranças sindicais de outros 
Estados se afastassem da luta, e a imensa maioria dos 
médicos recebeu apenas 10% de aumento, referentes à 
gratificação de nível universitário, uma vez que 10% já 
haviam sido devolvidos em janeiro.

O Governo Estadual adotou tática semelhante. Em 
vez do adicional de 30% por insalubridade sobre os ven-
cimentos básicos de todos os médicos, negociado com o 
representante do Governo — Deputado Miro Teixeira —, 
o Decreto do Governador Chagas Freitas concedeu essa 
gratificação apenas a uns poucos especialistas. Noventa 
por cento dos médicos não estavam incluídos entre os 
que a receberam. Quanto ao enquadramento definitivo, 
nenhuma definição houve.

O tiro saiu pela culatra...
Os médicos cariocas reagiram prontamente contra 

os decretos governamentais. No INAMPS, ao invés da 
pretendida desmobilização dos mais jovens, o que acon-
teceu foi a intensa mobilização de todos os médicos, 
indignados com a discriminação. O comportamento do 
Governo Estadual foi considerado uma provocação. A 
assembleia geral do dia 27 de maio decidiu participar 
da greve nacional dos dias 3 e 4, ficando os médicos 
cariocas paralisados até o dia 9 de junho.

Em Brasília, reunião de representantes dos 
Sindicatos Médicos dos diversos Estados decidiu pelo 
cancelamento da greve nacional dos dias 3 e 4 de junho. 
Na prática, tal decisão caracterizou, implicitamente, 
as concessões do governo como satisfatórias e isolou 
os médicos cariocas. Foi, sem dúvida, uma vitória do 
Governo Federal.

Dia 6 de junho, em plena greve, realizou-se na ABI 
no Rio de Janeiro um ato público contra as más condições 
de trabalho e atendimento à população.

Naquela oportunidade, foram apresentados pelas 
comissões salariais relatórios sobre as condições de 
trabalho e funcionamento dos hospitais, todos eles 
aprovados em assembleias hospitalares com a presença 
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Matéria Contábil
A greve dos médicos obrigará o Governo, no mínimo, 

a reconhecer que o confronto não o leva à vitória nem os 
grevistas à derrota. Não adianta mais alegar a ilegalidade 
de uma greve de médicos, porque são servidores públicos 
ou são credenciados por órgãos governamentais. O Governo 
não tem como aplicar a lei porque a caracterização do 
movimento nos termos legais não é possível.

Está havendo greve? Está, mas a organização do 
movimento superou a atitude do Governo, que se fixou 
numa posição defensiva e, com a lei na mão, optou pelo 
confronto político. Acontece que a greve revelou um grau 
de organização que deixou o Governo vulnerável: terá 
de demitir em massa, e agravar as tensões resultantes 
de seu ato, ou admitir a negociação como a única via 
de saída para um problema que não foi visto antes 
com a necessária clareza e continua obscurecido em 
sua evolução.

A greve dos médicos é nacional, mas foi mais visível 
nos grandes centros urbanos como Rio e São Paulo. Onde 
é maior a concentração de grevistas, mais organizado se 
mostrou o movimento e com resultados mais contundentes. 
No Rio o movimento nos hospitais caiu em 80%. Nada 
menos de 600 mil consultas deixaram de ser realizadas 
em três dias de paralisação. Alguma coisa em torno de 20 
mil médicos paralisados é uma greve.

Contudo, não é possível caracterizar administra-
tivamente a paralisação do trabalho. Os médicos com-
pareceram às repartições onde trabalham, assinaram 
o ponto mas cumpriram a ordem do sindicato de não 
trabalharem. E para que a população não fosse vítima 
da greve, cada hospital ou repartição pública teve à sua 
porta uma comissão de triagem para aceitar apenas 
os casos de urgência. Outra comissão reexaminava em 
segunda instância a decisão. Assim se explica por que, 
tendo o Ministro da Previdência Social anunciado a ime-
diata demissão e o credenciamento imediato de outros 
médicos, o efeito não se produziu.

Aconteceu simplesmente que o Governo deixou-se 
apanhar num ardil porque a greve foi planejada e se vem 
cumprindo com o cuidado para não ferir frontalmente 
o aspecto legal que permitira as demissões. Uma greve 
ilegal, transcorrida dentro pelo menos da aparência 
legal, é um fato novo e desconcertante para o Governo 
que se plantou na atitude de aceitar um confronto de 
forças porque tinha a lei a seu lado.

O ponto nevrálgico não é mais a questão bizantina 
da legalidade do movimento dos médicos. Deslocou-se, 
pela duração da greve, para o tipo de providência capaz 
de romper o impasse. E só a negociação será capaz de 
viabilizar uma solução para a situação que não interessa, 
seja à população, seja aos médicos, seja ao Governo.

O núcleo do problema que levou ao equívoco oficial 
é a impossibilidade de compatibilizar os recursos públicos 
para a saúde e as expectativas profissionais dos médicos. 
Não há, portanto, como fechar a porta à negociação. A 
diferença entre a insuficiência de recursos e as reivindicações 
dos médicos terá de ser ajustada por um nível razoável que 
só a negociação pode fixar.

A questão existe na dimensão crítica demonstrada 
porque a Previdência Social se generalizou como pro-
grama e se manteve nas mãos do Governo. Em sua 
grande maioria, os médicos são funcionários públicos ou 
credenciados pelo Governo, que tem especial prazer em 
ser empregador. A imensa folha de pagamento de con-
tratados e credenciados fez do Governo o empregador e 
da comunidade médica sua servidora. No momento em 
que as relações de trabalho passaram a ser ajustadas 
através de entendimento direto entre as empresas e 
seus empregados, o Governo não tem como escapar à 
condição de empresário que escolheu.

   Portanto, ou aceita negociar nas condições 
que ele fixou para a sociedade e estimula no plano 
privado, ou desiste em tempo de ser empresário. 
Seria o melhor.
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maciça dos colegas. Tais relatórios registravam desde a 
falta de material mínimo necessário para o atendimento 
médico como remédios, material cirúrgico e emergencial 
(inclusive de curativos e injeções) e, paradoxalmente, 
a existência de equipamentos requintadíssimos dentro 
das embalagens de origem, já há meses nos corredores 
dos hospitais. Denunciavam o desperdício de dinheiro 
em alguns convênios com entidades privadas, enquanto 
os próprios, muitas vezes apresentavam capacidade 
ociosa. Registravam ainda, as longas filas, as consultas 
de cinco minutos e a insuficiência de pessoal (médicos, 
enfermeiras, auxiliares etc.). Alguns relatórios iam além, 
apresentando a atual Política Nacional de Saúde como a 
responsável por todas essas distorções. Tudo isso per-
mitiu que os médicos refletissem coletivamente sobre 

sua prática profissional e o seu significado social.
Compareceram, além dos médicos, diversas associa-

ções de moradores de bairros, a Federação das Associações 
de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, a Federação 
das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro 
e representantes de diversos sindicatos de outras cate-
gorias profissionais. As autoridades responsáveis pela 
saúde, tanto em nível federal como em nível estadual e 
municipal, convidadas, não compareceram.

Anteriormente, o contato com os demais movimen-
tos populares se limitava à ação da diretoria do SinMed 
e alguns ativistas sindicais. Esse ato representou um 
salto qualitativo de nosso Movimento, pois engajou o 
conjunto dos médicos na busca de uma aliança com a 
população para a luta por melhores condições de trabalho 
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e atendimento. Os “comunicados secretos” do SNI que 
alguns diretores exibiam para as comissões salariais exi-
gindo o nome dos colegas que faziam os relatórios são uma 
demonstração de quanto essa aliança médico-população 
preocupa o governo.

Por unanimidade, a assembleia geral do dia 9 de 
junho decidiu pela continuação da greve por tempo in-
determinado. Foi uma decisão eminentemente acertada.

Entretanto, diante do nosso isolamento a nível 
nacional, era o momento de se debater com os médicos 
a necessidade urgente de formulação da pauta mínima 
de reivindicações. Isso não foi feito.

Se durante todo o movimento houve confronto, 
aquele momento evidenciou que entráramos na rota de 
colisão. Estabeleceu-se um impasse: de um lado, uma 
categoria bem organizada e com grande disposição de 
luta; do outro, um governo decidido a não negociar, cujas 
manobras políticas haviam sido insuficientes para derrotar 
o movimento, restando apenas recorrer à repressão.

Essa realidade ficou definitivamente caracterizada 
por um fato: estava marcada para ó dia 14 de junho, em 
plena greve, prova de concurso para o INAMPS com 11 
mil candidatos inscritos. Na semana anterior, todos os 
médicos inscritos no concurso para a Divisão Nacional 
de Saúde Mental se retiraram da prova, denuncian-
do quebra de sigilo. A voz geral era de que o concurso 
seria uma farsa para legitimar a entrada pela janela 
de alguns apadrinhados. A assembleia geral do dia 9 
de junho, debatendo essa questão, decidiu convocar 
uma assembleia para deliberar especificamente sobre 
o comportamento dos médicos em relação ao concurso. 
Nessa assembleia, a Diretoria do SinMed propôs que 
os candidatos fizessem a prova, a não ser que ficasse 
comprovada a fraude. Entretanto, a maioria optou pela 
não realização da prova, exigindo o seu adiamento até 
que fossem atendidas as reivindicações antes feitas. A 
suspeição quanto à lisura do concurso era secundária; 
o fundamental era que a unidade da categoria médica 
seria violada se 11 mil médicos participassem do con-
curso, durante a greve. Tomada a decisão, restavam-nos 
poucas horas para organizar o boicote. O trabalho da 
Diretoria, dos ativistas sindicais e, principalmente, o 
grande sentimento de unidade e respeito às decisões das 
assembleias resultaram em 99% dos colegas se recusando 
a fazer a prova. Estava patente, pois, numa retumbante 

vitória, a força e a unidade do Movimento, com grande 
repercussão política.

Nesse episódio, força é reconhecer que a diretoria 
do SinMed superestimou a importância da questão do 
desemprego e avaliou mal a disposição de luta da cate-
goria médica. Apesar disso, com a vitória nessa batalha, 
o Governo sofreu uma derrota e novo desgaste junto à 
opinião pública.

Resistir é preciso

O Governo, em silêncio, se preparava para reprimir 
o movimento.
Os médicos, buscando o apoio da população, 

intensificaram as manifestações de rua, contatos com 
associações de moradores e sindicatos.

Convocamos uma reunião nacional de sindicatos 
de médicos, visando a um movimento de solidariedade; 
combatemos as propostas dos que, interpretando o si-
lêncio do Governo como sinal de que o Movimento não 
estava incomodando, queriam suspender a emissão de 
atestados de óbito e, progressivamente, os atendimentos 
de emergência. Ressaltamos, enfim, um dos aspectos da 
estratégia do Movimento: a aliança com a população é 
um fator fundamental para a nossa vitória.

Nova mudança de comportamento da grande impren-
sa foi um sinal a mais de que a repressão estava a caminho. O 
Jornal do Brasil é um exemplo didático. Passou a dar grande 
destaque ao noticiário sobre a greve, ao mesmo tempo 
que a combatia através de editoriais. Os títulos deles são 
elucidativos: Além do Limite, Ilegal e Ilegítima, Começo do 
Fim. O subeditor de política, Rogério Coelho Neto, em artigo 
assinado declarava que o caldo havia entornado: depois de 
hesitar inicialmente, todo o governo teria sido convencido 
da necessidade de reprimir o movimento, como propunha, 
há tempos, o chefe do SNI. Já não era mais possível tolerar 
greves de funcionários públicos. Além disso, a editoria do 
jornal procurava caracterizar uma vinculação ideológica do 
Movimento, do comando da greve com o MR-8, sem afirmar 
que esse comando era a diretoria do Sindicato. Essa orga-
nização tem sido apresentada à opinião pública, por certos 
setores, como fonte de toda “subversão” e “desordem”.

Rompendo o silêncio, foi divulgada uma nota 
oficial conjunta dos governos federal, estadual e mu-
nicipal. A nota enumerava o que o governo federal já 
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havia concedido. Dizia que, a pedido dos diretores dos 
hospitais os governos estadual e municipal haviam esten-
dido a gratificação de insalubridade a todos os médicos. 
Afirmava que já fora concedido aos médicos tudo o que 
era possível conceder, e concluía afirmando que a greve 
era prejudicial à população. Ao mesmo tempo, o Ministro 
Murilo Macedo, emitiu nota oficial reconhecendo a 
existência de greve nos hospitais públicos do Rio de 
Janeiro, declarando-a ilegal.

Os acontecimentos se precipitavam.
Dia 16 de junho, realizou-se uma manifestação de 

protesto contra a intervenção no Conselho Regional de 
Medicina, exigindo a posse imediata da Chapa eleita 
em 1978. A manifestação realizada em frente à sede 

do Conselho foi a maior já realizada pelos médicos em 
sua história, e teve mais de dois mil participantes. A 
seguir, houve uma passeata. Ao longo do percurso, os 
manifestantes pararam diversas vezes para ler, em coro, 
a Carta dos Médicos à População, uma delas em frente 
à sede do INAMPS. Na ocasião, duas viaturas policiais, 
com as sirenas ligadas passaram entre os manifestan-
tes. Um soldado, de arma em punho esclarecia que 
estavam “perseguindo uns bandidos”. Foi durante todo 
o Movimento, a única provocação da polícia nas mani-
festações de rua. Nada deteve a marcha dos médicos. O 
público manifestava a sua solidariedade jogando papel 
picado das janelas dos edifícios. A passeata encerrou-se 
em frente à Assembleia Legislativa.
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No dia seguinte, o presidente do INAMPS puniu 
Roberto Chabo, presidente do Sindicato dos Médicos do 
Rio de Janeiro, com suspensão por 30 dias das funções 
naquele órgão, o mesmo se aplicando a Saulo Ferrante, 
Secretário-geral do SinMed, Emílio Medauar, membro 
do Conselho Fiscal do SinMed e Isaac Roitman, ativista 
sindical. Além disso, demitiu Eraldo Bulhões, 1º secretário 
do SinMed e Luiz Tenório, ativista sindical.

Era uma quarta-feira, véspera de feriado, o que 
dificultava o contato e a mobilização dos colegas nos 
hospitais. Redigiu-se e divulgou-se imediatamente uma 
nova Carta Aberta à População, denunciando aquelas 
punições e os seus motivos.

Já dois dias depois os médicos estavam novamente 
nas ruas do Rio de Janeiro. Era a maior manifestação 
já ocorrida, com a presença de mais de 3 mil médicos. 
Nesse ato público, seguido de passeata, aderiram aos 
médicos dirigentes sindicais, de associações de bairros 
e favelas, entidades estudantis e o povo em geral. A 
altura da Avenida Rio Branco chega Luiz Inácio da Silva, 
o Lula. Os médicos sentam-se no asfalto para ouvir o 
líder sindical metalúrgico. O POVO UNIDO JAMAIS 
SERÁ VENCIDO! A passeata prossegue. De novo papéis 
picados são lançados dos edifícios. UM, DOIS, TRÊS, 
MIRO E CHAGAS NO XADREZ! E, de novo, era lida, 
em coro, a Carta à População. ARROZ, FEIJÃO, SAÚDE 
e EDUCAÇÃO! Bulhões, em cima da Kombi tem um 
desempenho admirável. Em frente ao INAMPS, nova 
parada, novos discursos, nova leitura da Carta. PARA 
ONDE VÃO OS PESADOS IMPOSTOS? De dentro do 
prédio, parte uma agressão com água num saco plástico. 
UM, DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO, MIL, QUEREMOS 
MAIS SAÚDE PARA O POVO DO BRASIL! A passeata 
prossegue em direção ao Sindicato.

Uma concentração em frente ao Sindicato encerra 
a manifestação. O Presidente Chabo dá o último aviso: 
“Em caso de intervenção no Sindicato, todos devem 
dirigir-se à Sociedade de Medicina e Cirurgia”. Os ma-
nifestantes cantam o Hino Nacional e vão se retirando 
aos poucos. Minutos depois chega um choque da PM. 
Um oficial no comando do choque informa aos repór-
teres que ainda não é a intervenção. De fato, a ordem 
era para dispersar a prolongada manifestação. A seguir, 
elementos desconhecidos descem de uma viatura em 
frente ao Sindicato, recolhem e carregam o material de 

propaganda (faixas, cartazes. Cartas à População etc.) 
que se encontravam no interior do prédio.

No sábado, desdobravam-se os acontecimentos.
O diretor do Hospital dos Servidores do Estado, Dr. 

Aluísio Salles, que durante todo o Movimento tentou se 
colocar como intermediário entre médicos e o Governo, 
manteve contatos com a diretoria sindical. Afirmou que 
o Governo Federal estava disposto a negociar, desde que 
lhe fosse apresentado um documento contendo uma 
pauta mínima de reivindicações aceita pelos médicos.

A diretoria do Sindicato decidiu, então, elaborar 
uma nota na qual expressava seu interesse em negociar 
e apresentava uma pauta mínima de reivindicações, 
comprometendo-se a defendê-la na assembleia geral.

Os sindicatos de médicos de todo o país reuniram-se 
para examinar a situação do impasse em que se encontrava 
a greve dos colegas cariocas. Decidiram hipotecar total 
solidariedade, exigir o atendimento da pauta mínima, 
elaborada pela diretoria do SinMed e marcar para o dia 30 
de junho uma greve nacional de protesto, caso houvesse 
intervenção. Uma nota oficial contendo essas decisões foi 
divulgada como matéria paga nos jornais de domingo, ao 
lado da nota do SinMed.

Havia alguma esperança de que o Governo res-
pondesse atendendo à pauta mínima de reivindicações, 
antes da Assembleia Geral do dia 22. Entretanto, o 
que chegou, no fim da tarde, foi a notícia de que o 
Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, decretara a 
intervenção no Sindicato. A informação teria sido dada 
pelo Secretário-geral do Ministério. A diretoria estava 
reunida, os repórteres foram chegando. A resposta às 
perguntas era de que o Sindicato não recebera qualquer 
comunicado oficial da intervenção. Quando o Jornal 
Nacional, da Rede Globo de Televisão, deu a notícia, 
dissiparam-se as dúvidas.

A Assembleia Geral, em atmosfera de forte 
emoção, transformou-se rapidamente em ato público. 
Já à entrada, Chabo é prolongadamente aplaudido de 
pé pelos presentes. Suas primeiras palavras convocam 
todos os 24 diretores do SinMed para compor a mesa 
para uma foto histórica. Afirma que diante da inexis-
tência de qualquer resposta concreta do Governo, e 
ante a notícia de intervenção, a única proposta que a 
diretoria poderia apresentar era a de continuação da 
greve. Um coro de milhares de vozes encheu o ginásio 
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do Sindicato dos Fumageiros: A GREVE CONTINUA! A 
GREVE CONTINUA! A GREVE CONTINUA! A pauta 
mínima de reivindicações é aprovada por aclamação, 
sem debates, por unanimidade. Começam a chegar os 
parlamentares de oposição. A UNIDADE SINDICAL 
interrompe sua reunião e muitos dirigentes sindicais com-
parecem à assembleia dos médicos onde Ivan Pinheiro, 
Presidente do Sindicato dos Bancários, lê uma nota dos 
sindicatos de trabalhadores do Rio de Janeiro, protestando 
contra a intervenção. Jó Resende, Presidente da Federação 
das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, faz um 
discurso vibrante e emocionado, sendo demoradamente 
aplaudido. Chega uma informação do Dr. Aluísio Salles de 
que não houve intervenção e que o Governo está disposto 
a conceder a pauta mínima caso a greve seja suspensa. 
O coro responde: A GREVE CONTINUA... A GREVE 
CONTINUA... A GREVE CONTINUA...! Pouco antes do 
final da assembleia, chega a informação de que Murilo 
Macedo desmentira pessoalmente a intervenção. Ninguém 
acredita: se a intervenção não veio, está a caminho...

Durante toda a terça-feira, há uma expectativa 
ansiosa e dá-se a transferência da diretoria do SinMed 
para a Sociedade de Medicina e Cirurgia.

Na quarta-feira, o Ministro do Trabalho convoca 
a imprensa para comunicar a intervenção no Sindicato 
dos Médicos do Rio de Janeiro.

À chegada dos interventores, todas as medidas ne-
cessárias à transferência já haviam sido tomadas. Coube 
a Walter Mendes e ao advogado Celso Soares a tarefa de 
passar a administração do Sindicato aos interventores.

Mas, o Sindicato são os médicos. E a luta continua!
A Sociedade de Medicina e Cirurgia passa a ser 

a casa de todos os médicos do Rio de Janeiro. Mário 
Barreto, seu presidente, se esforça para que as atividades 
da diretoria do SinMed e dos ativistas sindicais não 
sejam prejudicadas.

O SEQUESTRO

As medidas punitivas ampliaram a greve. Os 
Hospitais Universitários aderiram. Alguns 
particulares também. Nos Estados começou 

a preparação de uma greve nacional de solidariedade.
Cresceu a resistência. Na Sociedade de Medicina 

e Cirurgia, as reuniões se fizeram com a presença 

maciça das comissões salariais. Aumentaram as con-
tribuições para o fundo de greve. Cresceu o número de 
sindicalizações.

Apesar de afastada do Sindicato, a diretoria con-
tinua conduzindo o movimento.

Amplia-se a solidariedade, através de telefone-
mas, cartas, telegramas de todo o país. De São Paulo, se 
deslocam 32 dirigentes sindicais das diversas catego-
rias profissionais para o Rio de Janeiro, numa das mais 
significativas manifestações de apoio. A UNIDADE 
SINDICAL convoca um ato público em protesto contra a 
intervenção e exigindo o atendimento das reivindicações 
dos médicos.

Persiste, por tudo isso, o impasse. Ou o governo 
negocia, atendendo a pauta mínima de reivindicações 
e abre um grave precedente, ou se utiliza cada vez mais 
da repressão, sofrendo com isso um desgaste político 
profundo.

A essa altura, dá-se um fato que agrava a situação 
e ao mesmo tempo traz a solução para o impasse.

Em entrevista ao Jornal do Médico, do Sindicato 
dos Médicos de São Paulo, Chabo relata toda a verdade 
da situação:

“Às 10,30 h do dia 25 de junho (quinta-feira), 
nos encontrávamos, a diretoria e o advogado Dr. Celso 
Soares, discutindo na Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro, os inquéritos que iriam ocorrer no 
DPPS (Departamento de Polícia Política e Social) e na 
DRT (Delegacia Regional do Trabalho), a respeito da 
intervenção no Sindicato, quando fui alertado pelo Dr. 
Gilberto Martins Ribeiro de que policiais estavam cercando 
a entidade e que dois deles, à paisana, me procuravam.

O Dr. Celso se dirigiu a eles, pedindo-lhes que se 
identificassem. Os policiais se recusaram, da mesma 
forma que se recusavam a apresentar qualquer mandado 
de prisão, alegando que esse mandato estava no DPPS. 
Como o Dr. Celso pôs em dúvida a autoridade desses po-
liciais para me conduzirem ao DPPS, eles apontaram as 
armas dizendo: ‘essas armas e farda mostram que somos 
autoridades!’

Prevaleceu o bom senso e evidentemente...
Eram 20 soldados armados de metralhadoras além 

de uma rua ocupada militarmente pela força pública. Fui 
conduzido numa viatura aparentemente de chapa fria, para 
as dependências do DPPS.
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Era um quadro insólito. Eu estava tecnicamente 
sequestrado, isso dito pelo próprio advogado e reco-
nhecido por todos os colegas. Causou-me estranheza 
também que, ao chegarmos ao DPPS, os policiais ti-
vessem dificuldades em localizar as dependências para 
onde deveriam me levar. Eles pediam informações... 
Não eram conhecidos, porque tinham que se identificar 
a toda hora... Isso permitiu ao Dr. Celso concluir que 
não eram gente do ramo da Polícia Política.

Começamos a sentir um ambiente muito tenso por 
parte dos delegados. Não sabíamos o que estava ocorrendo. 
Mas depois concluímos que havia dificuldades para nos 
situar naquele momento. Eu estava intimado, indiciado 

ou preso? Ninguém dizia nada. O delegado Borges Fortes, 
com quem nos avistamos, através de outro delegado, dizia 
que estava providenciando o início do depoimento para 
ver se poderia me libertar naquele dia. Depois disse que a 
situação estava muito difícil. O fato é que, apesar de bem 
tratado, permaneci até as cinco horas, quando parece que 
o Governador Chagas Freitas decidiu assumir a respon-
sabilidade pela minha prisão.

Correm rumores que minha prisão foi decisão da 
Polícia Militar, ao arrepio da lei. Não pudemos comprovar, 
a não ser pelo fato de que quem efetuou a prisão foi a 
Polícia Militar com dois oficiais aparentemente à paisana. 
Parece-me que era intenção do DPPS nos chamar para 
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prestar depoimento, num procedimento rotineiro quando 
há processo de intervenção no sindicato.

A Polícia Militar nesse caso, se antecipou sem res-
paldo legal. E nem poderia fazê-lo. Não cabe a ela esse 
tipo de tarefa.

Mas, quem o fez cometeu um ato ilegal, prontamente 
reconhecido por todos os segmentos sociais dessa cidade e 
mesmo do País: Igreja, Câmara, entidades médicas, enti-
dades sindicais, associações de profissionais, autoridades, 
entidades democráticas.

Eu estava tranquilo porque sabia a quem represen-
tava. Quem tem uma classe politicamente amadurecida 
como a nossa, que cresceu tanto nesses últimos meses em 
organização, mobilização e bravura, tem que necessaria-
mente ser tranquilo a corresponder à expectativa que se 
espera de quem tem o privilégio de representá-la. Isto é 
coragem, sem arrogância.

Havia um ambiente de constrangimento mútuo da 
Polícia Política, que não estava me querendo absoluta-
mente naquela situação, e minha, por estar sendo vítima 
de uma violência, que evidentemente, feita como o foi, 
prendendo o Presidente do Sindicato com humilhação, 
visava intimidar toda a categoria médica.

Durante todo o tempo em que estive preso, sempre me 
preocupei com uma radicalização. E, por isso mesmo, transmiti 
um recado pedindo unidade, firmeza e moderação, e que não 
se aceitasse provocação. Era o mínimo que se podia pedir. 
E acho que era necessário porque cresceu a indignação dos 
médicos, que, no entanto, sabiam como dar o próximo passo: 
organizando-se melhor, ampliando as comissões de triagem, 
mantendo á serenidade e não aceitando provocações. Um 
ato de provocação premeditado poderia levar a confrontos e 
ocorrerem incidentes graves, irreparáveis.

Meu depoimento começou às 17 horas e se estendeu 
até uma hora da manhã, com intervalos apenas para o 
cafezinho e água. A polícia, basicamente, buscava situar 
a participação do Sindicato no Movimento Médico.

Foi em cima da tônica de que o sindicato não faz greve 
e sim a categoria médica, que historiei, de uma forma franca, 
todo o movimento, desde as primeiras manifestações de in-
conformismo face a um salário aviltado, como aconteceu em 
novembro, quando os médicos se surpreenderam por estarem 
ganhando menos que três salários mínimos.

Nunca cheguei a temer a minha integridade física. Eu 
estava preocupado porque, numa situação como essa, a minha 

prisão poderia causar uma reação traumática muito grande, 
embora eu não duvidasse dos colegas nem da sua firmeza. 
Comecei também a me preocupar com a sua segurança quando 
soube que a PM estava cercando hospitais.

A minha preocupação era com a segurança dos 
médicos. A minha, embora não solicitada, já estava as-
segurada. Era preciso que nada acontecesse aos médicos 
porque a perspectiva naquele momento era muito sombria: 
o Presidente do Sindicato preso, o Sindicato sob interven-
ção, o Estado suspendendo o pagamento dos funcioná-
rios médicos, o Governo do Estado permitindo de forma 
esdrúxula que delegados de polícia assinassem atestados 
de óbito, o que nos causava espanto porque os médicos 
não estavam negando atestados de óbito.

Havia uma série de atos provocadores, feitos exa-
tamente para exacerbar ânimos.

Durante a minha permanência no DPPS a partir 
de meu depoimento — só prestei depoimento uma vez 
porque foi considerado satisfatório — passei lendo um 
livro de Morris West, esqueci o título, que meu querido 
amigo Passeri, do IASERJ, me enviou com uma belíssima 
dedicatória. Permeava estas leituras com conversa com 
meu advogado e com a minha esposa, que tinha acesso a 
mim e, eventualmente com alguns parlamentares. Senador 
Saturnino Braga, deputados Marcelo Cerqueira, Edson 
Kahir, Benjamin Farah e Leo Simões. Recebi também, 
uma representação da Federação Nacional dos Médicos, 
Dr. Charles Damiam, e do Conselho Federal de Medicina.

Não houve nada de heroísmo na minha permanência 
ali, mas houve um grande ganho político. Tive uma grande 
preocupação na sexta-feira, quando percebi a nítida decisão 
de se prender toda a diretoria do Sindicato e mais alguns ati-
vistas sindicais. Falava-se em prender trinta médicos. Nessas 
circunstâncias, o que impediria essas mesmas autoridades de 
fazer prisões em massa das comissões? E isso me preocupava.

Eu não via condições, naquela situação, de nego-
ciar. Mesmo a comissão interparlamentar — formada 
pelos senadores Henrique Santillo, Nilo Coelho e outros 
deputados médicos, conseguida pelo trabalho do depu-
tado Marcelo Cerqueira, estava impedida de qualquer 
negociação porque o Presidente do Sindicato estava preso. 
Era preciso negociar a minha libertação e esta foi fruto 
de um trabalho primeiro da força da categoria médica e 
sua repercussão na sociedade, e depois de parlamentares 
de todo o país, da Igreja — comenta-se inclusive que Dom 
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Eugênio interferiu — e que desembocou no Planalto, 
com a decisão do Presidente da República de mandar 
providenciar a minha soltura.

O Dr. Luiz Celso de Soares Araújo, um grande advogado 
e solidário amigo agora, que me visitava nos três turnos, me 
deu a notícia de que havia probabilidade da minha libertação. 
Quando ele me deixou, no entanto, havia a perspectiva de 
que o Habeas Corpus fosse julgado na terça-feira, resolvido 
politicamente e não juridicamente. Sua preocupação era de 
que se não fosse julgado até terça-feira, eu iria ficar preso 30 
dias, porque o tribunal entraria em recesso.

Em vez de discutir as reivindicações, estávamos discu-
tindo o nível de repressão levado a efeito contra os médicos, 
na pessoa de seu Presidente, contra os médicos e contra outros 
ativistas sindicais.

A minha grande satisfação não foi só readquirir 
a liberdade, pois mais cedo ou mais tarde ela me seria 
concedida, não como um favor, mas como exigência 

fundamental, mas sentir que se descortinava uma outra 
perspectiva, isso pela forma como fui liberado.

Entregaram-me aos meus advogados e eu vim receber 
o calor e a simpatia de todos os meus colegas. O fato político 
da minha libertação mostrou que tinha havido uma virada 
política do Movimento que, agora, reconhecemos, estava 
num impasse. Senti-me duplamente emparedado no DPPS 
e na perspectiva imediata de solução”.

Além da prisão de Chabo, várias medidas foram 
adotadas visando derrotar a greve.

O Governador Chagas Freitas encaminhou à 
Assembleia Legislativa um Projeto de Lei — aprovado em 
regime de urgência pela maioria chaguista — que autorizava 
a contratação dos serviços das clínicas particulares para 
atendimento das pessoas que ficassem sem atendimento 
devido à greve. Os recursos financeiros para essa contratação 
seriam gerados pela suspensão do pagamento dos médicos 
grevistas que faltassem 5 dias ao trabalho, ordenada por 
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Da esquerda para a direita: Jorge Farah,  

Vivaldo Lima Sobrinho, Saulo Ferrante,  

Roberto Chabo, Eraldo Bulhões e Fred Caixeiro.
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portaria do Secretário de Administração. Para a inocuidade 
dessa medida, basta lembrar que durante a greve os colegas 
compareciam e assinavam o ponto.

Embora os médicos não tenham, em qualquer fase 
do movimento, se recusado a emitir atestados de óbitos, a 
Secretaria de Segurança divulgou nota oficial autorizando 
os delegados de polícia a assinarem os atestados de óbito. 
Além disso, solicitou que a população denunciasse qualquer 
recusa de atendimento. Todo o médico que se recusasse a 
prestar atendimento seria preso sumariamente.

Unidades de choque da PM foram estacionadas 
diante de vários hospitais. Noutros, policiais chegaram 
a entrar, tentando impedir o funcionamento das comis-
sões de triagem. Alguns líderes do Movimento foram 
ostensivamente seguidos pela polícia.

Os carros estacionados em frente à Sociedade de 
Medicina e Cirurgia tiveram todos os pneus furados. 
Uma sabotagem no carro do Dr. Luiz Celso, advogado 
de Chabo, quase resultou em acidente grave.

No INAMPS, em entrevistas individuais com o 
Presidente Harry Graef, os diretores foram colocados 
diante da seguinte opção: ou acabar com a greve ou 
entregar os cargos.

Pessoas estranhas passaram a transitar pelas de-
pendências dos hospitais, supervisionando a frequência 
dos médicos. Diziam ser fiscais do INAMPS, mas sua 
arrogância, desacatando, muitas vezes, a autoridade dos 
diretores, generalizou a impressão de que se tratava de 
agentes dos órgãos de segurança.

O Diretor do Hospital de Ipanema foi demitido, as-
sumindo o seu lugar um Brigadeiro médico.

Esse pacote de medidas coercitivas associadas à 
forma como foi feita a prisão do Presidente do SinMed 
— autêntico sequestro — obedecia ao objetivo tático 
de dar uma demonstração de força a intimidar não 
só os médicos, mas, principalmente, o conjunto da 
população. A cidade do Rio de Janeiro, já assustada 
com o “acidente de trabalho” do Riocentro, viu-se 
mais uma vez diante dos fantásticos recursos de que 
o regime dispõe para reprimir os que lutam por me-
lhores condições de vida e trabalho.

As bombas atiradas contra o Movimento Médico 
atingiram, parcialmente o alvo. Não se pode negar que 
provocaram perplexidade e, até medo.

Transformada em trincheira dos médicos, a 

Sociedade de Medicina e Cirurgia recebia os impactos. 
Ficou exposto diante de nós todo o potencial de vio-
lência do regime. Nunca a luta pareceu tão desigual. 
As informações — boatos? — que chegavam não eram 
nada tranquilizadoras. Diziam que toda a Diretoria do 
SinMed seria presa. Depois seria a vez das comissões 
salariais. Quanto a Eraldo Bulhões e Luiz Tenório — 
considerados agitadores pela PM —, haveria um especial 
interesse em prendê-los e dar-lhes uma lição; seriam 
submetidos a uma “via sacra” pelas diversas delegacias 
distritais do Rio, onde seriam torturados antes de serem 
entregues ao DPPS. Além disso, a estratégia da PM seria 
a de derrotar o Movimento através da repressão maciça 
até o domingo, e na segunda-feira inundar a cidade 
com milhares de panfletos anunciando o fim da greve, 
convidando a população a procurar os hospitais. Por 
fim, a informação que mais preocupou: todo o esquema 
de repressão estaria sendo comandado diretamente do 
Palácio Guanabara, sede do executivo fluminense, pelo 
próprio General Medeiros, chefe do SNI. Intervenção 
no Governo do Estado?

Perplexidade. Se toda a diretoria fosse presa, quem 
a substituiria? O Movimento teria capacidade para re-
sistir a uma prisão em massa dos membros das comis-
sões salariais? Nesse clima, um membro da diretoria 
perguntava se não seria melhor a diretoria antecipar-se, 
apresentando ao DPPS para ser presa em conjunto. Um 
ativista sindical vai mais longe, e propõe que a diretoria 
peça asilo em uma embaixada estrangeira.

Prevaleceu, entretanto, o bom senso. Antes mesmo 
de chegar, já estava sendo posta em prática a palavra de 
ordem “FIRMEZA, DIGNIDADE E SERENIDADE”, 
transmitida de dentro da prisão por um bilhete de Chabo.

A diretoria manteve-se à frente de todas as atividades 
da greve. Coordenou as reuniões diárias com as comissões 
salariais; procurou intensificar o fundo de greve; recolheu e 
transmitiu aos médicos as informações, buscando sempre 
um equilíbrio em que o pânico fosse evitado, sem que por 
isso fosse subestimada a gravidade da situação.

Dos hospitais, foram chegando as melhores de-
monstrações de resistência e criatividade.

As comissões de triagem eram o principal alvo da 
repressão. A PM exigia que a triagem não fosse feita no 
pátio externo dos hospitais! As comissões de triagem 
recuavam então para o interior do hospital. Logo que 
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a PM se retirava, a comissão voltava ao seu lugar. 
Quando a polícia ameaçava prender qualquer membro 
da comissão de triagem, todos os médicos presentes 
no hospital se apresentavam, dizendo-se membro da 
comissão de triagem e afirmando que se o colega fosse 
preso, todos o acompanhariam à polícia, deixando a 
ela a responsabilidade por qualquer caso grave que 
deixasse de ser atendido.

O Governo do Estado puniu com suspensão o Dr. 
Gilberto Martins Ribeiro. Todos os chefes de serviço do 
Hospital do IASERJ colocaram seus cargos à disposição, 
em protesto contra a arbitrariedade.

No INAMPS, vários diretores de hospitais estiveram 
sob ameaça de demissão caso não conseguissem acabar com 
a greve. As assembleias hospitalares decidiram hipotecar 
toda solidariedade aos diretores e não reconhecer quaisquer 
substitutos porventura nomeados. Ao receber essa notícia, 
um dos diretores se emocionou até às lágrimas.

Antes da posse do Brigadeiro — interventor — no 
Hospital de Ipanema, todos os chefes de serviço pediram 
demissão. Começou a circular um jornal de resistência, 
ironicamente batizado BOBAI — Boletim Oficial da Base 
Aérea de Ipanema.

O Presidente Chabo foi ameaçado de enqua-
dramento na Lei de Segurança Nacional. Propôs-se a 
organização de um abaixo-assinado no qual todos os 
médicos afirmem que os atos do Presidente do SinMed 
são de responsabilidade coletiva e, no caso daquele en-
quadramento, estaria incursa toda a categoria médica 
do Rio de Janeiro. A iniciativa de substituir o crachá de 
identificação que os médicos normalmente usam, por 
outro escrito “DR. CHABO”, se espalha e tem acolhida 
em todos os hospitais da cidade. Milhares de colegas 
passam a ostentar no peito o “CRACHABO”.

A greve continua.

E a Ditadura negociou com os grevistas!!!

O jogo bruto não resolveu. Mentiram, ameaçaram 
e prenderam. Mas... a greve continuou. Para 
acabar com ela, além de prender, teriam que 

arrebentar. Se não arrebentaram, não foi por convicções 
democráticas ou por falta de experiência... é que os 
tempos são outros!

A tentativa de derrotar o movimento fracassou por 

três razões básicas: primeiro, os médicos ofereceram um 
grau de resistência à escalada da repressão que surpre-
endeu o Governo; em segundo lugar, fracassaram todas 
as tentativas de jogar a opinião pública contra o movimento, 
ao invés disso, o que aconteceu foi uma crescente solida-
riedade, seja dos médicos de outros Estados, organizando 
uma greve nacional de 24 horas, seja ao nível dos sindicatos, 
associações de moradores e demais setores da sociedade 
civil; em terceiro lugar, o tratamento de um movimento 
pacífico reivindicatório como caso de polícia, a prisão sem 
mandato judicial e a ameaça de enquadramento de diri-
gentes sindicais na antipopular Lei de Segurança Nacional 
causou um profundo desgaste político do Governo. Alguns 
fatos demonstram as repercussões políticas negativas da vio-
lência utilizada pelo Governo. O médico João Carlos Serra 
declarou à imprensa que pediria demissão da Comissão 
Executiva Estadual do Partido Popular, devido à repressão 
contra colegas seus, desencadeada pelo Governo Estadual. 
O deputado Waldenir Bragança, candidato conservador 
à presidência da Associação Médica Brasileira, ameaçou 
abandonar o PDS, Partido Democrático Social. O Senador 
Nilo Coelho, Líder do Governo no Senado, condenou a 
prisão de Chabo, da forma como foi feita.

Derrotado, restava ao governo negociar, atendendo 
à “pauta mínima” de reivindicações.

O Governo tinha necessidade, entretanto, de fazer 
crer que não estava negociando com a diretoria de um 
sindicato sob intervenção, que não estava abrindo o 
precedente de negociar com grevistas e, principalmente, 
que esses não tinham sido vitoriosos.

Uma comissão composta de médicos de renome e 
com trânsito fácil junto ao governo serviu de biombo para 
as negociações do governo com a diretoria afastada do 
Sindicato. Deu-se a ela o pomposo nome de “Comissão 
de Alto Nível” e, apesar de tudo, seu papel foi positivo.

Com Chabo preso não poderia haver negociações 
concretas. O fato de o General Figueiredo estar ausente 
do país, quando ocorreu a prisão, possibilitou que ele, 
ao chegar, mandasse libertar o Presidente do SinMed. 
Ensaiou-se uma tentativa de capitalizar o episódio e 
apresentar Figueiredo como um Presidente enérgico e 
capaz de conter os desmandos da extrema direita.

Essa retórica mostrou-se falaciosa e estéril. Três 
dias depois, a farsa do IPM do Riocentro evidenciou 
a realidade.
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Os acontecimentos se desenrolaram rapidamen-
te. Domingo à noite, Chabo foi libertado e recebido 
em festa por centenas de médicos na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia. Segunda e terça-feiras, os mi-
nistros negociaram as providências práticas para o 
atendimento das reivindicações. O Clube Municipal que 
antes recusara ceder suas instalações cedeu sua sede 
para a realização de uma Assembleia Geral. Médicos 
de todo o país fizeram uma greve de solidariedade. A 
UNIDADE SINDICAL promoveu um ato público de 
protesto ao qual a diretoria não compareceu, temendo 
ser alvo de uma provocação da extrema-direita ou dar 
pretexto para um retrocesso nas negociações.

Faltava o atendimento às reivindicações dos 
médicos da área municipal e estadual, que se prendiam 
basicamente à fixação de prazos de um cronograma de 
enquadramento definitivo no Plano de Classificação de 
Cargos. O Decreto do Governador, fixando um prazo 
de três anos para o enquadramento definitivo de todos 
os funcionários públicos causou revolta: os médicos 

queriam o enquadramento imediato. Que teria aconteci-
do? Como o Governo Estadual endurecia nas negociações 
se a nível federal parecia haver grande empenho em 
atender rapidamente os médicos?

Durante todo o Movimento, o Governador Chagas 
Freitas acompanhou a estratégia do Governo Federal. 
Quando os ministros tentavam protelar a solução do 
problema através de infindáveis negociações burocráti-
cas, os secretários estaduais faziam o mesmo. Quando se 
falou em aumento na taxa do INAMPS, a fim de atender 
aos médicos, falou-se na criação de uma taxa de saúde 
a nível estadual. Quando o Governo Federal adotou um 
silêncio tático, o Governo Estadual o acompanhou. A nota 
oficial que anunciava medidas punitivas foi assinada em 
conjunto pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. 
A repressão se fez simultaneamente nos três níveis. 
Mesmo nos percentuais reais de aumento, não existe 
diferença significativa. Tudo indicava haver perfeita 
sintonia entre as ações do Governo Federal e Estadual. 
Por sinal, já acontecera em episódios anteriores esta 

Fo
to

: R
ap

ha
el

 K
or

n-
A

dl
er

/A
ce

rv
o 

Si
nM

ed

Chabo foi libertado e recebido em 
festa por centenas de médicos na 

Sociedade de Medicina e Cirurgia.
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identidade de comportamento do governo “oposicio-
nista” do Rio de Janeiro e com o do Governo Federal, 
destacando-se a cassação do Centro Estadual dos 
Professores pelo Presidente da República, pedido 
do Governador Chagas Freitas.

A pouca organização e mobilização da maioria dos 
funcionários públicos deu ao Governador a certeza de 
que seu cronograma seria bem recebido e os médicos 
ficariam na situação antipática ao exigir um tratamen-
to privilegiado. Uma eventual continuação da greve 
exigindo o imediato enquadramento definitivo dos 
médicos abriria espaço para que eles fossem acusados 
de radicais e elitistas e, por isso, reprimidos em nome 
do bem comum.

Houve sensibilidade da diretoria e dos ativistas 
para propor a suspensão da greve. E a imensa maioria 
da assembleia aprovou. Garantiu-se assim uma vitória 
parcial, mas, sem dúvida, uma grande vitória.

A luta continua

Hoje, depois de terminada a greve e atendidas 
as reivindicações que constavam da “pauta 
mínima”, são diversas as interpretações sobre 

o movimento. Há desde os que o consideram como o 
maior movimento popular nos últimos tempos até os 
que acusam a Diretoria do SinMed de se ter acovardado, 
afirmando que a vitória seria muito maior se a greve 
tivesse continuado. Há também quem afirme que foi 
tanta luta para se conseguir tão pouco! Alguns indagam: 
onde erramos? Foi o “bloco de propostas”? Por outro 
lado, outros questionam onde está agora a preocupação 
dos médicos com a saúde da população...

Durante todo o relato, o nosso ponto de vista 
foi sempre exposto, implícita ou explicitamente. É 
necessário, entretanto, que à guisa de conclusão, 
façamos resumida, mas, nitidamente nossa avaliação 
sobre o Movimento dos Médicos de 1981.

O aumento de 30% conseguido por todos os 
médicos do Rio de Janeiro, além dos reajustes sala-
riais, deve ser considerado uma grande vitória, mesmo 
comparado com as conquistas das demais categorias 
de trabalhadores que recorreram à greve.

Também não podem ser desprezados os ganhos 
políticos e organizativos. Os médicos viveram a 

experiência de organização autônoma, dentro dos 
hospitais, da aproximação, com a população, da parti-
cipação democrática nas decisões e, na luta coletiva. 
Enfrentaram e venceram a violência da Ditadura. Os 
hospitais do Rio jamais serão os mesmos!

A correta estratégia adotada foi um dos principais 
fatores que garantiram a vitória. Os métodos democrá-
ticos da diretoria do SinMed e seu contínuo esforço 
de manter a mobilização, organização e unidade dos 
médicos foram outros aspectos positivos. Certamente, os 
ganhos econômicos e políticos seriam maiores se fosse 
mantida a amplitude nacional do movimento. Essa e 
outras deficiências devem ser registradas e evitadas em 
outras oportunidades. Mas, no essencial, a condução 
do movimento foi firme e acertada.

Qualquer avaliação do Movimento Médico que 
não leve em conta o contexto histórico em que ele 
ocorreu está fadada a incorrer em sérias distorções.

As greves dos médicos fizeram parte de todo 
um processo de revitalização do movimento popular 
após a brutal repressão que os metalúrgicos do ABC 
sofreram em 1980. Elas aconteceram num momento 
de aguçamento da crise econômica do país, com uma 
inflação superior a 120%, uma dívida externa superior 
a 60 bilhões de dólares e com o governo mantendo uma 
deliberada política de recessão que joga no desemprego 
centenas de milhares de trabalhadores. Nossa luta foi 
simultânea à recusa dos metalúrgicos da Volkswagen, 
à greve de 43 dias dos metalúrgicos da FIAT, contra o 
desemprego e a greve dos caminhoneiros em vários 
Estados. Ao mesmo tempo, eram acelerados os prepara-
tivos dos sindicatos para a realização da 1ª Conferência 
das Classes Trabalhadoras — CONCLAT.

Reconhecemos que esses fatos não respondem 
suficientemente à afirmação de que foi tanta luta para 
ganhar tão pouco! Realmente, o que conseguimos 
está muito aquém dos 10 salários mínimos reivindi-
cados. Isso demonstra apenas que a luta travada foi 
insuficiente e precisa continuar.

Hoje, o médico é um assalariado e esta é uma con-
dição irreversível. Esta realidade coloca a categoria 
médica diante da contínua necessidade da luta para 
manter o poder aquisitivo de seu salário. Há muito 
tempo a prática do médico deixou de ser individual, 
ele deixou de ser um profissional liberal. Suas ações 
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são condicionadas pelo complexo médico-hospitalar. 
Suas lutas precisam, então, ser coletivas. O seu Sindicato 
torna-se cada vez mais importante.

Por outro lado, o assalariamento vincula a situação 
dos médicos à dos demais trabalhadores. A política sa-
larial e econômica atinge a todos. Foi o arrocho salarial 
dos últimos anos que transformou os 3 salários-mínimos 
que os médicos recebiam em 1963 no equivalente aos 
10 salários mínimos que hoje reivindicam.

O regime do AI-5, da Lei de Segurança Nacional, 
da entrega das riquezas nacionais, da “Abertura” e dos 
senadores biônicos é o mesmo da intervenção no SinMed 
e da prisão do seu Presidente. Este regime foi e continua 
sendo o principal obstáculo à conquista das reivindi-
cações mais sentidas pelos médicos. A Ditadura é o 
obstáculo maior para todos os que lutam por melhores 
condições de vida e trabalho e, embora venha sofrendo 
seguidas derrotas, continua bastante forte para derrotar 
qualquer categoria que se levante isoladamente.

As condições objetivas exigem que os médicos 
adquiram uma nova consciência. Embora persistam, os 
preconceitos elitistas cada vez encontram menos argu-
mentos que os justifiquem. Cada vez mais, os médicos 
terão que recorrer às formas de luta características dos 
trabalhadores. Cada vez mais, terão que estreitar sua 

aliança com os demais profissionais de saúde. Cada vez 
mais, os médicos precisarão de liberdade de expressão e 
organização e de democracia. Cada vez mais, os médicos 
terão dever nos seus pacientes, os trabalhadores, seus 
aliados naturais. Cada vez mais, os médicos verão que a 
conquista de melhores condições de trabalho e atendi-
mento à população está ligada à realização de profundas 
transformações na sociedade.

Essa consciência, entretanto, não é automática. E 
encontra resistência. Ela será fruto da luta dos médicos 
por melhores condições de trabalho e da luta da popula-
ção por melhores condições de saúde. Cabe aos médicos 
democratas e progressistas, na vanguarda do movimento 
médico, apontar sempre a necessidade de aliança com 
a população. As lideranças populares, lutando por me-
lhores condições de saúde, precisam conquistar o apoio 
dos médicos para suas reivindicações.

O vigoroso movimento dos médicos cariocas foi 
apenas uma etapa: a luta continua.

É o que esperam os que lutam pela democracia. 
Não uma democracia que se limita às elites. Mas uma 
democracia que atinja os hospitais, as fábricas, os morros 
e as favelas. Uma democracia que seja política, econômica 
e social. Uma democracia socialista.
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