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RESUMO 
 
VIANA, Valdilene P. A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À SAÚDE NO GOVERNO 
DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995-2002). 2004. 215 p. Tese de 

Doutorado – Departamento de Serviço Social, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

Esta tese analisa a efetivação de direitos sociais, no Brasil, nos anos noventa, 
particularmente o direito universal à saúde. A universalidade na saúde ocorre em 
tempos de crise do capitalismo mundial e do welfare state, de crise fiscal e contra-
reformas do Estado, levando à implantação da política de ajuste macroeconômica 
neoliberal para os países periféricos. Tais direcionamentos econômicos e políticos, 
internacionais e nacionais determinam o tema e o objeto principal deste estudo. 
Supomos que essa universalização do direito à saúde sofreu um processo de 
redução, através de focalização de gastos e ações de saúde, do duplo movimento 
de descentralização e centralização, sob a influência de diretrizes e normas 
impostas por organismos internacionais de financiamento.  Este estudo teve por 
objetivo geral, identificar e analisar o desempenho estatal na efetivação do direito à 
saúde, na gestão de Fernando Henrique Cardoso - FHC - (1995 - 2002).  Optamos 
pela pesquisa qualitativa em saúde, elegendo como procedimento metodológico o 
estudo documental. Identificamos que se configurou na gestão de FHC uma 
“universalidade seletiva” o que, na perspectiva orientadora da nossa discussão, é 
uma contradição. O ordenamento político-institucional, da política de saúde, assenta-
se em um duplo movimento: por um lado, afirma a universalização como princípio 
básico do sistema em todo o arcabouço formal, e por outro, aciona mecanismos de 
segmentação de grupos, seletividade de programas e focalização dos gastos, 
colocando em marcha um processo de expansão dos serviços de atenção básica, ao 
mesmo tempo em que delega ao setor privado os serviços de média e alta 
complexidade, convertendo-os em mercadoria.  Assim sendo, a focalização / 
seletividade configura um processo lento e gradual de reversão da universalidade.  
 

Palavras-chaves: Direito Social, Política de Saúde, Universalidade, Focalização, 

Seletividade, Descentralização.  



 

Résumé 

 

VIANA, Valdilene P. L’ UNIVERSALITÉ DU DROIT À LA SANTÉ SOUS LE 
GOUVERNEMENT DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995-2002). 2004. 
215p. Thèse de doctorat – Département de Service Social, Université Fédérale de 

Pernambouc, Recife (Brésil). 

 

La présente thèse analyse l'application des droits sociaux et en particulier le droit 
universel à la santé, au Brésil dans les années 90. L’universalité de la santé se 
manifeste à une époque de crise du capitalisme mondial et du welfare state, de crise 
fiscale et de contre-réformes de l’État, qui conduisent aux politiques d’ajustement 
macro-économique néo-libéral mises en oeuvre dans les pays périphériques. Ce 
type d’orientation économique et politique, internationale et nationale, détermine le 
thème et l’objet principal de notre étude. Nous sommes d’avis que cette 
universalisation du droit à la santé a été soumise à un processus de réduction, sous 
forme de concentration des dépenses et des actions de santé et du double 
mouvement de centralisation et décentralisation, sous l’influence de directives et 
normes imposées par les organismes internationaux de financement. L’objectif 
général de l’étude est d’identifier et d’analyser les performances étatiques dans 
l’application du droit à la santé sous l’administration de Fernando Henrique Cardoso 
– FHC - (1995 - 2002).  Nous avons opté pour la recherche qualitative en santé, et 
choisi comme procédure méthodologique l’étude de documents. Nous avons pu 
identifier la mise en place par cette administration d’une “universalité sélective” ce 
qui, dans la perspective de notre discussion, est une contradiction. L’organisation 
politique-institutionnelle de la santé est alors construite sur un double mouvement: 
elle affirme d’une part l’universalisation comme principe de base du système dans 
toute la structure formelle, et met d’autre part en action des mécanismes de 
segmentation des groupes, de sélectivité des programmes et de regroupement des 
dépenses ; elle met en marche un processus d’expansion des services de soins de 
base et, au même moment, délègue au secteur privé les services de moyenne et 
haute complexité, qu’elle transforme en marchandises. De la sorte, le phénomène de 
concentration et sélectivité représente un processus lent et graduel de réversion de 
l’universalité.  
 

 

Mots-clés : Droit social, Politique de Santé, Universalité, Concentration, Sélectivité, 

Décentralisation.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução. 
 

 
Nosso estudo incide sobre a efetivação de direitos sociais, no Brasil, a partir de 

1988, particularmente o direito à saúde, de caráter universal, em tempos de 

mudanças ocorridas nos planos internacional e nacional, com a ofensiva neoliberal, 

através da implementação de uma política de ajuste macroeconômico. 

 

Compreendemos que os direitos de segunda geração, chamados de sociais1, são 

originários do século XIX e passam a existir com a intensificação dos conflitos na 

relação capital/trabalho. Resultam de lutas ocorridas, historicamente, pelo seu 

reconhecimento pelas classes e frações de classes, diferenciando-se em cada 

formação e organização do modo de produção da vida material e respondem pelo 

surgimento de injustiças, privilégios e ao desenvolvimento das necessidades sociais, 

decorridas das transformações na relação capital/trabalho.  

 

Os direitos do homem se modificaram ao longo dos tempos e das condições 

históricas; portanto, o processo de construção dos direitos ocorre de modo conflitivo 

e depende da correlação de forças existente na sociedade.  Nesta perspectiva, os 

direitos são entendidos como um conjunto de garantias historicamente conquistadas, 

legalmente instituídas em cartas magnas – representam as lutas sociais, políticas e 

econômicas dos trabalhadores pelo seu reconhecimento como classe social.  

 

Entendemos também que, o que é fundamental num determinado período ou numa 

dada cultura, não é em outros momentos da história da sociedade. A evolução do 

direito não ocorre somente para dar estabilidade à sua forma legal; ao contrário, 

entendemos que o seu desenvolvimento tanto advém da luta das classes 

subalternizadas na defesa de seus interesses, como também expressa a hegemonia 

do capital. Compreendemos que a constituição dos direitos sociais possui três 
                                            
1 Os direitos sociais são acompanhados dos chamados direitos de terceira geração, ou, de 
solidariedade, como também são conhecidos. Estão relacionados com a convivência harmoniosa 
entre seres no planeta, ou seja, direito ao desenvolvimento, à paz internacional, ambiente saudável, 
entre outros. Temos também os chamados de quarta geração que se referem à biotecnologia e à 
manipulação genética do indivíduo (BOBBIO, 1992). 
 
 



 

dimensões - econômica, política e ideológica -, fundadas numa sociedade 

materialmente desigual. 

 

A universalidade dos direitos sociais faz com que esses direitos individuais tornem-

se direitos coletivos e comecem a compor a cidadania social (liberal). É fundamental 

compreendermos e situarmos, em cada sociedade, os movimentos de luta e 

resistência que levaram a modificar a concepção de direito individual para o campo 

do direito coletivo (social), tornando-se necessário, também, entendermos as novas 

correlações de forças que passam a existir, a partir desses movimentos, bem como 

as mudanças que daí decorrem, ou seja, concepção e papel do Estado e a forma de 

conceber a luta pela hegemonia de classe.  

 

Neste estudo, a universalidade do direito social à saúde é concebida como um 

processo que ocorre em determinada condição histórica, pressupondo a existência 

do Estado como provedor da assistência e regulador do sistema de saúde, portanto, 

sugere equipamentos, bens e serviços coletivos em quantidade e com qualidade. 

Essa universalidade tornou-se possível, a partir da II Guerra Mundial, com a 

constituição do Estado de Bem-estar Social, nas nações desenvolvidas.   

 

Entretanto, concordamos com Netto (1995:78), quando afirma que: 

 

 “Com efeito, se o alvo derradeiro da ofensiva neoliberal é qualquer 
proposta de superação socialista da ordem do capital, o centro do seu 
ataque constituiu-o o Estado de bem-estar. No plano teórico, o 
keynesianismo é a besta-fera do neoliberalismo – aqui, sua cruzada 
anti-Keynes pode ser adequadamente descrita como a contra-
revolução monetarista. No plano social e político-institucional, o que se 
coloca em questão é o conjunto daquilo que o já citado Marshall 
arrolou como direitos sociais e as funções reguladoras do Estado”.  

 

O fio condutor presente nesta tese de doutorado origina-se na crise global da 

sociedade contemporânea, com repercussões para o Estado capitalista e para a 

sociedade de classes.  

 



 

Essa crise agudiza-se nos anos setenta e traz várias implicações às estratégias de 

luta e de negociação utilizadas pelas classes trabalhadoras e subalternas pela 

efetivação de direitos.  

 

Segundo Netto (1995:66), a crise global da sociedade contemporânea,  

 

“Que marca peculiarmente as três últimas décadas deste século, 
revela-se – plena, embora não exclusivamente – na crise do Estado de 
bem – estar e na crise do chamado socialismo real, as duas 
conformações societárias que, cada uma a seu modo, procuraram 
soluções para os antagonismos (e suas conseqüências) próprios à 
ordem do capital. Nestas duas crises, elas mesmas muito distintas, a 
crise global mostra a sua dramaticidade, que se expressa como 
possibilidade de regressão social – de que o denominado 
neoliberalismo é paradigmático”. 

 

Ressaltamos que é correto afirmar que temos uma crise do Estado capitalista2, 

entretanto, esta crise não é nova, decorre do processo de recessão do capital, da 

superacumulação, do deslocamento dos investimentos do setor industrial para o de 

serviços, da crise do padrão de produção taylorista-fordista. A crise afeta tanto os 

padrões de proteção social na sociedade capitalista dos países ocidentais 

industrializados, quanto os sistemas de proteção dos países periféricos 

subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento. 

 

Compreendemos o Estado permeado por contradições e interesses de classe e 

frações de classe, ou seja, não é um órgão exclusivo da classe dominante, mas 

responde, também, à correlação de forças atuante em cada momento histórico. 

Neste sentido, o Estado não é entendido como um bloco monolítico, a serviço de 

uma classe, mas pode refletir o estágio da luta de classes ou de grupos de 

representação de interesses, na reprodução das relações de produção, na busca 

pela hegemonia de classe.  

 

O processo de construção da hegemonia ocorre nos diversos espaços privados, nos 

organismos de representação política e partidária, no conjunto de organismos 

responsáveis pela formação e difusão da ideologia. Como afirma Dias (1996:10), "a 

                                            
2  Cf: O'CONNOR, J. USA: a crise do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
 



 

capacidade que uma classe fundamental (subalterna ou dominante) tenha de 

construir sua hegemonia, decorre da sua possibilidade de elaborar sua visão de 

mundo própria, autônoma”. 

 

Netto (1996a: 25) destaca que 

 

“O capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria 
condições tais que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação 
política através do jogo democrático, é permeável a demandas das 
classes subalternas, que podem fazer incidir nele seus interesses e 
suas reivindicações imediatos. É que este processo é todo ele 
tensionado, não só pelas exigências da ordem monopólica, mas pelos 
conflitos que esta faz dimanar em toda a escala societária”.  
 

Portanto, a relação existente entre o Estado e a sociedade assume uma 

configuração historicamente construída, caracterizada pela forte presença do Estado 

na condução dos processos econômicos e políticos, construto da sociedade 

capitalista, em detrimento do investimento nas políticas sociais.  

 

Segundo Behring (1998: 186), 

 

 "Então, a política social entra no cenário como paternalismo, como 
geradora de desequilíbrio, como algo que deve ser acessado via 
mercado, e não como direito social. Daí as tendências de 
desresponsabilização e desfinanciamento da proteção social pelo 
Estado, o que, aos poucos (já que há resistências e sujeitos políticos 
nesse processo), vai configurando um Estado mínimo para os 
trabalhadores e um Estado máximo para o capital”. 

 

Historicamente, o Estado como executor das políticas sociais públicas, através de 

suas instituições, apresenta-se no papel de viabilizar tais políticas respondendo às 

demandas das classes trabalhadoras e subalternizadas, numa tentativa de reduzir a 

possibilidade de conflitos na sociedade.  

 

Netto (1996a: 26-7), assegura que 

 

“Através da política social, o Estado burguês no capitalismo 
monopolista procura administrar as expressões da ‘questão social’ de 
forma a atender às demandas da ordem monopólica conformando, pela 



 

adesão que recebe de categorias e setores cujas demandas incorpora, 
sistemas de consenso variáveis, mas operantes”. 
 

Para Behring (1998:174), discutir a política social como direito de cidadania e/ou 

como elemento redistributivo é insuficiente e, neste sentido afirma: 

 

"Observamos que a política social ocupa certa posição político-
econômica, a partir de um determinado período histórico, e que a 
economia política se movimenta historicamente a partir de condições 
objetivas e subjetivas. Portanto, o significado da política social não 
pode ser apanhado nem exclusivamente pela sua inserção objetiva no 
mundo do capital, nem apenas pela luta de interesses dos sujeitos que 
se movem na definição de tal ou qual política, mas, historicamente, na 
relação desses processos de totalidade”.  

 

Para Fleury (1994:233), 

 

“A orientação atual, de inspiração neoliberal, baseada nos princípios de 
descentralização, privatização e focalização propugna pela 
segmentação das clientelas das políticas sociais, reservando ao 
Estado o papel de protetor da parcela mais pobre, aqueles que 
deverão ser assistidos, enquanto o setor privado se encarregaria 
daqueles mais bem pagos, cuja capacidade de contribuição apresenta 
um interesse lucrativo”. 

 

No Brasil, o ajuste macroeconômico e político-institucional neoliberal3 ocorre através 

de reformas do aparelho administrativo estatal; redirecionamento dos segmentos 

alvo dos serviços sociais e redução na alocação de recursos para a área social.  

 

Assim, configura-se um desajuste social4 num momento em que há um aumento na 

demanda por bens e serviços coletivos por parte da população expulsa do mercado 

formal de trabalho e, conseqüentemente, um aumento do desemprego estrutural. 

 

                                            
3  Segundo Netto (1995:77), neoliberalismo é entendido como “uma argumentação teórica que 
restaura o mercado como instância mediadora societal elementar e insuperável”. 
4 O termo desajuste social é utilizado por Soares para explicar as conseqüências sociais do ajuste 
neoliberal na América Latina. A autora afirma que o ajuste neoliberal não apenas agravou as 
condições sociais preexistentes de desigualdade estrutural, mas também provocou o surgimento de 
“novas” condições de exclusão social e generalização da precariedade e da insegurança de setores 
sociais antes “incluídos”. A noção de desajuste também é dada pelo caráter estrutural das mudanças 
provocadas. A idéia de que as conseqüências do ajuste neoliberal seriam apenas transitórias ou 
conjunturais se torna cada vez mais distante da realidade (SOARES, 2003: 21-22). 



 

No final dos anos oitenta, a universalidade do direito à saúde ocorre devido à 

organização do Movimento Sanitário5, dos enfrentamentos políticos e dos interesses 

de classes na luta pela hegemonia, estabelecendo a chamadas "guerra de posições” 

(COUTINHO, 1984).  No inicio da década de noventa, a universalização do direito é 

colocada em cheque pelos organismos internacionais, Banco Mundial – BM e Fundo 

Monetário Internacional – FMI, alegando a impossibilidade do Estado manter seu 

papel de provedor diante da crise do capital. Estas instituições financeiras, sob a 

égide do neoliberalismo, sugerem mudanças no modelo de gestão das políticas 

sociais públicas.  

 

No Brasil, nos anos noventa, a Reforma do Estado surge para responder às 

exigências do capital. Denominada de contra-reforma, por autores como Bravo & 

Matos (2002); Mota (1995) e Behring (2003), apresenta-se com características 

conservadoras e regressivas com a perspectiva de recompor a hegemonia 

burguesa. A contra-reforma encontra-se vinculada a um projeto societário de 

democracia restrita, que reduz direitos sociais e se contrapõe ao projeto de 

sociedade fundada na democracia de massas, com ampla participação social, ao 

qual o projeto de Reforma Sanitária, construído na década de oitenta, está vinculado 

(BRAVO, 2000:23).   

 

No Brasil, as políticas de ajuste de caráter neoliberal concebidas como inovações 

são atreladas as contra-reformas setoriais, particularmente, a partir da sua segunda 

metade da década de noventa até início do ano dois mil, provocando impactos sobre 

os princípios constitucionais de universalidade e na regulamentação das políticas. 

Esse impacto na saúde é configurado neste estudo como redução do direito à 

saúde.   

 

Estabelece-se, então, um duplo movimento: ao mesmo tempo em que o Estado 

brasileiro reafirma a universalização do direito através da Constituição Federal, 

estabelece medidas de redução dos gastos com a área social, para equacionamento 
                                            
5 Esse movimento congrega diversos sujeitos políticos e movimentos organizados da sociedade civil 
em defesa da saúde pública, tais como, partidos de esquerda, intelectuais, técnicos, movimentos 
sociais urbanos e rurais, Organizações Não-Governamentais, associações de portadores de 
patologias e trabalhadores em saúde, todos preocupados em desenvolver reformas necessárias para 
universalizar o direito à saúde, apoiados pelos movimentos sociais dão prioridade à discussão de 
mudanças nas políticas públicas.  



 

do déficit público, sob a influência de organismos de financiamento.  Esse duplo 

movimento revela um espaço de contradição e disputa que se apresentam 

configurados em dois projetos que existem no setor saúde. Segundo Bravo & Matos 

(2002), trata-se do projeto da Reforma Sanitária (universalista) e modelo privatista 

(saúde como mercadoria). O primeiro decorre da luta por uma política pública de 

caráter universal e socializante, tradução dos pleitos de vários segmentos sociais 

que se mobilizaram e articularam em torno da Reforma Sanitária, nos meados dos 

anos oitenta. O segundo projeto, sedimentado na proposta neoliberal, que defende, 

entre outros pontos, as formas privadas de acesso e prestação de serviços de 

saúde. Nesta tendência, os segmentos mais ativos são aqueles que têm interesse 

econômico imediato na preservação do modelo dominante, quais sejam: 

empresários do setor de medicina de grupo e proprietários de hospitais, organizados 

em associações de interesses; alguns profissionais de saúde, embora politicamente 

divididos, através de várias modalidades de entidades tais como: cooperativas, 

associações, conselhos, entre outros. 

 

A contradição consiste na simultaneidade entre a incorporação do direito universal à 

saúde na Constituição de 1988 e a adesão à política de ajuste neoliberal. Este 

paradoxo na saúde se expressa da seguinte forma: ao mesmo tempo em que a 

universalização do acesso como princípio básico é garantida, temos a implantação 

de políticas de ajuste neoliberal como, por exemplo, cortes nos gastos sociais, a 

privatização de instituições estatais, a centralização dos gastos públicos em 

programas seletivos de combate à pobreza e a descentralização político-

administrativa. 

 

Tais direcionamentos econômicos e políticos, internacionais e nacionais determinam 

o tema e o objeto principal deste estudo A partir daí, montamos o arcabouço 

hipotético do objeto de pesquisa, questionando em que medida o Estado brasileiro, 

numa conjuntura política internacional favorável aos ajustes macroeconômicos 

neoliberais, vem efetivando a universalidade do direito à saúde.  

 

Consideramos que o Estado brasileiro vivencia uma crise fiscal, em decorrência da 

crise do capital global. Em consonância com as mudanças no mundo do trabalho e 



 

transformações econômicas e societárias em curso, adere às políticas de ajuste 

macroeconômico neoliberal idealizadas para os países periféricos. Tem-se ainda 

que considerar a não-consolidação do sistema de proteção social, nos moldes do 

welfare state, gerando certas especificidades das políticas sociais que configuram o 

campo da Seguridade Social – previdência, saúde e assistência social -, tais como 

origem, expansão, consolidação e implementação.   

 

Para os neoliberais, a luta da classe trabalhadora por melhores salários e condições 

de trabalho e vida, aliada à expansão dos direitos civis e políticos traduzidos em 

mais democracia, torna o Estado de Bem-Estar Social o maior empecilho da 

expansão do capitalismo. Ou seja, as garantias sociais conquistadas pela classe 

trabalhadora vêm comprometendo a expansão do mercado de capitais, portanto, os 

níveis mais altos de acumulação e lucro.  Estes consideram ainda que a igualdade 

na garantia de direitos, tão comemorada pela classe trabalhadora, reduz as 

diferenças “naturalmente” existentes entre as classes sociais.  

 

As hipóteses deste estudo apontam que: 

 

1) A redução do direito universal à saúde caracteriza-se, nos anos noventa, como 

política “inclusiva” para os mais pobres, concretizando-se mediante a seletividade de 

usuários, através da focalização dos gastos e programas, privilegiando os serviços 

de assistência básica, como os programas Saúde da Família, Agente Comunitário de 

Saúde, Bolsa Alimentação e Nutrição, Farmácia Básica, entre outros.  A 

segmentação da população, em função da sua capacidade de pagamento e da 

expectativa de adoecer, garante ao mercado parte da população que possui alta 

capacidade de pagamento e baixo risco de adoecer. Os que contribuem mais e 

consomem menos devem utilizar os serviços de saúde suplementar, elevando os 

lucros do setor privado de saúde. Esta seletividade e a conseqüente focalização dos 

gastos são elementos-chaves do desmonte da universalidade. 

 

2) Vem se processando, nos anos noventa, uma tendência à centralização da 

política de saúde, apesar da descentralização incorporada, no final dos anos oitenta 



 

à Constituição, tempo de redemocratização6 do Estado brasileiro. Aqui, o termo 

centralização é utilizado para referir o atrelamento de estados e municípios à 

implantação de programas pré-definidos pelo Ministério da Saúde (MS), 

condicionados à liberação de recursos para o setor, a exemplo dos Programas 

Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

 

3) Os países, em via de desenvolvimento, tiveram forte influência dos organismos 

internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

impondo regras de financiamento de empréstimos, que determinam a redução da 

capacidade de gastos na área social e mudanças no papel do Estado, através da 

reforma administrativa do aparelho estatal. 

 

Este estudo tem como objetivo geral identificar e analisar o desempenho estatal na 

efetivação do direito à saúde, na gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 

2002). Os objetivos específicos são: (1) identificar as estratégias e mecanismos  

relacionados à efetivação do direito universal à saúde e; (2) evidenciar as 

contradições no processo gestionário da política e dos programas de saúde, no 

contexto da descentralização do setor saúde. Entendemos que a efetivação de 

política de saúde universal torna-se incompatível, ou mesmo, dissonante com a atual 

política de ajuste neoliberal, por esta não favorecer as condições objetivas do capital 

para expandir mercado para o setor privado e, tampouco, diminuir o papel do Estado 

na área social.  

 

A atual política de ajuste idealizada para os países periféricos, incorporada à política 

econômica nacional pelos dirigentes - cortes nos gastos sociais, privatização, 

descentralização (na execução) de responsabilidades para estados e municípios, 

focalização dos gastos sociais públicos em programas seletivos de combate à 

pobreza -, gradativamente, vem reduzindo direitos sociais conquistados, 

principalmente, no que se refere às políticas sociais públicas de caráter universal.  

Entendemos que a saúde, como política social setorial, é representativa das 

                                            
6  O termo redemocratização refere-se à abertura política vivenciada no Brasil, a partir dos anos 
oitenta, após um longo período de regime burocrático autoritário.  



 

mudanças que ocorreram com a crise global e sua relação com o mundo do 

trabalho.  

 

Esta tese está baseada em determinados marcos histórico-estruturais, e considera 

uma conjuntura de crise, na qual se desenvolve o nosso objeto de estudo – a 

universalização do direito à saúde - desdobrado nos seguintes aspectos: 

 

- A relação entre estrutura e superestrutura, entre as instâncias econômicas, 

políticas e ideológicas, reproduzem os nexos necessários para apreender a 

complexidade que emerge do desenvolvimento das políticas sociais.  Não 

concebemos a política social como produto da evolução passiva do capitalismo, nem 

tampouco uma ação ideológica ideal, que independe das condições materiais de 

produção. Pelo contrário, compreendemos como um processo de múltiplas 

determinações responde, por vezes, a interesses mediatos objetivos e subjetivos, 

que correspondem aos campos econômico e ídeo-político. 

 

- A saúde é reconhecida como um direito social 7, juridicamente incorporado à 

Constituição Federal de 1988, Título VIII, Seção II. Da Saúde. Art 196 – pela qual, “A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”.   

 

- O direito universal à saúde foi incorporado no texto constitucional de 1988, 

portanto, no plano econômico, filosófico e ídeo-político, é um direito instituído e 

protegido. Entretanto, este avanço da legislação não se concretiza na realidade. 

 

- O princípio da universalização presente na política nacional de saúde está no 

sentido contrário da história (Soares, 2000). O programa de redução de gasto na 

área social, pré-definido pela política de ajuste macroeconômico neoliberal, prevê a 

                                            
7 A Constituição brasileira de 1988, no seu Capítulo II Art. 6º define como direitos sociais: a educação, 
a saúde, a previdência, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

 



 

focalização dos gastos, seletividade de programas e a segmentação de grupos que 

se encontram em vulnerabilidade social.  

 

- No Brasil, o desmonte dos direitos sociais, com a incorporação do ideário 

neoliberal, teve seu início, em meados dos anos noventa, no governo Fernando 

Collor de Mello, interrompido pelo impeachment, sendo o vice-presidente Itamar 

Franco empossado para concluir o período do mandato.  O atendimento das 

demandas sociais não foi alvo de interesse do primeiro governo democraticamente 

eleito pelo voto universal, após o golpe militar, em 1989. O governo do presidente 

Fernando Collor de Mello, ao contrário, iniciou o processo de desmonte do Estado, 

com a redução dos gastos na área social.  

 

- No período Collor, a crise econômica já estabelecida gera o agravamento da 

questão social, uma recessão econômica com alta no índice de desemprego 

estrutural e na exclusão social. Temos, ainda, a pressão pela diminuição do déficit 

público por parte das instituições financeiras internacionais, ou seja, exige-se a 

redução do papel do Estado. Portanto, o que se evidenciou nesse governo foi a 

adesão ao programa neoliberal, em expansão em alguns países da América Latina.  

 

- A política de ajuste teve continuidade na gestão de Fernando Henrique Cardoso - 

eleito para seu primeiro mandato em 1995 até 1998, sendo, em seguida, reeleito por 

mais quatro anos, 1999 a 2002.  Durante o governo FHC, ocorreram diversas 

privatizações, agravou-se a crise econômica, o país entrou em recessão profunda e 

aumentou o nível de desemprego.  Ocorreu uma acentuada deteriorização dos 

serviços sociais, da política pública de saúde, educação, assistência e previdência 

(LESBAUPIN, 2000).  

 

- Segundo Netto (2000:77), ao tempo em que, no Brasil, criavam-se meios políticos 

democráticos de regulação da dinâmica capitalista, no âmbito global tais 

mecanismos perdiam valor e tendiam a ser extintos, com a legitimação oferecida 

pela ideologia neoliberal quanto à desregulamentação, privatização e flexibilização – 

elementos que concentram a essência da ofensiva neoliberal, comandada pelo  

grande capital.   

 



 

Pode-se considerar que a incorporação da universalização do acesso, em tempos 

neoliberais apresenta-se como um duplo movimento e, por que não, um contra-

senso. No Brasil, desde a década de noventa, vem ocorrendo um fenômeno 

contraditório que pode ser verificado empiricamente, na assincronia entre a inclusão 

do Estado mínimo, preconizado na política de ajuste neoliberal para países latino-

americanos.   

 

Nestes termos, nos anos noventa, a discussão do direito à saúde se baseia no 

dilema da universalização ou focalização, ou seja, efetivar e consolidar um sistema 

de saúde para todos, portanto, universal. Ou, implementar um sistema focalizado, 

fragmentado e seletivo.   

 

A universalização do direito à saúde num sistema único de saúde  que inclui dois 

subsistemas - o público e o privado – tem como princípio ético-político e ideológico a 

garantia a todos os cidadãos – independente de geração, etnia, nível de renda, 

classe social, trabalho, gênero ou vulnerabilidade social – de serviços e 

equipamentos assistenciais em quantidade e qualidade. A efetivação da 

universalização do direito está diretamente relacionada aos conflitos e correlações 

de forças existentes entre o Estado e a sociedade civil organizada, em resposta às 

reais necessidades de saúde dos cidadãos. 

 

A focalização das políticas sociais surge como estratégia econômica e político-

administrativa, sob a alegação de limites de recursos. Considera-se que o gasto 

público é mais eficaz quando direcionado a regiões e microáreas do espaço nacional 

ou segmentos populacionais para os quais esse benefício resulte em resultados 

positivos. O uso desse mecanismo implica em romper com o princípio da 

universalidade dos direitos e implantar a segmentação e seletividade nos programas 

sociais, assumindo progressivamente a configuração de benefícios compensatórios 

reservados a aliviar a pobreza. 

 

Portanto, de um modo geral, por focalização na saúde, leiam-se ações estatais de 

baixo custo, efetivadas via políticas públicas, destinadas apenas a grupos em 

vulnerabilidade social e epidemiológica, podendo ser de caráter temporal, espacial 

ou continuado. Em tempos neoliberais, são implementadas visando reduzir o papel 



 

do aparelho estatal no sistema de Seguridade Social. No setor saúde tem sido uma 

estratégia associada ao modelo assistencial do SUS - atenção básica - através de 

ações de seleção e segmentação dos usuários.  

 

Neste sentido, discordamos de Escorel & Giovanella (2000:04), quando afirmam 

que: 

 

“A dicotomia entre universalização e focalização é um falso dilema, 
pois a opção por políticas sociais universais, que respondam aos 
direitos dos cidadãos, não exclui, quando necessário, a possibilidade 
de formulação de políticas focalizadas dirigidas aos grupos sociais 
mais vulneráveis. Mesmo com todas as críticas aos mecanismos 
focalizados, discriminatórios e seletivos de atenção social dirigidas aos 
grupos mais pauperizados, essa temática ainda não foi suficientemente 
discutida nem foram criadas alternativas plausíveis aos mecanismos de 
focalização”. 

 

A focalização (leia-se não universalização, regra do ajuste macroeconômico a ser 

seguida) nega o direito à saúde, para cidadãos que deveriam ter a garantia de 

assistência à saúde em todos os níveis de atenção, desde os procedimentos mais 

simples aos mais complexos. Compreendemos que as diferenças individuais devem 

ser consideradas na definição e implantação de programas, mas as diretrizes de 

implementação da política pública de saúde devem ser norteadas pela efetivação do 

direito universal. 

 

No campo teórico-crítico é possível, teórica e metodologicamente, desvendar a 

redução dos direitos sociais, a partir da análise da política de ajuste neoliberal para 

os países periféricos, fornecendo elementos para analisar as mudanças no papel do 

Estado brasileiro com relação ao financiamento, gastos e implementação de políticas 

públicas.   

 

A opção metodológica adotada é pela pesquisa qualitativa em saúde. Consideramos 

que para conhecer melhor a realidade social, são necessárias informações que 

expressem os múltiplos significados objetivos e subjetivos do fenômeno estudado 

para apreender as múltiplas determinações e as especificidades do real.   

 



 

Devido às hipóteses levantadas e no intuito de alcançar os objetivos propostos, 

analisamos os dados empíricos produzidos no Ministério da Saúde, para os anos de 

1995 e 2002, início e término da gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

– FHC. Foi necessário definir para a sua execução o privilegiamento de duas 

dimensões a serem tratadas: a cobertura da atenção básica, de média e de alta 

complexidade, e os gastos com saúde, efetivados pelo MS.  

 

Como técnica de coleta de dados, optamos pela pesquisa documental (fontes 

primárias e secundárias). Para fins de análise empírica, elegemos os dados 

primários publicados pelo Ministério da Saúde, nos anos já citados.  O material 

coletado8 foi obtido, via Internet, no Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), a saber: Relatório preliminar da pesquisa Avaliação da 

implantação e funcionamento do Programa de Saúde da Família; Assistência de 

média e alta complexidade no SUS; leis, normas e portarias: NOB/93, NOB /96, 

NOAS/2001; Emenda Nº 29; Relatório Final da XI Conferência Nacional de Saúde, 

realizada no período de 15 a 19 de dezembro de 2000; Anuário Estatístico de Saúde 

do Brasil; A Saúde no Brasil: estatísticas essenciais 1990-2000; Sistema Único de 

Saúde: a saúde no Brasil indicando resultados 1994-2001; Assistência Média e Alta 

Complexidade no SUS – 1995/2001. Os dados de fonte secundária foram obtidos 

nas seguintes pesquisas: Política de Saúde no Brasil: diagnóstico e perspectiva e 

Financiamento das Políticas Sociais nos Anos Noventa: o caso do Ministério da 

Saúde, elaboradas pelos técnicos do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada).  

 

Os critérios de elegibilidade dos dados empíricos foram norteados por sua 

adequação ao objetivo do estudo, por sua disponibilidade para o período enfocado, 

sua atualidade, confiabilidade e periodicidade.  

 

A definição do universo e do período da pesquisa pautou-se pelos seguintes 

critérios: 1) Unidade geográfica Brasil (que inclui na sua totalidade as grandes 

regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais); 

trata-se de um estudo nacional que tem como referência a abrangência territorial que 

                                            
8  Ver na bibliografia a lista de documentos e textos oficiais que foram utilizados na pesquisa.  



 

representa a totalidade do acesso / utilização de serviços saúde pela população; 2) 

Periodicidade temporal: a definição da escolha do período corresponde ao primeiro 

(1995) e último (2002) ano de mandato de governo do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, aqui considerados representativos para evidenciar as mudanças 

ocorridas no modelo de gestão.     

 

Optamos também pela análise documental de textos oficiais produzidos pelo ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo Ministro José Serra, para divulgar 

dados sobre as políticas de governo, tanto no Brasil quanto no exterior. Esses 

documentos foram acessados na Internet e constam do acervo da Presidência da 

República. 

 

Para analisar o processo de universalização do direito à saúde na gestão de 

Fernando Henrique Cardoso, sob influência do neoliberalismo, foram selecionadas 

as seguintes variáveis empíricas referentes ao gerenciamento e à regulação da 

gestão: 1) descentralização do SUS - tipos de habilitação da gestão do SUS; 2) 

modelo de atenção à saúde; 3) normas operacionais do SUS. Utilizamos ainda 

variáveis referentes à cobertura e gastos com saúde, a saber: 1) número de leitos 

hospitalares do SUS por habitante; 2) capacidade da rede instalada do SUS; 3) 

despesa efetuada pelo Ministério da Saúde; 4) gasto público e gasto federal com 

saúde, como proporção do Produto Interno Bruto (PIB). 

 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos e uma conclusão. O percurso 

teórico-metodológico da construção do objeto desta tese - cuja preocupação inicial 

reside na efetiva possibilidade de construção de um sistema universal de 

atendimento à saúde em tempos de ajuste econômico e de práticas focalizadas e 

seletivas – tem como realidade empírica de pesquisa o sucateamento da rede de 

serviços públicos de saúde amplamente divulgado pela mídia escrita e falada, com 

um cotidiano de filas de espera para consulta, atendimento de urgência nos 

ambulatórios e hospitais públicos, a Constituição Federal, as leis orgânicas da 

saúde, ajudaram a identificar as contradições que fundam o objeto da pesquisa.  

 

Na busca por apreender o conjunto de mediações que integram a complexidade do 

real (visto que este não se manifesta em sua totalidade no nível imediato) nos 



 

deparamos com as restrições do Estado brasileiro em momento de contenção de 

gasto para a área social, conseqüência do ajuste macroeconômico neoliberal, fato 

que nos remeteu, moto contínuo, ao processo de reestruturação capitalista, ao 

reordenamento do capital para fazer face à sua crise global, e suas manifestações 

na realidade brasileira.  

 

A realização deste movimento de reconstrução do objeto de pesquisa  exigiu a 

revisão do pensamento liberal sobre os direitos do Homem, o surgimento da 

universalidade como manifestação da perspectiva de expansão dos direitos na 

sociedade moderna. Para tanto, fez-se necessário recorrer à teoria social de Marx, a 

que possibilitou uma leitura crítica do objeto – a universalização do direito à saúde, 

suas contradições e determinações – visto que o aporte teórico marxiano permite 

reproduzir idealmente o movimento do real. Podemos afirmar, portanto, que o objeto 

deste trabalho são os direitos sociais, entendidos como expressão das contradições 

sociais da sociedade brasileira capitalista contemporânea, em particular a 

universalidade do direito à saúde e sua expressão nos anos noventa, tempos de 

crise do capital e de política de ajuste macroeconômico de ideário neoliberal, tais 

reflexões encontram-se explicitadas no primeiro item deste trabalho. 

 

Assim, no Capítulo I, na tentativa de recuperar a evolução dos Direitos do Homem, 

nos séculos XVII e XVIII - bem como o conceito de universalidade como derivação 

desta - partimos da revisão dos clássicos do liberalismo em suas duas doutrinas, o 

utilitarismo e o jusnaturalismo, principalmente os escritos de Locke, Hobbes e 

Rousseau. Neste processo, buscamos compreender qual a concepção de sociedade 

e de mundo expressa por essas doutrinas, para então podermos compreender os 

ideais do Direito natural, o papel do Estado, e conseqüentemente, os direitos do 

homem.  

 

Como contraponto, buscamos na teoria marxiana a concepção crítica dos direitos do 

homem, em particular, nos escritos de Marx, a Questão Judaica e Crítica ao 

Programa de Gotha, além de outros textos do autor.  É importante ressaltar que 

estas teorias vêm influenciando autores liberais e marxistas contemporâneos, na  

revisão, atualização e críticas à concepção de Direito que advém da Revolução 

Francesa, passando pela Declaração dos Direitos do Homem de 1789 até a noção 



 

dos direitos sociais, surgidos nos meados do século XX. Portanto, buscamos no 

liberalismo e no marxismo, a partir de suas expressões filosóficas, políticas e 

econômicas, os fundamentos para desvendar o projeto político  neoliberal, surgido 

no final da década de setenta e início dos anos oitenta,  de redução dos direitos 

universais.  

 

No Capítulo II, discutimos os direitos sociais, a crise cíclica do capital nos anos 

setenta e as implicações no mundo do trabalho. O neoliberalismo é a argumentação 

teórica central deste capítulo. Pois, este resgata o mercado como instância 

mediadora societal fundamental, é uma proposição política que define que o Estado 

deve ser mínimo em sua função social e máximo para o mercado.  Caucionada em 

uma perspectiva histórica, abordamos como essa crise afeta o Estado de bem – 

social, bem como o impacto dessa crise nas políticas sociais, em particular, as 

repercussões nos países da América Latina que estão em desenvolvimento. Em 

seguida, apresentamos a discussão sobre o impacto do neoliberalismo sobre as 

políticas sociais setoriais públicas.  

 

O Capítulo III trata, especificamente, da universalidade e da focalização na saúde 

como estratégia do neoliberalismo para redução do direito universal à saúde. 

Apresenta uma reflexão conceitual sobre universalidade, focalização, eqüidade e 

acesso à saúde fundamentando-se em autores contemporâneos da teoria crítica e 

liberal.  Ao mesmo tempo, estabelece mediações entre a focalização e a 

segmentação como estratégia de redução da universalidade. 

 

É importante ressaltar que o capítulo aborda a crise do capital, as mudanças no 

mundo do trabalho e a conjuntura de contra-reforma. Portanto, foi necessário 

estabelecer mediações entre a dinâmica do capitalismo em geral com a realidade do 

país.  A análise da redução do direito universal à saúde trouxe à tona conceitos 

como o de “universalização seletiva”, definido por organismos de financiamentos 

internacionais, que, no caso brasileiro, passa a constituir estratégia governamental, 

com o argumento de que a focalização dos gastos e a implementação de programas 

seletivos e segmentados aumentam o acesso da população menos favorecida aos 

serviços assistenciais estatais.  



 

O Capítulo IV inclui dados e reflexões sobre a política de saúde no Brasil. O nosso 

interesse com este item é, por um lado, apresentar aos leitores um pouco do retrato 

da realidade em que se desenvolve a política de saúde e a implantação de 

mecanismos de redução do direito, por outro, este nos oferece elementos 

fundamentais para elucidar nossas hipóteses. Este, também, traz uma análise da 

gestão do SUS, desenvolvida no governo do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, no período da pesquisa. Está fundamentado a partir da revisão da 

literatura de autores da perspectiva crítica e dos relatórios oficiais produzidos pela 

equipe de governo. Trata-se da análise dos dados empíricos selecionados e 

produzidos pelo Ministério da Saúde. 

 

Ressaltamos que, na gestão de FHC, a saúde obteve vários avanços do ponto de 

vista da municipalização e de prestação de serviços de atenção básica, mas, 

contraditoriamente, ao lado desses avanços, destacamos a adesão do governo 

brasileiro ao modelo neoliberal. Esta adesão provocou várias mudanças e 

conseqüências em relação à universalização do direito à saúde, tais como: a 

focalização de programas; baixo investimento para o setor; novos modelos de 

gestão; centralização dos gastos aliados à descentralização de programas; 

elaboração e edição de normas operacionais; ênfase na atenção básica o PSF e o 

PACS, como porta de entrada do subsistema público e a segmentação de grupos 

mais vulneráveis da população.  

 

Considera-se que no contexto objetivo de crise global do capital, bem como na 

dependência econômica e política dos países periféricos aos organismos 

internacionais de financiamento, a redução da universalidade nos direitos sociais 

segue a linha do desmonte do sistema público de proteção social, porém com as 

suas particularidades.  

 

O discurso dos organismos internacionais de financiamento em resposta à crise do 

capitalismo e à crise fiscal do Estado é plenamente absorvido pelo governo nacional.  

O melhor exemplo disso é a definição de implementar vários programas destinados 



 

à “inclusão” dos mais vulneráveis, como está preconizado no relatório sobre 

desenvolvimento mundial de 1993, Investindo em Saúde, do BM 9. 

 

Portanto, focalizar gastos, segmentar grupos e selecionar programas assistenciais 

de saúde apresentam-se como estratégias neoliberais utilizadas para negar a 

efetivação da universalidade clássica, aqui, compreendida como saúde para todos. 

 

                                            
9 BANCO MUNDIAL. Relatório sobre Desenvolvimento Mundial 1993. Investindo em Saúde. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1993. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I. 
 
 
1. A Evolução dos Direitos do Homem. 
 

 
A idéia do direito à saúde aparece basicamente na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), artigo 25: (1) “Toda pessoa tem direito a um padrão de 

vida capaz de assegurar, a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 

viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu 

controle. (2) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 

especiais. Todas as crianças nascidas, dentro ou fora do matrimônio, gozarão da 

mesma proteção social”. 

 

A saúde como direito universal está estritamente relacionada e depende da 

efetivação dos outros direitos, como consta na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, compreendendo os direitos à alimentação, à moradia, ao trabalho, à 

educação, à dignidade humana, à vida, à não-discriminação, à igualdade, à 

proibição contra a tortura, à privacidade, ao acesso à informação e às liberdades de 

associação, reunião e deslocamentos. Esses e outros direitos e liberdades fazem 

parte do objeto do direito à saúde.  

 

Para compreendermos o direito universal à saúde garantido no Brasil pela 

Constituição de 1988 e desvendarmos o nosso objeto de estudo – a efetivação de 

direito universal à saúde em tempos de neoliberalismo - elaboramos o presente 

capítulo cuja análise se volta para aprofundar as reflexões presentes nas teorias 

liberal e histórico-crítica no que se refere ao surgimento dos Direitos do Homem – 

desde o liberalismo utilitarista do século XVIII aos liberais do Direito Natural do 

século XIX até a crítica marxiana às Declarações Universais dos Direitos do Homem. 

Ainda, revisitamos o Direito no jusnaturalismo, a influência do Estado liberal na 

materialização dos direitos civis e políticos, o processo de individuação dos direitos 



 

até sua extensão e a crítica marxista à cidadania burguesa. É também objeto de 

reflexão a construção de uma cidadania liberal para compreender a universalidade 

do direito como estratégia da classe trabalhadora para construir e ampliar a 

cidadania social. Esta reflexão nos levou a investigar a constituição do Estado de 

Bem-Estar Social, com o intuito de apreender como ocorre e se consolida a 

universalidade dos direitos sociais no liberalismo contemporâneo. Compreendemos 

que a construção dos direitos sociais não é a história do desenvolvimento de um 

conceito, mas a história de um processo de luta, resistência e conflito entre as 

classes fundamentais. 

 
 
1.1. O liberalismo. 
 

 
Na sociedade moderna, o que se busca é a liberdade individual; para conquistá-la é 

preciso obedecer à razão, ou seja, à lei. O instrumento de decodificação desse 

processo está nos novos discursos, principalmente, no direito, na ética, na 

economia, na política e na cultura, que passam a mediar a ação dos homens na 

sociedade. As mudanças nos discursos, baseados na ética e na cultura política, 

resultam da nova visão de mundo e na forma de conhecer dos homens, ou seja, das 

relações entre os homens.  

 

Tal fato modifica a forma de compreender a vida, que passa a ser vista não como 

um dom da natureza, mas um resultado do convívio em sociedade. A ordem social é 

um direito10 que não vem da natureza e, sim, de convenções. Essas convenções 

fazem com que os bens deixem de ser uma posse e se tornem propriedades; fazem 

com que os indivíduos percam sua liberdade infinita, portanto, aparente e ilusória, 

                                            
10  Para Kant (1993: 45), a noção de direito expressa uma “obrigação correspondente (isto é, a noção 
dessa obrigação), em primeiro lugar, concerne não somente à relação exterior e prática de uma 
pessoa com outra enquanto suas ações como fatos possam ter influência (mediata ou imediata) sobre 
outras ações. Porém, em segundo lugar, essa noção não indica a relação do arbítrio com o desejo 
(por conseguinte com a simples necessidade) de outro, como nos atos de beneficência ou de 
crueldade, mas sim, simplesmente a relação do arbítrio do agente com o arbítrio de outro. Em terceiro 
lugar, nessa relação mútua do arbítrio, não se toma em consideração à matéria do arbítrio, isto é, o 
fim a que cada um se propõe”. 



 

sendo conduzidos para liberdade regulada, vista como segura. A lei 11 que 

estabelece direitos e deveres é considerada justa porque se aplica a todos.   

 

Estas convenções ganham força a partir da influência do pensamento político-

liberal12.  O liberalismo surgiu, aproximadamente, nos meados do século XVII, com 

duas grandes doutrinas morais do Ocidente: a doutrina do Direito natural e o 

utilitarismo. Entende-se que a expressão “liberais clássicos” comumente se refere a 

alguns autores do século XIX, adeptos de uma rigorosa limitação do papel do Estado 

e do livre intercâmbio com relação ao comércio exterior.  O clássico mais expressivo 

do liberalismo utilitarista do século XVIII foi Hume. Quanto aos liberais do Direito 

Natural, temos Paine, Jefferson e Turgot, como representantes dessa corrente. 

Porém, não se pode desconsiderar que: 

 

 “Os liberais clássicos não eram adeptos do Estado mínimo. A 
quantidade desejável de intervenção pública, de acordo com eles, só 
podia ser determinada examinando-se um a um todos os diversos 
problemas colocados e as diferentes modalidades de intervenção 
pública proposta” (VERGARA, 1995:20).  

 

O liberalismo é um movimento de idéias. O liberalismo como teoria econômica é 

favorecedor da economia de mercado; como teoria política é defensor de que o 

Estado administre o menos possível ou, como se diz na contemporaneidade, o 

Estado mínimo. O limite do Estado no liberalismo vai além da intervenção na 

economia e na gestão mínima, mas também se refere à esfera religiosa. Desta 

forma, o Estado liberal é também laico, isto é, agnóstico em matéria religiosa. É 

através da concepção liberal de Estado que se tornam 

 

                                            
11 Para Bobbio (1992:56), “a função primária da lei é de comprimir, não a de liberar; a de restringir, 
não a de ampliar, os espaços de liberdade; a de corrigir a árvore torta, não a de deixá-la crescer 
selvagemente”.  
12 O liberalismo está presente no pensamento de homens desde meados de século XVII; como teoria 
é formulada por Adam Smith no século XVIII. A idéia principal é baseada na máxima de que cada um, 
buscando o melhor para si, estará promovendo o progresso da coletividade. A doutrina liberal 
presente na obra clássica de Adam Smith (1723-1790) pode ser explicada pela livre iniciativa do 
mercado, que expandiria o comércio e conseqüentemente a sociedade, uma vez que os indivíduos 
seriam conduzidos por uma “mão - invisível”.  De um modo geral, é comum restringir o liberalismo à 
famosa passagem “laissez-faire, laissez-passer” (deixe fazer, deixe passar) tão empregada pela 
burguesia comercial, mas o liberalismo tem conseqüências que extrapolam esse princípio.  Sobre o 
assunto sugerimos ver SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre a Natureza e as 
suas Causas. Vol. II.  Coleção os Economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 



 

“Conhecidas e constitucionalizadas, isto é, fixadas em regras 
fundamentais, a contraposição e a linha de demarcação entre o estado 
e o não–estado, por não-estado entendendo-se a sociedade religiosa e 
em geral a vida intelectual e moral dos indivíduos e dos grupos, bem 
como a sociedade civil (ou das relações econômicas no sentido 
marxiano da palavra)” (BOBBIO, 1986:115). 

 
 
1.2. O Estado Liberal. 
 

 
A concepção liberal13 clássica defende a redução do papel do Estado, como 

defendem os liberais do século XX. Ou seja, para os liberais cabe ao Estado assumir 

tarefas ou atividades desejáveis ao interesse coletivo. Para ilustrar melhor, “obras e 

estabelecimentos públicos dos quais a sociedade retira vantagens”, como: 

                                            
13  Na contemporaneidade temos a obra, sobre liberalismo político, do filósofo John Rawls (2000a; 
2000b; 2000c; 2001), o qual renuncia à igualdade socioeconômica - na sua concepção tal fato 
resultaria em abolir a propriedade privada - e estabelece princípios de justiça distributiva para 
conceber uma sociedade considerada justa, em que a igualdade possa ser atingida em termos de 
eqüidade. Em seu livro “O liberalismo político” (2000c), formula no campo teórico do liberalismo, uma 
doutrina filosófica abrangente; explica que, no caminho do pensamento moderno democrático, ao 
longo dos dois últimos séculos, não há acordo sobre a forma como as instituições básicas devem ser 
organizadas para realizar os termos eqüitativos, a cooperação entre os cidadãos livres e iguais. Essa 
discordância, segundo o autor, está presente na filosofia política, desde o pensamento democrático 
associado a Locke até a tradição rousseauneana de contrato social. Ou melhor, o desacordo está no 
entendimento de qual será a melhor forma de expressar a igualdade nos direitos e nas liberdades 
básicas do cidadão numa sociedade complexa. O objetivo é construir, a partir de uma sociedade bem 
ordenada, uma concepção de justiça eqüitativa e igualitária, fundamentada em normas puras e 
universais. A base de sua teoria filosófica encontra-se em Kant, que tem como referência para a 
construção do conceito de liberdade individual ou negativa, fundamental para entender sua teoria. 
Outro ponto importante que merece destaque na teoria do liberalismo político de John Rawls, é que 
sua concepção política de justiça não pode ser vista como correta, mas como “razoável”, afirmando 
que não se trata apenas de uma questão semântica, pois várias implicações decorrem dessa opção. 
Para ele, “razoável” indica articulação apenas de valores políticos, e não todos os valores. O termo 
indica, ainda, que os princípios e os ideais de concepção política baseiam-se nos princípios de razão 
prática (arcabouço que compõe a concepção de sociedade e de homem), interior dessa 
racionalidade, no qual os princípios de razão prática se aplicam. Em linhas gerais, a teoria rawlsiana 
procura responder dentre vários questionamentos, mas, principalmente, qual a concepção de justiça 
mais apta a especificar os termos eqüitativos de cooperação social entre os cidadãos livres e iguais. 
Para tal, elabora um método de análise, que a partir da criação de uma situação hipotética, 
denominada de “posição original”, permite representar de maneira abstrata os interesses de cada um, 
de maneira tão eqüitativa, que as decisões daí decorrentes sejam elas próprias eqüitativas. Nesta 
posição em que os indivíduos estabelecem um contrato social, estão recobertos por um “véu de 
ignorância”, portanto, segundo o autor, desconhecem suas posições e lugares na sociedade, 
procedimento criado para preservar a eqüidade na escolha dos princípios, impedindo barganhas e 
relações de força, assim, estabelece a imparcialidade constitutiva da justiça. O objetivo é criar um 
modelo de sociedade democrática bem ordenada, a partir do momento em que princípios eqüitativos 
de justiça nela operarem.  



 

segurança, proteção à propriedade individual, educação para jovens, instituições 

que facilitem o comércio em geral e/ou setores específicos (VERGARA, 1995:20).  

 

Os partidários do liberalismo utilitarista distinguem intervenções estatais favoráveis 

(aquelas que buscam a felicidade da sociedade) das maléficas (que reduzem essa 

felicidade); já para os liberais do Direito natural, tratava-se de decidir quais 

intervenções do Estado estavam de acordo com a justiça e quais estavam 

contrárias.  Na doutrina liberal utilitarista, 

 

“O Estado tem o mesmo imperativo ético que o indivíduo; seu dever é 
fazer todo o possível para aumentar a felicidade coletiva. Dentre as 
ações que favorecem a felicidade, uma é parte empreendida 
espontaneamente pelos próprios indivíduos (alimentar seus filhos, por 
exemplo). Não é necessário, portanto, que o Estado realize essas 
ações, dado que os indivíduos encarregam-se disso eles mesmos. Mas 
resta uma profusão de coisas úteis para a sociedade que ninguém, a 
não ser o Estado, assume. De modo geral, pode-se dizer que ninguém 
assume as tarefas não remuneradas. Segundo o utilitarismo, cabe ao 
Estado assumir essas tarefas” (VERGARA, 1995:44). 

 

Smith (1996) define que são três os deveres do soberano ou do Estado: o primeiro é 

o de proteger a sociedade contra a violência e a invasão de outros países, o que só 

pode ocorrer buscando a força militar; segundo dever é o de proteger cada membro 

da sociedade contra a injustiça ou opressão de todos os outros membros da 

comunidade, estabelecendo uma administração judicial forte e; o terceiro dever do 

soberano ou do Estado é criar e manter as instituições e obras públicas.  Vale 

ressaltar que o autor defende que os gastos feitos com as obras públicas sejam 

pagos com suas próprias receitas, ou seja, que elas sejam administradas de forma 

tal a gerarem receitas para cobrir suas próprias despesas, sem trazer encargos 

financeiros à receita geral do País. 

 

Já para a doutrina liberal do Direito natural, o Estado (Civitas) tem como finalidade a 

segurança das pessoas e da propriedade contra as invasões dos estrangeiros e dos 

próprios homens da comunidade. Tem o papel de proteger o pacto (contrato social) 

estabelecido entre os homens porque a humanidade vive em competição pela honra 

e pela dignidade. Essa defesa é garantida pelo poder e força atribuído ao próprio 

Estado. Esse poder e força são transferidos a um único homem ou a uma 



 

assembléia de homens pela comunidade, então denominado de Estado político ou 

instituição 14.  

 

A influência das idéias liberais no pensamento burguês dá-se, decididamente, 

quando se procura separar o Estado da sociedade. Estas idéias rompem com a 

visão de mundo e de sociedade, cuja origem está na hierarquia divina, natural e 

social, predominante na Idade Média, constituindo uma nova face em termos 

socioeconômicos e políticos. A ruptura com as relações sociais e do processo de 

trabalho, entre os escravos e servos com os senhores feudais, dá visibilidade a um 

novo período.  

 

De acordo com Vergara (1995:15), 

 

“O liberalismo é de certo uma descoberta simultânea. Surgiu 
aproximadamente no mesmo momento (a segunda metade do século 
XVIII) que as duas grandes doutrinas morais do Ocidente: a doutrina 
do Direito natural e o utilitarismo. De fato, estas duas correntes de 
pensamento que, desde a Antigüidade grega, se esforçavam por 
oferecer um critério último que permitisse distinguir o bem do mal 
havia, em regra geral, legitimado as instituições que o liberalismo iria 
combater”. 

 

Ainda, segundo o autor, é importante lembrar que no final do século XVII as duas 

correntes aprovavam a escravidão e a recriminação das idéias vistas como 

“nocivas”, por exemplo, o ateísmo e a independência das mulheres, etc15.   

 

Nos fins do século XVIII e princípios do século XIX, o liberalismo no plano político 

apoiou o desenvolvimento do governo representativo e das instituições 

parlamentares, a redução do poder arbitrário do Estado, e a proteção da liberdade 

civil dos indivíduos. Assim, 

 

“O Estado liberal é o estado que permitiu a perda do monopólio do 
poder ideológico, através da concessão dos direitos civis, entre os 
quais, sobretudo, o direito à liberdade religiosa e de opinião política, e 

                                            
14  Para uma maior compreensão sobre a concepção de Estado na doutrina do Direito natural, 
recomendamos as obras dos jusnaturalistas Hobbes (2003), Locke (2002) e Rousseau (1999), citadas 
neste estudo. 
15  Vergara, Francisco. Op Cit. P. 15 a 17. 



 

a perda do monopólio do poder econômico, através da concessão da 
liberdade econômica; terminou por conservar unicamente o monopólio 
da força legítima, cujo exercício, porém, está limitado pelo 
reconhecimento dos direitos do homem e pelos vários vínculos 
jurídicos que dão origem à figura histórica do estado de direitos” 
(BOBBIO, 1986: 115). 

 

No plano econômico apoiou o laissez-faire internamente, como uma forma de reduzir 

o papel do Estado nos assuntos econômicos, ampliando o papel do indivíduo; 

apoiou o livre-mercado como um meio de unir as nações de forma pacífica e 

democrática.  

 

A doutrina liberal coloca em primeiro lugar o indivíduo, conseqüentemente, a 

liberdade individual, no seu duplo aspecto de liberdade negativa e positiva. Ou 

melhor, na perspectiva do liberalismo ético, a liberdade individual é o princípio e o 

meio para promover o bem-estar e a igualdade.  

 

Para Bobbio (1992:60), 

 

“’A concepção individualista significa que primeiro vem o indivíduo (o 
indivíduo singular, deve-se observar), que tem valor em si mesmo, e 
depois vem o Estado, não vice-versa, já que o Estado é feito pelo 
indivíduo e este não é feito pelo Estado; ou melhor, para citar o famoso 
artigo 2º da Declaração de 1789, ‘a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis ao homem ‘ é o objetivo de toda associação política’”.   

 

A doutrina liberal enfatiza a importância das liberdades individuais no arranjo de uma 

sociedade equilibrada16. Para os liberais do século XIX, os homens devem ser livres 

para agir conforme bem entenderem, pois, só assim, é possível promover a 

satisfação de suas necessidades individuais.  Nestes termos, liberalismo é 
                                            

16 Para Friedman, o termo liberalismo adquiriu ao longo de sua história outro significado. O liberal do 
século XX considera o bem-estar e a igualdade ou como pré-requisitos ou como alternativas para a 
liberdade. Este liberal acabou por favorecer o renascimento da intervenção estatal e políticas 
paternalistas contra quais o liberalismo clássico lutou no século anterior. O liberal do século XX, 
compreende a liberdade como resultado das oportunidades iguais que só podem ser oferecidas pelo 
Estado, através da sua intervenção na economia e na política. Assim, o "novo liberalismo” difere do 
clássico também no aspecto político: enquanto o primeiro é favorável a governos centralizados (ele 
decidirá onde o poder residirá), o liberal clássico era favorável à descentralização política na 
formulação dos princípios relativos aos negócios públicos. Estas mudanças no significado do termo 
liberalismo podem ser encontradas em: FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. São Paulo: 
Nova Cultural, 1988.    



 

compreendido como um conjunto de fundamentos teóricos cujos ordenamentos 

decorrem da ética, da política e da economia e incidirão nos processos de 

transformação da sociedade burguesa. O liberalismo busca a individualidade do 

homem.   

 

O individualismo, baseado nos ideais do liberalismo originário do século XIX, é 

interpretado pelo socialismo como sendo “egotismo” 17.  Marx (1991:51) afirma que o 

homem burguês é reconhecido como verdadeiro homem, como homme, diferente do 

cidadão, por se tratar do homem em sua existência sensível e individual imediata, ao 

contrário, o homem político é apenas o homem abstrato, dissimulado, figurado e 

moral. Na sociedade burguesa “o homem real só é reconhecido sob a forma de 

indivíduo egoísta; e o verdadeiro, somente sob a forma de citoyen abstrato”.  

 

Porém, para Hayek, o individualismo tem hoje má fama, e o termo é agora associado 

a egoísmo ou egotismo. Mas, afirma o autor, o individualismo do qual falamos em 

oposição a socialismo e a todas as formas de coletivismo não possui nenhuma 

conexão necessária com as acepções egoísmo ou egotismo.  

 

Para Hayek, 

 “As características essenciais do individualismo que, partindo de 
elementos fornecidos pelo cristianismo e pela filosofia da antiguidade 
clássica, desenvolveu-se pela primeira vez, plenamente, durante a 
Renascença e desde então evoluiu e penetrou o que chamamos de 
civilização ocidental, é o respeito pelo homem individual na sua 
qualidade de homem, isto é, a aceitação dos seus gostos e opiniões 
como sendo supremos dentro de sua esfera, por mais estreitamente 
que isto se possa circunscrever, e a convicção de que é desejável o 
desenvolvimento dos dotes e inclinações individuais por parte de cada 
um” (HAYEK, 1977:15). 

 

Ainda, segundo o autor, a tendência moderna para o socialismo dá a entender em 

um rompimento não apenas com o passado recente, mas “com toda evolução da 

civilização ocidental, e a extensão deste rompimento se torna clara se o 

considerarmos não só em face do século XIX, mas numa perspectiva histórica longa” 

(1977:14).   
                                            
17 Para Marx (1991:51), “O homem egoísta é o resultado passivo, simplesmente encontrado na 
sociedade dissolvida, objeto de certeza imediata, e, portanto, objeto natural”. MARX, Karl. A questão 
judaica. São Paulo: MORAES, 1991. 



 

Para o autor, ao romper com o individualismo, 

 

“Estamos rapidamente abandonando tanto as idéias de Cobden e 
Bright, de Adam Smith e Hume, ou mesmo de Locke e Milton, como 
uma das características mais importantes da civilização ocidental 
desenvolvida sobre as bases lançadas pelo cristianismo, pelos gregos 
e romanos. Não é meramente o liberalismo do século XVIII e XIX, mas 
o individualismo básico que herdamos de Erasmo, Montaigne, de 
Cícero e Tácito, de Péricles e Tucídides, o que estamos 
progressivamente abandonando” (1977:14). 

 

Para Marx, ao contrário, o egoísmo ou egotismo do homem vem desde a sociedade 

feudal. O egotismo está presente na gênese desta sociedade, cujo princípio 

fundante é o homem individual. É este homem egocêntrico que funda a sociedade 

burguesa. É este homem egoísta, fundante da sociedade burguesa, que é a base e 

a premissa do Estado político. E, como tal, é reconhecido nos direitos humanos.  É 

este homem egoísta burguês que, a partir das relações econômicas de exploração, 

estabelece as relações sociais com outros homens. Por isso, segundo o autor, as 

relações do homem burguês se baseiam em privilégios do homem sobre o homem e, 

 

 “Somente quando o homem individual real recupera em si o cidadão 
abstrato e se converte, como homem individual, em ser genérico, em 
seu trabalho individual e em suas relações individuais; somente 
quando o homem tenha reconhecido e organizado suas ‘forces popres’ 
[próprias forças] como forças sociais e, quando, portanto, já não separa 
de si a força social sob forma de força política, somente então se 
processa a emancipação humana’” (MARX, 1991:52). 

 

O individualismo liberal é intrínseco ao racionalismo, para o qual o poder da razão é 

imenso; portanto há nos liberais uma confiança interminável na razão. O liberalismo 

justifica a iniciativa individual, estabelecendo a harmonia entre os interesses 

individuais e os coletivos. Este entendimento é justificado pelos liberais por 

entenderem que a ação individual contém a origem do bem social.  

 

O individualismo liberal conquistou espaço com o surgimento da corrente racionalista 

denominada de jusnaturalismo, discutindo essencialmente o problema da justificação 

do fundamento do Estado; põe em destaque as idéias na defesa de que o indivíduo 

isolado é o fundamento da sociedade, pois, ao ser considerado singular como 

indivíduo, os direitos vão dizer a respeito a apenas  um e único indivíduo. Assim, 



 

para o liberalismo, o crescimento do indivíduo deve ser, tanto quanto possível, livre 

porque o Estado vem depois dele, pois é o indivíduo que faz o Estado e não ao 

contrário.  Destarte, quando cada indivíduo passa a fazer parte do corpo político 

surge o direito com bases filosóficas no jusnaturalismo (CORRÊA, 2000). 

 
 
1.3. Jusnaturalismo e os Direitos do Homem. 
 
 

Por jusnaturalismo, entenda-se uma doutrina segundo a qual existe e pode ser 

conhecido um direito natural (jus naturale), isto é, um conjunto de procedimentos 

intersubjetivos diverso do sistema de normas fixadas pelo Estado (direito positivo). 

De acordo com esta corrente de pensamento, existe um direito superior e anterior às 

normas positivas da sociedade, que serve de alicerce e inspiração para a 

convivência humana e seus sistemas de direito (BOBBIO et al, 1986). Neste sentido, 

a idéia básica do jusnaturalismo consiste no reconhecimento de que há, na 

sociedade, um conjunto de valores e de aspirações humanas verdadeiras que não 

emanam de uma norma jurídica derivada do Estado e não dependem do direito 

positivo 18.  Bobbio diz: “Este direito (jusnaturalismo) tem validade em si, é anterior e 

superior ao direito positivo... é uma doutrina antitética à do ‘positivismo jurídico’” 

(1986: 655-6). 

 

O direito natural moderno começa a formar-se, a partir do século XVI, buscando 

ultrapassar o dogmatismo da Idade Média e esquivar-se da atmosfera teológica em 

que cresceu. A ênfase na natureza e na razão humana, e não mais na origem divina, 

é um dos marcos da Idade Moderna e base de uma nova cultura laica, consolidada a 

partir do século XVII.  Compreende-se por direito natural um conjunto de princípios 

permanentes, estáveis e imutáveis, entretanto a sua gênese não seria mais a 

divindade (Deus), mas sim a natureza racional do homem. O caráter definitivo e 

imutável decorria do fato de ser a natureza racional do homem igual em todos os 

lugares, em todos os tempos. Por direito positivo entende-se aquele que decorre do 

                                            
18 Sobre jusnaturalismo ver BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola & PASQUINO, Gianfranco. 
Dicionário de Política. Brasília: UNB, 1986. 



 

pacto social a que o homem fora levado a celebrar para viver em coletividade. Não 

obstante, o conceito de direito natural, por assemelhar-se ao senso de justo e 

injusto, ganha espaço entre os teóricos e pensadores tendo por base três vertentes, 

a saber: a revelação divina, o senso moral e a razão humana (BOBBIO et al, 1986). 

No jusnaturalismo o direito é um dado pronto, cujo fundamento pode ser encontrado 

na natureza divina (Deus), na natureza física e social (o universo, aqui se inclui a 

sociedade humana) ou, ainda, na natureza humana (indivíduo).   

 

A certeza de que o homem possui Direito natural, vale dizer, um espaço de 

integridade e de liberdade a ser resguardado e reverenciado pelo próprio Estado, foi 

um dos motivos que fizeram eclodir as revoluções liberais e fundamentaram as 

doutrinas políticas de cunho individualista que enfrentaram a monarquia absoluta.  

 

Essa nova corrente de pensamento, explicativa do direito do homem, buscava no 

próprio homem, e, não apenas na natureza, como fundamentava Aristóteles, 

principal teórico do direito natural da Idade Antiga, a base da liberdade. Ou seja, 

apesar de o direito continuar sendo um dado da natureza, ele passa a ser 

fundamentado na Razão, tem por alicerce regras ou leis essenciais para estabelecer 

a vida harmoniosa em sociedade. Tais leis presentes na natureza dos homens 

necessitam, para se tornarem positivas, passar pelo consentimento e aprovação dos 

indivíduos.  Esse consentimento ocorre a partir da formação de um pacto ou contrato 

social19, que estabelece a organização jurídica e social da vida em sociedade: base 

do consenso que deu origem ao Estado Moderno.  

 
 
 
 
 
 
                                            
19 Por contrato social entenda-se, segundo o pensamento rousseauneano, a organização dos homens 
na sociedade que passa a ser orientada pelo próprio homem; parte de um pacto social que 
estabelece regras, normas e leis positivas (ROUSSEAU, 1999). Para mais esclarecimentos em torno 
da origem do contrato social, conferir: ROUSSEAU, Jean - Jacques. O Contrato Social. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999.  



 

1.4. O Direito e os Jusnaturalistas Hobbes, Locke e Rousseau. 
 

 
O direito entre os jusnaturalistas clássicos20 apresenta interpretações filosóficas 

distintas.  Hobbes (1588-1679) defende que o primeiro direito do indivíduo é o direito 

à vida, de se preservar, de evitar a morte, de ter segurança. No modelo hobbesiano, 

o direito do indivíduo vem antes do Estado. Já o poder é absoluto, indivisível e 

irresistível21. O Estado é compreendido como a união de todos os homens que 

conferem toda força e poder a um único homem ou a uma assembléia de homens; 

sendo que é através do voto que este reduz à sua vontade a de todos; este deve 

submeter-se à vontade e decisões da assembléia ou pessoas jurídicas eleitas. A 

coletividade, assim, unida num só homem, é o próprio Estado, denominado em latim 

Civitas.  

 

O papel do Estado consiste em assegurar a paz e defesa da pessoa. Essa 

autoridade que é dada pelo indivíduo ao Estado lhe confere o uso dos recursos e da 

força para conter os inimigos. O estado de natureza é um estado em guerra 

constante e infindável, uma batalha apresentada como uma guerra de todos contra 

todos (HOBBES, 2003:127). 

 

De acordo com Mondaini (2003:129), 

 

“Não obstante o seu caráter absolutista, o pensamento hobbesiano já 
aponta para uma percepção moderna da relação Estado/sociedade, 
pois situa o primeiro como fruto da vontade racional dos segundos. 
Hobbes localiza-se, assim, dentro daquela tradição do pensamento 
jurídico-político responsável pela edificação ‘de uma estética racional 
separada definitivamente da teologia’ e que se pretendia garantidora 
da ‘universalidade dos princípios da conduta humana’ – o 
jusnaturalismo”. 

 

Hobbes, como teórico do direito natural (jusnaturalista), foi o idealizador do que se 

chama Estado, que nada mais é do que um homem artificial, de dimensões e forças 

maiores do que o homem natural, cuja autoridade está em defender e proteger os 

                                            
20  Base da concepção do Estado moderno.  
21 Em 1671, o filósofo inglês Thomas Hobbes, publicou sua obra - prima Leviatã.  



 

homens em sociedade, ‘’Esta é a geração daquele enorme Leviatã, ou antes – com 

toda reverência – daquele deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, 

nossa paz e defesa “(HOBBES, 2003: 131). 

 

Em Locke (1632-1704), o principal direito é de propriedade, entendida como um bem 

natural, ou seja, estado de natureza; baseia-se num conjunto de trocas econômicas 

na qual participam proprietários e trabalhadores.  Assim, o principal motivo dos 

indivíduos se reunirem em comunidade, aceitando um único representante, é a 

preservação da propriedade22.  

 

Em Locke (2002:22), o poder é limitado, divisível e resistível. Portanto, assevera o 

autor, “entendo por poder político o direito de elaborar as leis, incluindo a pena de 

morte e, portanto, as demais penalidades, e de utilizar a força da comunidade para 

garantir a execução de tais leis e para protegê-las de ofensas externas. E tudo isso 

visando só ao bem da comunidade”.   

 

O estado de natureza do homem decorre do estado total de liberdade em que os 

homens se encontram, sendo este um estado para ordenar-lhes o agir, regular-lhes 

as posses e as pessoas dentro dos limites das leis da natureza.  Estado também de 

igualdade, no qual ninguém é mais do que o outro; na igualdade, qualquer poder e 

jurisdição são iguais para todos. No estado de natureza, um homem consegue poder 

sobre outro; porém não é um poder arbitrário, mas o poder de se defender. Assim,  

 

“O estado natural tem uma lei de natureza para governá-lo, que a todos 
obriga; e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que a 
consultem, por serem iguais e independentes, que nenhum deles deve 
prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses” 
(LOCKE, 2002: 24).   

 

Deste modo, o homem, ao concordar com os outros homens em formar um corpo 

político sob um governo, passa a assumir a obrigação para com os demais membros 

dessa sociedade e de submeter-se às decisões da maioria. Se assim, não ocorrer o 

pacto inicial que o liga à comunidade e o incorpora a esta sociedade, de nada 

                                            
22  Indicamos em Locke o célebre capítulo V do Segundo Tratado sobre o Governo, para melhor 
compreender a definição de propriedade privada como direito “natural” tanto fundado na Razão 
quanto na revelação divina (Op. Cit. Pp 37-50).  



 

significaria. Esse é o único modo de alguém abrir mão de sua liberdade natural e 

assumir os laços da sociedade (LOCKE, 2002). Então, questiona o autor: Por que o 

homem no estado de natureza, tão livre, dono e senhor de sua própria vida e 

posses, abriria mão dessa liberdade? Por que esse homem ficaria sujeito a outros 

homens? A resposta, segundo o autor, é óbvia. Apesar de o homem no estado de 

natureza ter liberdade e posse, ele não consegue conter sozinho as invasões à sua 

propriedade.  Quer dizer, apesar dos privilégios que o estado de natureza dá, os 

homens são induzidos a se associar para se protegerem dos inimigos externos e 

internos.   

 

Entretanto, vale ressaltar que Locke se diferencia de Hobbes quando este insiste 

que não devemos confundir: “estado de natureza” e “estado de guerra”.  Para Locke 

(2002:32), “diferem tanto um do outro como um estado de paz, boa vontade, 

cooperação mútua e preservação, e um estado de inimizade, malícia, violência e 

destruição recíproca”. Porém, se o homem decide sair do estado de natureza, não o 

faz por medo e nem por pressão. Mas, para obter vantagens maiores tanto da 

sociedade civil ou política.  

 

O objetivo primordial do Estado em Locke é a defesa da propriedade. Difere de 

Hobbes, cujo papel fundamental do Estado é assegurar a paz e a defesa do 

indivíduo, sendo a vida o primeiro direito do homem.  Para estabelecer a defesa da 

propriedade, Locke afirma que a sociedade deve criar o poder legislativo, com um ou 

mais representantes, cujas funções e obrigações conferidas pela lei divina (Deus) e 

pela natureza são: 1) governar por meio de leis estabelecidas e promulgadas, 

valendo uma mesma regra para ricos e pobres; 2) tais leis devem ter um único fim, o 

bem do povo; 3) não devem lançar impostos sobre a propriedade do povo sem o 

consentimento deste, dado diretamente ou através dos deputados escolhidos (ibid).  

 

Já para o jusnaturalista Rousseau (1712-1774), a liberdade é o mais fundamental 

direito do homem, por isso é o único que pode dispor dela. A partir do momento em 

que se reconhece que o homem tem direito à vida, à propriedade, à resistência 

contra tirania e opressão, a efetuar transações e a estabelecer contratos e à 

liberdade, faz-se com que o homem deixe de ser homem-súdito do soberano para se 

tornar portador de direitos e, conseqüentemente, ter igualdade civil.  A liberdade, 



 

como direito do homem, incide na política e passa a constituir o Estado de direito, ou 

seja, quando nascem os chamados direitos públicos subjetivos. Para o autor, 

“renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da 

humanidade, e até aos próprios deveres” (1999:15). 

 

O Jusnaturalismo busca na justiça a base de sustentação teórica. O senso de “justo 

e injusto” passa a ser o reflexo de uma realidade mais profunda, com maior precisão 

e clareza e serve para indicar se as ações, as instituições e as leis são boas ou más. 

A questão é se o justo e o injusto possuem uma lógica que constituiria uma espécie 

de código jurídico.  Esse senso de justiça que passa a fazer parte do universo dos 

homens, teoricamente, representa uma ruptura com a vertente do liberalismo 

utilitarista (julga se as leis, ações e as instituições são boas ou más pelo critério de 

felicidade e infelicidade que estas proporcionam aos indivíduos em sociedade). O 

princípio de utilidade (felicidade e infelicidade) é teoricamente aceito pelos 

jusnaturalistas. Mas, segundo esta doutrina, inaplicável na prática 23.   

 

Segundo Rousseau, é a partir de um pacto celebrado entre os homens que surge a 

fonte e origem da justiça. A definição de injustiça seria o romper deste pacto. Tudo 

que não justo é injusto. Sem essas definições, a vida dos homens se encontraria em 

condição natural de guerra (1999).  

 

Porém, para Hobbes, “a natureza da justiça consiste no cumprimento de pactos 

válidos, mas a validade dos pactos só começa com a instituição de um poder civil 

suficiente para obrigar os homens a cumpri-los, e é também só aí que começa a 

haver propriedade” (2003:111). 

 

Para o autor, é o Estado instituído24 que tem o papel de garantir que o pacto 

(contrato) atual seja cumprido, pois, pactuando, o homem não deve se sentir 

obrigado por um pacto anterior ou a qualquer um que contrarie o recente. 

                                            
23 Segundo Vergara (1995), dentre as várias críticas à doutrina utilitarista, as mais importantes são: 1) 
o prazer é entendido como um fenômeno fisiológico; 2) os valores são sagrados e inalienáveis; 3) a 
complexidade excessiva do critério de utilidade e; 4) a impossibilidade de se medir o prazer.  
24 Para Hobbes (2003:132), “Estado instituído é quando uma multidão de pessoas concorda e pactua 
que a qualquer homem ou assembléia de homens a quem seja atribuído pela maioria o direito de 
representar a pessoa de todos eles – ou seja -, de ser seu representante -, todos, sem exceção, tanto 
os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos os atos e 



 

“’ Daí, para que as palavras ‘justo’ e ‘ injusto’ possam ter sentido, é 
necessário alguma espécie de poder coercitivo, capaz de obrigar 
igualmente os homens aos cumprimentos dos pactos, mediante o 
medo de algum castigo que seja superior ao benefício que esperam 
tirar do rompimento do pacto, e capaz de fortalecer aquela propriedade 
que os homens adquirem por contrato mútuo, como recompensa do 
direito universal a que renunciaram” ‘ (HOBBES, 2003:111). 

 

Os liberais salientam a importância da Razão no conhecimento do direito natural. A 

tradição da Igreja não se opõe ao uso da Razão, porém esta deve estar aliada à 

moral e à divindade, pois a razão encontra um limite e, então, torna-se 

imprescindível recorrer à revelação divina (HOBBES, 2003). Portanto, o Direito 

natural seria uma ciência dedutiva, conforme a corrente racionalista do Direito 

natural, e é essa corrente que, no século XVIII, deu origem ao liberalismo não 

utilitarista, mais conhecido como a doutrina dos direitos do homem.  

 

A doutrina dos direitos do homem - liberalismo não utilitarista - admite que o homem 

possui não só deveres, mas também direitos. Esta perspectiva, baseada na 

liberdade, determina que a figura do homem-súdito seja substituída pelo homem de 

direito. Tal fato somente vem a ocorrer quando esse reconhecimento “se amplia da 

esfera das relações econômicas interpessoais para as relações de poder entre 

príncipe e súdito, quando nascem os direitos públicos subjetivos, que se 

caracterizam pelo Estado de direito”. Destarte, é com o surgimento do Estado de 

direito que ocorre a “passagem final do ponto de vista do príncipe para o ponto de 

vista do cidadão” (BOBBIO, 1992:61).  Assim, uma vez estabelecidas as regras para 

que os homens convivam em sociedade - a partir de condições lógicas e 

necessárias e em conformidade com a Natureza (e a Razão) - é possível, segundo 

os racionalistas, que os homens passem a desfrutar de certos direitos e exercer 

certos deveres em prol da comunidade.  

 

Essa concepção de Direito natural - leia-se, um conjunto de direitos e deveres que 

os homens devem respeitar para que a sociedade exista num estado ordenado e 

                                                                                                                                        
decisões desse homem ou assembléia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e 
decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens”. 



 

pacífico - inaugura uma nova fase conhecida como Direito Moderno25. Essa nova 

fase é caracterizada pelas mudanças no interior dos discursos que passam a 

alicerçar a visão de mundo 26. É importante ressaltar que o discurso dos pensadores 

jusnaturalistas possui uma concepção de mundo claramente distinta do discurso dos 

pensadores da Idade Medieval.  

 

No entanto, este início de cidadania liberal foi excludente, diferenciador de “cidadãos 

ativos” e “cidadãos passivos”, “cidadãos proprietários” e “cidadãos não-

proprietários”. Despontava assim uma nova concepção, o liberalismo, e sua defesa 

inexorável dos direitos civis.  

 

Conforme Bobbio (1992:61) argumenta, 

 

“No Estado despótico, os indivíduos singulares só têm deveres e não 
direitos. No Estado absoluto, os indivíduos possuem, em relação ao 
soberano, direitos privados. No Estado de direito, o indivíduo tem, em 
face do Estado, não só direitos privados, mas também direitos 
públicos. O Estado de direito é o Estado dos cidadãos”.  

 

Segundo a doutrina do Direito natural moderno, são três os direitos fundamentais do 

homem: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade27. Originários 

das revoluções burguesas, os Direitos do Homem28 são declarados em 26 de Agosto 

                                            
25 Os direitos são reconhecidos pelo Estado quando é legado ao indivíduo o direito de ser titular sobre 
as coisas, efetuar transações econômicas com outros sujeitos. Pois, se antes estes indivíduos só 
tinham deveres, no Estado absoluto passam a ter direitos privados relacionados com o soberano.  
26 O direito natural tem legitimidade em si, que lhe é outorgada por uma ética superior, e institui limites 
à própria norma estatal. Tal doutrina contrapõe-se a outra corrente filosófica de influência teórica, o 
positivismo jurídico. Por positivismo jurídico entende-se o resultado da concepção do conhecimento 
científico, que evolui a partir da fé romântica e onipotente de que os múltiplos domínios da 
investigação e da ação intelectual pudessem ser regidos por leis naturais, invariáveis, independentes 
da vontade e da ação humana (BOBBIO et alli, 1986).  Segundo a definição kantiana, o direito como 
ciência é “um conjunto de leis susceptíveis de uma legislação exterior e se chama Teoria do Direito, 
ou simplesmente Direito (ius)” (KANT, 1993:44). Na filosofia hegeliana, o domínio do direito é o 
espírito em geral; a sua base, seu ponto de partida está na vontade livre, sendo que a liberdade 
constitui sua substância fundamental (HEGEL, 2000). 
27  O artigo primeiro da Declaração estabelece que “’Os homens nascem livres e iguais em direitos’, 
tais direitos são naturais e imprescritíveis e cabem a toda e qualquer associação política sua defesa e 
conservação. Esses direitos consistem em liberdade, no direito à propriedade, na segurança e na 
resistência à opressão” (ODALIA, 2003:167). 
28 Os Direitos do Homem distinguem-se dos Direitos do Cidadão, dos direitos civis. Marx, ao indagar 
qual o homem que se distingue do cidadão? Responde: simplesmente o membro da sociedade 
burguesa. Por que se chama “o membro da sociedade burguesa de ‘homem’, homem por 
antonomásia, e dá-se a seus direitos o nome de direitos humanos? Como explicar o fato? Pelas 
relações entre o Estado e a sociedade burguesa, pela essência da emancipação política” (MARX, 
1991: 41).   



 

de 1789, tendo como fundamento o reconhecimento da justiça, baseados no 

individualismo da teoria liberal.  

 

O direito à vida na doutrina liberal não utilitarista (Direito natural) deve ser 

interpretado de duas maneiras. A primeira se refere à natureza física do homem. É 

certo que a Natureza (divina) criou o homem para vida e não para a morte, para que 

este vivesse e sobrevivesse. A segunda diz respeito ao fato de o homem viver em 

sociedade. Para efetivar esse direito, torna-se necessário que a sociedade seja 

baseada num estado de paz e ordem (VERGARA, 1995).  O direito à vida está 

fundamentado no pressuposto de que a vida é um bem de todas as pessoas, de 

todas as idades e de todas as partes. Mesmo o homem que nasceu sob a condição 

de escravo, tem o direito à vida. Nenhuma vida humana é melhor do que a outra. Ao 

cometer um delito por desagravo, odiosidade ou para conseguir um lucro maior, o 

homem está praticando uma ação imoral, está atentando contra o bem maior, a vida, 

a que qualquer outro se equipara. 

 

O direito à liberdade parte do axioma que os homens nascem livres e iguais em 

direitos. Segundo Hobbes (2003:158), 

 

“A liberdade significa, em sentido próprio, a ausência de oposição 
entendendo por oposição os impedimentos externos do movimento. 
Não se aplica menos às criaturas irracionais e inanimadas do que às 
racionais. Não tem liberdade de ir mais além de tudo o que estiver 
amarrado ou envolvido de modo a não poder mover-se senão dentro 
de um espaço, sendo este espaço determinado pela oposição de 
algum corpo externo”. 

 

Para o autor, um homem livre é “aquele que não é impedido de fazer o que tem 

vontade de fazer, naquilo que é capaz de fazer” (p. 158). O direito à liberdade se dá 

a partir do processo de busca da razão. O instrumento de decodificação desse 

processo está nos novos discursos, principalmente, na formalidade e aplicabilidade 

da lei, na ética e na cultura, que passam a mediar a ação política do homem 

burguês.  

 

 As mudanças nos discursos baseados na ética e na cultura resultam da nova visão 

de mundo e na forma de conhecer dos homens, ou seja, das relações sociais 



 

construídas que irão influenciar novos valores e comportamentos.  Nestes termos, o 

homem passa a ter liberdade quando esta é regulada por lei, expressão da vontade 

geral, base fundante do contrato social (segundo a teoria rousseauneana, quando 

cada indivíduo passa a fazer parte do corpo político).    

 

Tal fato modifica a forma de compreender a vida, que passa a ser vista não como 

um dom da natureza, mas um resultado do convívio em sociedade. A ordem social é 

um direito que não vem da natureza, e, sim, de convenções. Essas convenções 

fazem com que os bens deixem de ser uma posse e se tornem propriedades; fazem 

com que os indivíduos percam sua liberdade infinita, portanto, aparente e ilusória, 

sendo conduzidos para liberdade regulada vista como segura 29. A lei que 

estabelece direitos e deveres se aplica a todos. Assim, temos uma inversão na 

relação entre o Estado e o indivíduo, que inverte também a relação tradicional entre 

direito e dever. Em relação aos indivíduos, os direitos vêm primeiro, os deveres, 

depois; em relação ao Estado, primeiro vêm os deveres, em seguida, os direitos 

(BOBBIO, 1992). 

 

As leis civis, para Hobbes, são aquelas que: “os homens são obrigados a respeitar, 

não por serem membros deste ou daquele Estado em particular, mas por 

pertencerem a um Estado” (2003:196). As leis civis de caráter geral devem ser de 

conhecimento de todos que vivem em sociedade; apenas aos estudiosos e 

legisladores cabe o conhecimento das leis particulares.  Ainda, para o autor, a 

definição de lei civil nada tem de novo, uma vez que entende que: “A lei é, para todo 

súdito, constituída por aquelas regras que o Estado lhe impõe, oralmente ou por 

inscrito, ou por outro sinal suficiente de sua vontade, para usar como critério de 

distinção entre o bem e o mal, quer dizer, do que é contrário ou não ao sistema” (p. 

197).  

 

De acordo com Delacampagne (2001:95), Hobbes é indiferente à questão clássica 

do melhor regime político, “’só pensa em legitimar o ‘despotismo’ de um gênero 
                                            
29 Com a Declaração dos Direitos do Homem (1789) surgem os direitos civis - chamados de Direitos 
de Primeira Geração pelos quais o homem é compreendido essencialmente como cidadão, cuja 
liberdade está garantida, compreendendo liberdade como “direito de fazer tudo que não prejudique os 
outros". Nos artigos 7 e 9, a liberdade é mais bem definida – liberdade da pessoa, liberdade 
individual.  
 



 

novo. Um despotismo que não seria de um homem, nem de vários”. Para Hobbes, 

assegura o autor, é exclusivamente a lei, e meramente a lei, ou melhor, o corpo 

eleito, na figura do soberano ou representante, que dita a lei e a faz respeitar por 

todos os súbitos, que realmente importa a esse jusnaturalista.  

 

Enfim, para o pensamento liberal, o direito à propriedade é um dos Direitos naturais 

mais importantes, base do pensamento liberal econômico, e tem como ponto de 

partida o direito à vida. Se o homem tem o direito a viver, segue o direito a fazer tudo 

que seja necessário para sobreviver; porém, para viver, ele precisa consumir 

alimentos e objetos. Esse raciocínio está baseado no fato de ser o homem 

(proprietário) que tem o direito de usufruir a colheita que semeou, da caça que 

caçou, da pesca que pescou, além disso, oferecer este objeto como presente ou 

trocar esses objetos entre si.  Esta condição de direito à propriedade é necessária 

para a existência pacífica e ordeira da sociedade (VERGARRA, 1995: 68-71). 

 
 
1.5. A Crítica de Marx à Declaração Universal dos Direitos dos 
Homens. 
 

 
Para a teoria marxiana, antagônica ao pensamento liberal, o direito começa pela 

existência imediata da posse (entendida como propriedade). Marx critica o direito 

humano de propriedade, entendido como o direito de usufruir a riqueza posta na 

natureza, de acordo com sua vontade, sem atender aos demais homens, motivado 

pelo interesse pessoal, ou seja, uma relação de posse baseada na afinidade entre 

pessoas proprietárias. Na teoria de Marx, o direito é compreendido como privilégio 

individual na sociedade capitalista, mediante a existência de infinitas modalidades de 

meios de apropriação, gerados pelo modo de acumulação burguês.   

 

De acordo com Marx (1991:99), 

 

“O Estado moderno não se baseia, como entende a Crítica, na 
sociedade de privilégios, mas na sociedade dos privilégios abolidos e 



 

dissolvidos, na sociedade burguesa desenvolvida, na qual se deixa o 
elemento vital em liberdade, ao contrário do que ocorria na sociedade 
dos privilégios, onde se encontravam ainda politicamente vinculados”.  
 

Consideramos que os estudos de Marx são importantes para a compreensão crítica 

da formação do homem burguês, desde a revisão crítica da filosofia de Hegel 30 até 

os volumes do Capital.  A teoria marxiana define que o modo de produção da vida 

material institui o processo geral de vida social, político e espiritual. Ou seja, o 

indivíduo produzindo em sociedade, portanto, produção socialmente determinada31.  

No seu texto intitulado Para a Crítica da Economia Política, publicado em 1857, no 

Prefácio, MARX (1999:52) define: 

 

“Em certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas 
materiais da sociedade entram em contradição com as relações de 
produção existentes ou, o que nada mais é do que a sua expressão 
jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais aquelas que 
até então se tinham movido”.  

 

Esta definição é importante para compreendermos que a totalidade dessas relações 

de produção configura a estrutura econômica da sociedade, alicerce sobre o qual se 

ergue um arcabouço jurídico e político. São essas relações de produção 

historicamente determinadas e as relações sociais estabelecidas entre homens que 

daí decorrem, na sua universalidade e singularidade, que passam a influenciar os 

artigos que compõem a Declaração dos Direitos do Homem. É o seu caráter 

particular e universal que transforma o homem comum em cidadão, cujos direitos 

civis são garantidos por lei.  

 

                                            
30 Marx (1991:51) afirma que, na revisão crítica da filosofia do direito de Hegel que consta dos Anais 
Franco-Alemães (Paris, 1844), chegou às seguintes conclusões: “relações jurídicas, tais como forma 
de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do chamado 
desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo contrário, elas se enraízam nas relações 
materiais da vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de ‘sociedade civil’ [bürgerliche 
Gesellschaft], seguindo os ingleses e franceses do século XVIII; mas que a anatomia da sociedade 
burguesa [bürgerliche Gesellschaft] deve ser procurada na Economia Política”‘ .   
31 É importante esclarecer que o conceito de sociedade civil de Hegel difere do de Marx. Para Hegel a 
sociedade civil é o campo onde indivíduos (pessoas privadas) buscam suas realizações.  Marx 
(1999:51-54), ao contrário, diferencia a compreensão hegeliana de sua própria. Na teoria marxiana, o 
termo corresponde ao campo onde surgem as relações materiais da vida. Constitui a base da 
formação social, do Estado, das relações jurídicas e da realidade histórica da sociedade burguesa. 



 

Desta maneira, mais um novo período da história32 se inicia 33. Segundo Odalia 

(2003:168), 

“Foram estes 17 artigos, nascidos de uma revolta popular sangrenta, 
que incendiaram a imaginação dos europeus, fossem eles pobres ou 
ricos, ignorantes ou intelectuais, trazendo consigo manifestações de 
júbilo em prosa ou em verso, nas artes plásticas, no teatro e música”.  

 

Ressaltamos que, nesse novo período da história, teve início o socialismo, cujos 

precursores se movimentaram em direção contrária aos ideais do liberalismo. Os 

liberais se preocupavam com a movimentação das massas, para eles excessiva, e 

insistiam na moderação. Konder (2003:171) afirma que “mesmo num quadro 

caracterizado pela fraqueza do movimento operário nascente, Owen, Saint-Simon e 

Fourier expressavam os anseios igualitários, ainda confusos, da massa dos 

trabalhadores pobres”. Entretanto, havia um entendimento entre os liberais que, para 

preservar a liberdade, era preciso combater os avanços na luta pela igualdade. 

 

Vejamos então a fundamentação crítica de Marx à Declaração de 1789 34. Para o 

autor, a crítica se fundamenta na concepção individualista de homem como membro 

da sociedade burguesa. O homem não é o homem abstrato e universal, pelo 

contrário, é o homem individual burguês (egoísta) separado dos outros homens. 

Marx desenvolve uma compreensão crítica do homem como Ser social, 

                                            
32 De acordo com Konder (2003:179), na teoria marxiana a concepção de história é compreendida 
“como um movimento em que os homens enfrentam os desafios legados pelas gerações anteriores, 
se empenham em desenvolver as forças produtivas e, divididos em classes sociais antagônicas, são 
pressionados no sentido de modificar as relações de produção”. 
33 De acordo com Odalia (2003:167), “A Declaração não se restringe a assegurar os direitos civis do 
cidadão, ela estabelece também seus limites. Se ao cidadão é assegurado o direito de falar e 
escrever, imprimir e publicar, não lhe cabe o direito de ofender ou desobedecer ao que lhe é 
normatizado pela lei. E esta é, sem dúvida, uma restrição bastante ponderável, pois coloca a lei 
acima dos direitos de cidadania, tão recentemente alcançados”. 
34  Marx (1991), no seu livro A Questão Judaica, desenvolve um diálogo (Crítica) com Bruno Bauer 
(1843) sobre a emancipação (civil e política) dos judeus alemães.  Este texto traz para o centro do 
debate (crítica) a noção de cidadão, o papel do Estado frente à religião e analisa a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1791 (na qual no art. 10, declara que: a todos é assegurada a 
liberdade de praticar o culto religioso a que se encontre vinculado), a Declaração dos Direitos do 
Homem de 1795 (no seu art. 7, também declara sobre o livre exercício dos cultos), a Constituição da 
Pensilvânia ( o art 9 § 3°, diz que: Todo os homens receberam da natureza o direito imprescritível de 
adorar o Todo Poderoso segundo os ditames de sua consciência; ninguém pode, legalmente, ser 
obrigado a praticar, instituir ou sustentar qualquer culto religioso contra sua vontade), a Constituição 
de New – Hampshire ( nos Arts. 5 e 6: declara que entre os direitos naturais, alguns são alienáveis 
por si mesmo, já que não podem ser substituídos por outros. Entre eles, figuram os direitos de 
consciência) e a Constituição de 1793 (considerada a declaração mais radical das Constituições), que 
no seu Artigo 2º, afirma: estes direitos, etc [os direitos naturais e imprescritíveis]  são: a igualdade, a 
liberdade, a segurança e a propriedade).  Para mais esclarecimentos, sugerimos ao leitor recorrer à 
obra citada do autor neste estudo. 



 

particularizando-o como sujeito da práxis, ou seja, desenvolve uma concepção de 

homem entendido como sujeito de uma atividade teleológica, pela qual ele 

transforma o mundo e si mesmo. Não é a consciência do homem que determina o 

ser, pelo contrário, é o ser social que determina a consciência. Desta forma, 

compreende que o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade, assim com as leis 

que expressam as contradições da vida material, são resultantes das determinações 

econômicas, sociais e políticas, construtos das sociedades burguesas 

historicamente construídas. 

 

Entretanto, para o autor, nenhum dos chamados direitos humanos supera o 

egotismo do homem, do homem burguês, ou seja, do homem individual voltado para 

seus próprios interesses; separado da coletividade. Argumenta Marx (1991:44-45), 

 

 “Longe de conceber o homem como ser genérico, estes direitos, pelo 
contrário, fazem da própria vida genérica, da sociedade, um marco 
exterior aos indivíduos, uma limitação de sua independência primitiva. 
O único nexo que os mantém em coesão é a necessidade natural de 
suas propriedades e de suas individualidades egoístas”.  
 

Neste sentido, os direitos de igualdade, liberdade, segurança e propriedade, nada 

mais são do que expressões materiais da vida burguesa. Para colocar em outros 

termos, são os direitos universais do homem individual burguês. O direito à 

liberdade, na Declaração dos Direitos do Homem, é a noção de liberdade baseada 

na sociedade burguesa, por conseguinte o direito está baseado no afastamento 

entre os homens, na limitação da liberdade conquistada, ou seja, “na separação do 

homem em relação ao seu semelhante. A liberdade é o direito a esta dissolução, o 

direito do indivíduo limitado, limitado a si mesmo”. O privilégio é substituído pelo 

direito (ibid. p 42).  

 
 
 
 
 
 



 

1.6. O Princípio da Universalidade dos Direitos dos Homens. 
 

 
Liberdade, igualdade e fraternidade, são direitos conquistados na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, que têm seu apogeu na Revolução Francesa e na 

Americana. A primeira característica que diferencia a Declaração dos Direitos do 

Homem Francesa da Americana é o fato de a primeira aspirar ser universal, ou 

melhor, ser uma declaração dos direitos de todos os homens. Seu objetivo é ser 

uma declaração que alcance toda a humanidade, é o seu caráter universal que 

“sensibiliza seus beneficiados e faz tremer, em contrapartida em toda a Europa, as 

monarquias que circundavam a França” (ODALIA, 2003:164).  

 

A Constituição de 1791, para satisfazer aos pobres, dispunha que é preciso ser 

construído e aparelhado “um estabelecimento geral de assistência pública para criar 

crianças abandonadas, aliviar os pobres enfermos e prover trabalho para os pobres 

saudáveis que forem incapazes de consegui-lo por si mesmos” (SINGER, 2003:212). 

Determinava, também, em outro artigo, a instituição de “um sistema de instrução 

pública comum a todos os cidadãos, gratuito com respeito àquelas partes do ensino 

que são indispensáveis a todos os homens” (p.213). 

 

Assim, surgem os primeiros passos para universalizar os direitos do homem. 

Entretanto, se por um lado é a partir da assistência pública a todos os indivíduos que 

o direito vai se expandindo, por outro, os constituintes buscavam meios para reduzir 

a mendicância, uma vez que achavam “indispensável à ‘ verdadeira prosperidade 

nacional’ que sempre haja um número substancial de homens em busca de quem 

queira empregá-los, pois a inefável mão invisível garante a qualquer um que queira 

trabalhar algum emprego, ainda que mal ou insuficientemente pago” (SADER, 

2003:214). 

 

Marx (1991: 45), ao criticar a Declaração de 1791, afirma que a igualdade é a 

capacidade perfilhada a todos de possuir e desfrutar egoisticamente do direito de 

propriedade, portanto é 

 



 

 “Um pouco estranho que um povo que começa precisamente a 
libertar-se, que começa a derrubar as barreiras entre os distintos 
membros que o compõe, a criar uma consciência política, que este 
povo proclame solenemente a legitimidade do homem egoísta, 
dissociado de seus semelhantes e da comunidade”.  

 

No dizer de Singer (2003), a Declaração de 1789 avançou ao introduzir nos núcleos 

doutrinários o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à segurança (leiam-se 

direitos fundados com base no jusnaturalismo), inclusive, o senso de justiça e 

igualdade. Porém, a Declaração de 1791, com relação aos direitos civis e políticos, 

não foi generosa com os cidadãos, pois distinguia cidadãos ativos, com todos os 

direitos, e passivos, com direitos legais e humanos, mas não políticos35 

 

O processo de universalização dos direitos presentes na Declaração tende a difundir 

um arquétipo único. A universalidade exige que se compartilhe, no sentido da 

palavra, o direito para todos os homens.  A expansão dos direitos de cidadania36 

ocorre a partir da interação entre as diversas sociedades com culturas distintas, ao 

adotarem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 como “bem 

comum” à humanidade. 

 

A universalidade dos direitos, em outras palavras, ocorreu com o desenvolvimento 

do capitalismo. Essa universalidade dá-se, primeiramente, nos chamados direitos de 

primeira geração que também são os chamados direitos civis e políticos, ou seja, 

afirmados como direitos do indivíduo contra o poder do Estado absolutista e 

surgiram nos séculos XVIII e XIX, respectivamente.  

 

A ampliação dos direitos civis do homem ocorreu, a partir da segunda guerra, 

fundamentalmente, em dois sentidos: o primeiro, na direção da sua universalização, 

e o outro, na sua propagação.  A universalização tem como ponto de partida a 
                                            
35 A Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, instituiu que os direitos 
políticos e civis fazem parte dos preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta, em 
seu Artigo III, determina: “Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança”. No Artigo 
XVII, temos no § 1º : “Todo o homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros”. No 
§2º: “Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade”. Ver em DALLARI, Dalmo de Abreu. 
Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2001. Pp. 72-77. 
36 Segundo Barbalet (1989:12), “A cidadania pode ser descrita como participação numa comunidade 
ou como membro dela. Tipos diferentes de comunidade política dão origem a diferentes formas de 
cidadania. Estes simples princípios foram anunciados há quase dois mil e quinhentos anos no terceiro 
livro da obra de Aristóteles. A principal diferença entre a cidadania nas cidades gregas e no moderno 
Estado democrático é a extensão do âmbito da comunidade política em cada um deles”. 



 

transformação do direito das “gentes”, como ficou conhecido, durante séculos, em 

direitos dos “indivíduos”, dos indivíduos singulares, os quais, ao conquistarem o 

direito de argüir o seu próprio Estado, se transformam de cidadãos de um Estado 

particular em cidadãos do mundo (BOBBIO, 1992: 68). 

 

Como fenômeno social, podemos considerar que é a partir da origem social dos 

direitos civis, ou melhor, é a partir da análise do processo histórico das 

transformações societárias e o aparecimento de novos sujeitos políticos de direitos 

que teremos a base para entender a relação entre o Estado e a sociedade civil.  

 

A universalização ou expansão ocorreu de três maneiras: primeiro, porque aumentou 

a quantidade de bens considerados merecedores de tutela (passagem dos direitos 

de liberdade para os direitos políticos e sociais que requer a intervenção direta do 

Estado); segundo, porque foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a 

sujeitos diversos do homem (consideração do indivíduo como pessoa para sujeitos 

diferentes do indivíduo, como a família, as minorias étnicas e religiosas, toda a 

humanidade em seu conjunto); terceiro, porque o próprio homem não é mais 

considerado como um ente genérico, ou homem abstrato, mas visto na sua 

especificidade ou concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, 

como criança, velho, doente (ultrapassagem do homem como homem para o homem 

específico).  

 

Nestes termos, o homem é visto na diversidade, com base em diversos critérios de 

diferenciação, tais como: sexo, idade, classe social, condição física, entre outros. 

Cada sujeito revela sua diferença entre iguais; o que requer tratamento e proteção 

desiguais entre iguais (BOBBIO, 1992). 

 

Ressaltamos que o processo de universalização traz uma interdependência: o 

reconhecimento de novos direitos de (em que ‘de’ indica o sujeito), implica quase 

sempre o aumento de direito a (em que “a” indica o objeto a que se tem direito).  

 

De acordo com Barbalet (1989:13), universalização da cidadania no Estado moderno 

é “ao mesmo tempo a marca do contraste das suas realizações e a base das suas 

limitações. A generalização da cidadania moderna através da estrutura social 



 

significa que todas as pessoas, como cidadãos, são iguais perante a lei e que, 

portanto, nenhuma pessoa ou grupo é legalmente privilegiado”.  Destarte, a 

concessão da cidadania, indo além da divisão social, parece significar a 

possibilidade prática (real) de indivíduos exercerem direitos legalmente instituídos, o 

que os torna cidadãos, possuidores de status quo.   

 

Porém, com relação à impossibilidade do exercício (real) da cidadania para aqueles 

que são desfavorecidos ou estão fora do sistema de status de cidadão, ocorre 

quando não podem usufruir, na prática, dos direitos de cidadania que legalmente 

possuem. Esta impossibilidade é dupla, no sentido de usufruto do direito e no 

aspecto do pertencimento como membro da sociedade a qual faz parte. 

 
 
1.7. A Cidadania Liberal e a Universalidade dos Direitos Humanos. 
 

 
O termo “Direitos Humanos” nos dá a entender, essencialmente, a noção de que 

todos os possuem.  Deste modo, são considerados universais porque envolvem 

todos os indivíduos, em todos os lugares do mundo; além de serem iguais para 

todos, uma vez que ninguém é mais ou menos humano do que o outro; e, por isso, 

todos necessitam ter os mesmos direitos. Além disso, são considerados inalienáveis, 

pois como nenhuma pessoa pode deixar de ser humana ou tornar-se mais ou menos 

humana, também não pode perder estes direitos. 

 

A universalidade dos direitos do homem não expressa uma destruição das culturas 

para a criação de uma cultura única. Os instrumentos institucionais a serem criados 

requerem adaptações e diferentes interpretações por espaço territorial e soberania 

nacional. A justificativa do rápido crescimento econômico a ser alcançado por países 

mediante a exploração da classe trabalhadora e a opressão de direitos da população 

em geral, deve ser analisada, ainda, com um olhar crítico; substancialmente, o 

crescimento econômico trouxe alguma melhoria na qualidade de vida da classe 

trabalhadora, mas também aumentou o desemprego, a desigualdade social e a 

concentração da riqueza. 



 

 

No processo de universalização dos direitos do homem37, a igualdade e a diferença 

são princípios relevantes para o reconhecimento de novos sujeitos - antes da 

Declaração eram indivíduos incógnitos - que passam a ser reconhecidos como 

cidadãos38, conceito importante no momento da expansão dos direitos sociais.  Esse 

processo decorre da mobilização e organização de sujeitos políticos, no mundo 

ocidental, por melhores condições de trabalho, ao se considerarem explorados pelo 

capital e acabando por estabelecer novas formas de sociabilidade na luta por 

direitos. 

 

Portanto, entendemos por cidadania liberal um conjunto de direitos resultante da 

ação coletiva dos sujeitos políticos, não se caracterizando apenas como um conjunto 

de direitos formais, mas, como resultante da luta das classes subalternizadas pelo 

reconhecimento enquanto classe - detentora da força de trabalho – no contexto das 

contradições sociais e econômicas próprias das sociedades burguesas.  

 

A cidadania, presente desde a polis grega até o Estado contemporâneo, seja através 

de suas normas de condutas com direitos e deveres até as Constituições e leis 

complementares, pode ser considerada um avanço em termos históricos, na 

evolução dos Direitos do Homem. Porém, entendemos que esse conceito, desde a 

sua origem39, escamoteia a desigualdade econômica entre os cidadãos e, 

conseqüentemente, as desigualdades sociais existentes entre as classes. 

 

Compreendemos que a busca pela cidadania surge do egotismo do homem 

enquanto membro da sociedade burguesa. A origem da cidadania liberal tem suas 

bases na defesa do direito à vida, à liberdade individual, à segurança, cujo objetivo 
                                            
37 O maior argumento contra o universalismo dos direitos humanos é a tentativa do imperialismo do 
ocidente contra o resto mundo. Aqui, vale lembrar as culturas islâmica e asiática, por exemplo, com 
relação às mulheres e à religião. O relativismo cultural desenvolve várias discussões sobre o tema. 
 
38 As Declarações de Direitos que ocorreram no âmbito internacional, nas últimas décadas do século 
XX, avançaram em relação à universalidade dos direitos sociais. Em 1952, foi criada a Convenção 
sobre os Direitos Políticos da Mulher; em 1959, a Declaração da Criança; em 1971, a Declaração dos 
Direitos dos Deficientes Mentais e em 1975 temos a Declaração dos Deficientes Físicos. É importante 
ressalta que no dia 03 de dezembro de 1982 foi realizada em Viena a primeira Assembléia Mundial, 
organizada pela Organização das Nações Unidas – ONU, em defesa dos direitos da terceira idade 
(SINGER, 2003).  
39 Para Aristóteles, cidadania era status e estava limitado aos autênticos participantes nas 
deliberações e no exercício do poder, privilegiava-se o grupo dirigente da cidade-estado. 



 

era a preservação da propriedade privada. Dentre a evolução de suas funções nas 

sociedades burguesas podemos destacar a garantia da reprodução da força de 

trabalho e das relações de produção.  

 

Ao analisar, na Declaração dos Direitos do Homem de 1795, o direito à segurança, 

Marx (1991:44/45) afirma que este é a preservação do egoísmo do homem burguês. 

Ou seja, para o autor, o direito à segurança está baseado no conceito da sociedade 

burguesa, o conceito de polícia, segundo o qual toda sociedade somente existe para 

garantir a cada um dos seus membros a conservação da pessoa. Sociedade em que 

o homem torna-se cada vez mais individualista, usando da força e da coerção para 

se proteger, para manter sua integridade, seus direitos e sua propriedade privada.   

 

Para Marx (1991:45), este fato torna-se ainda mais estranho, quando 

 

 “Verificamos que os emancipadores políticos rebaixam até mesmo a 
cidadania, a comunidade política ao papel de simples meio para a 
conservação dos chamados direitos humanos; que, por conseguinte, o 
citoyen [cidadão] é declarado servo do homme  [homem] egoísta; 
degrada-se a esfera comunitária em que atua o homem em detrimento 
da esfera em que o homem atua como ser parcial; que, finalmente, não 
se considera como homem verdadeiro e autêntico o homem enquanto 
cidadão, senão enquanto burguês”. 
  

 

A cidadania liberal, a nosso ver, consiste em direitos e deveres formais dos 

indivíduos em relação ao Estado. Na atualidade, nas sociedades capitalistas, alguns 

direitos de cidadania estão assentados apenas na esfera da legalidade, por vezes, 

não são efetivados de fato. Entendemos que o distanciamento entre a formalidade 

jurídica e a efetivação dos direitos demonstra a contradição existente nas relações 

sociais dessas sociedades. 

  

É importante lembrar o valor da cidadania liberal como estratégia das classes 

subalternizadas, que, na organização e mobilização na luta pela expansão e 

incorporação de direitos, tendem a criar uma consciência crítica e de luta pela 

hegemonia de classe.   



 

Barbalet (1989:14), ao analisar a cidadania no pensamento de Marx40, afirma que, 

para este autor, os “limites à cidadania surgida por transformação política podem ser 

ultrapassados apenas através de uma revolução social em que a base de classe das 

desigualdades de condições sociais e de poder seja destruída”. 

 

Assim, ao desvendarmos a cidadania no capitalismo atual, iremos compreendê-la 

não apenas como um instrumento de dominação ideológica, mas também como 

mecanismo que traz em si a luta pela hegemonia nas classes sociais distintas, 

portanto, um mecanismo repleto de contradição. Entendemos que a contradição 

surge como elemento central para compreender os direitos sociais de cidadania na 

sociedade contemporânea em que a propriedade privada e a posse dos meios de 

produção são princípios norteadores dessa sociedade. Em última instância, é o 

ocultamento das contradições que permite ao capitalismo reproduzir na classe 

subalternizada a sua coerção.   

 

Neste sentido, é importante resgatar, na concepção de cidadania, o pensamento de 

Marshall, sociólogo liberal contemporâneo de grande projeção na academia. Antes, 

devemos situar o leitor na sua obra, Cidadania e Classe Social, datada de 1950.  

Sua questão central consiste em desvendar como princípios opostos - a cidadania 

baseada na igualdade e o sistema capitalista na desigualdade - podem florescer e 

desenvolver-se, lado a lado, num mesmo lugar.  O que fez com que eles se 

reconciliassem e se tornassem, ao menos por algum tempo, aliados ao invés de 

antagonistas? Como, no século XX, a cidadania e o sistema capitalista se 

relacionam? Para responder aos seus questionamentos estuda a cidadania na 

Inglaterra do pós-guerra, ou seja, desde o aparecimento da cidadania até o fim do 

século XIX; discute  o impacto da cidadania sobre as classes e analisa os direitos 

sociais no século XX.  

 

Seu estudo reflete, ainda, sobre o aparecimento do Estado social ou do Estado-

nação em termos da evolução histórica do capitalismo. De um modo geral, este 

autor afirma que, à medida que a sociedade capitalista evolui como sistema social e 

a divisão de classes se desenvolve dentro dele, também  evolui o conceito de 

                                            
40 Barbalet se refere à obra de Marx “A Questão Judaica”, originalmente escrita em 1843, já citada 
neste estudo. 



 

cidadania, que passa de um sistema de normas de condutas para um sistema de 

direitos existentes a partir de  relações antagônicas. 

 

A concepção de cidadania marshalliana é convencional. Resulta da condição de 

status atribuída a um membro da comunidade. Para o autor, as sociedades 

diferentes atribuirão direitos e deveres diferentes ao status de cidadão, pois “a 

cidadania é um status concedido àqueles que são membros de uma comunidade. 

Todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos direitos e 

obrigações pertinentes ao status” (MARSHALL, 1967: 76).  

 

Marshall define o conceito de cidadania liberal em três elementos: o civil, o político e 

o social.  O autor faz uma análise extensiva sobre o surgimento da cidadania até o 

fim do século XIX.  Considera que o desenvolvimento da cidadania pouco influencia 

diretamente sobre a desigualdade social. Afirma que os direitos civis deram poderes 

legais cujo uso foi drasticamente prejudicado pelo preconceito e falta de 

oportunidade econômica. Os direitos políticos deram poder que demandava 

experiência, organização e mudanças no plano das funções estatais. Os direitos 

sociais compreendiam um mínimo e não faziam parte do conceito de cidadania. As 

ações eram tentativas voluntárias e legais, cujo interesse era reduzir as restrições 

sociais oriundas da pobreza, sem alterar a desigualdade econômica entre as classes 

sociais.  

 

Assim sendo, classe social é definida em Marshall (1967:76-7) como: 

 

 “Uma instituição em seu próprio direito, e a estrutura total tem a 
qualidade de um plano no sentido de que se lhe atribuem um 
significado e uma finalidade e é aceito como uma ordem natural. A 
civilização em cada nível é uma expressão desse significado e dessa 
ordem natural, e as diferenças entre os níveis sociais não equivalem a 
diferenças de padrão de vida, porque não há nenhum padrão comum 
pelo qual aquelas podem ser medidas. Nem há direitos – ao menos de 
alguma significância – compartilhados por todos”.  

 

De acordo com Barbalet (1989), a compreensão geral de cidadania de Marshall é 

inteiramente convencional. Diz Marshall, “em primeiro lugar, a cidadania é um status 

adstrito à condição de pleno membro de uma comunidade, e em segundo, que quem 



 

possuir este goza de status de igualdade no que diz respeito aos direitos e deveres 

que lhe são associados” (p.18). Os elementos de cidadania definidos pelo autor são 

conjuntos específicos de direitos e de instituições sociais, através dos quais tais 

direitos são exercidos. Considera, ainda, que o status de qualidade de membro de 

uma comunidade é, preponderantemente, uma questão econômica e política.  

 

Na obra de Marshall, afirma Barbalet (1989:24), o destaque são os diferentes 

elementos de cidadania (civil, político e social), que podem ou não estar presentes 

em qualquer cidadania. Estes são analisados em perspectivas distintas, tanto de 

bases institucionais quanto de formação histórica. Este autor vê o desenvolvimento 

da cidadania e do sistema de classes em termos de interação entre eles. Através da 

sua relação antagônica, a cidadania e a desigualdade se modificam mutuamente, 

reconhece o impacto da cidadania sobre alguns aspectos da desigualdade, porém 

sem modificá-la. Afirma que alguns desses impactos atuam no ressentimento e 

fidelidade de classe, que, possivelmente, atuam na incidência do conflito. 

 

Compreendemos que a universalidade dos direitos humanos se contrapõe à 

universalização das chamadas injustiças, que podem ser entendidas como aqueles 

atos que não devem ser praticados contra um outro ser humano; estes atos são 

cometidos por toda parte e identificados como degradantes e condenáveis em 

qualquer sociedade.  

 

A universalidade dos direitos humanos consiste em repensar as relações 

econômicas, políticas e sociais postas na ordem societária vigente. Para tal, é 

preciso construir e consolidar um Estado social democrático de direito, que busque o 

diálogo multicultural no respeito às diferenças entre povos e gêneros e, sobretudo, 

reconheça a existência de conflitos sociais e exploração econômica de uma classe 

sobre a outra, por conseguinte, todas as outras relações que daí emanam. 

 
 
 
 
 



 

1.8. A Luta da Classe Trabalhadora pelos Direitos Sociais. 
 

 

Os direitos do homem se modificaram ao longo dos tempos e das condições 

históricas, portanto o processo de construção do direito ocorre de modo conflitivo e 

depende da correlação de forças existente e presente na sociedade.  

 

Nestes termos, vale lembrar que desenvolvimento e universalização dos direitos 

sociais se dá, concomitantemente, com o movimento de luta pela construção da 

cidadania. Antes do século XVIII, a cidadania era prerrogativa de poucos e se 

revestia de caráter aristocrático, excluindo as classes subalternas de direitos 

políticos e sociais. Um novo período, no final do século XIX, se inicia para os direitos 

de segunda geração, com o advento da produção em série, da expansão do 

mercado interno, da crescente expansão da indústria e da organização do 

movimento operário.   

 

A expressão “direitos sociais” é utilizada para dar conta da expansão dos direitos de 

segunda geração, implica ao mesmo tempo uma modificação na maneira de 

conceber o indivíduo como sujeito político e cidadão de direitos, mas, 

principalmente, supõe compreender o papel do Estado no campo dos deveres.  

Quanto a seu objeto, o direito é chamado de social porque seu portador não é o 

homem enquanto encarnação da natureza humana intemporal, mas o indivíduo tal 

como o fazem as múltiplas relações sociais nas quais ele se acha inserido. 

 

De acordo com Singer (2003:193), 

 

“Nos três séculos que antecederam a primeira Revolução Industrial 
houve, na Europa ocidental, um grande desenvolvimento do comércio 
internacional, da economia de mercado e, dentro desta, do capitalismo 
manufatureiro. Esse processo teve início nos Países Baixos e depois 
se alastrou a outros países europeus”. 

 

Essa mudança trouxe muitos contrastes no desenvolvimento, em alguns países, do 

crescimento da riqueza e das cidades, bem como a expansão, dentro dos limites, de 

alguns estratos sociais da sociedade, dentre os quais, mercadores, armadores, 



 

banqueiros, fabricantes de navios, munição e armamentos, entre outros. E, ao 

mesmo tempo, o empobrecimento de outros segmentos sociais.  

 

 Assim, “A falta de trabalho se generaliza na Europa ocidental, a partir do século XVI, 

em parte por causa da instabilidade nos novos mercados que a colonização das 

Américas e da África e porções crescentes da Ásia e da Oceania expandia” 

(SINGER, 2003:193).  

 

Várias tentativas foram utilizadas para resolver o problema dos sem-trabalho. Em 

1601, na Inglaterra, sob o auspício do reinado de Elizabeth I, foram criadas e 

adotadas as Leis dos Pobres, que tornavam as paróquias responsáveis pelos 

sustentos dos “seus” pobres.   Outra lei inglesa marcava com a letra “R” os 

indivíduos em situação de mendicância, e punia-os com morte, em caso de 

reincidência. Ao mesmo tempo, a mesma lei procurava oferecer trabalho aos 

despossuídos, ofertando-lhes um estoque de matéria-prima para produção, para 

gerar renda com a venda do produto41 (SINGER, 2003). 

 

Ainda, para o autor, outra tentativa para solucionar o desemprego foi criar  a Casa 

do Trabalho, em que “mendigos e vagabundos” eram internados e postos a 

desempenhar todo tipo de trabalho forçado. Todas as tentativas de “resolver” o 

problema dos sem-trabalho têm em comum a negação dos direitos (p.195). Além 

disso, na Constituição Francesa de 1791, com relação à assistência pública aos 

pobres, os membros do comitê de extinção da mendicância criaram o direito à 

subsistência42.   

 

Para Singer (2003:213), 

 

 “O direito à subsistência, este direito social primordial do homem, 
aplica-se de forma distinta aos que não podem e aos que podem 

                                            
41 Ainda, conforme o autor, outra forma de banir os sem-trabalho nas grandes cidades era enviá-los à 
força para as colônias de além-mar. 
42 Aprovada pouco depois da Declaração de Direitos de 1789, manteve a monarquia, o que constituía 
uma regalia para uma família. Além do que contradizia a igualdade de todos, pois estabeleceu que 
apenas os cidadãos ativos poderiam concorrer à Assembléia Nacional. Ao cidadão ativo caberia o 
direito de votar nos membros da Assembléia. Para ter o privilégio de cidadão ativo era necessário ser 
francês do sexo masculino, ser proprietário de bens imóveis e ter renda anual mínima alta (DALLARI, 
2001). 



 

trabalhar. Aos primeiros, o Estado deve toda assistência a ser 
financiada pelo erário público. O problema é quanto aos últimos. A 
Constituição preconizava que o Estado arranje trabalho aos pobres em 
boas condições de saúde e que sejam incapazes de arranjá-lo por 
conta própria. Isso dificilmente significaria uma política de pleno 
emprego, pois o fim do século XVIII ainda está a um século e meio das 
idéias do economista Inglês John Mainard Keynes; a expectativa seria 
antes de frentes de trabalho para a satisfação de necessidades 
públicas, financiadas por recursos públicos”. 
 

Vis-à-vis as mudanças oriundas da Revolução Francesa, vários acontecimentos 

históricos servem de pano de fundo para a luta e expansão dos direitos do homem, 

em particular, os sociais.  O mais significativo é o artigo 21 da Constituição de 1793, 

conforme diz Singer (2003:217), “Os socorros públicos são uma dívida sagrada. A 

sociedade deve a subsistência aos cidadãos desafortunados, seja conseguindo-lhes 

trabalho, seja garantindo os meios de existência para aqueles que não têm 

condições de trabalhar”. 

 

E continua seu argumento dizendo que:  

 

“Desta vez, não se recorre a raciocínios especiosos para atribuir às 
vitimas da exclusão a culpa da mesma. (...) Infelizmente, a Constituição 
republicana de 1793 não estava destinada a vigorar. As condições de 
guerra contra as principais potências européias agravaram o 
sofrimento do povo trabalhador e exigiam medidas drásticas, 
incompatíveis com os dispositivos de uma constituição democrática” (p. 
217).  

 
Entretanto, na Grã-Bretanha, nos meados do século XVIII, com o advento das 

máquinas a vapor e a introdução contínua dos mais variados inventos que 

modificaram e revolucionaram a manufatura e o transporte, grande parte dos 

artesãos se transforma em operários. Essas mudanças trouxeram, no fim desse 

século, diversas repercussões nos campos econômico, social, político e cultural, que 

hoje chamamos de Primeira Revolução Industrial.  

 

Enquanto a Revolução Industrial expandia o operariado têxtil, crescia também a 

repressão à organização coletiva do proletariado. Na luta pela liberdade destaca-se 

Tom Paine, inglês que liderou duas revoluções e foi um dos principais proponentes 

de direitos do homem, em especial, os sociais. Este inglês publicou, em 1791, 



 

Direitos do Homem, em que defendeu a mudança da monarquia pela República na 

Inglaterra. Preconizava um sistema tributário radicalmente distributivo e a garantia 

do direito ao trabalho pelo Estado, que se obriga a garanti-lo para aquele que não o 

tem. As idéias de Paine constaram da Constituição de 1793 e tiveram pouca 

duração. Este foi obrigado a fugir da Grã-Bretanha, refugiando-se na França, onde 

foi eleito para membro do parlamento francês (SINGER, 2003:220).  

 

Outro importante precursor dos direitos sociais foi o industrial da área têxtil, Robert 

Owen, dono da maior fábrica algodoeira e discípulo do teórico liberal  Godwin, 

pensador da época. Owen começou a exercer os ensinamentos do seu mestre, 

eliminando o trabalho infantil na sua fábrica: forneceu escola para os filhos dos 

trabalhadores e habitações para as famílias e ofereceu as melhores condições de 

trabalho da sua época. Defendia a proibição da jornada de trabalho infantil no limite 

de 10 anos, a redução da jornada para dez horas e meia.  Apesar dessa sua 

“relação generosa”, Owen continuava tendo lucros e tornou-se famoso pelo seu 

caráter filantrópico.    

 

De acordo com Singer (2003:222),  

 

“O segredo de seu sucesso econômico é que, ao encurtar as jornadas 
de trabalho e cuidar para que sua mão-de-obra fosse bem alimentada 
e bem alojada, a produtividade do trabalho deve ter sido muito maior 
do que nas usinas que extenuavam seus empregados. É o que hoje 
chamamos de ‘salário eficiência’: é vantajoso para a empresa pagar 
salários diretos e indiretos maiores para preservar o vigor dos que 
trabalham e de quebra ganhar sua lealdade e gratidão”. 
 

Várias guerras ocorreram ao longo deste período da história. Temos, em decorrência 

de tal fenômeno, as revoltas da população, desemprego e o aumento da pobreza, 

entre outros. Também, é considerada uma época em que diversas leis são 

discutidas, implementadas ou revogadas, em conseqüência da correlação de forças 

dominantes, a monarquia ou república que disputam a hegemonia do poder. 

 

Com relação aos direitos sociais é um período de conquistas como, por exemplo, a 

revogação de perseguição a sindicatos de trabalhadores ou o direito de estabelecer 

combinações entre empregados e entre empregadores, que violem a lei de livre 



 

concorrência. Posteriormente, ficam proibidas as combinações entre os 

trabalhadores de diferentes ramos de atividades e os sindicatos voltam a ser 

perseguidos judicialmente; alguns chegam a ser fechados.  

 

Este momento da história, como tanto outros, demonstra que a luta pelos direitos é a 

própria luta da sociedade fundada na contradição, acumulação e exploração do 

homem pelo homem.  São ultrapassagens que demonstram o movimento do 

proletariado na luta pelo reconhecimento como classe detentora da força de 

trabalho. 

 

Compreendemos que os direitos de segunda geração, chamados de sociais43, são 

originários do século XIX e passam a existir com a intensificação dos conflitos na 

relação capital/trabalho. Por isso, neste estudo, entendemos que os direitos sociais 

resultam das lutas ocorridas historicamente pelo reconhecimento entre as classes e 

frações de classes e decorrem da formação e organização do modo de produção da 

vida material, do surgimento das injustiças, privilégios e do desenvolvimento das 

necessidades sociais, conseqüência histórica das transformações ocorridas na 

relação capital/trabalho.   

 

Entendemos, também, que o que é fundamental num determinado período ou numa 

dada cultura não o é em outros momentos da história da sociedade. A evolução do 

direito ocorre não somente para dar estabilidade a sua forma legal, ao contrário, 

entendemos que o seu desenvolvimento tanto advém da luta das classes 

subalternizadas na defesa de seus interesses, como também expressa a hegemonia 

do capital. Assim, compreendemos que a constituição dos direitos sociais possui três 

dimensões - econômica, política e ideológica -, fundadas numa sociedade 

materialmente desigual.   

 

Como afirma Singer (2003:222), 

                                            
43 Os direitos sociais são acompanhados dos chamados direitos de terceira geração, ou, de 
solidariedade, como também são conhecidos. Estão relacionados com a convivência harmoniosa 
entre seres no planeta, ou seja, direito ao desenvolvimento, à paz internacional, ambiente saudável, 
entre outros. Temos também os chamados de quarta geração que se referem à biotecnologia e à 
manipulação genética do indivíduo.  Sobre o assunto, ver BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio 
de Janeiro: Campus, 1992. 
 



 

 

“Com todas suas deficiências, as primeiras Leis Fabris foram os 
primeiros direitos sociais legalmente conquistados na era do 
capitalismo industrial. A limitação da idade para o trabalho infantil e da 
jornada do trabalho para as crianças e adolescentes são intervenções 
significativas do Estado no funcionamento do livre mercado”. 

 

Chamada de Lei Peel 44, a segunda Lei Fabril é um bom exemplo da luta da classe 

operária. Embora longe do ideal de Owen, (já descrito em parágrafo anterior) esta 

fixava a idade mínima em nove anos e jornada de 12 horas para aqueles que tinham 

acima de 16 anos. Essa lei foi muito importante para a legislação trabalhista que virá 

a ser implementada no final do século XIX até o início do século XX, nos países que 

se industrializaram (SINGER, 2003). 

 

Bobbio (1992:68), ao fazer uma análise sobre a evolução histórica dos direitos 

sociais no século XX, afirma que “os direitos do homem são, indubitavelmente, um 

fenômeno social”. Nestes termos, os direitos sociais são vistos como interesses 

coletivos, o direito de ser diferente, de credo, de religião, das minorias. Essa noção 

de direito está presente no Estado democrático que se baseia em coletividades 

difusas e na transformação das relações sociais (MISOCZKY, 2002). 

 

Para Moraes, ao transferirmos os direitos sociais do campo dos interesses 

individuais (aqui entendidos como aqueles que acometem membros da sociedade 

solitariamente) para a arena dos interesses coletivos (síntese dos interesses 

individuais comuns à coletividade), significa reconhecermos a existência de um certo 

número de interessados com a existência de um vínculo jurídico que una os 

membros desta comunidade, tornando interesses, antes individuais, em titularidade 

coletiva visível (apud MISOCZKY, 2002).  

 

Ainda, segundo Moraes (apud MISOCZKY, 2002:66), existem os interesses difusos 

que 

“Se caracterizam por não estarem alicerçados em qualquer vínculo 
jurídico de base, apesar de estarem relacionados à coletividade de 
indivíduos. Caracterizam interesses que não pertencem a pessoa 
alguma de forma isolada, tampouco a um grupo (mesmo que 

                                            
44  Peel, O Velho, grande industrial e pai do futuro primeiro-ministro britânico (SINGER, 2003:222). 



 

delimitável de pessoas), mas a uma série indeterminada ou de difícil 
determinação de sujeitos; referem-se a bens indivisíveis, a fruição é 
comum, e possuem um caráter de efemeridade”. 

 
 
1.9. A Universalidade dos Direitos Sociais. 
 
 
Criados a partir da expansão do capitalismo, com o advento da industrialização, de 

um modo geral, os direitos sociais envolvem garantias no elenco dos direitos do 

homem: direito ao trabalho, direito ao salário igual por trabalho igual, direito à 

previdência social em caso de doença, velhice, morte do arrimo de família e 

desemprego involuntário, direito a uma renda digna, direito ao repouso, ao lazer 

(férias remuneradas), e direito à educação (TELLES, 1999). A esse conjunto de 

direitos pode ser incluído, ainda, pelo menos em alguns países, mesmo que no nível 

básico, o direito à saúde.  Com algumas variantes, esses direitos foram expandidos 

para todas as sociedades capitalistas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial.  

 

Embora os direitos de segunda geração sejam qualificados como sociais são, em 

sua origem, caracterizados de direitos econômicos. Estes direitos, ao contrário dos 

outros, pressupõem o mercado já desenvolvido. Assim, assegura Kuntz (1995:150),  

 

“’ Seu caráter ‘social’ é definível sobretudo por contraste com o 
significado individual de outros direitos consagrados mais cedo, como o 
de propriedade, tanto de bens externos quanto da força de trabalho, o 
de proteção pública, o de julgamento segundo normas processuais 
eqüitativas e o de participação da vida pública ’” . 

 

Os direitos de segunda geração foram consagrados em legislações, embora de 

formas distintas, mas com a mesma extensão, em diversos países do Ocidente. 

Nestes casos, foram criadas obrigações legalmente definidas tanto para os 

empregadores (agentes privados) quanto para o Estado (agente estatal nas 

instâncias nacionais). 

 



 

As conquistas dos trabalhadores ingleses tiveram grande repercussão no continente 

europeu. Os trabalhadores franceses lutaram e conseguiram a redução da jornada 

de trabalho para doze horas, dentre outras conquistas, como arbitragem dos 

conflitos, cooperativas de consumo, redução do trabalho infantil, acesso à educação 

e à capacitação para operar máquinas cada vez mais complexas, e a fundação da 

primeira associação internacional que reunia trabalhadores socialistas franceses e 

ingleses45 (SINGER, 2003).    

 

Com a expansão do capitalismo e o aumento das fileiras do proletariado, essas 

conquistas vão sendo difundidas e chegam aos mais diversos lugares. O direito ao 

trabalho passa a ser a bandeira de luta dos trabalhadores no capitalismo.  

 

O movimento sindical surge também em países pouco industrializados como a Itália 

e a Espanha. A luta por melhores condições de trabalho, salários e vida foi o motivo 

que levou o proletariado a se organizar para fortalecer a sua base de resistência e 

mudar a correlação de forças com a burguesia. As mudanças ocorridas ao longo dos 

anos e a luta pelo direito de formar sindicatos e de negociar melhores condições de 

trabalhos e salários resultam no desenvolvimento de políticas de garantia de 

proteção social. 

 

A Alemanha, em 1875, foi o contexto original de uma série de serviços sociais 

destinados a implantar seguro social, patrocinados e eventualmente subsidiados 

pelo Estado. Depois de uma década, o Parlamento alemão aprovou o projeto de lei 

que obrigava os patrões a assegurar-se contra acidentes de trabalho de seus 

empregados numa Caixa Imperial, a ser regida e subvencionada pelo Estado 

(SINGER, 2003). 

 

Em 1883, foi aprovada a lei do seguro-enfermidade, que o tornou obrigatório para 

operários das indústrias com rendimentos de até dois mil marcos por ano. Esse 

seguro era administrado por entidades autônomas, com a participação de 

trabalhadores e supervisão do Estado. Esta proteção social foi mais tarde estendida 

para todos os trabalhadores, inclusive aos rurais. Em 1889, na Alemanha, é 

                                            
45  Sobre a formação da Primeira Internacional, suas teses e correntes, conferir SINGER, 2003.  



 

aprovado um seguro contra a velhice e invalidez, instituindo pela primeira vez um 

regime obrigatório de previdência. As contribuições às caixas de aposentadorias 

eram divididas por igual entre trabalhadores e patrões. Em 1911, as três leis são 

universalizadas e foi instituído, o que passou a ser chamado de Código de Seguros 

Sociais (Ibid).  

 

A expansão dos direitos sociais na Grã-Bretanha nasce por uma lei, editada em  

1911, instituindo o estado de bem-estar. Singer (2003) enfatiza que a lei cria um 

sistema obrigatório de seguro contra enfermidade e desemprego, e este se aplicava 

a todos os trabalhadores que percebiam até 320 libras por ano.  Esta expansão está 

relacionada à volta ao poder, em 1906, dos deputados liberais eleitos. Nos anos 

seguintes, estes parlamentares criaram leis de bem-estar social, por exemplo, a que 

obrigava as autoridades dos distritos a fornecerem alimentação nas escolas locais, a 

que obrigava a realização de exames médicos nas escolas e a que regulava o 

emprego de alunos fora do horário de aulas (Ibid).   

 

Em termos de avanços históricos, a legislação britânica foi mais avançada do que a 

germânica, porém esta última se difunde primeiro, pois, a legislação britânica institui 

medidas de implantação da seguridade social, de inspiração socialista, que 

pressupõem gasto de recursos do tesouro público.  Diferentemente da legislação 

britânica de aposentadoria, a lei alemã, de 1889, “Dispunha que a aposentadoria 

seria financiada inteiramente por contribuições divididas por parte igual entre 

assalariados e patrões. A lei alemã só se afastava dos cânones do liberalismo ao 

criar um sistema obrigatório de aposentadoria, ao passo que a britânica 

disponibilizava receita fiscal para proteger os operários incapacitados pela idade e 

sem meios de subsistência” (SINGER, 2003:236). 

 

Porém, cabe ressaltar que, para Marx (1991), a igualdade jurídica de todos os 

cidadãos, sem distinção de classe, anunciada pela Revolução Francesa, não 

passou, na realidade, de um mecanismo de que se serviu a classe burguesa com o 

intuito de possibilitar e tornar disponível a força de trabalho necessária ao 

desenvolvimento do capitalismo.  

 



 

De acordo com Polanyi (1980: 146), seguramente os liberais econômicos não 

compartilham dessa idéia. Para ele, a filosofia social gira em torno da idéia de que o 

laissez-faire foi um desenvolvimento natural, enquanto que a legislação contrária ao 

laissez-faire resulta de ação intencional por parte dos que se contrapõem aos 

princípios liberais.  

 
 
1.10. Liberalismo e a Universalidade dos Direitos Sociais. 
 

 
Se, por um lado, os direitos sociais surgiram nas sociedades liberais dos séculos 

XVIII e XIX, a partir das revoluções burguesas e da expansão do processo de 

industrialização, por outro, esses direitos sociais nas sociedades capitalistas do 

século XX exigem, para sua efetivação, ao contrário do que defendem os liberais, a 

ampliação dos poderes do Estado. Ou seja, a proteção dos homens requer uma 

efetiva interferência do Estado.  

 

Nestes termos, foi a partir dessa constatação que surgiram as críticas dos 

igualitaristas46 contra a compreensão liberal de Estado. Conforme afirma Bobbio 

(2000:42),  

“Da crítica das doutrinas igualitárias contra a concepção liberal do 
Estado é que nasceram as exigências de direitos sociais, que 
transformaram profundamente o sistema de relações entre os 
indivíduos e o Estado, até mesmo nos regimes que se consideram 
continuadores, sem alterações bruscas, da tradição liberal do século 
XIX”. 

 

A base da crítica encontra-se na gênese do pensamento filosófico liberal. Sob a  

alegação de que  

 

                                            
46 O que geralmente caracteriza as ideologias igualitárias, segundo Bobbio (2000:37), “é o acento 
colocado no homem como ser genérico (ou seja, como ser que pertence a um determinado genus) e, 
por conseguinte, nas características comuns a todos os pertencentes ao genus e não tanto nas 
características individuais pelas quais um homem se distingue do outro (que é, ao contrário, o que 
caracteriza as doutrinas liberais); e não importa, de resto, se o acento cai nas características 
negativas do homem (os homens são todos pecadores) ou nas positivas (o homem é um animal 
naturalmente social)”.   



 

“O liberalismo é uma doutrina só parcialmente igualitária: entre as 
liberdades protegidas inclui-se também, em geral, a liberdade de 
possuir e de acumular, sem limites e a título privado, bens econômicos, 
assim como, a liberdade de empreender operações econômicas (a 
chamada liberdade de iniciativa econômica), liberdades das quais se 
originaram e continuam a se originar as grandes desigualdades sociais 
nas sociedades capitalistas mais avançadas e as do Terceiro Mundo. 
As doutrinas igualitárias, de resto, sempre acusaram o liberalismo de 
ser defensor e protetor de uma sociedade econômica e, portanto, 
também politicamente não-igualitária” (BOBBIO, 2000:42). 

 

Não obstante, vale ressaltar que o aparecimento de serviços sociais destinados à 

classe trabalhadora decorre da lei destinada a fortalecer os direitos civis, dispondo 

de serviços de assistência jurídica a cidadãos desempregados para decidir sobre 

seus litígios frente a um tribunal de justiça (MARSHALL, 1967). Trata-se, neste caso, 

da tentativa de tornar o direito extensivo não só a proprietários dos meios de 

produção, mas também iniciar um processo de modificações das relações sociais e 

econômicas que decorrem da exploração e acumulação de mais-valia. O direito 

formal em defesa da classe trabalhadora começa a estabelecer o mínimo de 

igualdade jurídica. 

 

 A concepção liberal de Estado - mercado livre e pouca intervenção na vida privada 

– se vê ameaçada por esse movimento, trazendo à tona a discussão da 

universalidade não só dos direitos e das garantias, mas fundamentalmente a relação 

das atividades estatais que passam a surgir a partir dessa universalidade.  

 

Talvez um dos principais autores dessa teoria seja Hayek (1977:76), tido como um 

dos defensores do liberalismo clássico na contemporaneidade. Pois, ao tratar da 

universalidade de direitos sociais, este autor afirma que: “Obter os mesmos 

resultados para diferentes pessoas, é necessário tratá-las diferentemente. Dar a 

diferentes pessoas as mesmas oportunidades objetivas equivale a não lhes dar a 

mesma possibilidade subjetiva”. 

 

Sua tese está baseada na perspectiva de que há igualdade entre os cidadãos. Esta 

igualdade decorre do livre mercado, conseqüentemente, da liberdade de 

propriedade e de concorrência, sem prejuízos ao bom funcionamento do sistema. A 

demanda por direitos requer um planejamento de ações estatais (ações 



 

denominadas por Hayek de monopólio estatal), no entanto, os planejadores 

esquecem da liberdade de escolha que o indivíduo possui. Embora o Estado só 

controle uma parte do uso dos recursos disponíveis, o problema reside no efeito de 

suas deliberações para a parte do sistema econômico restante. Os efeitos se tornam 

tão amplos que, indiretamente, o Estado passa a dominar quase tudo (HAYEK, 

1977). 

 

Por isso, HAYEK (1977:54) considera que diversas correntes de pensamento, como 

o coletivismo, comunismo, socialismo, etc, contemporizaram entre si sobre como 

 

“Pretendem dirigir os esforços sociais. Todos eles, porém, se 
distinguem do liberalismo e do individualismo por quererem organizar a 
sociedade inteira e todos os seus recursos para essa finalidade única e 
por se negarem a reconhecer esferas autônomas em que os objetivos 
individuais tenham importância suprema” .   

 

Analisa ainda que essas teorias são totalitárias, no exato significado do termo,  

 

“ ‘O objetivo geral’ ou ‘ finalidade comum’ para o qual se deveria 
organizar a sociedade é geralmente vago como o ‘ bem comum’, o ‘ 
bem estar geral’ ou ‘ interesse comum’. Não se requer muita reflexão 
para ver que esses termos não têm uma significação suficientemente 
definida para determinar uma linha de ação. O bem-estar e a felicidade 
de milhões não podem ser aferidos numa escala única de valores”. 
(p.54). 

 

Em seu livro O Caminho da Servidão, esse liberal faz uma crítica ao movimento de 

trabalhadores organizados. A organização é, para ele, a essência do privilégio. 

Porque, na esfera ideológica, a organização não permite a livre concorrência e 

tampouco amplia os direitos tão propalados. Ao contrário, a organização modifica as 

relações no livre mercado, faz com que a economia fique amarrada às grandes 

corporações, dificultando o crescimento mais amplo do sistema. Nestes termos, 

Hayek (1977:187) sustenta que: 

 

 “O momento fatal da história moderna foi quando os movimentos 
trabalhistas, que só podem atingir as suas finalidades primordiais pela 
luta contra qualquer privilégio, caíram sob a influência das doutrinas 
hostis à competição e ele próprio se envolveu na luta pelo privilégio. O 
recente desenvolvimento do monopólio em grande parte resulta de 



 

uma colaboração voluntária entre o capital organizado e o trabalho 
organizado, em que os grupos privilegiados do trabalho compartilham 
os lucros do monopólio e às expensas da comunidade e em especial 
dos mais pobres: os empregados nas indústrias menos bem 
organizadas e os desempregados”.  
 

 

O liberalismo de Hayek considera que os direitos conquistados com a organização 

de trabalhadores são privilégios. A sua concepção diverge da tradição marxiana da 

definição de privilégio. A divergência consiste no método de compreender como o 

direito se transforma em privilégio nas sociedades capitalistas.  

 

O texto de Marx a que nos referimos ficou conhecido como Crítica ao Programa de 

Gotha, manuscrito redigido em 05 de maio de 1875. Neste, o autor escreve uma 

carta para que seja lida e enviada por W. Brache ao Congresso, que ocorrerá na 

cidade de Gotha, no período de 22 a 27 de maio. Este evento contou com a 

presença de duas organizações operárias germânicas existentes naquele momento: 

o Partido Social Democrata, conduzido por Liebknecht e Babel, e a Associação 

Geral dos Operários Alemães, estrutura política dirigida por Hasenclever, 

Hasselmann e Töllcke, cujo objetivo era criar uma organização única. Neste artigo, o 

autor faz comentários sobre o Programa do Partido Operário Alemão, que propõe 

que todos os membros da sociedade têm igual direito a perceber o fruto íntegro do 

trabalho. Marx, ao analisar o programa, o faz através de correções às teses que 

serão apresentadas neste congresso (MARX, 1977). 

 

O autor analisa, em seus manuscritos, o direito igual fundado a partir de conflitos e 

contradições de classe. Para este, em princípio, o direito igual continua sendo um 

direito burguês, pois a base da acumulação está no lucro e na exploração de uma 

classe sobre a outra.  Afirma, ainda, que só “com abolição das diferenças de classe, 

desaparecem por si mesmas as desigualdades sociais e políticas que delas 

emanam” (MARX, 1977:219).  

 

Uma das críticas de Marx (1977:214) ao Programa de Gotha está na concepção 

equivocada do princípio de direito igual, 

 



 

 “Este direito igual é um direito desigual para o trabalho desigual. Não 
reconhece nenhuma distinção de classe, porque aqui cada operário 
não é mais do que um operário como os demais; mas reconhece, 
tacitamente, como outros tantos privilégios naturais, as desiguais 
aptidões dos indivíduos, e, por conseguinte, a desigual capacidade de 
rendimento. No fundo é como todo direito, o direito da desigualdade”.  
 

Assevera, ainda, o autor, que as relações econômicas não são reguladas pelos 

conceitos jurídicos, ao contrário, as relações jurídicas surgem das relações 

econômicas (MARX, 1977).   

 

Para este, só na fase mais adiantada da sociedade comunista, quando desaparecer 

a sujeição escravizante dos homens à divisão do trabalho, e, com ela, a oposição 

entre o trabalho intelectual e o trabalho manual; quando o trabalho não for só um 

meio de vida e, sim, a primeira necessidade essencial; quando, com o 

desenvolvimento dos indivíduos em toda sua exterioridade, aumentar também as 

forças produtivas e derivar em fontes abundantes de riqueza coletiva. Somente, 

então, assim, será admissível ir além do estreito horizonte do direito burguês e a 

sociedade poderá registrar em seus lábaros: “De cada qual, segundo sua 

capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades” (1977:251).  

 

Ao considerarmos que as relações jurídicas decorrem das relações socioeconômicas 

e políticas, e não ao contrário, a universalidade dos direitos passa a ser 

compreendida como uma síntese de múltiplas determinações. A universalidade dos 

direitos sociais é um processo que decorre de determinadas condições históricas, 

que pressupõe a existência da classe trabalhadora, do Estado e do mercado no 

provimento da seguridade social e equipamentos, bens e serviços coletivos.  

 

Assim, concebemos que a universalidade da garantia dos direitos sociais faz com 

que esses direitos individuais tornem-se direitos coletivos e comecem a compor a 

cidadania social (liberal). Consideramos que a universalidade dos direitos na 

sociedade capitalista contemporânea decorre das correlações de forças sociais e 

dos sujeitos políticos que compõem cada momento histórico-conjuntural. Portanto, é 

fundamental compreendermos e situarmos, em cada sociedade, os movimentos de 

luta e resistência que levaram a modificar a concepção de direito individual para o 

campo do direito coletivo (social).Torna-se necessário também entendermos as 



 

correlações de forças que passam a existir a partir desses movimentos, bem como 

as mudanças que daí decorrem e que estão inter-relacionadas. Ou seja, concepção 

e papel de Estado e a forma de conceber a luta pela hegemonia de classe.  

 

 

1.11. Estado de Bem-Estar Social e a Universalidade dos Direitos 
Sociais. 
 

Antes da Primeira Guerra Mundial, o estado de bem-estar social – entendido como 

um conjunto de direitos de proteção social ao trabalhador e seus familiares – estava 

sendo erguido em alguns países da Europa, sendo a Alemanha o país precursor.  É 

inegável, historicamente, que a Primeira Guerra impulsionou a luta por direitos 

sociais, por dois motivos que valem a pena recordar: primeiro refere-se à relação 

entre o Estado e a sociedade durante os anos de guerras, que implicam destruição 

de equipamentos sociais e falta de investimentos em infra-estrutura econômica e 

social. Nestas situações, é comum o governo, para evitar as rebeliões e greves de 

operários, prometer novos direitos em caso de suposta vitória. Em segundo lugar, 

pela vitória bolchevique na Revolução Russa de outubro de 1917, e a guerra civil 

que se seguiu, regime que se identificava como socialista e que estatizou os meios 

de produção (SINGER, 2003). 

 

Para compreendermos a concepção de Estado de Bem-Estar, que, de agora em 

diante, no nosso texto passaremos a denominar de welfare state, tomaremos como 

base os estudos de Esping-Andersen (1991; 1995). O desenvolvimento do welfare 

state em países capitalistas possui várias abordagens que correspondem aos 

conceitos fundamentados por matrizes teóricas, que vão desde a perspectiva 

estruturalista à social-democrata, passando pelo marxismo e chegando ao 

neoliberalismo contemporâneo 47.  

 

Como afirma Esping-Andersen (1991:94), 

“O argumento a favor da mobilização de classe deriva da economia 
política social-democrata. Distingue-se da análise estruturalista e da 
abordagem institucional por sua ênfase nas classes sociais como os 

                                            
47 Aconselhamos o estudo de ESPING - ANDERSEN, Gosta, 1991. 



 

principais agentes de mudança e por sua afirmação de que o equilíbrio 
do poder das classes determina a distribuição de renda. Enfatizar a 
mobilização ativa das classes não implica necessariamente negar a 
importância do poder estruturado ou hegemônico”. 
 

Neste sentido, o modelo teórico social-democrata de welfare state define a 

necessidade da classe trabalhadora se mobilizar, sem, contudo, mudar a estrutura 

hegemônica vigente.  Sobre o conceito de welfare state, na literatura, o autor afirma 

que a maioria das publicações o define como ações que envolvem a 

responsabilidade estatal e são desenvolvidas no intuito de garantir o bem-estar 

básico dos cidadãos. Essa concepção não nos dá elementos para desvendar se as 

políticas sociais são ou não emancipadoras; oferecem ou não ajuda ao mercado; se 

este corrobora com o sistema capitalista, ou, por exemplo, o que vem a significar 

necessidade básica do cidadão (ESPING-ANDERSEN, 1991).  

 

Consideramos que o welfare state é um fenômeno que envolve diversas fontes 

teóricas, desde economia, política, cultura e social. Envolve noções de 

desenvolvimento urbano-industrial, estatal, correlações de força entre o Estado e a 

sociedade civil.  Portanto, o mero desenvolvimento de um sistema de prestação de 

serviços estatais de seguridade social (previdência, assistência e saúde) não gera 

necessariamente um welfare state. No dizer de Marx (1977:214), “O direito não pode 

ser nunca superior à estrutura econômica nem ao desenvolvimento cultural da 

sociedade por ela condicionada”. 

 

Segundo Esping - Andersen (1991:86-87), enquanto o capital “se mantivesse com 

um mundo de pequenos proprietários, a propriedade em si pouco teria a temer da 

democracia. Mas, com a industrialização, surgiram as massas proletárias, para 

quem a democracia era um meio de reduzir os privilégios da propriedade”. Os 

liberais tinham razão em recear a democracia, cujo motivo principal era o voto 

universal, “pois era provável que este politizasse a luta pela distribuição, pervertesse 

o mercado e alimentasse ineficiências. Muitos liberais concluíram que a democracia 

usurparia ou destruiria o mercado”. 

 

Já nas discussões sobre o welfare state por economistas liberais, como Hayek 

(1997) e Friedman (1988), estes afirmam que o Estado intervencionista, a igualdade 



 

(leia-se, universalidade na garantia de direitos) e a democracia são os piores 

inimigos do mercado livre.   

 

A universalidade dos direitos proveniente da luta da classe trabalhadora por 

melhores salários e condições de trabalho e vida, aliada à expansão dos direitos 

civis e políticos traduzidos em mais democracia, torna a garantia do bem-estar social 

o maior empecilho da expansão do capitalismo. Para os autores liberais acima 

mencionados, as garantias sociais conquistadas pela classe dominada vêm 

comprometendo a expansão do mercado de capitais, portanto, a redução nos níveis 

de acumulação e lucro.  Estes consideram ainda que a igualdade na garantia de 

direitos, tão festejada pela classe trabalhadora, rompe com o status na posição 

social, aumenta os conflitos sociais e reduz limites “naturalmente” impostos entre as 

duas classes sociais fundamentais.  

 

A crise do capital repercute no papel do Estado, nos welfares states dos países 

centrais e nos movimentos sindicais, portanto incidindo na luta de classes. Numa 

conjuntura de crise são criados diversos mecanismos de reestruturação48 e 

hegemonia pelo capital, mas também, contraditoriamente, reforçam as bases de 

enfrentamento e a criação de novas estratégias de luta pela classe trabalhadora. 

 

Segundo Mota (1995:50), essa crise49 nos discursos oficiais “é problematizada a 

partir de fatores externos, como é o caso da crise do petróleo de 1973, das lutas 

sociais pela libertação dos povos do Terceiro Mundo, do movimento dos sindicatos, 

etc”. Entretanto, a autora afirma que a chamada crise dos anos 80 se caracteriza 

como crise do capital, “cuja principal determinação é econômica, expressa num 

movimento convergente em que a crise de superprodução é administrada mediante 

a expansão do crédito para financiar tanto os déficits dos países hegemônicos como 

a integração funcional dos países periféricos ao processo de internacionalização do 

capital” (1995:55). 

 
                                            
48 Na literatura atual das ciências sociais, políticas e econômicas temos vários autores que discutem o 
tema. Sugerimos, entre outros, HARVEY, David. Condição Pós-Moderna - Uma pesquisa sobre as 
origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1998. 
49 A autora faz um excelente estudo sobre a cultura da crise e a seguridade social. Ver em MOTA, 
Ana Elizabete. Cultura da crise e Seguridade Social: um estudo sobre as tendências da Previdência e 
da Assistência Social brasileira nos anos 80 e 90. São Paulo: Cortez, 1995. 



 

Como estratégia da crise, no final dos anos 80, o capital se reinventa criando um 

programa de ajuste macroeconômico denominado de neoliberalismo por liberais 

contemporâneos. Apresentado como a única forma de explicação do mundo capaz 

de dar conta da nova fase da sociedade - a globalização e a mundialização da 

economia capitalista, verifica-se também presente no campo das idéias políticas e 

culturais, sendo que repercute mais perversamente na esfera social, por 

desconsiderar direitos sociais já conquistados. 

 

No próximo item deste estudo, iremos abordar o processo de crise cíclica do capital 

e do Estado de Bem-Estar Social. Entendendo que as crises afetam a efetivação dos 

direitos sociais e, por conseguinte, sua universalidade. O estudo da universalidade 

do direito no campo da saúde – compreendida como fenômeno histórico - é mediado 

por correlações de forças que sugerem avanços e retrocessos. Abordaremos ainda o 

processo de construção do neoliberalismo na América Latina e no Brasil e quais as 

conseqüências para as políticas sociais públicas de caráter universal.  
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Capítulo II. 
 
 
2. Os Direitos Sociais em Tempos de Neoliberalismo. 
 

 
Foram apresentados, ao longo do capítulo anterior, traços gerais da constituição, 

evolução, universalização e redução dos direitos sociais na ordem do capital.  Agora, 

a análise se volta para os direitos sociais em tempos de neoliberalismo e de adesão 

dos países latino-americanos à política de ajuste macroeconômica. Entendemos que 

a redução dos direitos sociais é determinada pelas crises cíclicas do capital e fiscal 

do Estado, que, historicamente, vêm deteriorando as políticas sociais públicas 

universais. Ressaltamos que essas crises são fenômenos históricos, ocorrem 

simultaneamente e possuem uma vinculação objetiva na contemporaneidade. 
 

A América Latina e o Brasil, nos anos noventa, entraram na fase de implementar as 

“medidas corretivas”, preconizadas pelo Consenso de Washington, que implica uma 

verdadeira contra-reforma. Tais medidas combinam políticas ortodoxas no campo 

econômico, como reduzir o papel do Estado, a partir da focalização dos gastos, 

implantação de programas seletivos com o discurso de “incluir” segmentos e grupos 

que estão em vulnerabilidade social.  Essa inclusão ocorreria, segundo os 

organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco 

Mundial, na perspectiva de “humanização da globalização”, através da ampliação do 

acesso dessa população às políticas públicas (SOARES, 2003). 

 
 
2.1 Crise do Capital e o Welfare State. 
 
A recessão econômica ocorrida, no início dos anos setenta, devido à crise do capital, 

coloca em discussão, no campo econômico e político, o padrão de crescimento de 

três décadas, que, por meios expansivos, sustentava o “pacto de classe” expresso 

pelo welfare state.  



 

 

O padrão de crescimento recessivo estabelecido pela crise do capital não só corrói 

as bases sóciopolíticas de articulação, como também traz à tona contradições 

imanentes à lógica do capital, principalmente aquelas postas pela tendência à queda 

da taxa média de lucro, ou seja, a superacumulação (BEHRING, 1998). 

 

Para responder a mais uma crise, o capital monopolista constrói uma série de 

complicados reajustes e reconversões que conduzem a tensões e colisões, 

erguendo um novo conjunto de ações (teorias) econômicas que dão sustentabilidade 

às bases para as transformações societárias, anteriormente previstas. Como bem 

ressalta Mello (2000:57), a teoria marxiana já nos havia advertido sobre o processo 

de globalização e/ou mundialização do capital, 

 

“Para Marx, o estabelecimento de um mercado capitalista mundial já 
era capitalismo, ainda que a consolidação desse modo de produção 
decorresse da transformação do processamento técnico da produção 
em si (consagrado pelo modo especificamente capitalista de produção 
resultante da Revolução Industrial). O mercado mundial é não somente 
a primeira manifestação da natureza tendencialmente global desse 
modo de produção, mas o diâmetro necessário de sua reprodução 
como tal”. 

 

Nestes termos, o enfrentamento da crise econômica, que se instalou nos anos 

setenta, sugere nova configuração das relações de produção, reprodução e 

circulação do capital, criando fenômenos de reestruturação produtiva que 

repercutem e modificam as relações sociais no cenário internacional. Como diz 

Chesnais (2001), é preciso entender que a crise não é financeira “ela é mundial e 

que ela é a expressão de contradições econômicas e políticas profundas".  

Portanto, a crise do capital demarca, entre outros, a exaustão do padrão capitalista 

monopolista, fundado no modelo de acumulação e designado como fordista-

keynesiano. Expressa uma forma de organização de produção e intervenção do 

Estado na vida econômica (e seu conexo modo de regulação sociopolítica), 

denominado “rígido” por alguns autores, entre eles Harvey (1998). 

Este modelo surgiu nos anos 30, após a chamada Grande Depressão, prosseguiu 

depois da Segunda Guerra Mundial e suas principais raízes encontram-se nos 



 

Estados Unidos. As dificuldades do fordismo e do keynesianismo podem ser 

compreendidas: rigidez de investimentos (o capital fixo para a produção em massa 

requeria rigidez de planejamento e crescimento relativamente estável do mercado de 

consumo); rigidez na distribuição de mercados; rigidez nos contratos de trabalho; 

rigidez nos compromissos estatais com a seguridade social e serviços públicos.   

Destarte, para preservar-se e reproduzir-se, o padrão capitalista de acumulação 

contemporâneo, caracterizado por Mandel de capitalismo tardio (apud BEHRING, 

1998), recorre, ainda, a outro regime, transitando de um processo de acumulação 

caracterizado como rígido, para de caráter flexível, implicando uma mudança no 

padrão de regulação.   

 

Segundo Harvey (1998:140), a acumulação flexível  

 

"É marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se 
apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores da produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre os 
setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um 
vasto movimento no emprego no chamado 'setor de serviços', bem 
como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 
subdesenvolvidas”. 

 

Para superar a agudização de suas contradições e ao transitar para um novo regime 

de acumulação mais flexível, o capitalismo monopolista tende a reestruturar o 

mercado de trabalho, seja modificando a relação entre incluídos/excluídos, seja 

inserindo novas formas de contratos como, por exemplo, precarização das relações 

de trabalho, discriminação por sexo, idade, cor e terceirização das relações 

trabalhistas (NETTO, 1996a). 

 

A flexibilização pretendida pelo grande capital vem sendo favorecida pela revolução 

tecnológica, que, desde os anos 50, afeta as forças produtivas que operam 

substituição do tipo eletromecânica pela microeletrônica, hoje com uma crescente 

informatização e com o processo de automação, gera a revolução informacional e 



 

altera profundamente as relações de produção e relações sociais (NETTO, 1996a). 

Entendemos que, inclusive, vem redesenhando o grande mapa geopolítico do 

mundo com a criação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), o 

surgimento da União Européia, a criação da Associação de Cooperação Econômica 

da Ásia e do Pacífico (APEC) e do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Essas 

modificações de caráter geopolítico, também, interferem no processo de trabalho e 

nos seus mecanismos de controle e organização, tanto pelo lado do capital quanto 

da classe trabalhadora. 

 

Do conjunto dos trabalhadores que vendem sua força de trabalho, e aqui nos 

referimos à classe operária tradicional, esta se encontra reduzida e tem sua 

identidade classista modificada. Mediante o enfrentamento com o capitalismo, vai 

perdendo sua grandeza no campo sindical e político, criando mecanismos de 

resistência e contra-hegemonia distintos: sai do “sindicalismo de luta” para o 

“sindicalismo de resultados”, abrindo disputas e dispersão no interior do movimento. 

No entanto, isto não significa o fim da classe que vive do trabalho 50. A luta mais 

geral é contra o capital. 

 

De acordo com Mota (1995:39), 

 

 "De outro modo, dependendo do nível de organização política, em 
situações de crise, as classes subalternas também podem ampliar 
suas bases organizativas, constituindo-se como classe nacional para 
obter o consenso na classe e junto a outras frações de classes, que é a 
sua prerrogativa para construir uma nova hegemonia". 

 

As mudanças que ocorrem no plano político e econômico não se restringem, 

evidentemente, às alterações na estrutura de classes, ainda que estejam a elas 

intrinsecamente relacionadas e que nelas incidam. Essas transformações incidem, 

mormente, na esfera social e modifica as relações entre o capital e o trabalho no 

âmbito dos direitos sociais dos subalternizados51.  

 

                                            
50 Expressão retirada de ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho. Ensaio sobre as Metamorfoses e a 
centralidade do Mundo do Trabalho. São Paulo: Cortez, 1995. 
51 Subalternidade é uma expressão utilizada por Yazbek (1999), “faz parte do mundo dos dominados, 
dos submetidos á exploração e à exclusão social, política e econômica”. 



 

As transformações sociais que na contemporaneidade afetam a classe trabalhadora 

estão regidas pelo significado político da relação entre o Estado e a sociedade civil 

no capitalismo contemporâneo. Ou seja, retoma-se a discussão dos primórdios do 

século XX sobre a função e a valorização do sistema de proteção social no sistema 

econômico e político na maioria dos países industrializados, das sociedades 

avançadas ocidentais.  

 

Nestes termos, é importante ressaltar que o desenvolvimento do welfare state não 

ocorreu, simultaneamente, nos diversos países de industrialização avançada. Estes 

se diferenciam em diversos aspectos, apesar de apresentarem algumas similitudes.  

Para entendermos melhor a dinâmica e a expansão do que hoje consideramos um 

sistema de proteção social consolidado, faz-se necessário compreender os 

processos históricos de formação das sociedades industriais, em especial, a luta 

pela hegemonia entre as duas classes fundamentais e o surgimento do Estado 

capitalista.   

 

O Estado Social capitalista moderno foi uma resposta às novas questões sociais, 

ante à incapacidade do capitalismo monopolista em responder aos novos problemas 

gerados pela expansão industrial e, conseqüentemente, pela transformação do 

mundo do trabalho. A intenção era adaptar o Estado tradicional liberal burguês à 

nova sociedade industrial, face à impossibilidade deste resolver os problemas 

sociais e políticos.  

 

Neste sentido, o surgimento do welfare state está relacionado a uma série de 

fatores, que se diferenciam de país a país. O socialismo cristão, o reformismo social-

democrata, as elites mais esclarecidas da política conservadora, os grandes 

sindicatos foram segmentos importantes que lutaram pelo sistema de proteção social 

amplo e obrigatório. Este avanço ocorreu num intenso processo de luta, conflitos 

sociais e crise, principalmente sob condições de guerra e pós-guerra no Ocidente. 

Desde 1913, antes da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Estado de bem-estar 

social estava sendo construído nos países europeus, constituindo os alicerces do 

conjunto dos direitos sociais, a partir do amparo aos trabalhadores, reconhecimento 



 

dos sindicatos52 como representantes dos empregados e regulamentação do acesso 

de seus familiares a bens e serviços, como saúde, educação, habitação 

subvencionada. 

 

Os sistemas de proteção social variam de acordo com as circunstâncias históricas, 

portanto os processos que desencadearam o sistema de proteção nos países 

ocidentais industrializados são histórica e socialmente determinados. Em tempos de 

crise do capital, globalização e neoliberalismo, as requisições do monopólio com 

relação à política social ocorrem tanto de maneira singular como universal.   

 

Nos meados da década de oitenta ao início dos anos noventa, em alguns países 

desenvolvidos, as conquistas a um conjunto de políticas sociais no campo da 

Seguridade Social53, por exemplo, previdência, saúde, educação e seguro 

desemprego, começam a sofrer ataques visando ao seu desmonte, em decorrência 

da crise global do capital. 

 

Para Esping-Andersen (1995:78), 

 

“Os welfares states contemporâneos enfrentam desafios variados, 
alguns intrínsecos a eles próprios e outros provocados por forças 
econômicas e macrossociais exógenas. Há, primeiramente, uma 
disjunção crescente entre os esquemas de seguridade social 
existentes e as novas necessidades e riscos que se desenvolveram”.  

 

Temos ainda uma acentuada tendência ao assalariamento pela via do crescimento 

da terceirização, o que implica, na maioria das vezes, a supressão de direitos 

trabalhistas garantidos. Com essas clivagens na divisão sóciotécnica do trabalho, 

registram-se mutações decorrentes das transformações societárias, porém, isto não 

quer dizer que seja o fim da sociedade do trabalho nem da classe trabalhadora, 

como afirmam algumas teses (ANTUNES, 1996).  

 
                                            
52 No Brasil, é o governo de Getúlio Vargas que faz um mínimo de regulação da relação 
capital/trabalho. 
53 O conceito de seguridade social, que se caracterizou por proteção social mais ampla e universal, 
está baseado no princípio de cidadania social e da igualdade no acesso a bens e serviços essenciais. 
Tem origem na Inglaterra do pós-guerra e foi difundido através do Relatório de Beveridge (o relatório 
possui o nome do criador do sistema de cobertura de serviços médicos do National Insurance Act de 
1946 e a gratuidade dos serviços médicos do National Health Service). 



 

Esping-Andersen (1995:80), assinala que : 

 

“Os problemas econômicos que os welfares states enfrentam são 
normalmente considerados em termos de desemprego. A combinação 
de altos custos salariais, devido às contribuições sociais obrigatórias, 
com inflexibilidades (tais como a estabilidade no emprego, pagamentos 
altos em caso de demissão ou benefícios sociais abundantes) é 
geralmente considerada como o principal impedimento ao crescimento 
do emprego”. 

 

Desta forma, a crise do capital é estendida ao welfare state. Nos países que 

lograram criar o seu Estado de bem-estar, com direitos sociais consolidados, tanto 

de seguridade social quanto de proteção ao trabalhador, que está dentro ou 

temporariamente fora do mercado formal de trabalho, o impacto da política de ajuste 

neoliberal foi bem menor.  

 

Entretanto, nos países dependentes e periféricos em que a construção do welfare 

state foi incompleta, interrompida ou não existiu, o impacto é expressivamente maior 

(SOARES, 2000). A crise de acumulação capitalista faz ressurgir a ideologia liberal, 

configurada de tradicionalismo político, coligada a um ultraconservadorismo 

econômico, em defesa da superioridade do mercado diante do Estado. 

 

Portanto, a crise do welfare state ocorre por “mudanças nas condições econômicas, 

como, por exemplo, o crescimento mais lento e a ‘desindustrialização’, e por 

tendências demográficas (especialmente o envelhecimento da população), ambos 

ameaçando a viabilidade futura dos seus compromissos atuais” (ESPING-

ANDERSEN, 1995: 79). 

 

Nesta acepção, neoliberalismo é uma argumentação teórica que resgata o mercado 

como instância mediadora societal fundamental, uma proposição política ideológica 

definidora do papel do Estado, mínimo em sua função social e máxima para o 

mercado.  

 

Segundo Soares (2003:11), com o neoliberalismo “’retrocedemos historicamente à 

noção de que o bem-estar social pertence ao âmbito do privado, ou seja, as 

pessoas, as famílias e as ‘comunidades’ devem responsabilizar-se pelos seus 



 

problemas sociais, tanto pelas causas como pelas soluções’”. Ou seja, expressa o 

retorno à naturalização da desigualdade social. 

 
 
2.2. O Estado na América Latina. 

 

 
Para compreender a universalidade dos direitos sociais, em especial, o direito à 

saúde, é preciso apreender as múltiplas determinações do Estado. Torna-se 

necessário compreendê-lo a partir da natureza e papel que exerce nos países em 

desenvolvimento, ou seja, sua forma e função, portanto, sua relação com a 

sociedade.  

 

Para tal, é preciso também compreender sua emergência e constituição na 

sociedade de classes, melhor esclarecendo, requer entendê-lo a partir da sua 

função social concreta, complexa e contraditória. Só assim iremos ultrapassar e 

romper com as visões mecanicista e funcionalista de Estado. Neste sentido, 

compreendemos que o Estado é constituído de uma ossatura material (aparelho 

estatal) e de determinações (política, econômica, social e ideológica), que se 

materializam sob a conformação de governo ou regime político. 

 

Portanto, significa compreendê-lo a partir das análises históricas e conjunturais, com 

vistas a evidenciar as múltiplas dimensões e determinações próprias, ou seja, nas 

suas diversas apresentações ou formas socialmente legítimas, materializadas 

através de governo ou regime político e resultante da luta entre as classes.   

 

O Estado no capitalismo nos leva a estudá-lo, como ponto de partida, a partir de 

mediações na realidade contemporânea, da materialidade das ações nos seus 

diversos aparelhos estatais, na relação com a sociedade e com a democracia. 

Compreendemos o Estado contemporâneo, permeado de contradições, resultante 

da ação histórica do ser social, tendo como base fundante a luta de classes e a 

divisão material do trabalho. Como dimensão objetiva, exerce o papel de mediador 

nas relações concretas entre capital e o trabalho, a partir de seus aparelhos estatais 



 

(leiam-se instituições). Como extensão subjetiva opera através do campo da 

ideologia (hegemonia e da democracia - legitimidade, representatividade e 

participação) e poder (força e coerção).  O Estado é a totalização e a concretização 

de um dado momento histórico. Pode ser compreendido de várias maneiras, na sua 

generalidade, particularidade e/ou singularidade, ou seja, a partir da análise do 

modo de produção (contexto socioeconômico), formas de acumulação (centro ou 

periferia), os diversos modelos de transição (taylorismo e/ou fordismo).  

 

O Estado é compreendido como uma totalidade contraditória, pois, uma vez 

constituído em sua forma (para si) e função (em si), passa a assumir o papel de 

mediador das contradições existentes na relação entre o capital e o trabalho. 

Analisamos que a definição do papel do Estado deve estar inserida no movimento 

geral do capital, ou seja, devemos considerar as suas crises cíclicas, as novas 

formas de acumulação e exploração, os processos de produção, entre outros. 

 

O processo de formação do Estado na América Latina envolve representantes das 

oligarquias rurais, cuja base de sustentação é o latifúndio de baixa produtividade 

econômica, com predomínio do mercado interno ou regional; forte atuação dos 

setores da burguesia nacional, ocorrendo posteriormente a incorporação dos setores 

médios de participação limitada. Esses grupos conseguiram manter suas posições 

de dominação pela exploração das massas camponesas e da mão-de-obra da 

classe trabalhadora, desde a formação e durante todo o período de transição 

(MACHADO, 1999). 

 

 A aliança da burguesia industrial com os setores de classe média vai definir o papel 

do Estado Nacional.  A dependência dos países de situação de subdesenvolvimento 

na América Latina está histórica e socialmente relacionada com o processo de 

consolidação dos grupos que atuaram na formação econômica, em função dos seus 

interesses, frente às economias centrais.  

 

Desta forma, deve-se levar em conta que não só os fatores internos determinam as 

características das sociedades nacionais, mas os fatores externos também devem 

ser considerados nas análises sobre essas sociedades.  

 



 

Tal perspectiva implica considerar a vinculação do mercado nacional com o mercado 

internacional, as alianças dos grupos e forças sociais internas com grupos 

hegemônicos externos, que por sua vez, intensificam o processo de mudanças 

renovadoras do desenvolvimento, no plano social e político.  

 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, alguns países da América Latina, em particular, 

Brasil, Argentina, Paraguai, pareciam capazes de desenvolver o seu setor industrial, 

iniciado após a grande crise de 1929. A transferência da mão-de-obra do campo 

para o setor industrial favorecia a ampliação do mercado interno e a redistribuição de 

renda, considerados elementos necessários, em 1955, para garantir o 

desenvolvimento nacional desses países.  

 

O círculo da fase de desenvolvimento estava apoiado na convicção de que a 

industrialização possibilitaria a substituição da importação, iniciando uma fase de 

desenvolvimento auto-sustentável. Para Cardoso & Faletto (1970:10), "Os vínculos 

com o mercado internacional continuariam atuando, tanto pela necessidade de 

assegurar compradores para os produtos de exportação quanto pela necessidade de 

obter inversões do exterior. Entretanto, a expansão do mercado interno deveria 

assegurar por si só o desenvolvimento continuado".  

 

Assim, para os autores, as decisões sobre o desenvolvimento, baseado no ponto de 

vista econômico, centravam-se: “(a) na absorção de uma tecnologia capaz de 

promover a diversificação da estrutura produtiva e de aumentar a produtividade; b) 

na definição de uma política de inversões que, através do Estado, criasse a infra-

estrutura requerida por essa diversificação" (p.11).  

 

Concordamos com Machado (1999:199), quando critica os autores ao afirmar que, 

 

"A rigor, não existe uma teoria da dependência, mas simplesmente a 
dependência dentro do sistema internacional de relações de força e 
poder. O que se pretendeu chamar de teoria da dependência é uma 
obviedade histórica; uma tentativa de uma nova versão do modelo 
neocolonial, já descrito e conhecido desde o século XIX quando, então, 
o sistema político das nações hegemônicas impôs às ex-colônias um 
novo modelo sócio-econômico e político de exploração em nome do 
liberalismo triunfante". 



 

 

Esse processo de expansão, recorrente em quase toda a América Latina, baseava-

se na concepção de que o desenvolvimento dependeria, principalmente, da 

capacidade de cada país para tomar as decisões de política econômica que a 

situação requeresse. 

 

Nesta perspectiva, é possível explicar o desenvolvimento baseado na formulação de 

modelos ou tipos de formações sociais, por exemplo, que a ultrapassagem da 

sociedade tradicional geraria um tipo de sociedade moderna.  Porém, 

compreendemos que para analisar o desenvolvimento de um país, não só devemos 

fazê-lo pelo processo acumulativo em que se incorporam novas variáveis à lógica 

estrutural, mas, quando nos referimos ao desenvolvimento nos aspectos sociais, 

políticos, culturais e econômicos. 

 

Na busca de compreender melhor o Estado latino-americano, temos que diferenciar 

a situação política dos países periféricos (terceiro mundo, subdesenvolvido ou /em 

vias de desenvolvimento) dos países centrais (primeiro mundo e desenvolvidos), 

bem como analisar os modos como os países se relacionam economicamente54.  

 

Existem duas situações fundamentais que caracterizam o processo de 

desenvolvimento de um país latino-americano55. A primeira é a vinculação das 

economias periféricas ao mercado mundial verificada em termos coloniais. Ou seja, 

como ocorreu o processo histórico de colonização e a dependência econômica com 

o ex-colonizador. A segunda está relacionada à democracia e à correlação de forças 

presentes na sociedade civil dessas sociedades nacionais.  

 

Entretanto, afirma Machado (1999: 200), 

 

 "Desde o início, a dependência está nas relações internacionais de 
domínio e submissão no sistema de interdependência. Não há, pois, 

                                            
54 Ver FLEURY, Sônia. Estado sem Cidadãos. Seguridade Social na América Latina. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 1994. 
55 Quando mencionamos o termo países em vias de desenvolvimento, estamos nos referindo aos 
países periféricos que mantêm relações de mercado com alguns países de economia central. Quando 
nos aludimos aos subdesenvolvidos, estamos nos referindo àqueles que buscam um lugar no 
mercado competitivo mundial. 



 

mesmo teoricamente, como passar da teoria econômica do 
subdesenvolvimento para uma teoria da dependência, uma vez que a 
dependência antecede o subdesenvolvimento. Essa constatação óbvia, 
não elide a importância e o significado dos estudos que buscam 
explicar o desenvolvimento / subdesenvolvimento pelo processo 
histórico, pela interpretação econômica segundo as leis do próprio 
capitalismo, do marxismo ou do estruturalismo". 
 

 

A dependência dos países da América Latina está historicamente e socialmente 

relacionada com o processo de consolidação dos grupos que atuaram no 

desenvolvimento da economia, em função dos seus interesses, frente às economias 

centrais. Ou seja, o conceito de subdesenvolvimento é determinado pela condição 

de inserção do país no sistema capitalista internacional.  

 

A configuração política das sociedades periféricas baseia-se na análise do processo 

de formação social e econômica, que, necessariamente, não segue as etapas do 

processo evolutivo do capitalismo das sociedades centrais, mas que se constituem 

por um processo evolutivo do capitalismo periférico tardio, aqui na sua relação com o 

mercado interno e externo, nas alianças entre os grupos e forças sociais internas e 

externas, a forma de constituição da hegemonia dominante e a luta da classe 

dominada na busca dessa hegemonia. Consideramos que o processo histórico de 

cada sociedade no seu processo evolutivo de vinculação com as metrópoles no 

período de colonização, a dependência dos países colonizadores - Portugal e 

Espanha -, sua relação com a Inglaterra e mais tarde com os Estados Unidos, têm 

grande importância na capacidade de resposta à crise capitalista atual. 

 

A ultrapassagem56 de um país subdesenvolvido, como o Brasil, para “um país em 

vias de desenvolvimento”, requer, além da consolidação do mercado interno no 

plano econômico e político, dois tipos de orientações: uma para a participação das 

massas, que dá origem a uma tendência ao “distributivismo” social e econômico; a 

outra orientação, cria a tendência política denominada “nacionalismo”, pelos 

                                            
56 O Brasil, no período de 1955-1970, viveu uma fase de expansão econômica. Na era Juscelino 
Kubitschek o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 7% ao ano. Logo após o término do governo JK, 
houve uma crise seguida das reformas do governo militar. Depois, temos um novo período de 
crescimento (os anos do milagre econômico), quando o PIB chegou a crescer mais de 10% ao ano. 
ARAÙJO, Tânia Bacelar de. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e urgências. Rio 
de Janeiro: Revan: Fase, 2000. Pp.243-257. 



 

manifestos interesses dos novos setores econômicos, voltados para o mercado 

interno, com incorporação das massas, o que supõe uma coexistência com a 

tendência anterior. 

 

Os países da América Latina, como Brasil, Argentina e Chile, passaram por um 

processo político, iniciado em meados da década de sessenta, de instauração do 

regime autoritário comandado pelos militares que se expandiu até o início da década 

de oitenta.  

 

Concordamos com Netto (1996 c: 16), quando este diz que:   

 

“Nunca escapou aos analistas da ditadura brasileira que sua 
emergência inseriu-se num contexto que transcendia largamente as 
fronteiras do país, inscrevendo-se num mosaico internacional em que 
uma sucessão de golpes de Estado (relativamente incruentos uns, 
como no Brasil, sanguinolentos outros, como na Indonésia) era 
somente o sintoma de um processo de fundo: movendo-se na moldura 
de uma substancial alteração na divisão internacional capitalista do 
trabalho, os centros imperialistas, sob o hegemonismo norte-
americano, patrocinavam, especialmente no curso dos anos sessenta, 
uma contra-revolução preventiva em escala planetária (com 
rebatimentos principais no chamado Terceiro Mundo, onde se 
desenvolviam, diversamente, amplos movimentos de libertação 
nacional e social)”. 

 

No Brasil, esse regime político, como afirma o autor, é um fenômeno que se instaura 

com características semelhantes entre os países latino-americanos vizinhos, 

intitulado de burocrático autoritário por ser governado por militares com apoio das 

burguesias nacionais e por fazer uso da força e da coerção, com prisões de 

lideranças sindical e estudantil, instalando o medo e a repressão em associações, 

sindicatos e universidades.  Neste período, foi criado o Departamento de Ordem 

Pública e Segurança (DOPS), considerado o porão da ditadura, instituído o 

bipartidarismo, decretado o Ato Institucional de Número 5 que fechou o Congresso 

Nacional, proibiu manifestações públicas, entre outros. O governo militar chega ao 

fim por motivos econômicos e políticos, sem legitimidade popular interna e com 

denúncias internacionais de violação dos direitos humanos. A sociedade civil 

organizada, a igreja progressista e os intelectuais, jornalistas, atores, músicos e 

outros sujeitos políticos iniciaram um processo de articulação em defesa da 



 

democracia e fim do regime de ditadura por exilados políticos no exterior, com apoio 

de entidades de defesa dos direitos, Anistia Internacional, da igreja progressista, 

além da forte intervenção de intelectuais de esquerda dos países centrais 57. 

 
 
2.3. A Abertura Política na América Latina: a experiência brasileira. 
 

 
Com a abertura política iniciada no Brasil no final dos anos setenta e início dos anos 

oitenta, ocorreu uma mobilização da sociedade civil pela instauração de vários 

mecanismos de funcionamento do Estado de regime democrático, com direitos 

sociais e cidadania. Esses mecanismos envolvem desde a abertura política com a 

anistia aos exilados, eleições diretas para as esferas de governo, a suspensão dos 

atos institucionais, a reestruturação do sistema partidário, a legalização dos vários 

partidos, a promulgação e regulamentação da nova Carta Magna de 1988. 

 

O estímulo à participação da sociedade, contudo, não é novo; tal estratégia foi 

utilizada oficialmente pelo Estado, em meados da década de setenta, com o objetivo 

de legitimar decisões governamentais procurando, com isso, melhorar a imagem do 

governo diante do arrocho decorrente da crise econômica gerada no período pós 

"milagre econômico".  Este fenômeno se deu a partir de duas razões: primeiro, a 

necessidade de se consolidar a hegemonia da elite burocrática dominante no país; 

segundo, devido à necessidade de aproximar o modelo desenvolvimentista da 

população, transformando a participação em um movimento outorgado / concedido, 

com objetivo claro de popularizar as medidas do governo. Nesta perspectiva, 

tratava-se de uma ação voltada à cooptação dos movimentos sociais por parte do 

Estado, dando prioridade à prática do favoritismo e do clientelismo.  

 

Essa realidade se manteve até o final da década de setenta, quando surgiram os 

"novos movimentos sociais" 58. Estes são assim denominados por abranger o 

                                            
57 Este assunto possui uma literatura vasta. Porém, neste estudo utilizamos como referência o 
capítulo I de: NETTO, José Paulo.  Ditadura e Serviço Social. Uma análise do Serviço Social no Brasil 
pós-64. São Paulo: Cortez, 1996c.   



 

sindicalismo - que rejeita a intervenção do Estado através do Ministério do Trabalho - 

os movimentos reivindicatórios urbanos, o movimento feminista, o movimento dos 

sem-terra; etc. Os sujeitos políticos oriundos destes movimentos tiveram um papel 

importante na democratização do Estado e da sociedade, no que se refere às 

esferas política e social. 

 

Inicia-se, assim, a construção de uma nova relação entre o Estado e a sociedade, 

que começa a reconhecer a capacidade de mobilização e articulação entre os 

diversos segmentos. Através da luta social ampliam-se as conquistas como 

respostas às demandas sociais. Enfatizamos que as relações são impulsionadas por 

ações coletivas, através das quais aglutinam-se grupos em defesa de interesses 

diversos e/ou específicos e; são caracterizadas pela rede estabelecida entre os 

representados e as lideranças, como elemento de mobilização popular. 

 

O processo de redemocratização da sociedade brasileira inicia uma nova etapa 

política diante do agravamento da questão social: no período pós - 88, a questão 

central é a mudança nas diretrizes das políticas sociais no contexto institucional, 

propondo a descentralização59 na efetivação das políticas sociais. 

 
A década de oitenta, apesar de ser considerada perdida por economistas, termina 

com a decretação da Constituição de 1988, conhecida como Cidadã, por trazer, em 

seu conteúdo jurídico-formal, avanços no campo da proteção social. Temos a 

seguridade social que congrega a política de assistência social, previdência e saúde, 

como direito social do cidadão e dever do Estado.Vale ressaltar que o modelo de 

seguridade social, em particular, a saúde no Brasil foi constituído, historicamente, 

tendo como referência paradigmática uma “cidadania regulada”, termo criado por 

Santos (1987:68) que assim a define: 
 

"Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas 
raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas 
em um sistema de estratificação ocupacional (o qual) é definido por 

                                                                                                                                        
58 Sobre o assunto conferir SADER, Éder. Quando novos personagens entram em cena: experiências, 
falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
329p. SCHERRER - WARREN, Ilse. Redes de Movimentos Sociais, São Paulo: Loyola, 1993. 
  
59 Sobre o assunto falaremos no próximo capítulo. 



 

norma legal (...) A cidadania está embutida na profissão e os direitos 
do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no 
processo produtivo, tal como reconhecido por lei". 

 

A proteção social brasileira, fundada na estratificação ocupacional, excluiu parcelas 

expressivas da população, em especial os setores mais pauperizados da classe 

trabalhadora, submetidos a relações informais de trabalho ou diretamente expulsos 

do mercado de trabalho. No campo da saúde, a quebra deste modelo implica a 

extensão de um conjunto de demandas, impondo ao sistema a necessidade 

imperiosa de expansão dos serviços.    

 

A nova Constituição democrática estabelecida implicou reconhecer o direito à 

participação da sociedade nas diversas instâncias - aqui nos referimos 

particularmente à saúde, à educação, à criança e ao adolescente e ao meio 

ambiente, através dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais, garantidos e 

regulamentados por leis complementares - de modo a participar da gestão e 

fiscalização da coisa pública, através desses canais institucionais criados, ampliando 

a participação da sociedade nas decisões do Estado. 

 
Neste sentido, no contexto democrático reinstalado, as propostas de participação da 

sociedade na gestão de políticas públicas setoriais surgem, concomitantemente, 

com o advento da descentralização político-administrativa, do controle social, 

objetivando a universalização dos direitos sociais, numa tentativa de superar o 

caráter econômico, político e socialmente excludente do Estado burocrático 

autoritário.  

No final dos anos setenta e início dos anos oitenta, temos na conjuntura política 

mundial o surgimento do neoliberalismo, estratégia econômica que impõe novas 

formas de assimilação do capital e desempenha forte influência institucional sobre os 

indivíduos de modo a forçá-los a incorporar novas formas de consentimento 

involuntário das classes trabalhadoras subalternizadas.  



 

Essas estratégias entendidas como consentimento e passivização60 das classes 

trabalhadoras subalternizadas, em geral, ocorrem através do uso da coerção. Um 

método eficaz da prática de mitificar o pertencimento de classe, no qual ocorre a não 

aceitação da conquista a partir de uma visão passiva do mundo. Ou seja, as 

estratégias do neoliberalismo são parte da estratégia do capital.   

Nestes termos, concordamos com Mota & Amaral (1998:40), quando afirmam que: 

 “(...) as estratégias utilizadas pelo grande capital, para redefinir 
socialmente o processo de produção de mercadorias, a rigor, 
evidenciam as reais necessidades do processo de reestruturação 
produtiva: a integração passiva dos trabalhadores à nova ordem do 
capital, isto é, a adesão e o consentimento do trabalhador às 
exigências da produção capitalista”.   

O neoliberalismo, como demonstração do ideário capitalista, é algo que é produzido 

a partir de fatos concretos no conjunto de mudanças no modo de produção que o 

senso comum não identifica com facilidade. Neste sentido, as autoras entendem que 

“O conjunto destas mudanças na esfera da produção e da organização 
social implicou o redirecionamento da intervenção estatal, em especial, 
nos mecanismos de regulação da produção material e da gestão 
estatal e privada da força de trabalho. As relações entre o Estado, 
sociedade e mercado materializam-se em um conjunto de medidas de 
ajuste econômico e de reformas institucionais, cujos destaques são os 
mecanismos de privatização, as pressões do empresariado e da 
burocracia estatal para suprimir direitos sociais e trabalhistas e 
‘naturalização’ da superexploração do trabalho”’ (Op. Cit. p, 37). 

Esta “naturalização” vem expressar uma assertiva liberal de que um fenômeno social 

se exprime, a rigor, com uma certa independência em relação aos indivíduos - 

cidadãos, contudo, coagindo-os. Tal força coercitiva (de naturalização) apresenta-se 

como um produto novo criado, independente da vontade singular de cada cidadão.  

Antes de ser considerado como uma política de ajuste macroeconômico ou um 

conjunto de preceito material, consideramos que o neoliberalismo é também uma 

forma de rearranjo do capitalismo no seu momento atual de crise. 

No dizer de Friedman (1988:28), 
                                            
60 Sobre o conceito de consentimento e passivização sugerimos ver MOTA, Ana Elizabete & Amaral, 
Ângela Santana do. Reestruturação do capital, fragmentação do trabalho e Serviço Social. In MOTA, 
Ana Elizabete (org) A nova fábrica de Consensos. São Paulo: Cortez, 1998. 



 

“Os grupos de nossa sociedade que têm mais razões para preservar e 
fortalecer o capitalismo competitivo são os minoritários – que podem 
mais facilmente tornar o objeto de desconfiança e hostilidade da 
maioria: os negros, os judeus, os estrangeiros, para mencionar 
somente os mais óbvios. Entretanto, e paradoxalmente, os inimigos do 
mercado livre - os socialistas e os comunistas – foram recrutados numa 
proporção bem grande nesses próprios grupos. Em vez de reconhecer 
que a existência do mercado os protegeu das atitudes de seus 
compatriotas, eles erradamente atribuem a discriminação do mercado”. 

Não obstante, a despeito daqueles que opinam em contrário, nos parece que o autor 

tem uma visão distorcida da realidade quando chega a afirmar que a harmonia do 

mercado é alcançada, através da colaboração de grupos considerados minoritários 

da sociedade capitalista.  

Neste sentido, o neoliberalismo é também uma forma do capitalismo coagir - através 

de vários mecanismos, como adesão, terceirização das relações trabalhistas, 

privatização, sociabilidade emergente, como a criação de novas formas de 

subordinação do trabalho, entre tantas outras estratégias que levam as classes 

trabalhadoras a adotarem uma conduta que seja mais adequada ao capital. 

Nestes termos, o neoliberalismo fornece à classe trabalhadora a ‘idéia’ de estar 

integrada ao mercado, seja como produtor ou consumidor. Assim, o “pragmatismo 

econômico é expresso na subordinação (ajustes e reformas), neutralizando, na 

prática as questões que dizem respeito aos projetos sociais” (MOTA & AMARAL, 

1998: 30).  

A política de conformação do neoliberalismo descaracteriza os trabalhadores como 

sujeitos de classe, ao tempo em que os compreende como apenas consumidores no 

mercado. Nessa acepção, Friedman (1988:175) esclarece que “o liberal fará, 

portanto, uma distinção clara entre igualdade de direitos e igualdade de 

oportunidades, de um lado, e igualdade material ou igualdade de rendas, de outro”. 

De acordo, ainda com o autor, não existe um território econômico separado do 

campo político, uma vez que o econômico e o político são interdependentes, a fim 

de que chega a assegurar que "o tipo de organização econômica que promove a 

liberdade econômica, isto é, o capitalismo competitivo, também promove a liberdade 



 

política porque separa o poder econômico do poder político e, desse modo, permite 

um controle do outro” (Op. Cit. P,18).  

Embora tal discussão se prenda mais em alguns aspectos no neoliberalismo, torna-

se imperioso lembrar que a relação existente entre o político, social e o econômico é 

bastante problemática nesta doutrina, de modo que não se pode negar a sua 

importância para compreendermos o papel do Estado contemporâneo e dos direitos 

sociais.  

 
2.4 Neoliberalismo e as Políticas Sociais na América Latina. 
 

 
Torna-se necessário esclarecer que políticas sociais e welfare state se diferenciam 

não só conceitualmente, mas, principalmente, por este último configurar-se como um 

sistema de proteção social61 que expressa, historicamente, as lutas e as conquistas 

das classes trabalhadoras e subalternas e o desenvolvimento particular do capital 

em dada sociedade, com suas crises e respostas a essas crises.  

 

Compreendemos, ainda, que as políticas sociais expressam, contraditoriamente, 

mecanismos de controle, criados através do Estado, para a classe trabalhadora. 

Seja, através de formas de inclusão no sistema, na distribuição de renda, na 

regulação sindical e trabalhista, ou mesmo, expressos nos modelos de gestão 

dessas políticas que trazem traços de cultura política, denominada patrimonialista e 

paternalista.  

 

De acordo com Pastorini (1997), a política social é parte do processo dialético de 

demanda/ negociação/ outorgamento. As políticas sociais são constitutivas da 

totalidade social, que envolvem pelo menos três sujeitos principais: as classes 

hegemônicas, o Estado como intermediador e hegemoneizador e as classes 

trabalhadoras e subalternas beneficiárias das políticas sociais. 

 

                                            
61 Cf: FLEURY, Sônia. Estado sem Cidadãos. Seguridade Social na América Latina. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 1994. 



 

Neste estudo, as políticas sociais decorrem das relações conflitivas existentes entre 

os sujeitos envolvidos. Ao serem analisadas numa perspectiva histórica, cumprem, 

dentro de determinado contexto, funções ideológicas, sociais, culturais e 

econômicas, o que requer entendê-las como mecanismo de legitimação da ordem 

econômica, através da reprodução da força de trabalho para assegurar o 

desenvolvimento do capitalismo.  O que, também, significa compreendê-las como 

instrumento de controle da força de trabalho excedente. 

 

Os Estados na América Latina, principalmente, Chile, Brasil e Argentina, que 

passaram por períodos autoritários, possuem em comum um modelo econômico de 

aceleração industrial e tecnológica associado à política de ajuste proposta, ou seja, 

crescimento com centralidade, autoritarismo, corporativismo, bem como coerção e 

burocracia fortemente presentes nas funções estatais (SOARES, 2003). 

 

A crise fiscal do Estado, nos anos noventa, antes de tudo, deve ser analisada a 

partir dos fatos da conjuntura internacional e nacional. Nos países da América Latina 

o debate sobre o Estado vem marcado pelo fenômeno da globalização, crise do 

welfare state, critérios distributivistas, crise fiscal, ajustes estruturais, justiça social e 

o aprofundamento das desigualdades sociais, acompanhando as tendências que 

vêm ocorrendo no plano macroeconômico nos países centrais62.  Neste sentido, 

concordamos com Moraes (2001:61), quando, em sua análise sobre o lugar das 

políticas em tempos de neoliberalismo, chega a afirmar que: 

 

 “No hemisfério Norte, os grandes inimigos a destruir são o Estado de 
bem-estar e as instituições políticas que permitem o gerenciamento 
estatal da economia. No terreno das idéias, eles se identificam com as 
doutrinas econômicas keynesianas. No hemisfério Sul, os vícios 
decorrem das políticas sociais e regulamentações trabalhistas, por um 
lado, e do Estado protecionista e industrializante, por outro. Essas 
instituições sociais, econômicas e políticas tornariam a economia rígida 
demais, engessada, estagnada”. 

 

Ainda, segundo o autor, no hemisfério Sul, elas evitam o bom funcionamento das 

forças criativas do mercado. Desta forma, para o autor, na América do Sul, “as 

                                            
62 Cf: LAURELL, Asa Cristina (Org). Estado e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo: 
Cortez/CEDEC. 2002.  



 

doutrinas perniciosas estão encarnadas pelas teorias desenvolvimentistas, pelo 

nacionalismo populista, pelo socialismo terceiro-mundista” (Op. Cit. p, 61). 

Segundo Fernandes (1995: 55-56), a política de ajuste neoliberal para a América 

Latina é caracterizada por propostas de desestatização, desregulamentação e 

desuniversalização.  

“Desestatização: Privatização dos setores estatizados no pós-guerra: 
marca uma ruptura com uma política industrial anterior baseada nas 
empresas estatais com os instrumentos de desenvolvimento 
econômico”. 

“Desregulamentação: Crescente tendência à desregulamentação das 
atividades econômicas e sociais e da intervenção estatal: justificada na 
suposta superioridade do mercado em relação ao burocratismo do 
Estado”. 

“Desuniversalização: Reversão dos padrões universais dos sistemas 
de proteção social. Estes são reduzidos em função da pressão da crise 
fiscal dos Estados” . 

Os aspectos comuns nas conseqüências para os países latino-americanos são 

sintetizados por Soares (2000:31-33): 

 

“(1) O período de implantação: diferenças nas conjunturas 
internacionais e dentro dos próprios países nos anos 80 e 90; (2) O tipo 
e intensidade das políticas de ajuste (seu caráter mais ou menos 
ortodoxo, radicalidade ou gradualidade das medidas, etc.); (3) A 
estruturação da economia (mais ou menos industrializada); (4) A 
estruturação do Estado (federativo, democrático, autoritário); (5) A 
estruturação anterior das políticas públicas (âmbito nacional; grau de 
universalidade no acesso) e; (6) As diferenças relativas às condições 
sociais encontradas (características, intensidade e extensão das 
situações de desigualdade e pobreza)”. 

 

O prognóstico desenhado pelos neoliberais para os países da América Latina, de 

acordo com Moraes (2001:62), é que “as políticas sociais em expansão geram 

também, inevitavelmente, uma burocracia estatal poderosa e irresponsável. Esta vira 

uma casta, que adquire força e interesses próprios, operando com o dinheiro dos 

outros, confiscado aos empresários, esses cidadãos operosos e criativos 

massacrados pelo Estado”.  

 



 

Este prognóstico vem seguido de uma receita.  Os neoliberais apontam que no 

campo político a influência das massas pobres, incapazes e malsucedidas mediante 

o direito de votar, organizar e atuar politicamente se torna perigosa e passa a 

incomodar os bem-sucedidos e capazes. Para tal, receitam que é necessário reduzir 

esse universo político, ou mesmo, o campo de atividades políticas sobre as quais as 

massas podem influir, desregulamentando, enxugando e privatizando o Estado. 

Reduzir o número de servidores públicos, que estejam sob pressão das massas; 

aqueles fundamentais para a política pública, como, por exemplo, a justiça e o setor 

financeiro, devem ser protegidos e devem seguir a voz dos mercados (MORAES, 

2001). 

 

Nos anos noventa, a contra-ofensiva da sociedade civil organizada na América 

Latina à política de ajuste macroeconômico neoliberal está relacionada a cada 

realidade histórica, à capacidade de luta e da correlação de força existente em cada 

sociedade. No Brasil, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, os embates 

foram muitos, a partir da construção de uma prática política ofensiva. Ou seja, 

sindicatos, movimentos rurais e urbanos, organizações não-governamentais se 

posicionaram contrários às privatizações, à fundação das organizações sociais (OS) 

e à reforma da previdência, mobilizando-se, indo às ruas, organizando a greve dos 

servidores públicos federais, realizando atos públicos com denúncias de fraudes, 

corrupção e descaso com as políticas públicas de saúde e educação, entres outros.  

 

No debate sobre o papel do Estado temos um deslocamento deste que passa de 

interventor no mercado para instituição regulatória das atividades econômicas, ou 

seja, sua dimensão é reduzida, passando a atuar na relação público versus privado, 

centralização versus descentralização, focalização versus universalização, entre 

outros. Todas essas dimensões envolvem o novo papel do Estado e sua relação 

com o padrão de acumulação, desenvolvimento econômico e com a sociedade, 

principalmente, no que diz respeito às políticas públicas. O Estado assume assim um 

papel de “agente da modernidade”. 

 

Na concepção de Soares (2000:32), a estrutura e consolidação das políticas 

públicas sociais (âmbito nacional; grau de universalidade do acesso; padrão de 

financiamento; cobertura, etc), dão-nos elementos para uma análise critica da 



 

realidade latino-americana. A autora cita três padrões de desmonte63 das políticas 

públicas sociais, a saber: 

 

“(1) destruição e ruptura total com o padrão anterior (caso chileno); (2) 
desmonte de políticas sociais pouco estruturadas e frágeis (casos 
como o Peru e a Bolívia, onde o Estado como agente executor de 
políticas sociais desapareceu do mapa: hoje os pobres nesses países 
estão entregues a programas financiados por recursos internacionais e 
nas mãos das ONGs); e (3) o desmonte simultâneo de políticas sociais 
frágeis (como alguns programas de assistência social) e de políticas 
mais estruturadas, algumas inclusive a caminho de mudanças em 
direção à maior universalização e justiça social (como, por exemplo, a 
Seguridade Social no Brasil – especialmente o seu Sistema Único de 
Saúde (SUS), o único com acesso universal na América latina)” .64 

 

No Brasil, de acordo com Netto (2000:81), 

 

“O alvo central do ataque do projeto político conduzido pelo governo 
FHC foi, como é facilmente depreensível, o conjunto dos direitos 
sociais. São estes direitos os que, diretamente, oneram o capital; 
indiretamente como demonstrou o teórico ‘clássico’ da cidadania 
moderna (o, aliás, liberal Marshall), eles podem até mesmo travar 
princípios elementares da sociedade de classes. Ora apresentados 
como ‘privilégios’, ora grosseiramente mistificados como ‘injustiças’, e, 
sobretudo postos como ‘financeiramente insustentáveis’, os direitos 
sociais foram objeto de mutilação, redução e supressão em todas as 
latitudes onde o grande capital impôs o ideário neoliberal; o Brasil de 
FHC, quanto a isto, apenas reiterou a receita: governabilidade do país, 
conforme a equipe dependia fundamentalmente da flexibilização 
desses direitos”. 

 
 
2.5. A Universalidade dos Direitos Sociais no Brasil em Tempos de 
Neoliberalismo. 
 

 
Com base nos fundamentos teóricos já aludidos neste estudo, ousamos conceituar o 

neoliberalismo a partir de seus elementos constitutivos mais universais, dentro de 

uma compreensão lógica, como um conjunto de medidas práticas, contrárias ao 

                                            
63 Cf: nota 4 na introdução desta tese. 
64  Sobre o único sistema de saúde universal da América Latina a autora se  refere a universalidade 
garantida constitucionalmente. 



 

Estado de Bem-Estar Social, cujas características elencamos como sendo a redução 

das políticas públicas, conseqüentemente, a remercantilização dos bens sociais 

(saúde, educação, etc), e a adequabilidade às transformações econômicas dentro 

de um determinado país e em face de um determinado contexto histórico.  

 

De acordo com Soares (2000:35), em uma perspectiva histórico-estrutural, a 

expressão interna da crise dos anos setenta no Brasil se dá no chamado 

esgotamento do Estado desenvolvimentista. Os anos oitenta aparecem como 

contraditórios para a América Latina, pois as transições democráticas foram 

acompanhadas, concomitantemente, dos retrocessos econômicos.  

 

O debate em torno do desenvolvimento / subdesenvolvimento, nas décadas de 

cinqüenta e sessenta, enfocava a participação do capital estrangeiro nas economias 

periféricas. Durante décadas, vários países da América Latina, inclusive o Brasil, 

tiveram seu crescimento econômico sustentado a partir do modelo de substituição de 

importações. Mesmo tendo este modelo gerado desajustes econômicos graves, a 

exemplo de concentração de renda, fechamento externo da economia, ele durou 

cerca de 30 anos (MACHADO, 1999). 

 
Neste ciclo, se, por um lado, os países periféricos buscavam investimentos externos 

para ampliar a sua capacidade de infra-estrutura e modernização de equipamento 

industrial, por outro, ocorria um repatriamento do capital nacional, ou seja, a fuga de 

capital, má distribuição de renda, aumento da pobreza, entre outros. 

 

A crise fiscal do Estado tem seu agravamento quando a crise financeira ameaça os 

bancos privados internacionais, que emprestaram dinheiro aos países latino-  

americanos: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) atuam 

como cobradores da dívida e executores do programa de ajuste. Só a partir de 1989, 

após o lançamento do Plano Brady, uma iniciativa do governo George Bush, o FMI e 

o BM adotam políticas de apoio à redução da dívida.  Este plano de apoio tem como 

estratégia a redução e combate à pobreza estrutural, através da adesão dos países 

endividados aos programas assistenciais seletivos e focalizados idealizados por 

estes mesmos organismos (MACHADO, 1999). 
 



 

Para Soares (2000:45), temos motivos de “ordem estrutural e conjuntural – cujas 

determinações externas e internas se articulam na expressão de uma realidade 

complexa e contraditória, permeada de razões políticas que explicam as propostas 

neoliberais para o Brasil”. 

 

O Estado brasileiro busca se enquadrar no plano de ajuste econômico através de 

reformas administrativas. Para tal, propõe em primeiro lugar reduzir o seu tamanho, 

a partir de privatizações de empresas estatais em áreas como siderurgia, energia, 

telecomunicações; implantar uma agenda política pautada na contenção de gastos 

públicos, com demissões e aposentadorias dos funcionários públicos; desenvolver 

na área social ações para grupos focalizados, vindo a ocorrer, assim, uma crescente 

demanda por serviços sociais e políticas públicas para os demais grupos da 

população. Em segundo, desregulamentar a economia, aumentando a governança e 

a governabilidade65. Contribuíram para essa necessidade de mudança a crise fiscal, 

o esgotamento de estratégias de substituições de importações, a superação de 

formas de intervenção econômico-social, o aparelho do Estado centralizador de 

funções, a rigidez dos procedimentos administrativos e o excesso de normas e 

regulamentos.  

 

Em 1988, o Brasil se diferencia dos outros países da América Latina por garantir 

constitucionalmente o acesso gratuito aos serviços de saúde, baseado em princípios 

igualitários e universais, contrariando a tendência neoliberal que estava sendo 

implantada no Cone Sul.  

 

O sistema de proteção social brasileiro, fundamentado na ampliação dos direitos 

sociais e de cidadania, conhecido como sistema de seguridade social, é resultado da 

articulação e da luta da sociedade civil organizada e da classe trabalhadora, que 

compreende, entre outros, movimentos sociais urbanos e rurais, associações de 

                                            
65 A governança seria alcançada pelas privatizações, terceirização, transferência de serviços públicos 
para as organizações sociais através da chamada publicização, impulsionados pela adoção de 
mecanismos de mercado e pelo ajuste fiscal, através da implantação da administração gerencial, 
formulação de políticas públicas e pelas mudanças na ação estatal. A governabilidade refere-se às 
condições mais gerais do exercício do poder, engloba a relação entre o Estado e a sociedade, seria a 
característica do sistema político, forma de governo, intermediação dos conflitos de interesse, 
capacidade dos governantes de tomarem decisões que atendam às demandas efetivas dos 
governados. 



 

portadores de patologia, trabalhadores em saúde, políticos e técnicos, demais 

segmentos e forças políticas que fazem parte da sociedade brasileira66.  

 

Na década de noventa, na saúde, as decisões alocativa de recursos têm suas 

definições na focalização que se apresenta como substituição à universalização, em 

consonância com o ajuste neoliberal67. Essa substituição ocorre pela diminuição das 

funções do Estado para a área social, ou mesmo, pela implantação da reforma 

administrativa e do aparelho estatal. 

 

Segundo Soares (2000: 79), a privatização e a descentralização, estratégias 

neoliberais mais difundidas, são seguidas da focalização, “a idéia é a de que os 

gastos e os serviços sociais público / estatais passem a ser dirigidos exclusivamente 

para os pobres. Ou seja, somente aqueles comprovadamente pobres, via ‘testes de 

pobreza’ ou ‘ testes de meios’ (baseados nos means tests dos programas sociais 

norte-americanos), podem ter acesso aos serviços públicos”. 

 

Nas políticas sociais, a estratégia da focalização “é o correlato da individualização da 

força de trabalho e da possibilidade estrutural da exclusão de uma parte dela do 

mercado de trabalho, ou seja, da forma ‘legitima’ de acessar os recursos’” 

(SOARES, 2000:79). 

 

Um dos argumentos contrários à universalidade é a escassez de recursos, melhor 

explicando: diante da limitação de verbas públicas, define-se quem são os indivíduos 

e quantos terão direito aos programas estatais. A estratégia é introduzir critérios de 

focalização para a alocação de recursos e a segmentação e seletividade dos 

usuários.  

 

Portanto, é a partir da aceitabilidade da focalização pelos gestores que o desmonte 

dos direitos sociais vai se configurando no Estado latino-americano. Noutros termos, 

consideramos que a focalização no acesso aos bens e serviços assistenciais 

                                            
66 Cf. CONIL, Eleonor Minho; BRAVO, Maria Inês Souza & COELHO, Franklin Dias.  Políticas 
públicas e estratégicas urbanas: o potencial dos Conselhos de Saúde de uma esfera pública. In 
Serviço Social e Sociedade. Nº 49, Ano XVI, Nov. São Paulo: Cortez, 1995. Pp. 98-116. 
67 FLEURY, Sônia. Estado sem Cidadãos. Seguridade Social na América Latina. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 1994. 



 

caminha gradualmente para decisões discricionárias e estratificadas por parte do 

Estado.  

 

Para Soares (2000), esse critério discriminatório é avesso a qualquer conceito de 

cidadania. A restrição do acesso tem se mostrado completamente ineficiente para a 

América Latina na medida em que a grande maioria da população é composta por 

indivíduos pobres e constituem-se, em sua totalidade, como demanda por serviços 

públicos.  

 

A lógica desta perspectiva é, no campo social e político, reduzir a universalidade do 

direito garantido e conquistado pela luta da classe trabalhadora subalternizada68. Já, 

no econômico, enfatizar o mercado e fortalecer a concepção de Estado mínimo. 

Deste modo, a lógica dessa estratégia é que, ao utilizar a focalização dos gastos, 

segmentação dos grupos e a seletividade dos programas, o Estado, através de seus 

governantes, estará “ajustando” a desigualdade social estrutural.  

Neste sentido, enfatizamos que a lógica da doutrina neoliberal é contrária à 

legitimação do Estado através, dentre outras, de políticas públicas universais e de 

uma política de investimentos em áreas sociais, cujo interesse é apenas no 

desenvolvimento do Estado capitalista mínimo.  

Assim, as práticas neoliberais no campo social e político objetivam a legitimação do 

Estado através de políticas públicas focalizadas e de uma política de investimentos 

restrita e seletiva, vis-à-vis a imperativa definição por organismos internacionais de 

financiamento de diminuir os recursos públicos. Estas instituições financeiras 

manifestam suas preocupações com o desenvolvimento do mercado que - sempre - 

transforma as necessidades sociais em mercadoria.  

Atrelada a esta tendência, temos a mercantilização dos direitos sociais que o Estado 

neoliberal tem a preocupação cada vez mais de avançar esse processo. Daí, surgir 

um incisivo processo de mercantilizar os bens sociais como mecanismo de dar mais 

fôlego ao mercado com novos produtos.  

                                            
68 Cf. BRAVO, Maria Inês Souza & MATOS, Maurílio Castro de. A Saúde no Brasil: Reforma Sanitária 
e Ofensiva Neoliberal. In BRAVO, Maria Inês Souza & PEREIRA, Potyara A. P. (Orgs) Política Social 
e Democracia. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 2002. P. 197-215.  



 

Neste estudo, o termo mercantilização está relacionado ao papel fundamental que o 

Estado confere ao mercado - ao grande capital - à gestão dos seguros sociais e 

prestação de serviços de assistência à saúde. Segundo Netto (2000:88), “passos 

enormes já foram dados no sentido de romper com a Seguridade Social pública: 

especialmente nos anos noventa (mas num andamento que vinha desde a década 

anterior), a Seguridade Social privada, conectada às grandes empresas, foi a que 

mais cresceu, particularmente no que tange aos benefícios previdenciários e aos 

serviços de saúde”.  

A mercantilização dos direitos sociais é um dos instrumentos mais utilizados para se 

chegar a uma diminuição dos gastos sociais, seja através da negação da 

universalidade do acesso, através da focalização, segmentação e seletividade . Tais 

medidas de impacto são notadamente as mais perversas, das várias implementadas 

pelo governo central, pelo fato de que, como estratégias dos organismos 

internacionais, geralmente, não ponderam as tensões sociais do mundo moderno, 

como o aumento da taxa de desemprego estrutural, falta de habitação, educação de 

baixa qualidade, falta de acesso a serviços e assistência à saúde, dentre outros. 

Além de atribuir ao indivíduo a responsabilidade de responder as suas necessidades 

mediatas, numa sociedade de grande desigualdade social e econômica como as dos 

países periféricos.  

O processo de mercantilização dos direitos sociais vem acompanhado também da 

implementação, por parte do Estado neoliberal, revelam a máxima do princípio do 

ajuste neoliberal: "A cada um de acordo com o que ele e seus instrumentos de 

trabalho produzem".  

Essa mercantilização explicita a tendência da política de ajuste neoliberal de 

descaracterizar o sujeito que - na qualidade de cidadão - tem o direito jurídico-formal 

a determinados equipamentos e bens sociais, obrigando-o a buscar no mercado 

alternativas para suas necessidades sociais como consumidor.  

As políticas públicas focalizadas são seletivas, segmentadas e espacialmente 

setorializadas no sentido de fazer emergir também alguns subsistemas de serviços 

privados de seguridade social.    



 

Outro aspecto importante a ser ressaltado da ação focalizada e seletiva do Estado 

em tempos de neoliberalismo é atender somente às demandas sociais cujo eixo 

central é a pobreza, através de mecanismos paliativos. Esse aspecto está presente 

na teoria de Friedman (1988), cuja fundamentação tem influenciado os pragmáticos 

neoliberais. Para o autor, a ação paternalista do Estado só é indispensável para 

aqueles que não são responsáveis pela sua sobrevivência, ou seja, para insanos e 

crianças. Os demais, mesmo os pobres, têm a liberdade para usar seus recursos 

econômicos e, assim, resolver se querem ou não se associar ao mercado, devendo, 

a partir de tal determinação, arcar com as conseqüências desta decisão.  

Com este capítulo, objetivamos desvendar os ideais neoliberais de redução dos 

direitos sociais, em particular, a universalidade dos direitos sociais. É importante 

ressaltar que a tendência à redução da proteção social não atinge só a saúde, mas 

também a legislação trabalhista em vigor, a qual está sendo reconstruída a partir das 

invocações tecnológicas no modo de produção capitalista e que passam a interferir 

na reprodução da força de trabalho. Aqui nos reportamos à flexibilização das leis 

trabalhistas. Com essas modificações, propõe-se a retirada do Estado-regulador das 

relações do trabalho, de modo que se conjetura a possibilidade de troca de uma 

proteção social forte e com garantias de direitos legalmente instituídos por uma 

proteção agenciada através das novas formas de contrato coletivo de trabalho.  

Assim, os idealizadores do Estado mínimo defendem que, apenas, indivíduos livres 

é que podem ter atitudes de liberdade. A base deste entendimento é que o indivíduo 

capaz – capacidade produtiva e consumidora – ao buscar, através do Estado, 

qualquer tipo de proteção social, virá a interferir na ampliação do mercado livre. É 

nesta lógica que, nos próximos itens do terceiro capítulo, iremos abordar as 

estratégias governamentais para reduzir o direito à saúde, sem alterar os preceitos 

constitucionais do SUS de universalidade do acesso.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III. 
 
 
3. Redução do Direito à Saúde: da universalidade à focalização. 
 

 
No capítulo anterior analisamos o processo de redemocratização dos Estados latino 

- americanos, em particular, o brasileiro, após um longo período autoritário e 

burocrático. A efervescência política, com a abertura, o surgimento dos novos 

movimentos sociais e a volta dos líderes políticos com a Anistia.  Os anos oitenta 

foram marcados não só pelo processo de abertura, mas também por resposta 

contundente do capital à queda da taxa de lucros, devido à crise iniciada nos anos 

setenta, cujos fundamentos foram tratados, entre outros, por Harvey (1998), Netto 

(1995) e Mota (1995).  Temos, além da elevação das taxas de juros, as mudanças 

tecnológica e organizacional na esfera da produção, a crise fiscal do Estado, a 

precarização das relações de trabalho e, nomeadamente, a crise do welfare state. 

 

Na década de oitenta, com a Constituição de 1988, os direitos sociais entendidos 

não mais como resposta à falta de serviços e ações governamentais, na visão do 

justo e injusto ou no cumprimento formal da lei, mas como resultante da correlação 

de forças, presente na sociedade, fruto de estratégias e mecanismos coletivos de 

disputa hegemônica entre classes e frações de classes. Portanto, a luta da classe 

trabalhadora no campo dos direitos sociais é também a luta por políticas universais 

que respeitem as diferenças e diversidades 69. Ressaltamos ainda que as 

                                            
69 O conceito refere-se às diferenças caracterizadas como desnecessárias, evitáveis ou injustas. 
Escorel & Giovanella (2000:07) afirmam que as diferenças entre “desigualdades ou iniqüidades são 
decorrentes de variações biológicas naturais (sexo, idade), de comportamentos danosos à saúde 
livremente escolhidos (tabagismo, riscos esportivos) e de vantagens transitórias de um grupo sobre 
outro por comportamentos saudáveis. Não são consideradas desigualdades ou iniqüidades. São 
atributos da esfera privada que caracterizam a pluralidade e a diversidade da espécie humana. As 
diferenças em saúde desnecessárias e injustas, isto é, as desigualdades ou iniqüidades são 
determinadas quando a liberdade de escolha de estilos de vida é restrita, pela exposição a condições 
de vida e trabalho estressantes e doentias, por acesso inadequado a serviços públicos essenciais, 
entre estes, os de saúde; e, por mobilidade social relacionada à saúde, envolvendo a tendência dos 
doentes descenderem na escala social. As desigualdades e as igualdades são atributos da esfera 
pública“. 
 
 



 

desigualdades entre as pessoas não são dadas espontaneamente, ao contrário 

resultam do processo histórico de acumulação, exploração e modos de produção 

das sociedades capitalistas. 

Enfatizamos ainda que, nesse período, a lógica da doutrina neoliberal é contrária à 

legitimação do Estado provedor através de políticas públicas universais e de uma 

ampliação de investimentos em áreas sociais. O interesse na conjuntura de ajustes é 

desenvolver o Estado mínimo para o social e forte para o mercado.  

Atrelada a esta tendência, temos a mercantilização dos direitos sociais que o 

neoliberalismo tem o interesse cada vez mais de ampliar o mercado privado de 

seguros e tecnologias em saúde como mecanismo de dar mais fôlego à 

comercialização de novos produtos. 

 

Agora, dando continuidade às reflexões, o presente capítulo se volta precisamente 

para analisar as estratégias de redução do direito à saúde na realidade brasileira.  É 

importante ressaltar que o capítulo aborda a crise do capital, as mudanças no mundo 

do trabalho e a conjuntura de contra-reforma. Portanto, foi necessário estabelecer 

mediações entre a dinâmica do capitalismo em geral com a realidade do país.  A 

análise da redução do direito universal à saúde trouxe à tona conceitos novos como 

o de “universalização seletiva”.  Conceito definido por organismos de financiamentos 

internacionais, no caso brasileiro, passa a ser estratégia governamental, com o 

argumento de que a focalização dos gastos e a implementação de programas 

seletivos e segmentados aumentam o acesso da população menos favorecidas aos 

serviços assistenciais estatais.  

 
3.1. Focalização, seletividade e segmentação: processos de 
mediação na redução da universalidade do direito à saúde.  
 

 
No decorrer da história, as classes subalternas lutaram pelo direito de serem 

tratadas como cidadãos e sujeitos históricos e pela efetivação dos direitos 

garantidos. Portanto, a efetivação dos direitos é uma estratégia política da sociedade 



 

civil organizada e está associada à socialização da política e aos meios de governar. 

Na saúde, essa luta se materializa na Reforma Sanitária em diversos países70. 

 

Na contemporaneidade, o debate teórico no campo da saúde ocorre entre os 

conceitos de universalização e focalização. Na gestão da política, a discussão se dá 

entre a efetivação da universalidade do direito à saúde ou da seletividade e/ou 

segmentação do acesso à utilização dos serviços de saúde. 

 

A efetivação do direito universal à saúde requer universalização do acesso71 a bens 

e serviços coletivos, em quantidade e qualidade. Requer reconhecer as diferenças 

entre os indivíduos e tratar os iguais de forma a respeitar suas diferenças de gênero, 

geração, etnia e agravos de saúde. Ou seja, ser universal na oferta da atenção e na 

assistência à saúde a todo cidadão, independentemente de suas características 

pessoais, inserção no processo produtivo ou classe social. Dito de outra forma, 

reconhecer que todos são iguais, porém, diferentes entre si.   

 

Em seu ensaio sobre eqüidade, seletividade e assistência à saúde, Berlinguer 

(1999) afirma que as transformações que estão ocorrendo no paradigma da saúde 

no mundo são determinadas por três fenômenos, a saber: o fim do universalismo, a 

expansão do reducionismo e as tendências da medicina privada, que surgiram com 

o desenvolvimento econômico, político e social do século XX.   

 

No Brasil, a mudança de paradigma, de acordo com o autor, não está voltada 

apenas para assistência à saúde e à medicina preventiva, aos cuidados e aos 

fatores de risco à saúde e doença circunscritas a fatores individuais. Mas, sobretudo, 

pela obrigatoriedade da saúde como dever do Estado. Esta obrigatoriedade traz 

para o debate o papel do Estado em países periféricos, que introduz garantias 

                                            
70  De acordo com Teixeira (1995:39), no Brasil, “O conceito de Reforma Sanitária refere-se a um 
processo de transformação da norma legal e do aparelho institucional que regulamenta e se 
responsabiliza pela proteção à saúde dos cidadãos e corresponde a um efetivo deslocamento do 
poder político em direção às camadas populares, cuja expressão material se concretiza na busca do 
direito universal à saúde e na criação de um sistema único de serviços sob a égide do Estado”.  
71  GIOVANELLA, Ligia & TEIXEIRA, Sônia Fleury. Universalidade da atenção à saúde: acesso como 
categoria de análise. In EIBENSCHUTZ, Catalina (Org). Política de Saúde: o público e o privado. Rio 
de Janeiro: FIOCRUZ, 1996. Política de Saúde: o público e o privado. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
1996.Pp 177-198. 
 



 

constitucionais do direito universal à saúde, principalmente, no que se refere à 

capacidade financeira estatal como provedor, em contrapartida às exigências 

relativas à redução de gastos públicos e austeridade no cumprimento das metas 

fiscais preestabelecidas pelas agências internacionais, na concessão de 

empréstimos a título de dívida pública externa (BERLINGER, 1999). 

 

Num contexto de crise do capital, mudanças no mundo do trabalho e conjuntura de 

reformas, o princípio de eficiência está relacionado com o de custo-efetividade de 

recursos financeiros, em detrimento das diferentes necessidades da população. 

Segundo Almeida (2000:86), o objetivo é viabilizar a “(...) diminuição da intervenção 

estatal e do financiamento público aos chamados mínimos básicos, traduzida nas 

políticas sociais de focalização (nos mais pobres) e de privatização, apregoadas 

como mais eqüitativas”. 

 

A saúde, ao ser compreendida como um direito fundamental do homem, como bem 

afirma Berlinguer (1999:65), 

 

“Tem um valor intrínseco e instrumental (como uma base da 
autodeterminação), é também um dos melhores indicadores para medir 
como os outros direitos humanos têm sido protegidos ou promovidos; 
mais que isso, a afirmação ou a negação do direito à saúde envolve 
quase todos os outros direitos”. 

 

Mendes (2001a: 68), trazendo a discussão do princípio de universalização para a 

esfera da saúde, afirma que a Organização Mundial de Saúde faz uma separação 

entre o universalismo clássico e o novo universalismo, pois para esta instituição, 

 

“O universalismo clássico surgiu das idéias generosas do socialismo e, 
depois, pelo movimento desencadeado na Europa Ocidental pelo 
Relatório de Beveridge, que, no pós-guerra, conduziu à universalização 
da seguridade social e, por conseqüência, à instituição dos sistemas 
públicos universais de saúde. Assim, num ambiente de reconciliação, 
reconstrução e solidariedade social, emergiram as idéias de cidadania 
e de crença num Estado eficaz e benevolente, que, por intermédio do 
universalismo clássico, seria capaz de garantir acesso de todos a todos 
os serviços sociais”.   

 



 

Com as mudanças políticas e econômicas ocorridas no mundo, em particular, com o 

advento do programa de ajuste macroeconômico neoliberal, foi-se impondo no 

mundo uma nova versão do universalismo, a do “universalismo seletivo”. 

 

“Essa interpretação do princípio universalista nega a possibilidade de 
oferta de todos os serviços de saúde a todos os cidadãos, bem como a 
outra face do universalismo clássico, representada pela política da 
seletividade, constituída pela oferta de uma cesta básica de serviços 
de saúde aos pobres. O que o novo universalismo propõe é a oferta de 
serviços de alta qualidade para todos os cidadãos, definidos pelos 
critérios de aceitabilidade social, efetividade e custos. Isto implica a 
escolha explícita de prioridades entre intervenções, respeitando o 
princípio ético de que pode ser necessário e eficiente racionar serviços, 
mas que é inadmissível excluir grupos inteiros da população” 
(MENDES, 2001a: 68-69). 
 

Mendes (2001a: 69) afirma que, quando a Organização Mundial de Saúde propõe 

um novo universalismo, é para “reconhecer a evidência internacional de que não é 

possível ofertar a todas as pessoas a totalidade das intervenções de saúde”. 

 

Quando aludimos ao termo direito universal, referimo-nos aos direitos pertencentes a 

todos os homens.  Na saúde, o termo universalidade do direito se refere tanto ao 

plano ídeo-político (controle público, fiscalização, planejamento local da política, etc) 

quanto assistencial (resolutividade, recursos humanos de saúde, acesso a serviços 

em quantidade e qualidade, entre outros).  A saúde, como política pública, deve 

estar organizada para ofertar serviços mediante as necessidades de todos, seja rico 

ou pobre; adulto, jovem, adolescente ou criança; homens ou mulheres; em caráter 

preventivo ou curativo.   

 

O sistema de saúde, que tem como princípio a universalização, é aquele que 

proporciona a todos o acesso, independentemente de sexo, renda, raça, idade e 

risco, com recurso público, a serviços assistenciais em quantidade e qualidade.  

Nestes termos, consideramos que a universalidade da saúde não deve ser definida 

apenas como promoção e acesso à assistência médica básica para segmentos mais 

pobres da população. Entendemos que estes necessitam de programas que 

atendam suas reais necessidades e demandas por saúde, tendo respeito às 



 

diferenças individuais e culturais como determinantes para estabelecer direito à 

saúde.  

 

Neste estudo, acesso é considerado uma categoria essencial, independentemente 

das justificativas postas para sua não-concretização (alto custo do sistema, 

capacidade técnica, resolutividade da rede, modelo de atenção, etc). O acesso deve 

funcionar na política de saúde como uma categoria-valor (fundamental), ou seja, 

uma referência a ser alcançada em qualquer serviço e orientador de todas as 

políticas sociais públicas setoriais que preconizem a universalização do direito. 

Destarte, a descentralização deve ser vista como uma condição necessária para 

melhorar o acesso, qualidade, participação e promover a eqüidade no sistema. 

 

A universalidade, entendida aqui saúde para todos, considera as diferenças 

individuais e as heterogeneidades de condições, requer distribuição eqüitativa de 

recursos estatais para que o sistema de saúde assegure a efetivação das 

necessidades individuais e coletivas por saúde. Em determinado contexto histórico e 

social, existem necessidades diferenciadas da população por saúde, portanto, para 

que sejam atendidas, tornam-se necessárias ações governamentais que considerem 

as diferenças, reconheçam as diversidades no processo de adoecer e morrer da 

população. 

 

No campo sanitário, a universalidade encontra-se no âmbito da esfera pública. 

Explicando melhor, na esfera pública, a universalidade diz respeito à efetivação de 

um direito constitucionalmente garantido. Portanto, o usuário, na sua condição 

individual, não deve ser compelido pela falta de equipamentos sociais a buscar o 

mercado privado para atendimento de suas necessidades de assistência à saúde. 

 

Segundo Medeiros (1999: 11), 

 

“Na universalização, todos os indivíduos têm direito de acesso a 
determinados serviços públicos devido a direitos de cidadania. A 
universalização é mais cara, mas garante os serviços 
indiscriminadamente. Na focalização, os recursos disponíveis são 
concentrados em uma população de beneficiários. Os indivíduos-
alvo das políticas focalizadas são, geralmente, aqueles em maior 
‘desvantagem’, como os pobres, as minorias, etc. Além das razões 



 

relacionadas à justiça baseada no princípio da eqüidade, a 
focalização é motivada por fatores de natureza econômica 
(programas focalizados são mais baratos do que programas 
universais) e motivos de natureza operacional”. 

 

A lógica gerencial resultante das reformas dos aparelhos do Estado, num contexto 

objetivo de crise global do capital, produz sérias repercussões nos países 

periféricos, com alta dependência econômica e política de organismos financeiros 

internacionais. O desajuste social nestes países segue a mesma linha do desmonte 

do welfare state, porém, com as suas particularidades, considerando-se a natureza 

específica de cada formação social, o que, no caso brasileiro da saúde, se manifesta 

através de uma lógica perversa, a “universalidade seletiva”.  

 

Então, cabe-nos tecer mais esclarecimentos sobre o conceito de universalidade no 

campo do direito à saúde.  Em primeiro lugar, entendemos que este conceito é 

confundido com o de eqüidade. Eqüidade é uma das diretrizes fundamentais do 

sistema de saúde, e significa dizer que o modelo de atenção e a rede assistencial de 

serviços devem considerar as diversidades de condições de vida e de estados de 

saúde em nossa população. Ou seja, pressupõe tratar desigualmente os desiguais, 

os que mais necessitam de mais atenção, a fim de se equiparar com as populações 

que se encontram com melhor qualidade de vida e condições de saúde 

(JARDANOVSKI & GUIMARÃES, 1993).   

 

A eqüidade para Escorel & Giovanella (2000:11) é um “princípio distributivo de 

partes iguais para iguais, ou seja, um tratamento de mesmo tipo e qualidade para 

pessoas com o mesmo tipo e gravidade de doença e com iguais condições de 

recuperação. O critério de igualdade no caso é estabelecido pelas condições de 

saúde”.  A eqüidade, definida operacionalmente pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), tem como princípio a igualdade de oportunidades, leia-se “a cada um 

conforme seu potencial” baseado no liberalismo clássico. A eqüidade referida sugere 

criar iguais oportunidades em saúde, para possibilitar a todos realizar suas 

necessidades. A dificuldade está em efetivar oportunidades justas, acatar o princípio 

democrático de igualdade de condições e definir o potencial de saúde de cada 



 

indivíduo em sociedades capitalistas alicerçadas por profundas desigualdades 

sociais72 (ESCOREL & GIOVANBELLA, 2000). 

 

Conforme afirmam Jordanovski & Guimarães (1993:40), 

 

“O significado de eqüidade tem sido freqüentemente associado ao 
conceito de justiça social. Sua definição e os atributos daí decorrentes 
dependem do conjunto de valores predominante nesta sociedade. 
Desta maneira, o significado de eqüidade, que informa determinado 
sistema de saúde e seus objetivos, só pode ser compreendido à luz 
dos diferentes valores de cada organização sócioeconômica e, 
conseqüentemente, da definição que se coloca sobre o conceito de 
justiça social”.  

 

As dimensões mais estudadas de eqüidade em saúde73 são as condições de 

consumo de serviços de atenção básica de saúde pela população. Volta-se a discutir 

a determinação social do processo saúde/doença, ou melhor, a saúde como 

determinante das condições e da qualidade de vida (ALMEIDA, 2000). 

 

A discussão entre universalidade do acesso e eqüidade nas ações tem sua base na 

reforma do setor saúde, tanto na dimensão política quanto na econômica, requer 

também uma análise acerca dos projetos de Reforma da Saúde, em curso.  Bravo & 

Matos (2000:23), afirmam que, no Brasil, no contexto de mudança e tensão dos anos 

noventa, existem atrelados à dinâmica sóciopolítica e econômica, dois projetos 

societários antagônicos: 

 

“O da sociedade articulada sobre uma democracia restrita, que diminui 
os direitos sociais e políticos, e o de uma democracia de massas, com 
ampla participação social, conjugando as instituições parlamentares e 
os sistemas partidários com uma rede de organização de base 

                                            
72 Sobre a questão da eqüidade, Rawls (2000a) nos remete à desigualdade justa que significa 
maximizar o ganho de quem recebe menos; o que equivaleria à perspectiva de melhoria da condição 
de vida daqueles menos favorecidos. Este conceito de eqüidade está incorporado no princípio de 
justiça distributiva. A idéia não é levar ao cidadão apenas assistência básica e sim favorecer para que 
estes sejam capazes, a partir de igualdade social e econômica apropriada a sua necessidade, de 
conduzir seus próprios assuntos. Noutros termos, seria o indivíduo ter condições de prover sua saúde 
aderindo a seguros privados, liberando o Estado desta função.  Ressaltamos ainda que para Rawls 
nem toda desigualdade constitui iniqüidade no sentido de injustiça.  
73 ESCOREL, Sarah. Dilemas da equidade em saúde: aspectos conceituais. 
www.opas.org.br/serviços.arquivo.sarah.doc. Acessado em 10/08/2003. 



 

salientada nos sindicatos, comissões de fábricas, organizações 
profissionais e de bairros, movimentos sociais urbanos e rurais”. 

 

A estes projetos societários estão associados e em disputa dois projetos de reformas 

de saúde: o Projeto da Reforma Sanitária, construído nos anos 80, e o Projeto de 

Saúde, articulado com o mercado, este, hegemônico nos anos 90. Estes projetos de 

reforma têm sido objeto de reflexão no campo da saúde, devido ao projeto neoliberal 

de Reforma do Estado, em curso, nos países latino-americanos subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento74.  

 

De acordo com Teixeira (2000:267), 

 

 “... constata-se que o perfil de necessidades sociais de saúde por 
grupo, segundo condições de vida, apresenta uma situação na qual 
determinados grupos sociais, especialmente os ‘pobres’, ‘marginais’ e 
‘excluídos’ acumulam problemas e necessidades não satisfeitas, ao 
tempo em que são, (...) os grupos com menor capacidade de 
expressão política e social de suas demandas e interesses”. 
 

Neste aspecto, consideramos que os determinantes sociais são também causadores 

do adoecer e morrer e que o processo saúde / doença é parte resultante dessas 

desigualdades no consumo de serviços de saúde, consolidando as iniqüidades em 

saúde.  

 

As desigualdades em saúde, desnecessárias e evitáveis, decorrem da relação da 

exploração das classes menos favorecidas, conseqüentemente, o aumento da 

concentração de renda dos mais ricos gera o agravamento das condições 

socioeconômicas da população. Desta forma, as iniqüidades em saúde possuem 

uma particularidade no campo ético-político e socioeconômico, uma vez que refletem 

as contradições da sociedade de classes. Destarte, é fundamental trazer para o 

centro do debate a distinção entre “eqüidade em saúde” do termo “eqüidade no uso 

e consumo de serviços de saúde” para que possamos desvendar as desigualdades 

em saúde.  

 

                                            
74 Trataremos deste assunto mais adiante, ainda, neste item, e também no próximo capítulo. 



 

De acordo com Duarte (2000:444), eqüidade é caracterizada por Turner em quatro 

tipos distintos: 1) A eqüidade ontológica que se refere à igualdade fundamental entre 

as pessoas; no marxismo estaria baseada na potencialidade da práxis comum, livre 

e transformadora. 2) A eqüidade de oportunidades, característica do liberalismo 

político clássico, que acha possível uma mobilidade social a partir da igualdade de 

oportunidades, no acesso a posições sociais resultantes da competição entre os 

indivíduos, que alcançarão suas posições mediantes seus méritos, habilidades e 

talentos. Esta perspectiva afirma que é possível alcançar a igualdade de 

oportunidades mediante igual distribuição de direitos e deveres, a base da teoria 

rawlsiana. 3) A eqüidade de condições que está ligada à igualdade de 

oportunidades, pois, para competir, os indivíduos têm que estar submetidos às 

mesmas condições de habilidades e méritos pessoais; nivelamento da satisfação de 

um mínimo de necessidades básicas substancialmente igual a todos. 4) A eqüidade 

dos efeitos ou dos resultados, pela qual a legislação busca reparar os efeitos das 

desigualdades sociais. Existe um conflito entre as desigualdades econômicas 

geradas pela competição de mercado e o apelo democrático por igualdade social, 

que origina tensões entre o campo político e o econômico, entre as desigualdades 

geradas pela exploração e mais valia e a igualdade exigida por valores ético-

políticos. 

 

Esses quatro tipos nos levam a refletir sobre iguais necessidades para diferentes 

usuários. Entendemos que necessidade é um conceito geral, pode estar situada em 

desejo manifesto ou em carências. Os desejos são pessoais e podem permanecer 

no inconsciente, ao contrário das necessidades, não podem ser totalmente 

verbalizados. Já as carências são consideradas abstrações, conformam o campo 

sóciopolítico (HELLER, 1996). 

 

Já, para Jardanovski e Guimarães (1993:41), 

 

“Na teoria, entretanto, ainda não foi possível definir o que viria a ser de 
fato necessidade por cuidados de saúde. O único ponto acordado é 
que esta tem seus contornos estabelecidos, em primeira instância, pelo 
delineamento e monitoramento do perfil epidemiológico e, em última 
instância, a relação entre médico / paciente, com a soberania do 
primeiro”.  

 



 

Entendemos que necessidade é um termo amplo, envolve questões individuais e 

coletivas, tem característica ética, social e política.  Na saúde, necessidade não 

pode ser confundida por demanda em serviços de assistência, por sua vez, as 

demandas são influenciadas por elementos como, por exemplo, aspectos 

epidemiológicos, pelo processo saúde/doença, nível educacional, aspectos 

religiosos e culturais, distribuição espacial e geográfica dos recursos, entre outros.   

 

Eqüidade em saúde é um termo utilizado como acesso igualitário aos serviços (em 

facilidades e dificuldades), que requer ofertas, qualidade, tecnologia e recursos 

humanos qualificados, num sistema de saúde em que a assistência está baseada 

num mix de público e privado75, como é o caso do nosso País. As iniqüidades em 

saúde evidenciam desigualdades não só no igual acesso ou condições de saúde, 

mas também dificuldade na obtenção de produtos e insumos gerados pelo 

monopólio dos grandes laboratórios farmacêuticos, setor tecnológico de imagens, 

etc. 

 

A eqüidade implica tratamento desigual para os desiguais. Se os indivíduos são 

diferentes, precisam ter tratamento diferenciado. Assim, passa a existir a idéia das 

desigualdades justas. Portanto, o tratamento desigual é considerado justo para o 

indivíduo em vulnerabilidade social. 

 

A eqüidade fundamentada na diferença diz respeito às variações biológicas naturais 

como sexo e idade, de comportamentos livremente escolhidos que comprometem os 

indivíduos, como o tabagismo, que são desvantagens sobre grupos de 

comportamento considerados saudáveis. Não podem ser consideradas 

desigualdades ou iniqüidades. Estas diferenças são atributos pessoais, estão no 

âmbito particular, que caracterizam a heterogeneidade entre os homens.   

 

Assim sendo, cresce a perspectiva de discriminação positiva no sentido de garantir 

mais direitos aos que têm mais necessidades. Ao mesmo tempo, nesta abordagem, 

ganha importância e espaço a caracterização das iniqüidades ou desigualdades 

                                            
75 O termo é usado para caracterizar o Sistema Único de Saúde e abrange os serviços públicos nas 
três esferas de governo e o setor privado em suas várias formas de prestação de serviços: 
filantrópicos, lucrativos, beneficentes, dentre outras.  



 

injustas em saúde. Estas definidas enquanto problemas evitáveis que, em geral, 

tendem a seguir as desigualdades existentes entre as classes e frações próprias das 

sociedades capitalistas. 
Por território entende- 

Compreendemos que as relações de produção e as condições objetivas de 

reprodução do capital determinam as chances da população obter acesso aos 

recursos materiais e aos produtos sociais resultantes da utilização daqueles 

recursos. Neste sentido, eqüidade em saúde refere-se às necessidades em saúde 

que são socialmente determinadas - determinações sociais do processo saúde-

doença (TRAVASSSOS, 1997).  

 

Segundo Medeiros (1999:09), 

 

“... o tratamento desigual é justo quando é benéfico ao indivíduo mais 
carente. Esse critério, conhecido como axioma de Max/min, opõe-se à 
noção utilitarista de que a justiça de uma alocação é determinada por 
suas conseqüências sobre a soma das utilidades (que, grosseiramente 
falando, seria o bem-estar) dos indivíduos envolvidos. Enquanto no 
utilitarismo, dentre as diversas alocações possíveis, é preferível aquela 
que resulta em maior total na soma das utilidades individuais, no 
Max/min o axioma da soma das utilidades individuais é substituído por 
uma regra baseada na hierarquia de condições dos indivíduos”.  

 

Já Escorel (2000:06), ressalta que: 

 

“Há uma tendência na bibliografia de tentar definir eqüidade 
diferenciando-a da igualdade. Os argumentos centram-se que 
igualdade é um princípio de justiça social, aborda a ética dos arranjos 
sociais, tem conteúdo francamente valorativo e está centrada nos 
direitos de cidadania. Mas esses argumentos não permitem distinguir 
da eqüidade que também incorpora regras de distribuição justas, 
encerra juízos de valor e é regida pelas orientações filosófico-políticas 
que regulamentam a vida social. Ambos conceitos, igualdade e 
eqüidade partem do princípio que a humanidade é diversa, plural, que 
os seres humanos diferem entre si em suas personalidades, 
identidades e necessidades”.  
 

 

Entendemos que, na saúde, universalidade e eqüidade possuem papéis distintos, 

porém, complementares. A universalidade é um princípio norteador da política. A 



 

eqüidade é uma diretriz a ser seguida pelo modelo assistencial. Portanto, não 

podem ser entendidos como sinônimos.  Universalidade com eqüidade é parte de 

um projeto político mais amplo de defesa do direito de todos à saúde. 

Diferentemente da universalidade seletiva, aqui, entendida como mecanismos de 

restrição de direitos conquistados pela classe trabalhadora e frações de classes. 

 

Diferente da universalização, que tem sua base no socialismo, a focalização tem 

referência no liberalismo de Milton Friedman (1988). Em sua principal obra, 

Capitalismo e Liberdade, analisa temas referentes ao papel do livre mercado no 

desenvolvimento da economia, liberdade política e as funções limitadas dos 

governos. O nome liberalismo enfatiza a liberdade, diz o autor, porém, ao longo dos 

anos, o termo foi modificado principalmente na área da economia política. Para o 

autor, os liberais do século XX consideram a igualdade e o bem-estar como 

alternativas para a liberdade. São, ainda, favoráveis aos governos centralizados, ao 

defender o bem-estar e a igualdade, acabam por defender o surgimento das 

mesmas linhas paternalistas de intervenção governamental, exatamente ao contrário 

do liberalismo clássico.  

 

Sua principal contribuição teórica para este estudo é a defesa da redução do papel 

dos governos na distribuição de benefícios sociais. O argumento utilizado pelo autor 

para esta redução, ou mesmo, focalização, está principalmente no paternalismo 

dessas ações. A ação paternalista é inaceitável para um liberal, por envolver a 

aceitação de um princípio que restringe o maior bem do indivíduo e do mercado que 

é a liberdade de que alguns podem decidir por outros; característica dos defensores 

das várias formas do coletivismo. Cabe ao governo legislar, determinar e pôr as 

regras do jogo, apenas nas coisas em que o mercado não pode fazer por si só.  

 

De acordo com Friedman (1988:157), boa parte da desigualdade foi gerada pelo 

mercado, com ampla contribuição governamental, portanto, parte dela pode ser 

eliminada. Entretanto, para haver uma redistribuição de renda seriam necessários 

certos ajustes socioeconômicos tais como: fim dos privilégios dos monopólios 

concedidos pelo governo, tarifas e outras medidas que beneficiam grupos 

particulares, ampliação das oportunidades educacionais.  

 



 

Friedman (1988:145) afirma que a redução das ações estatais é melhor para 

redistribuição de renda e para a liberdade de mercado, da propriedade individual, 

por isso defende que a ação estatal seja focalizada em grupos mais vulneráveis às 

injustiças. Isto justificaria a distribuição direta numa sociedade de mercado livre. 

Assim, para o autor, a focalização passa a ser uma estratégia de distribuição de 

serviços estatais para as políticas públicas setoriais, como a saúde. Ou seja, com a 

focalização, as ações básicas passam a ser destinadas apenas para grupos e 

segmentos sociais mais pobres. 

 

Nestes termos, discordamos do autor, pois entendemos que a focalização reduz a 

garantia do direito fundamental de todo cidadão à saúde. Ao focalizar em segmentos 

mais pobres e grupos mais vulneráveis, o Estado transforma o direito em uma 

prerrogativa da subalternidade. A saúde, como dever do Estado e direito do cidadão, 

com garantia jurídico-formal constitucional e legalmente regulamentada, deixa de ser 

um direito social fundamental de qualquer indivíduo.  

 

Para o liberalismo, os indivíduos em maior desvantagem teriam mais atenção da 

ação estatal, no que se refere à quantidade e à qualidade da assistência à saúde, 

em detrimento dos mais favorecidos, que, ao possuírem meios financeiros, devem 

buscar no mercado meios e serviços para suprir sua necessidade por saúde.  

 

Segundo Medeiros (1999:13), 

 

 “A focalização dos programas nos grupos mais pobres da sociedade 
implica, por exemplo, perdas para as classes médias. Estas tendem a 
ser bastante influentes nos processos políticos e na máquina 
burocrática, reagindo às perdas com a retirada de seu apoio aos 
programas sociais. Os grupos pobres, com pequena capacidade de 
mobilização, são incapazes de substituir esse apoio realizando novas 
coalizões e, portanto, os programas começam a se extinguir, fazendo 
com que um instrumento desenhado inicialmente para benefício dos 
mais pobres (a focalização) torne-se um mecanismo prejudicial a seus 
interesses”. 
 

A disputa de interesses na área da saúde marca diferentes concepções, definições, 

representações e corporações, tanto no poder local como no âmbito mais amplo de 

poder sobre a formulação de agendas, quanto na operacionalização da política.  



 

Para Almeida (2000:79), 

 

“Os modelos reformadores que emergem nos anos 1990 suavizam os 
discursos ideológicos, exacerbados nos anos 1980, partindo mesmo da 
crítica das propostas neoliberais, sem, entretanto significar um 'retorno' 
às premissas do Estado Providência anterior. Na realidade, as 
reformas em curso tentam lidar com os 'novos' problemas que as 
políticas restritivas da década anterior maximizaram, recuperando, sob 
novas bases, a perspectiva do Estado minimalista”. 

 

A evolução recente do sistema de serviços de saúde brasileiro mostrou que a 

universalização idealizada pelo movimento sanitário se concretizou de forma 

excludente. Na análise de Mendes (2001a: 98), 

 

“A expansão da universalização do sistema de saúde, por baixo, veio, 
inicialmente, acompanhada da exclusão de segmentos sociais de 
camada médias e de operariado qualificado, por cima. O sistema, 
finalmente, acomodou-se: a expulsão provocada pelo racionamento no 
sistema público foi compensada pela absorção desses segmentos nos 
sistemas privados”. 
 

Mendes (2001a: 97) afirma que “a combinação de crise orgânica do Estado com a 

universalização dos direitos à saúde, ou seja, a instituição de princípios generosos, 

mas destituídos de base material para concretizá-los por inteiro, levou a uma forma 

singular de universalização, denominada excludente”. 

 

O conceito “Universalização Excludente”, expressão formulada por Faveret & 

Oliveira (1990), foi elaborado para demonstrar que o direito à saúde no Brasil veio 

acompanhado por mecanismos de racionamentos que envolvem aumento na 

procura por serviços sociais públicos; ampliação das filas nos setores de 

atendimento; baixa qualidade dos serviços prestados; diminuição de recursos para a 

área social; implementação de programas focais e seletivos.  Nestes termos, esses 

mecanismos de racionamento fazem com que passe a existir uma universalização 

que exclui segmentos sociais, no lugar de incluir.  Essa universalização pode, ainda, 

ser compreendida como a necessidade de reduzir (racionalizar) o acesso da 

população aos serviços de assistência à saúde. 

 



 

Os fundamentos da seletividade e da focalização76 estão embasados na lógica 

liberal de igualdade de oportunidades para todos, partindo do pressuposto de que as 

desigualdades econômicas e sociais são inevitáveis. Nos Estados social e 

economicamente avançados, a igualdade de oportunidades não busca a 

padronização da igualdade “todos os homens são (ou nascem) iguais”, ao contrário, 

a busca se dá pelas oportunidades e/ou chances (ou pontos de partidas) iguais, 

numa situação de competição, para obtenção de bens escassos. 

 

No liberalismo político rawlsiano, para estabelecer certas igualdades, a instituição 

básica da sociedade deve prover inicialmente a igualdade de oportunidades, 

favorecer aqueles que estão em desvantagens socioeconômicas, por exemplo, 

países em desenvolvimento, como o Brasil, poderiam se investir mais em recursos 

advindos das três instâncias governamentais, para ampliar o acesso à educação 

básica.  No liberalismo, torna-se necessário o reconhecimento das desigualdades 

entre indivíduos, pois, através de suas diferenças, será possível estabelecer o 

princípio da reparação (RAWLS, 2000a).  

 

É preciso chamar atenção para a seguinte questão: colocar indivíduos pertencentes 

a diferentes frações de classes no mesmo ponto de partida, alegando que tal fato irá 

favorecer os mais pobres, necessariamente, não resulta em igualdade. No 

liberalismo, a desigualdade torna-se um instrumento de igualdade, ou seja, para 

corrigir uma desigualdade de classe, criam-se novas condições de acesso, 

falseando a realidade, a partir de “nova igualdade” (BOBBIO, 2000). Na verdade, o 

que teremos é uma provável igualdade de status que passa a coexistir com a 

desigualdade econômica resultante do modo de produção e acumulação capitalista. 

Compreendemos que a desigualdade social e econômica resulta da exploração e da 

acumulação, portanto torna os homens historicamente desiguais entre si.  

 

                                            
76 As ações focalizadas têm como alvo os que mais sofrem fortemente a vulnerabilidade social. A 
definição de vulnerabilidade está relacionada às seguintes situações: ocorre quando há falta de 
informações precisas e relevantes; inacessibilidade dos cidadãos a serviços, equipamentos e 
suprimentos necessários para sua qualidade de vida; falta de confiança para sustentar ou 
implementar mudanças comportamentais (PALMA & MATTOS, 2001:577).  

 



 

A política de ajuste neoliberal em países em via de desenvolvimento tem sérias 

repercussões; uma delas é o desajuste social, principalmente, no que se refere à 

efetivação de políticas sociais de caráter universal destinada a toda a população, 

como o Sistema Único de Saúde77. 

 

Esta tendência de desajuste social 78 é confirmada na análise dos indicadores 

econômicos e sociais - incluindo, aqui, a saúde - presentes nos estudos de Laurell 

(1997) e Soares (2001), sobre a redução do papel do Estado. Estes estudos 

analisam a relação entre as crises do capital e do Estado, bem como o caminho 

tomado para a sua superação, ou seja, a adesão à política de ajuste macro-

econômica neoliberal.  

 

Os organismos econômicos, como Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial (BM)79, sugerem e reorientam, para os países em desenvolvimento, ações 

estatais de caráter universal para ações focalizadas, ou seja, ações voltadas para 

grupos em maior exposição e vulnerabilidade social.  

 

Implantar programas voltados para grupos menos favorecidos, classe subalternizada 

pauperizada, tem caráter excludente, seletivo e distante de atender às reais 

necessidades de saúde da população usuária do sistema. Entendemos, ainda, que 

esta orientação dos formuladores e agenciadores internacionais decorre, entre 

outros motivos, do entendimento de que o princípio de universalidade onera o 

aparelho estatal, não contribui para o aumento da oferta interna de serviços privados 

de saúde e não favorece a expansão do mercado de assistência suplementar.  

 
                                            
77  O sistema de saúde brasileiro está organizado num modelo segmentado em três subsistemas: O 
SUS (público), Sistema de Atenção Médica Supletiva (privado) e o Sistema de Desembolso Direto 
(privado). O Sistema Único de Saúde se constitui num sistema público estruturado por um conjunto 
de ações e serviços de assistência à saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais. O setor privado participa do SUS, como prestador privado ou conveniado de 
serviços de saúde, através de contrato. O financiamento é colaborativo das três esferas de governo, 
porém a maior contribuição vem do orçamento geral da União.  
78  Conferir nota 4 na introdução deste trabalho. 
79 Sobre o assunto sugiro ver: PESSOTO, Umberto Catarino. As políticas de Saúde para a América 
Latina e Caribe da Organização Pan-Americana da Saúde e do Banco Mundial: análise dos 
documentos e seus discursos. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Integração 
da América Latina da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001.  Ou, ainda: MATTOS, Ruben 
Araújo de.  As Agências Internacionais e as Políticas de Saúde nos anos 90: um panorama geral de 
oferta de idéias. In Ciência & Saúde Coletiva, 06 (2). Rio de janeiro: ABRASCO, 2001. Pp 377- 389 
 



 

Nestes termos, as propostas das agências internacionais preconizam a 

dissociabilidade do princípio de universalidade do SUS, a partir da racionalidade na 

gestão da saúde, instituindo a seletividade e a focalização como base do modelo 

gerencial a ser implementado, tanto para diagnósticos como para as análises da 

situação de saúde.   

 

De um modo geral, a focalização, leiam-se ações estatais com baixo custo, 

efetivadas via políticas públicas destinadas a grupos sociais marginalizados, podem 

ser de caráter temporal, espacial ou continuado. Em tempos neoliberais são 

implementadas visando reduzir o papel do aparelho estatal no sistema de 

seguridade social. Na saúde, a focalização tem sido uma estratégia associada ao 

modelo de atenção primária (seletivo e segmentado), projetos para grupos de alta 

vulnerabilidade social e epidemiológica.  Ao ser adotado como modelo de atenção à 

saúde estariam preservados os interesses do capital, como o complexo da medicina 

privada e de medicamentos, áreas de grande peso econômico.  

 

De acordo com Costa (1998:133), na agenda para o setor saúde, proposta pelo 

Banco Mundial, a política social pública deveria ter na sociedade capitalista atual 

 

 “Um papel compensatório devendo ser dirigida basicamente para os 
chamados setores pobres da população. Insiste-se em que as políticas 
sociais deveriam deixar de ser universalistas, porém assumindo um 
caráter focalizado para atender às populações vulneráveis. Dessa 
forma, haveria um aumento na eficácia e na eqüidade do gasto social”. 
 

Nesta lógica, o princípio da universalidade da saúde está na contramão da história, 

diante da perspectiva de focalização do Banco Mundial.  Com isso, diz Almeida 

(2000:83), “(...) o impacto do uso dessa metodologia para alocação de recursos, 

mesmo que possa ser efetivo em nível populacional, pode ser desastroso nos 

direitos individuais de cidadania e na eqüidade, vista como igual oportunidade de 

acesso aos serviços de saúde".   

 



 

Costa (1998:133), ao analisar os documentos oficiais do Banco Mundial (BM), afirma 

que a focalização80 é compreendida por este organismo como promoção do acesso 

à saúde. Esta concepção, segundo o autor, "decorre das teses sobre ineficácia e o 

mistargeting das políticas sociais, que tenderiam inicialmente a beneficiar os estratos 

de maior renda". 

 

Compreender a concepção do BM torna-se importante para nosso estudo na medida 

em que cada vez mais se discute a necessidade de se analisarem as propostas 

dessa instituição e seus impactos na saúde da população, não esquecendo que 

qualquer medida de contenção de gastos sociais traz, ao longo da conjuntura, sérios 

desdobramentos sociais.   

 

De acordo com Costa (1998), os argumentos usados pelo BM para explicar a crise 

da saúde fundamentam-se na falência prematura do modelo atual, ineficácia do 

gerenciamento e da organização do sistema e, principalmente, desperdício do 

dinheiro público, culminando na tese da incapacidade orçamentária do Estado em 

manter a universalidade do sistema, devido à ampla cobertura.   

 

Assim, vem sendo construída e aos poucos consolidada uma concepção de saúde 

voltada para o mercado, para diferentes indivíduos inseridos na divisão social do 

trabalho. O padrão alocativo de recursos preconiza racionalização dos gastos, as 

cestas básicas de atendimentos e prestação de serviços de saúde, não pelo setor 

público, mas por um sistema mix público / privado (leiam-se organizações sociais) 

presente na Reforma do Estado, iniciada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. 

 

 

3. 2. O Ajuste Neoliberal e a Saúde no Brasil. 
 

 
Nos anos noventa, a Reforma do Estado pode ser vista sob três perspectivas: (1) a 

econômica propõe novas funções para o Estado, considerado interventor, o qual 

                                            
80 Conferir em Bitrán & Muñoz (2000:01). Disponível em: <http://www.americas.health-sector-
reform.org/publi_45/>.Acesso em: 06 ago. 2003. 



 

passa a ter um papel de articulador das estratégias de ampliação do mercado 

competitivo; (2) a reforma social implica busca da “efetivação” dos direitos sociais e 

de cidadania e; (3) a reforma política está relacionada com o processo de 

consolidação da democracia representativa e participativa, ou, ainda, a legitimidade 

dos governantes e atores sociais em tornar a democracia possível em países com 

imensas desigualdades sociais (PEREIRA, 1998). 

 

De acordo com Pereira (1998:31), a reforma ou reconstrução do Estado “(...) é uma 

resposta ao processo de globalização em curso, que ameaça reduzir a autonomia 

dos Estados na formulação e implementação de políticas, e, principalmente, à crise 

do Estado, que começou a se delinear em quase todo o mundo nos anos 70, mas 

que só assumiu plena definição nos anos 80”. 

 

Ainda, na concepção de Pereira (1998), a Reforma Administrativa do Aparelho do 

Estado visa torná-lo mais eficiente e mais voltado para a cidadania81. O Estado deixa 

de ser executor e prestador de serviços para ser promotor, provedor e regulador. 

Para efetivar essas premissas foi elaborado o Plano Diretor, que propõe: (1) 

Estabelecer a publicização (público não-estatal) que visa transferir para o setor 

público serviços que podem ser prestados pelo mercado, por exemplo, saúde, 

educação, cultura, habitação, produção científica, entre outros; (2) Criar as 

Organizações Sociais (OS), através de contratos de gestão, nova forma de gerenciar 

os serviços competitivos não exclusivos do Estado; (3) Implementar a 

descentralização na busca da governança, ou seja, ampliar a capacidade de 

governar do Estado; (4) Instituir a administração pública gerencial, ou seja, gerenciar 

a coisa pública com flexibilidade e eficiência; (5) Implantar qualidade e produtividade 

para garantir a legitimidade democrática e o atendimento da cidadania e; (6) 

Estimular a participação da sociedade civil organizada a partir do controle social. 

 

No Brasil, temos duas propostas distintas de Reforma do Estado, a neoliberal e a 

social-democrática. Segundo Pereira (1998:33), a diferença entre uma e outra está 

na legitimidade perante a sociedade. Assim, as reformas do aparelho estatal 

                                            
81 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a Cidadania: a Reforma Gerencial 
Brasileira na Perspectiva Internacional. São Paulo: ED 34; Brasília: RNAP, 1998. 368p. 
 



 

 

"Serão neoliberais se visarem ao Estado mínimo; 
adicionalmente conservadoras, se levarem em conta a uma 
maior concentração de renda, serão, entretanto progressistas 
se reconstruírem o Estado, recuperando sua capacidade de 
realizar poupança pública e de gestão, de forma a viabilizar a 
implementação de políticas econômicas e, principalmente, 
sociais, orientadas para a afirmação dos direitos de cidadania”. 

 

A reforma do Estado é social-democrática porque afirma o papel do Estado de 

garantir os direitos sociais e lhe fornece os instrumentos gerenciais para fazê-lo de 

maneira mais eqüitativa e competente. A reforma é social-liberal porque confia no 

mercado como um ótimo alocador de recursos e se utiliza, enquanto estratégia, da 

competitividade administrativa para controlar as atividades financiadas pelo Estado. 

Não pode ser compreendida como uma reforma paternalista, pois não substitui a 

capacidade de cada cidadão de defender seus próprios direitos. 

 

Pereira (1998), afirma que não se trata de Estado mínimo, mas de reconstrução do 

Estado. Neste sentido, os objetivos da Reforma são aumentar a governança do 

Estado ou a sua capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, 

limitando suas ações àquelas funções que lhe são próprias82, reservando, em 

princípio, os serviços exclusivos para o aparelho estatal, os não-exclusivos para as 

instituições não-estatais, e a produção de bens e serviços para o mercado. Transferir 

da União para estados e municípios as ações de caráter local: só em casos de 

emergência, cabe a ação direta da União e transferir parcialmente da União para os 

estados as ações de caráter regional, de forma a permitir uma maior parceria entre 

os estados e a União. A essência da reforma é a renovação da institucionalidade do 

Estado para poder servir melhor à sociedade, ou seja, o aparelho estatal deve se 

tornar realmente público, e o espaço público não pode ser apenas estatal. 

 

O Plano Diretor, ao reformar o aparelho do Estado, vai garantir a governança, maior 

capacidade de governar, melhores condições de implementar leis e políticas 

públicas. O que tornará muito mais eficiente as atividades exclusivas de Estado, 

                                            
82 Núcleo estratégico (Presidência, legislativo, judiciário, cúpula dos ministérios, ministério público); 
atividades exclusivas (regulamentação, fiscalização, fomento, segurança pública, seguridade social); 
serviços não-exclusivos (universidades, hospitais, centros de pesquisas, museus, entre outros) e 
produção de bens e serviços para o mercado. 



 

através da transformação das autarquias em agências autônomas e mais eficientes. 

Já os serviços sociais se tornarão mais competitivos ao serem transformados em 

organizações públicas não-estatais (PEREIRA, 1998).  

 

A criação das Organizações Sociais (OS) 83 visa transferir para o setor público não-

estatal serviços e equipamentos sociais, através do programa de publicização 

(contratos de gestão), transformando as atuais instituições públicas em entidades de 

direito privado, sem fins lucrativos, com autorização do poder legislativo, com 

autonomia para celebrar contratos com características do mercado. Os contratos de 

gestão das Organizações Sociais (publicização) estabelecidos entre o executivo e o 

setor privado é um tipo de contrato no qual ficam acertadas metas de desempenho e 

condições para atingirem-se os resultados planejados. Os gerentes terão ampla 

liberdade para administrar os recursos humanos, materiais e financeiros colocados à 

sua disposição pelo poder legislativo.  

 

O Plano Diretor, apresentado pelo MARE84 - Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Aparelho do Estado -, enfoca a lógica do mercado, ou seja “o negócio 

do setor público” e sua possibilidade de se inserir na economia competitiva. Apesar 

de o autor fazer criticas ao Estado mínimo e ao Neoliberalismo, suas propostas 

convergem para tais ideais, quando enfatiza que a governança seria alcançada 

pelas privatizações, da terceirização e da transferência de Serviços Públicos para as 

Organizações Sociais através da chamada publicização. Os objetivos propostos da 

Reforma do Aparelho do Estado estão baseados no pressuposto da teoria da 

Escolha Pública. Apesar de rejeitar tal proposta em seu discurso, Pereira (1998) 

utiliza-se de argumentos favoráveis à administração gerencial que é fundamentada 

basicamente pela teoria da escolha Pública. Essa teoria tem como pressuposto que 

os políticos agem para maximizar votos ou de que os burocratas agem para 

maximizar o orçamento de seus bureaux.   

 
                                            
83 A Medida Provisória Nº 1591, cria as Organizações Sociais, publicada em diário oficial da União de 
10/10/97, configura-se na publicização da esfera pública. São consideradas juridicamente como 
entidades de direito privado, portanto, também financiadas pelo dinheiro público. 
84BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Aparelho do Estado. Plano Diretor da 
Reforma Administrativa do Aparelho do Estado. Brasília: MARE, 1998.  



 

Ao analisarmos criticamente a Reforma Administrativa do Aparelho do Estado, 

podemos considerar que o Estado brasileiro abandona suas responsabilidades 

essenciais, privilegia os cortes nos gastos sociais, estimula a privatização e a 

flexibilização, reatualiza a forma de financiar o setor privado ao transferir a poupança 

pública para iniciativa privada. O Estado termina por desenvolver novas formas de 

acumulação do capital; trata-se, portanto, de fortalecer o empresariado brasileiro, por 

conseguinte, ampliando a concentração do capital, beneficiando o empresariado 

externo, assiste-se a um processo de desnacionalização da economia. 

 

Segundo Mota (1995:57), 

 

"Na etapa monopolista, essa não é uma questão pontual, pois que na 
era dos monopólios, além das clássicas formas de intervenção estatal 
na preservação das condições da produção capitalista, o Estado passa 
a intervir na dinâmica econômica de forma sistemática e contínua. 
Neste caso as funções econômicas do Estado se organizam ele passa 
a atuar como empresário, nos setores básicos, na assunção do 
controle de empresas em dificuldades financeiras, e como fornecedor 
de recursos públicos ao setor privado por meio de subsídios, 
empréstimos com juros baixos etc”. 

 

Para Oliveira (1999), a real Reforma do Aparelho do Estado é a abdicação da 

moeda nacional, a dolarização da economia, pressuposto da globalização; as 

privatizações do patrimônio público; os acordos da dívida externa e cortes no 

orçamento para atingir metas na redução do déficit.  

 

O maior avanço do neoliberalismo, na gestão do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, se deu no programa de privatizações que privatiza as mais fortes e 

principais agências estatais, portanto foi a única reforma do aparelho do Estado 

realizada no País85. Em termos de projeto, nenhum foi implementado por completo. 

Os únicos destaques foram: restrição da estabilidade dos servidores; redução dos 

benefícios da seguridade social devido aos cortes nos gastos; controle sobre os 

gastos públicos (Lei de Responsabilidade Fiscal). Na política nacional temos a 

                                            
85 Sobre as privatizações realizadas no governo de FHC, sugerimos aos leitores recorrer à publicação 
de: BIONDI, Aloysio. O Brasil Privatizado. Um balanço do desmonte do Estado. São Paulo: Editora 
Fundação Perseu Abramo, 1999. 



 

extinção do MARE, em 1998, pois a reforma só interessava desde que servisse ao 

plano econômico (BIONDI, 1999). 

 

Na concepção neoliberal, o direito à saúde, leia-se o direito fundamental à vida, 

passa a ser responsabilidade do indivíduo consumidor. Dos indivíduos que possuem 

posse (valores) e condições econômicas para consumi-las. Torna-se-á um privilégio 

exclusivo de poucos. A materialização deste fenômeno político decorre tão-somente 

das reformas preconizadas pelos organismos internacionais de financiamento. No 

que se refere à reforma do setor saúde, Almeida (2000:80) afirma que esta 

 

“(...) é eminentemente conservadora, pois não está voltada para um 
efetivo redirecionamento da política de saúde e da organização dos 
sistemas de serviços, mas sim para a contenção e a diminuição do 
gasto sanitário, excessivamente centrado na assistência médica e nos 
procedimentos de alto custo, na perspectiva estrita de controle da 
demanda e da utilização de serviços. Os pressupostos são 
praticamente os mesmos que servem à crítica do Welfare State e 
preconizam-se as mesmas soluções: privatização, flexibilização e 
diminuição do papel do Estado no setor”.  

 

Nos anos oitenta, o Movimento da Reforma Sanitária86 inicia a luta pelo direito 

universal à saúde. A luta envolveu os setores organizados em defesa da saúde 

pública, gratuita, com o acesso a serviços de assistência à saúde de qualidade, com 

                                            
86 Na década de oitenta a saúde passa a ter novo conceito e o Movimento da Reforma Sanitária 
colocou na pauta de discussão o papel do Estado, como executor das políticas públicas setoriais, que 
reconhecia a saúde apenas como o simples acesso aos serviços prestados pelas instituições 
executoras. Nos embates ocorridos, os ganhos foram muitos. O segmento dominante até então, 
considerava a saúde apenas como ausência de doença e o acesso aos serviços existentes, e, não 
como resultante dos determinantes sociais e das relações entre classes e frações de classes 
existentes na sociedade capitalista, ou seja, acesso à educação, habitação, segurança, à 
participação, emprego, renda, terra, transporte e acesso aos serviços de qualidade, entre outros. A 
democratização do Estado permitiu rever o conceito de saúde na VIII Conferência Nacional de Saúde 
(CNS), em agosto de 1986, em Brasília-DF, que contou com cerca de quatro mil participantes, 
destacando-se entre estes, o movimento sindical, movimento popular e os partidos políticos 
envolvidos com a discussão. Em seu relatório final, a VIII CNS definiu a saúde como o resultado dos 
determinantes econômicos, políticos e sociais, ou seja, é o acesso aos bens e serviços coletivos - 
terra, lazer, moradia, educação, trabalho, renda, liberdade, democracia, transporte, entre outros. 
Portanto, saúde não é só ausência de doença ou acesso à assistência médica hospitalar, é 
principalmente discutir o risco de adoecer pela qualidade de vida. Em 1992, realizou-se em Brasília a 
IX Conferência Nacional de Saúde, cujo tema central “Saúde: Municipalização é o caminho”, enfocava 
a saúde como qualidade de vida, contando com a participação de 50% dos municípios brasileiros e 
demonstrando a capacidade de articulação, organização e mobilização da sociedade civil com a 
questão saúde.  A Etapa Nacional foi o resultado da luta em defesa do SUS, ocorrendo seis anos 
depois da VIII CNS, devido à conjuntura política do governo de Fernando Collor, ao incorporar o 
projeto neoliberal.  TEIXEIRA, Sonia Fleury (org). Reforma Sanitária em busca de teoria. São Paulo: 
Cortez; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1995.   



 

capacidade de resolutividade, que atendesse às demandas e reais necessidades da 

comunidade.  

 

A perspectiva é de ampliação dos direitos sociais, no direito à diferença, na 

efetivação da participação política na gestão estatal, através do controle social. Ou 

seja, os usuários e cidadãos têm o direito de expressarem suas opiniões, de 

fiscalizar ações governamentais e de proporem alternativas para gestão, não apenas 

para as políticas públicas, mas também para as questões centrais que dizem 

respeito à democratização do Estado e da sociedade.  

 

Nos anos noventa, as proposições da contra-reforma do setor saúde são 

estabelecidas em consonância com a Reforma do Estado do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, tendo seu inicio na gestão do Ministro José Serra em 199887.  

 

O MARE (BRASIL, 1998: 10) estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

“Necessita completar o processo de reforma fazendo com que as 
mudanças administrativas permitam conferir maior grau de 
resolubilidade, de integralidade das ações e de qualidade. Ao mesmo 
tempo, as reformas devem proporcionar solução para os graves 
problemas de financiamento, promover o uso mais racional dos 
recursos disponíveis e evitar fraudes. Dada a existência de recursos 
sempre limitados, o objetivo da reforma é garantir um melhor 
atendimento ao cidadão através de um controle mais adequado do 
sistema, que garanta menores custos e melhor qualidade dos serviços 
pagos pelo Estado. Só dessa forma será possível maximizar os 
recursos públicos disponíveis e, ao mesmo tempo, garantir a 
moralidade do sistema. Visa ainda à racionalização do acesso ao 
atendimento hospitalar, evitando internações e exames 
desnecessários”. 
 

Para tal, elege sete pressupostos, quais sejam: 

 

“Primeiro, pressupõe que a descentralização permite um controle local 
muito melhor da qualidade e dos custos dos serviços prestados. 
Segundo, que a descentralização favorece o controle social por parte 
da comunidade atendida pelo serviço, tornando-o duplamente efetivo. 
Terceiro, a separação operacional entre o Subsistema de Entrada e 

                                            
87 Nos oito anos de governo FHC, os Ministros da Saúde foram Adib Jatene, José Carlos Seixas – 
interino, Carlos César Albuquerque, José Serra e Barjas Negri.   



 

Controle, para solução de problemas mais simples em nível do 
indivíduo e da família e o Subsistema de Referência Ambulatorial e 
Hospitalar permite o surgimento de mecanismo de competição 
administrada altamente saudáveis, envolvendo os Entrada e Controle 
entre si (competição pela qualidade, resolubilidade, efetividade, 
integralidade e continuidade) e entre ambulatórios e hospitais de 
referência (competição pela qualidade, redução de custos e 
desempenho entre outros). Quarto, que o sistema de encaminhamento 
via postos de saúde e clínicos gerais diretamente controlados pelo 
poder público evitar· uma grande quantidade de internações 
hospitalares desnecessárias. Quinto, que a partir da efetiva 
responsabilização dos Prefeitos e dos Conselhos Municipais de Saúde, 
a auditoria permanente realizada em nível municipal ser· mais eficiente 
e oportuna, fortalecendo a auditoria complementar exercida pelos 
poderes federal e estadual. Sexto, que a participação e o controle 
social em nível municipal passam a ser mais efetivos na medida que 
asseguram o acesso direto dos usuários ao sistema de controle. 
Sétimo, que esse controle é fortalecido pela montagem dos Conselhos 
Municipais de Saúde” (BRASIL, 1998:11). 

 

Para Bravo e Matos (2000:27), “as proposições da contra-reforma na Saúde 

pretendem que os trabalhadores sejam os novos financiadores do capital através 

dos planos de saúde, com a despolitização da esfera pública e a defesa da 

solidariedade”. Ou melhor, de acordo com os autores, “o cidadão é dicotomizado em 

cliente e consumidor. O cliente é objeto das políticas públicas, ou seja, do pacote 

mínimo para a saúde, previsto pelo Banco Mundial, e o consumidor tem acesso aos 

serviços via mercado”.  

 

Ao Estado compete orientar a relação entre o setor público e setor privado, 

consolidando um modelo de serviços de atenção à saúde, conhecido como sistema 

mix público / privado. Esse sistema mix na sua configuração garante a 

universalidade do acesso e incorpora a regulação do mercado. Tal proposta pode 

ser encontrada no relatório do modelo econômico do Banco Mundial.  

 

Neste sentido, afirma Elias (1997:200) “(...) ao invés de um único sistema, 

conformam-se dois ou mais sistemas de saúde, que segmentam a assistência, 

segundo critérios, sendo o principal deles a forma de seu financiamento e a inserção 

do usuário no sistema de produção econômica". 

 



 

Nesta lógica, a focalização surge como uma alternativa à universalização. Existe a 

opção de focalizar não só os recursos para os mais vulneráveis, mas também 

selecionar os beneficiários dos programas com base em outros critérios como etnia, 

sexo, geração, agravos de saúde, territorialização espacial88, renda e inserção 

formal no mercado de trabalho.  

 

A focalização89 reduz o direito à saúde, não só para a classe trabalhadora e frações 

de classe desprovida de bens materiais, mas para todos os cidadãos de direitos. 

Não estamos discutindo se pobres assim como os ricos, diante de suas 

particularidades e diferenças, devem ter o mesmo tipo de assistência e 

procedimentos mais simples e/ou complexos, ao contrário, consideramos que as 

diferenças devem nortear a política pública de saúde e não restringir direitos.  

 

Na saúde, direcionar recursos públicos ou subsídios para grupos específicos da 

população pode vir a significar redução do direito à saúde.  Neste sentido, 

sugerimos, entre outros, aprofundar o debate sobre democratização da participação 

da sociedade na gestão da coisa pública, através do fortalecimento dos conselhos 

de saúde, ampliar a socialização das informações, mobilizar e organizar a sociedade 

civil organizada para elaborar uma agenda em defesa dos princípios básicos do 

SUS.   

 

                                            
88 Aqui, territorialidade espacial não é apenas visto como topografia, mas como algo que é construído 
coletivamente e envolve saneamento básico, transporte coletivo, escolas, entre outros equipamentos 
públicos cujo acesso não é garantido através do mercado e reconhecidos como fundamentais para se 
ter boas condições de saúde.  
89  Existem quatro métodos para focalizar recursos públicos na saúde, os quais podem ser aplicados 
de forma independente ou conjunta, quais sejam: 1) Focalização baseada no indivíduo. Consiste em 
determinar quem deverá e quem não deverá receber subsídios públicos sobre a base de uma 
evolução de características individuais, como acesso, condições de saúde ou estado nutricional. 
Quem reunir estas características são classificados como beneficiários dos recursos e os demais são 
excluídos; 2) Focalização baseada em grupos. Consiste em classificar a população com as mesmas 
características, facilmente identificável, por exemplo, localização espacial, sexo ou etnia. São 
beneficiários todos os segmentos que reúnem as características eleitas; 3) Autofocalização. Este 
método está baseado no comportamento dos indivíduos. Os beneficiários são incluídos em 
programas específicos, de acordo com o objetivo da demanda individual; 4) Focalização por tipo de 
serviço. Este método é semelhante ao anterior. Requer que o indivíduo adote um tipo de 
comportamento. Neste caso os beneficiários são, predominantemente, aqueles que demandam 
atenção do gestor público.  A diferença do método anterior é que o fator que determina quem é o 
beneficiário do serviço público é precisamente o tipo de serviço que se oferece (BITRÁN, Ricardo & 
MUÑOZ, Claudia, 2000:14-16). 



 

Antes de dar-nos início à analise dos dados empíricos, é necessário ressaltar que, 

nas duas últimas décadas do século XX, no Brasil, se configurou um duplo 

movimento no âmbito da proteção social brasileira. O primeiro é o reconhecimento 

dos direitos sociais como expansão da cidadania – em particular o direito universal à 

saúde. O segundo é a discussão sobre a responsabilidade e a capacidade do 

Estado para universalizar o acesso à saúde, na lógica econômica e política 

neoliberal em ascensão.  

Portanto, neste capítulo, evidenciamos que o Estado brasileiro vem se utilizando de 

estratégias  (leia-se focalização de recursos, seletividade e segmentação do público-

alvo) para restringir o direito à saúde. Afirmamos que essas estratégias decorrem 

dos organismos de financiamento internacional para países em desenvolvimento, 

cujos objetivos são: estimular a contra-reforma para o setor saúde, que consiste em 

reduzir a universalidade do direito presente na política; reatualizar o modelo médico 

assistencial privatista, estimulando a assistência médica e seguro privado dos que 

têm acesso ao mercado e garantindo o mínimo para quem não pode pagar; 

contenção dos gastos com racionalização da oferta de tecnologias em saúde; 

descentralização, com insenção do poder central; expansão da indústria de 

medicamentos, entre outros. 

Para demonstrar como estas estratégias de redução de direito se materializam no 

Brasil, analisaremos a seguir a gestão da política de saúde no governo Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IV. 
 
 
4. A Universalidade do Direito à Saúde no Brasil. 
 

 
No item anterior, refletimos que o direito à saúde requer a garantia do acesso aos 

serviços de atenção à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a todos os 

cidadãos que necessitem.  A prestação da assistência à saúde deve ser respaldada 

no princípio da universalidade – preservando as diferenças.  

 
A saúde como direito de todos, expressão das dimensões social, ideológica e 

tecnológica, materializa-se na implantação do Sistema Único de Saúde – SUS no 

Brasil. A dimensão social aparece como luta política de diversos sujeitos na defesa 

de interesses; a dimensão ideológica apresenta-se na construção de um projeto 

ético-político na definição do paradigma sanitário; já a dimensão tecnológica é um 

processo que exige construção de novos conhecimentos e técnicas, em resposta às 

necessidades atuais da saúde. 

 

No governo brasileiro, desde a gestão do ex-presidente Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), paulatinamente vêm se implementando ações para reduzir os direitos 

sociais conquistados. Desde o início da década de noventa, a área social vem 

passando por contra-reformas, na perspectiva de reduzir os gastos públicos, que 

acabam por priorizar populações em situação de alta vulnerabilidade social 90. 

 

Neste estudo, o termo vulnerabilidade social refere-se às camadas pauperizadas, 

produto do sistema capitalista. É qualquer e todo tipo de exclusão, discriminação ou 

                                            
90Segundo Oliveira (1995:09), “na tentativa de circunscrever a vulnerabilidade social, impõe-se 
redefini-la, já que é apenas a designação de uma impotência conceitual. Os grupos sociais 
vulneráveis não o são como portadores de atributos que, no conjunto da sociedade os distinguiram. 
Eles se tornam vulneráveis, melhor dizendo discriminados, pela ação de outros agentes sociais. Isto é 
importante não apenas porque os retira da condição passiva de vulneráveis, mas porque identifica 
processos de produção da discriminação social, e aponta para sua anulação. Ainda que políticas 
sociais públicas sejam uma das exigências mais prementes para a atenuação das várias 
‘vulnerabilidades’, elas não esgotam o repertório de ações que se situa muito mais no campo dos 
direitos”.  



 

enfraquecimento de grupos sociais e está intrinsecamente relacionada com 

incapacidade de organização e reação dos segmentos sociais, quando da 

ocorrência de um fato ou fenômeno 

 

O sistema de saúde brasileiro é objeto de estudo de vários autores, entre outros, 

Elias (2001; 1997), Bravo (1996), Bravo e Matos (2002; 2000), Almeida (2000; 1999; 

1997) e Barros (1996), que discutem não só a trajetória histórica da formação da 

política, mas também suas mudanças, tendências, reformas, contra-reformas e os 

desafios nas duas últimas décadas. Na área da pesquisa do direito à saúde temos 

autores como Carvalho & Santos (1995), Carvalho (1995), Dain (2000), Dallari 

(1995), Escorel (1998) e Mendes (2001) que estudam o assunto, tanto sobre o 

enfoque do direito sanitário quanto sob a perspectiva do direito de cidadania, o que 

concede ao tema reconhecimento e relevância. Portanto, iremos nos reportar aos 

trabalhos destes autores para fundamentar a análise dos dados contidos neste 

capítulo. 

 

Consideramos que a análise da política da saúde não passa somente pelo papel 

regulador que o Estado tem a desempenhar, mas, sobretudo, pela capacidade deste 

proporcionar aos seus cidadãos o acesso universal a serviços de assistência à 

saúde, independente de sua inserção na cadeia produtiva e sua condição de renda. 

Ou melhor, antes de tudo, é dever do Estado garantir que os direitos constitucionais 

sejam cumpridos e efetivados.  

 

Também entendemos que a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso 

reconhece o direito à saúde, portanto, a universalidade do acesso91, porém 

estabelece estratégias neoliberais para reduzir a sua efetivação. Essas estratégias 

são focalização dos gastos, segmentação da população e seletividade dos 

programas. A implementação dessas estratégias requer alguns mecanismos que 

podem ser normatizações, centralização aliada simultaneamente à descentralização, 

redução de dispêndios para o setor, entre outros.  

                                            
91 A universalidade do acesso como categoria de análise, embora não seja uma novidade nos meios 
acadêmicos, é recente na área da saúde, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), ocorrida 
no ano de 1986, é incorporada como princípio à Constituição Federal, no Artigo 196, assim como na 
Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080 de 1990, que regulamenta o texto constitucional, no seu Artigo 2º 
Parágrafo 1º.  



 

4.1. A Contra-Reforma do Setor Saúde. 
 

 
 A partir da década de setenta, uma crise fiscal atinge todos os setores da área 

social e econômica do Estado. Uma agenda de ajustamento, com restrita obediência 

aos princípios de racionalidade econômica, em detrimento dos impactos sociais, 

passa a ser implementada a partir de uma proposta de reformas92.  

 

Concordamos com Elias (1997:195) quando afirma que o termo reforma no plano 

das políticas sociais “passa a significar a revisão radical do acesso a certos bens e 

serviços sociais requeridos pela efetivação dos direitos sociais em troca do império 

da racionalidade e da globalização das economias nacionais”. 

 

Assim, a reforma é compreendida no âmbito governamental como elemento central 

da implementação da política de ajuste neoliberal de redução do papel do Estado, 

através da privatização, flexibilização e desregulação. É importante lembrar que as 

análises sobre as políticas sociais públicas apontam desde gastos excessivos e 

recursos mal alocados até qualidade da prestação de serviços e quantidade de 

equipamentos sociais disponíveis.   

 

Esta análise leva à adesão dos países latinos à política de ajuste. Para o setor 

saúde, as premissas a serem cumpridas estão definidas no relatório Investindo em 

Saúde, de 1993, do Banco Mundial 93. Neste documento, os técnicos do BM 

realizam uma análise da política de saúde nos países periféricos e apresentam 

recomendações, principalmente para os países em desenvolvimento, na linha de 

propostas de Reforma do Estado, que se consolidam em meados dos anos noventa. 

A proposta é ter um modelo de Estado mínimo na proteção social94.    

                                            
92 Para Elias (1997:194), “No plano conceitual, o termo reforma, que desde o início do século se 
constitui como um pólo do processo de mudança com vistas a efetivar melhorias sociais sob o 
capitalismo, alcança o fim de século não só tendo subtraído seu par antagônico – a revolução – mas 
sobretudo completamente esvaziado em seu sentido inicial em prol da inclusão social, na busca de se 
minimizarem os efeitos sociais mais deletérios do capitalismo”. 
93 BANCO MUNDIAL. Relatório sobre Desenvolvimento Mundial 1993. Investindo em Saúde. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1993. 
94 Para Paim & Almeida Filho (2000:50), através das propostas do BM que valorizam a eficiência e a 
eficácia, em detrimento da universalidade, “muitas reformas setoriais não chegam a ser concebidas e 



 

Laurell (1994:3), ao se referir ao relatório do BM – Investindo em Saúde -, assevera 

que: 

“A primeira premissa subjacente no documento é que a saúde pertence 
ao âmbito privado. Portanto, o Estado-governo só deve se ocupar dos 
problemas de saúde quando os setores privados não querem ou 
podem resolvê-los. A essa premissa se alia outra que se resume em 
dizer que o setor público é ineficiente, freqüentemente ineqüitativo – 
devido a diferenças de poder de pressão sobre o governo dos 
diferentes grupos – embora o setor privado seja eficiente e eqüitativo já 
que obedece à competência e à livre escolha de mercado”.   

 

Essas premissas95 partem de análises elaboradas por técnicos do BM sobre a 

saúde, que levantam problemas como: má alocação de recursos públicos; 

desigualdade social; ineficiência; custos altos. Para executar as premissas, o BM 

propõe que os governos nacionais e as instituições públicas devem seguir as novas 

responsabilidades propostas com respeito à saúde pública, tais como: (1) alguns 

serviços são bens públicos (transmissão e controle de doenças contagiosas, 

educação em saúde e  sistema de informações, etc) e precisam ser expandidos; (2) 

prestar serviços de saúde eficientes, em termos de custos, aos pobres, como meio 

eficaz de reduzir a pobreza e; (3) a atuação governamental talvez se faça necessária 

para neutralizar problemas gerados por incertezas e deficiência do mercado 

segurador (ALMEIDA, 2000). 

 

Neste sentido, dois pontos fundamentais permeiam a elaboração da agenda da 

contra-reforma do setor saúde para os países da América Latina. O primeiro é a 

hegemonia neoliberal, com o discurso ideológico de falência do welfare state 

determinando que devem ser instituídas políticas de ajuste voltadas para o controle 

dos gastos e contenção de custos com a área social. O segundo, com a finalidade 

de diminuir a responsabilidade do Estado com a política de saúde, construída sob a 

lógica da Reforma Sanitária, questiona a universalidade do direito de acesso ao 

sistema. Deste modo, para Elias (1997:198), “a questão da saúde é 

                                                                                                                                        
nem debatidas pelas escolas de saúde pública ou organismos assemelhados e, em certos casos, 
passam ao largo dos próprios ministérios, sendo negociadas diretamente entre as agências 
financeiras e a área econômica dos governos”. 
95 Consultar ALMEIDA, Célia Maria de. Saúde nas Reformas Contemporâneas. In COSTA, Ana Maria. 
HAMANNN; Marchán, Edgar & TAJÉR, Débora (Orgs). Saúde, eqüidade e gênero: um desafio para 
as políticas públicas. Brasília: Editora UNB, 2000. Pp. 61-94. 



 

reuniversalisada, agora porém numa vertente predominantemente economicista e no 

âmbito das mudanças da nova ordem econômica mundial”. 

 

Em alguns países da América Latina, determinados indicadores podem ser 

acionados para sinalizar os caminhos da contra-reforma do setor saúde: 

 

• “A longa crise (de custos e de qualidade) dos sistemas de serviços de 
assistência médica é uma realidade indiscutível em praticamente todos 
os países e a reestruturação está em pleno curso, centrada 
fundamentalmente na contenção de custos, no controle de demanda e 
na co-responsabilidade da população pelo seu financiamento, através 
de pagamentos e contribuições específicas, tickets moderadores ou 
privatização sumária”. 

• “Prega-se o redimensionamento do papel do Estado e a introdução de 
mecanismos competitivos na alocação de recursos entre prestadores, 
como promotores da eficiência e de maior efetividade”. 

• “Surgem novos modelos gerenciais e de organização dos serviços de 
saúde, e reatualizam-se as propostas de atenção primária e/ou 
comunitária e/ou prestada pelas organizações não-governamentais, 
como forma de reduzir o gasto hospitalar”. 

• “Privilegiam-se as políticas de custo-efetividade, as propostas de 
focalização da ação estatal nos pobres, tais como as cestas básicas” 
(ALMEIDA,1997:179-180). 

 

Assim, os alvos da contra-reforma são o papel do Estado na prestação e 

organização dos serviços de saúde (isto significa evidenciar as relações público / 

privado nas diferentes situações concretas que configuram os sistemas de saúde, e 

desvendar as concepções de Estado a elas subjacentes); a responsabilidade e 

adoção de um modelo assistencial universalizado de assistência básica; aumento de 

transferência da atenção com maior grau de especialização para o setor privado de 

serviços com maior tecnologia e prestação de assistência por modalidade de seguro 

individual / familiar (ELIAS, 1997). Além da organização do sistema - rede de 

serviços e modelo de gestão (acesso, qualidade da atenção assistencial e técnica, 

equipamentos e tecnologia, medicamentos, recursos humanos); financiamento 

(recursos e gastos) e participação com controle social. 

 
É importante ressaltar que há, no Brasil, dois projetos em disputa no campo da 

saúde.  O primeiro decorre da luta de segmentos da sociedade civil organizada - 

movimentos de trabalhadores e usuários do sistema, movimentos sociais rurais e 



 

urbanos, acadêmicos e profissionais especialistas da área -, por uma política pública 

de caráter universal e socializante, que traduza os pleitos de vários segmentos 

sociais que se mobilizam e articulam em torno da saúde como direito de todos e 

dever do Estado. O segundo projeto, caracterizado pela proposta neoliberal, 

defende, entre outros pontos, as formas privadas de acesso e organização de 

serviços de saúde; os segmentos mais ativos são aqueles que têm interesse 

econômico imediato na preservação do modelo que defende que o gasto com 

assistência à saúde deve ser responsabilidade do indivíduo, financiado via 

mercado96. Estes grupos atuam como lobbies, quais sejam: empresários do setor de 

medicina de grupo e proprietários de hospitais, organizados em associações de 

interesses; alguns profissionais de saúde vinculados a várias modalidades de 

entidades tais como: cooperativas, associações, entre outros. O modo lobista97 de 

atuar desses atores influencia negativamente o projeto de universalização do direito 

à saúde promovido pelo Estado.  

 

Bravo & Matos (2000:24) afirmam que: 

 

 “As reformas para o campo da saúde nessa ótica têm apresentado 
como propostas: caráter focalizado para atender as populações 
vulneráveis através do pacote básico para a saúde; ampliação da 
privatização; estímulo ao seguro privado; descentralização dos 
serviços no nível local; eliminação da vinculação de fonte com relação 
financiamento. Percebe-se que a universalidade do direito, um dos 
princípios fundamentais centrais do SUS, contido no Projeto de 
Reforma Sanitária, é um dos aspectos que têm provocado tensão e 
resistência dos formuladores do projeto de saúde voltado para o 
mercado”.  

 

A proteção social no Brasil, segundo Vianna (1997:171), vem se tornando cada vez 

mais americanizada, “pois, ainda que formalmente universais e imaginadas como 

                                            
96 Ver: BRAVO, Maria Inês Souza & MATOS, Maurílio Castro de. A Saúde no Brasil: Reforma 
Sanitária e Ofensiva Neoliberal. In BRAVO, Maria Inês Souza & PEREIRA, Potyara A. P. (Orgs) 
Política Social e Democracia. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 2002. p. 197-215.  DAIN, 
Sulamis. Do Direito Social à Mercadoria. Tese apresentada ao Concurso Público de Títulos e Provas 
para Professor Titular, na Área de Economia e Financiamento, do Departamento de Planejamento e 
Administração em Saúde do Instituto de Medicina Social, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
Rio de janeiro, 2000. Pp.190. 
97 Sobre a atuação e expansão dos lobbies na realidade brasileira, sugerimos ver: VIANNA, Maria 
Lúcia Teixeira Werneck. A americanização (perversa) da seguridade social. Estratégias de bem-estar 
e políticas públicas. Rio de Janeiro: Revan: UCAM, IUPERJ, 2000,  em particular o capítulo 5, 



 

promotoras de cidadania, as provisões públicas se resumem a parcos benefícios 

para os pobres, enquanto ao mercado cabe a oferta de proteção àqueles cuja 

situação permite a obtenção de planos e seguros privados”. 

 
Assim, de acordo com a autora, convive-se com duas “americanizações”. A primeira, 

de seu sistema de proteção universal e outra, do perfil de articulação dos grupos de 

interesse - ambas perversas. Ou seja,  

 

“Tanto a residualidade da proteção social quanto o lobismo têm graves 
conseqüências. Um sistema de seguridade mercantilizado – e não 
assumido enquanto tal, portanto sem normas condizentes para controle 
das prestações – aprofunda as desigualdades e penaliza 
contundentemente os de baixo; além do que, a assistência ‘ caritativa’ 
aos excluídos, que são muitos, é cara aos cofres públicos. O lobismo, 
por seu turno, também se configura como um formato de intermediação 
de interesses que acentua as divisões sociais e favorece os poderosos; 
num país de imensos fossos entre as classes e recorrentes privilégios, 
como o Brasil, a prevalência de lobbies reitera a exclusão” (1997:171-
172). 

 
Com relação ao modelo de gestão, também, há dois projetos em disputa98. O 

primeiro defende a não-focalização do gasto social, ou mesmo, faz uma crítica 

contra o desenho institucional de tendência à recentralização, através da concepção 

dos programas e projetos via Ministério da Saúde, principalmente, em detrimento da 

regionalização e da municipalização. O segundo defende que a focalização dos 

gastos sociais e seletividade são compatíveis com a universalização do direito à 

saúde, por exemplo, o programa Saúde da Família (PSF), além de utilizar a 

segmentação de grupos em situação de vulnerabilidade social, como critério de 

eqüidade.  

 

Todavia, é importante destacar que as instituições internacionais financeiras99 

desconsideram em suas análises que, desde as últimas décadas do século XX, os 

                                            
98 Essa disputa ganha visibilidade maior nos embates que ocorrem nas conferências municipal, 
estadual e nacional de saúde, cujo objetivo é propor diretrizes para a política de saúde. É importante 
ressaltar que o produto final, fruto dos debates e reflexões, é consolidado em relatório, mas nem 
sempre consta da agenda política dos três níveis de governo. 
99 Cf. PESSOTO, Umberto Catarino. As políticas de saúde para a América Latina e Caribe da 
Organização Pan-Americana da saúde e do Banco Mundial: uma análise dos documentos e seus 
discursos.  Dissertação de Mestrado. São Paulo: USP, 2001. Mineo. Ou, ainda, em ROCHA, Paulo de 



 

pobres não-indigentes e setores médios vêm sofrendo grandes alterações na renda 

individual e/ou familiar, gerando uma crescente procura e, conseqüentemente, 

demanda para os serviços públicos gratuitos, como a saúde e a educação.   

 

Entendemos que a contra-reforma do setor saúde resulta da crise cíclica do capital 

que gera conflitos e contradições próprias das crises. Entendemos que o maior 

desafio da saúde, como um direito social, na atualidade, passa pela efetivação da 

universalidade.  

 

A efetivação da universalidade requer resolutividade do Estado frente às 

necessidades de saúde de seus cidadãos. O não-cumprimento desse direito, em 

situações gerais e diversas, gera uma desigualdade jurídica entre os portadores de 

direito, ou, pelo contrário, o cumprimento desse direito para apenas alguns 

segmentos da população converte o direito em privilégio100.  

Considerar a saúde um direito legal, significa reconhecê-la como um direito 

constitucionalmente protegido, implica para os governantes o cumprimento de 

responsabilidades em termos de implementação de ações, concretizando os direitos 

jurídicos reconhecidos.  

 

A consolidação do direito à saúde não se encontra imune nem à crise, nem às novas 

propostas. Como política institucionalizada, vinculada à regulação social das forças 

produtivas, sua crise relacionada ao mercado, ao papel do Estado e à organização 

da sociedade apresenta-se como um campo aberto a novos modelos e paradigmas, 

tanto a favor da hegemonia ou na luta contra-hegemônica pela superação do modelo 

universal vigente. A defesa do direito a ter direito, numa sociedade desigual, sugere 

a defesa de que os direitos individuais devem ser convertidos em direitos coletivos. 

 

                                                                                                                                        
Medeiros. Banco Mundial e Saúde: a marcha liberal dos anos 90. In Série Estudos e Saúde Coletiva; 
Nº 196. Rio de Janeiro: UERJ, IMS, 1999. Pp. 19 
100 Privilégio significa vantagem que se concede a alguém com exclusão de outros. É um termo não 
jurídico. Entretanto, ocorrerá o privilégio quando autoridades governamentais e legisladores 
outorgarem um tratamento diferenciado de uns para outros, gerando uma quebra de princípio da 
universalidade. Desta forma, haverá um privilégio quando o Estado reconhecer um direito de forma 
desigual a distintos grupos sociais ou locais, sem razões necessárias. Ou ainda, ocorrerá o privilégio 
quando o Estado garantir de forma desigual, os direitos constitucionalmente reconhecidos. 



 

A redução do direito universal à saúde passa a ser justificada pelos organismos 

financeiros internacionais e pelos neoliberais, a partir de argumentos políticos, 

ideológicos, econômicos e sociais, principalmente, escassez de recursos, 

dificuldades na alocação de pessoal especializado, densidade demográfica, 

concentração urbana e expansão territorial, liberdade individual e responsabilidade 

coletiva, interesses públicos e privados, relação custo X benefício, qualidade e 

eficácia das ações, entre outros.    

 

As ações e os serviços a serem prestados são definidos como aqueles que, no 

campo da necessidade por saúde, contribuem para que o homem possa obter 

condições de saúde como expressão de qualidade de vida e de reprodução da sua 

força de trabalho, como marco de realização da vida digna e de seu potencial 

próprio.  

 

Assim, todos os cidadãos, independentemente de classe social, raça, cor, sexo e 

religião, para ter o direito à saúde, constitucionalmente garantido, devem ter acesso 

a bens e equipamentos sociais que assegurem o bem-estar de todos, a saber: (1) 

Infra-estrutura de serviços, tecnologias em imagens, vigilância sanitária, 

epidemiológica e alimentícia; (2) Rede assistencial instalada que atenda nos três 

níveis de atenção à saúde (primária, secundária e terciária); (3) Políticas setoriais de 

ensino, previdência, transporte, moradia e assistência social e; (4) Distribuição de 

terra e riqueza.  

 
4.2. O Modelo de Gestão da Saúde no Governo Fernando Henrique 
Cardoso: o papel das Normas Operacionais.  
 

 
Nos discursos de posse, em seus dois mandatos, o ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, referindo-se à questão da saúde, fez indicações de que essa 

seria uma área prioritária em seus governos: 

 
“Mas a saúde tem de ser encarada –e assim vai ser no meu governo - 
como prevenção da doença, e não só a cura da doença. Uma visão 
moderna de saúde inclui saneamento básico, vacinação em massa, 



 

alimentação adequada, esporte” (Discurso de posse de FHC, em 01 de 
Janeiro de 1995). 
 

“Na saúde – o pesadelo de todos os brasileiros - mais recursos, melhor 
gerenciamento, mais atenção à saúde da família e um combate 
obstinado à fraude estão mostrando o caminho que levará no futuro a 
um efetivo atendimento universal, gratuito e de qualidade, como 
prescreve a Constituição, mas que poucos países, mesmo entre os 
mais desenvolvidos conseguiram assegurar” (Discurso de posse de 
FHC, em 01 de Janeiro de 1999).  

 

Quase ao final do mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Netto 

(2000:75) analisava que o primeiro governo “representou, para as massas 

trabalhadoras brasileiras, o que pode qualificar-se como um desastre”. Esta 

afirmação vem acompanhada de considerações do autor, pelos quais um governo se 

avalia pela direção social e política que o ordena, que determina as macropolíticas, 

pela população que abrange ou onera e pelas alternativas elaboradas na tentativa 

de resolver as dificuldades já determinadas em conjunturas e gestões anteriores 

e/ou emergentes. 

 

O SUS reafirma o princípio constitucional de direito universal à saúde.  Segundo 

BARROS et alli (1996:34), esse princípio de caráter doutrinário aponta a construção 

de um sistema de saúde101 que: 1) articule ações de promoção, prevenção e 

recuperação, utilizando a epidemiologia para o estabelecimento de prioridades; 2) 

assegure a todos o acesso gratuito aos diferentes níveis de complexidade do 

sistema, mediante a operação de mecanismos de referência e contra-referência 

municipal, regional, estadual e nacional; 3) promova as ações de vigilância e 

controle sobre ambientes, produtos, processos e serviços que envolvam risco à 

saúde e; 4) garanta o acesso a informações e o exercício do controle social. 

 

Apesar dos avanços ocorridos na política de saúde com a implementação do SUS, o 

relatório da 11ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) evidencia uma população 

                                            
101  Dois excelentes trabalhos publicados sobre a legislação do sistema de saúde brasileiro são: 
CARVALHO, Guido Ivan & SANTOS, Lenir. Comentários à Lei Orgânica da Saúde (Leis 8.080/90 e 
8.142/ 90) Sistema Único de Saúde. São Paulo. 2ª ed. Hucitec: 1995. RODRIGUEZ Neto, Eleutério. 
Saúde: Promessas e Limites da Constituição. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003. 



 

insatisfeita com as deficiências no modelo de assistência à saúde102, entre outros, 

devido à forma de financiamento, organização do sistema, centralização dos 

programas no âmbito federal, dificuldade no exercício do controle social e os baixos 

salários dos servidores da saúde 103.   

 

Vários fatores econômicos, sociais e culturais influenciam as condições de saúde 

individual e coletiva, configurando o perfil epidemiológico da população. No Brasil, 

esse perfil, atualmente, agrega novos elementos ao padrão tradicional dos países 

em desenvolvimento, Os agravos à saúde têm como determinantes a violência 

urbana (desemprego, falta de acesso à educação formal, tráfico de drogas, 

criminalidade, trânsito, etc) e rural (conflito pela posse da terra), velhas epidemias 

como dengue e cólera, persistência do quadro de esquistossomose, Chagas, malária 

etc; recrudescimento da tuberculose; aumento de doenças crônicas degenerativas e 

cardiovasculares, próprias da vida urbana.  

 

É pertinente aqui ressaltar que, para enfrentar esse perfil epidemiológico, desde o 

final dos anos oitenta e inicio dos noventa no início do governo Collor de Mello, vêm 

se desenvolvendo mudanças no sistema operacional, com a descentralização e a 

hierarquização das ações e funções dos gestores de saúde.   

 

No início dos anos noventa, temos a criação da Lei Orgânica da Saúde (8.080/90) 

quando se obteve a regulamentação jurídica para a aplicação do princípio de 

universalidade, eqüidade, descentralização, regionalização, hierarquização e 

participação da comunidade. No mesmo ano, temos a criação da Lei 8.142/90, que 

dispõe sobre as atribuições das Conferências de Saúde e dos Conselhos Saúde, 

deixando claro que “os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão repassados de 

forma regular e automática para estados e municípios desde que estes tenham: 

Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde e Relatório de Gestão”.  

 
                                            
102 Existem vários conceitos sobre modelo assistencial de saúde, expressão usada, por vezes, 
bastante distinta entre acadêmicos, gestores e profissionais que estão no atendimento dos usuários 
do sistema de saúde.  A concepção de modelo de saúde, além de assumir os contornos da política 
local, compreendem ainda a reorganização do modelo, acesso, níveis de complexidade da oferta de 
serviços, práticas humanizadas e processo de trabalho em saúde. O modo de relacionamento entre 
os diversos setores que fazem parte da gestão municipal da saúde contribui para definir o termo. 
103 Relatório final da XI Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 15 a 19 de dezembro 
de 2000, em Brasília/DF (BRASIL, 2001d).  



 

A partir daí, foram implantadas as Normas Operacionais Básicas, com o objetivo de 

normatizar o processo de descentralização e municipalização do SUS. A NOB/91 

manteve a gestão financeira centralizada e colocava os municípios na condição de 

administradores das ações de saúde. Em fevereiro de 1992, foi editada a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS 01/92, representando, 

na realidade, o "acordo possível" naquele momento.  Estas normatizações e 

modificações jurídicas institucionais são reflexos e mecanismos decisórios de 

gerenciamento do sistema e das relações de poder na reforma do aparelho estatal. 

Ressaltamos que todo processo tem avanços e recuos, acordos e conflitos, portanto 

representa a contradição presente na realidade política e institucional do SUS. Esse 

movimento, particularmente, pode ser observado na ampliação e articulação das 

Secretarias Municipais de Saúde e na revisão dos papéis e poderes das Secretarias 

Estaduais de Saúde e do próprio Ministério da Saúde. Segundo Wanderlei & Merhy 

(1997:02) 

“A instituição das Normas Operacionais Básicas como instrumentos 
reguladores desse processo, já na sua primeira versão - a NOB 91 - 
apresenta dois importantes retrocessos em relação a certas 
expectativas legais abertas na Lei Orgânica quando não consegue 
regulamentar o seu artigo 35, construindo as diretrizes do 
financiamento a partir do pagamento por procedimentos e de forma 
convencional, e transformando os sistemas estaduais e municipais de 
saúde em meros prestadores de serviços, cerceando suas 
prerrogativas de gestão nos distintos níveis de governo”.  

 

A terceira Norma Operacional Básica do SUS, NOB-SUS 01/93, buscou sistematizar 

o processo de descentralização da gestão do sistema e serviços, como mecanismo 

de mudança, deslocando diferentes níveis de responsabilidades para os Estados e 

Municípios e para o próprio Governo Federal. Neste sentido, houve alteração no 

quadro encontrado de 1992 até dezembro de 1994, tendo como eixo central do 

processo de sua formulação a expressão prática da decisão política de cumprir a 

Constituição brasileira. Em suas análises Wanderlei & Merhy (1997:02) argumentam 

que 

 

“A NOB 93, respaldada pelo movimento em torno do documento ‘A 
Ousadia de Cumprir a Lei’ tenta recuperar esta prerrogativa adotando 
como questão central a municipalização dos serviços e estabelecendo 



 

situações transitórias de gestão incipiente, parcial e semiplena, que 
apontassem para uma situação mais definitiva onde o município 
pudesse assumir o papel de gestor pleno do sistema, que se 
consolidaria a nível estadual e nacional na relação intergestora das 
Comissões Bipartites e Tripartites, sob o controle social dos Conselhos 
de Saúde, com caráter deliberativo e paritário em cada nível de 
governo”.  

 

Uma proposta de regulação do sistema, editada no primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso, dá-se na gestão do então Ministro da Saúde Carlos César 

Albuquerque.  É implementada a Norma Operacional Básica NOB - SUS 01/96, que 

tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do 

poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à 

saúde dos seus munícipes e redefinir as responsabilidades dos Estados, do Distrito 

Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS. É publicada 

durante a 11ª CNS e considerada um avanço no fortalecimento da municipalização, 

embora recebendo críticas.  

 

A principal inovação do ponto de vista gerencial é o processo de organização do 

modelo assistencial. Com base na NOB-SUS 01/96 foi estabelecido: 

 

(1) caracterização dos sistemas municipais como parte dos sistemas 
estaduais, reduzidos a dois tipos de gestão Plena de Atenção Básica e 
Plena do Sistema; 
(2) descentralização, em curto prazo, da maioria dos municípios 
brasileiros, através da institucionalização do Piso de Atenção Básica 
(PAB); 
(3) implementação da transferência automática dos recursos 
financeiros fundo a fundo, diminuindo progressivamente o pagamento 
por serviços realizados; 
 (4) reorganização da gestão dos procedimentos de média e alta 
complexidade ambulatorial e; 
(5) manutenção de fóruns permanentes de negociação pactuada entre 
gestores (BRASIL, 2002d). 
 

A NOB-SUS 01/96 introduz o financiamento do modelo assistencial de atenção, o 

Piso de Atenção Básica - montante de recursos transferido regular e 

automaticamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde -

destinando-se ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, analisado 

pela gestão central como uma forma financeira equânime. 



 

 

O valor financeiro do PAB104 é de R$ 10 a R$ 18 por habitante do município.  O valor 

total do PAB – A é composto de recursos fixos (destinados à assistência básica) e 

variáveis (relativo a incentivos para o desenvolvimento dos programas executados 

nesse nível de atenção). Na regra financeira, os recursos correspondentes à parte 

fixa são obtidos pela multiplicação de um valor per capita nacional pela população 

de cada município e são transferidos direta e automaticamente do Fundo Nacional 

de Saúde para os Fundos Municipais correspondentes. O Piso ampliado financia um 

elenco maior de procedimentos, destinados à cobertura das ações básicas, de 

prevenção de doenças, assistência ambulatorial e hospitalar, tais como: Programa 

Saúde da Família; Agentes Comunitários de Saúde; Ações básicas de média e alta 

complexidade, entre outros. 

 

Dain (2000:109) afirma que: “a nova dinâmica de habilitação acarretou em ganho de 

recursos para 66% (3.243) dos municípios hoje habilitados, foi neutra para 22% 

(1.078) e trouxe perdas para 12% (573) dos municípios”.  

 

Consideramos o PAB como um desenho da contra-reforma do setor saúde, via 

política de descentralização, pois a reestruturação do sistema de gestão da saúde, 

através da operacionalização do custeio da saúde, pela via do PAB, ao adotar um 

critério populacional para as transferências financeiras, coloca recursos do SUS, 

como afirma Dain (2000:109), “em Municípios sem oferta ou rede estruturada. Este 

esforço distributivo pode tanto resultar em uma política pulverizada de recursos 

como também um efeito indutivo e virtuoso de maior responsabilização das 

municipalidades beneficiadas”.  Ou seja, analisar criticamente o critério populacional 

como parâmetro exclusivo de distribuição de oferta de serviços e ações assistenciais 

de saúde “não significa negar a informação nele contida. Não se trata de fechar os 

                                            
104 O PAB foi implantado em 1997, consiste em um montante de recursos financeiros destinados, 
exclusivamente, ao financiamento das ações de atenção básica à saúde, cobertura das ações 
básicas, de prevenção de doenças, assistência ambulatorial, e das ações correlacionadas aos 
programas descentralizados pelo Ministério da Saúde. É transferido de forma direta, regular e 
automática aos Municípios em “Gestão Plena da Atenção Básica” (fundo a fundo) e de acordo com o 
teto financeiro da assistência para a “Gestão Plena do Sistema Municipal”. São considerados dois 
tipos de piso: Piso de Atenção Básica (PAB) e Piso de Atenção Básica - Ampliado (PAB-A).  O Piso 
de Atenção Básica é composto de uma parte fixa de recursos (PAB-FIXO) destinados à assistência 
básica, e de uma parte variável (PAB Variável), relativa a incentivos para o desenvolvimento dos 
programas executados nesse nível de atenção. Quando o município não está habilitado em nenhuma 
das duas formas de gestão, o repasse é feito ao estado e, dele, para o município. 



 

olhos para a oferta existente e sim dar vazão a novos investimentos, de modo a 

redistribuir tal oferta no território. Assim, a introdução do parâmetro populacional é 

condição necessária, mas não suficiente para a alteração significativa da distribuição 

de serviços e de garantia de utilização”.  

Entendemos que as normas operacionais básicas são mecanismos importantes de 

regulação da operacionalização do sistema e que representam avanços na relação 

entre os gestores, na definição das funções de cada nível de governo, no aumento 

das transferências financeiras diretas fundo a fundo, entre outros. Mas, 

compreendemos que as normas operacionais também são estratégias 

governamentais para repassar funções para os municípios com pouca capacidade 

administrativa e de recursos humanos e financeiros para efetivação da 

universalidade do direito à saúde. 

Assim, com a implantação da NOB/96, é instituída mais uma contradição no 

gerenciamento do SUS. Pois, ao mesmo tempo em que incentiva a independência 

do município como gestor pleno, chega a restringir sua autonomia. Isso ocorre 

quando propõe que a adesão aos projetos do gestor federal gerará incentivos de 

financiamento. Este duplo movimento recentraliza as decisões que deveriam ser 

tomadas com base no perfil epidemiológico e sanitário local, verticaliza as ações de 

saúde sem respeitar as distintas realidades sociais e políticas de cada região, dando 

poderes reais para as secretarias e departamentos do MS de definir os programas 

que serão criados e/ou incentivados. Compreendemos, ainda, que a normatização 

fere o princípio da autonomia municipal como gestor único do nível local, impedindo 

ou, pelo menos, levando a adesão a programas idealizados pelas instâncias 

centrais, por vezes, não prioritários, tampouco, negociados, com as instâncias de 

deliberação municipal de controle social.  

Em 26 de janeiro de 2001, a NOB-SUS 01/96 é substituída pela Norma Operacional 

da Assistência à Saúde (NOAS/SUS-01/01)105, na gestão de José Serra, com o 

objetivo de “promover maior eqüidade na alocação de recursos e no acesso da 

população às ações e serviços de saúde em todos nos níveis de atenção”. No que 

tange à assistência à saúde, a NOAS/SUS-01/01 estabelece em três eixos básicos: 

                                            
105 BRASIL. MS / GM. Portaria nº 95 de 2001.  



 

(1) regionalização como estratégia de hierarquização de serviços e busca de maior 

eqüidade; (2) estratégias de fortalecimento da gestão (Programação Pactuada e 

Integrada – PPI, elaboração de termo de compromisso para garantia de acesso, 

ações de controle, avaliação e regulação da assistência, comando único sobre os 

prestadores) e; (3) novas formas e critérios de habilitação. A NOAS cria o conceito 

de Atenção Básica Ampliada, que constitui um conjunto de procedimentos do 

“primeiro nível de atenção em saúde que deve ser ofertado por todos os Municípios 

do país em seu próprio território, com qualidade e suficiência para sua população”. 

 

O processo de regionalização, como estratégia de hierarquização dos serviços de 

saúde e de busca de maior eqüidade106, também, prevê a instituição do Plano 

Diretor de Regionalização (PDR) como instrumento de ordenamento dos serviços 

assistenciais ambulatorial e hospitalar em cada Estado e no Distrito Federal, 

baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com a 

necessidade da população e garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de 

atenção à saúde. Cabe às secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal a 

elaboração do PDR, em consonância com o Plano Estadual de Saúde (PES), 

devendo o mesmo ser aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e pelo 

Conselho Estadual de Saúde. 

 

Com relação aos recursos, define um aumento do componente de financiamento 

federal aferido em uma base per capita, ao propor uma ampliação do PAB fixo para 

ações do primeiro nível da média complexidade ambulatorial com base em um valor 

per capita nacional. E, ainda, estabelece a regionalização como estratégia de 

hierarquização dos serviços de saúde, na busca de maior universalização do 

acesso. Redefine os tipos de habilitação no âmbito municipal e estadual, 

respectivamente: 1)Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM) e Gestão Plena de 

Atenção Básica Ampliada (GPAB-A); 2) Gestão Avançada do Sistema Estadual 

(GASE) e Gestão Plena do Sistema Estadual (GPSE). A norma define as 

responsabilidades de cada nível de governo na gestão do SUS e ressalta a 

importância da articulação permanente entre os diversos gestores como um dos 

                                            
106 Com a implementação da NOAS/ 01/2001, a eqüidade torna-se um instrumento central da gestão 
para que os segmentos em vulnerabilidade social tenham acesso aos serviços de saúde.  
 



 

principais elementos para a melhoria do desempenho do sistema107. A finalidade da 

NOAS – SUS 01/2001 é classificar as gestões por níveis de complexidade, tornando 

os municípios responsáveis pela atenção básica (ampliada), os estados e a União 

pela média e alta complexidade.  

 

Concordamos com Barros (2001:309) quando afirma que: o MS ao mesmo tempo 

em que ampliou a responsabilidade dos municípios de executar ações, também 

retraiu o poder decisório, ao estabelecer “rigidez para a alocação dos recursos”.  A 

autora ainda assevera que a retração da autonomia via regulação inaugurou um 

processo de ‘recentralização seletiva’ 

 

 “Que vem a se consolidar com a edição da Norma Operacional da 
Assistência à Saúde NOAS – SUS 01/2001 (...), que redefiniu funções 
das esferas de governo e fragmentou a gestão do sistema segundo 
níveis de complexidade tecnológica da assistência, subtraindo ao 
gestor municipal poder de decisão sobre determinadas áreas do 
sistema”.  

 

A lógica gerencial de vincular o recurso financeiro à adesão aos programas nos leva 

a afirmar que a descentralização da política de saúde, na gestão de FHC, apresenta-

se em consonância com as estratégias dos organismos de financiamento 

internacional confirmando a tendência de se estabelecer uma contra-reforma no 

setor.   Vejamos o que pensam alguns estudiosos do tema. De acordo com Dain 

(2000: 110), 

 

“De forma diversa da experiência internacional dos sistemas públicos 
de saúde, até hoje o SUS não conseguiu infletir a orientação 
municipalista na configuração de sua hierarquização. Em muitos países 
que integraram com sucesso seu sistema de saúde, reservou-se ao 
governo central o papel de financiador e de formulador dos princípios 
gerais do sistema, deixando ao nível intermediário grande autonomia 
para planejar regionalmente a distribuição de recursos e serviços”. 

 

Para Elias apud Lobo (2001:311-12), o conceito de descentralização tem sido 

utilizado na reorganização de políticas públicas, com diferentes expressões.   

                                            
107 Sobre as atribuições dos estados e municípios para assumir os tipos de habilitação proposto na 
NOAS, conferir em: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Norma Operacional da Assistência à Saúde 
01/01 (NOAS-SUS 01/01).  Brasília: Ministério da Saúde, 2001f. 
 



 

 

“No caso das políticas de saúde, o processo de descentralização se 
desdobra em três dimensões independentes, ainda, que sempre 
articuladas entre si: a política, envolvendo os aspectos referentes à 
autonomia para formular e proceder escolhas desta natureza; a 
financeira, versando sobre a  liberdade de alocação de recursos e 
critérios de aplicação; e a administrativa, envolvendo a liberdade para 
a adoção de princípios e diretrizes voltados para a organização da 
máquina administrativa”  . 

No SUS, até o final de ano de 1994, dos 4.975 municípios existentes, 2.305 haviam 

solicitado seu enquadramento em alguma modalidade de descentralização 

incentivada pela NOB/93, sendo que 1.752 municípios estavam cadastrados na 

Gestão Incipiente; 507, na Plena e 46, na Semiplena.  Durante o período entre 1995 

a 1996, 

“Apenas 124 municípios assumiram a condição de gestão semiplena, o 
que corresponde a 15,57% da população brasileira, onde os municípios 
começam a ensaiar o seu papel mais abrangente de gestor, 
estabelecendo importantes avanços na reorganização do sistema com 
conseqüente melhoria nos níveis de saúde desta população. Os 
demais municípios brasileiros, em torno de 5000, que representam 
quase 85% da população continuaram, na melhor das hipóteses, como 
meros prestadores do sistema gerenciado a nível central, sem 
modificações importantes em sua organização” (BUENO & MERHY, 
1997:02). 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, até maio de 2002, dos 5.560 municípios 

existentes108, 5.537(99,59) estavam habilitados em uma das duas modalidades de 

gestão. Sendo que destes 4973 (89,44%) foram habilitados na Gestão Plena da 

Atenção Básica (GPAB) e 564 (10,14%) dos municípios na Gestão Plena do Sistema 

Municipal (GPSM), cobrindo uma população de 172,1 milhões e 73,4 milhões de 

habitantes, respectivamente. Portanto, apenas 23 (0,5%) municípios não estavam 

enquadrados em nenhuma modalidade de gestão (Tabela 1). 

 

 

 

 

                                            
108 O dado não se aplica ao Distrito Federal, que se enquadra em gestão estadual. 



 

Tabela 1- Habilitação de municípios por condição de gestão e por estado 
conforme a NOB - 01/96 – SUS, Brasil - 2001 
 

 GPAB GPSM Total de municípios 
habilitados 

UF Total de 
municípios 
2002 Nº 

municípios 
% Nº 

municípios 
% Nº 

municípios 
% 

        
AC 22 19 86,36   19 86,36 
AL 102 87 85,29 15 14,71 102 100,00 
AM 62 55 88,71 7 11,29 62 100,00 
AP 16 13 81,25 1 6,25 14 87,50 
BA 417 387 95,20 19 4,56 416 99,76 
CE 184 155 84,24 29 15,76 184 100,00 
ES 78 43 55,13 35 44,87 78 100,00 
GO 246 231 93,90 15 6,10 246 100,00 
MA 217 171 78,80 44 20,28 215 99,08 
MG 853 784 91,91 57 6,68 841 98,59 
MS 77 68 88,31 9 11,69 77 100,00 
MT 139 138 99,28 1 0,72 139 100,00 
PA 143 98 68,53 44 30,77 142 99,30 
PB 233 215 99,41 8 3,59 223 100,00 
PE 185 166 89,73 19 10,27 185 100,00 
PI 222 221 99,55 1 0,45 222 100,00 
PR 399 386 96,74 13 3,26 399 100,00 
RJ 92 70 76,09 22 23,91 92 100,00 
RN 167 157 94,01 10 5,99 167 100,00 
RO 52 41 78,85 11 21,15 52 100,00 
RR 15 14 93,33 1 6,67 15 100,00 
RS 497 486 99,79 11 2,21 497 100,00 
SC 293 273 93,17 20 6,83 283 100,00 
SE 75 73 97,33 2 2,67 75 100,00 
SP 645 482 74,73 161 24,96 643 99,69 
TO 139 130 93,53 9 6,47 139 100,00 
BRASIL 5.560 4.973 89,44 564 10,14 5.537 99,59 
Fonte: Fonte: MS/ SAS / DDGA - Deptº de Descentralização de Gestão da Assistência (Situação em 
maio de 2002). Nota: Não está incluído o Distrito Federal. Mudança de Gestão: GO: 01 município: 
Uruaçu mudou de GPAB para GPSM. 
 
 

Dain (2000:108) diz que: 

 

 “Por ter a população como critério principal, o PAB tem um potencial 
redistributivo ou equalizador do gasto, (...) deve complementar-se com 
investimentos que conformem a igual capacidade de acesso e de 
utilização de serviços, estes sim indicadores de eqüidade. O valor 
repassado ‘fundo a fundo’ funciona como indutor ao gasto em 
assistência básica, especialmente quando se trata dos municípios 
menores com rede incipiente. Por este prisma, pretende-se viabilizar a 
ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, 
gerando, potencialmente, ganhos de eqüidade. Hoje, os recursos 
transferidos desta forma já representam cerca da metade dos totais 
transferidos a título de gestão plena”. 

 



 

Para se ter idéia, entre os anos de 1990 a 2001, foram criados 1.070 municípios no 

Brasil. No início dos anos noventa, tínhamos um total de 4.491 cidades, passando 

para um total de 5.560 no ano 2001. Segundo o IBGE 109, a região Norte foi 

acrescida de 151 novos municípios, ou seja, passou de 298 para 449; na região 

Nordeste passou a existir 283 novos municípios, o que quer dizer que em 1990 

tínhamos 1.509 cidades subindo para 1.792, no ano de 2001. A região Sudeste 

apresentava um total 1.432 municípios, foram acrescidos de 236, passando para 

1.668; o Sul tinha 873 passou 1.189, foram criados 316 novas municipalidades. Na 

região Centro-Oeste eram 379 passando para 463, em 2001, ou seja, surgiram 84 

novas localidades federativas.   
 

A despeito do crescimento do número de municípios, não está comprovado que os 

mecanismos redistributivos relacionados, PAB (fixo e variável) desempenham o 

resultado esperado com relação à oferta de serviços e à ampliação do acesso 

universal à saúde.  

 

Em seu estudo, Dain (2000:109) argumenta que “a substituição da distribuição pela 

oferta pelo parâmetro populacional não é em si mesma produtora de eqüidade”.  

Esse argumento é importante para a análise do processo de descentralização da 

política de saúde, pois, ao serem criados, os municípios assumem a 

responsabilidade de gerenciamento e implantação de políticas sociais públicas. Ou 

seja, devem ter capacidade de gerir as demandas sociais que se apresentam e as 

dificuldades para implementar as demandas, tais como: pessoal técnico-

especializado, aumento das fontes de arrecadação financeira, infra-estrutura 

material para efetivar os serviços, entre outros. Tornar-se um espaço geográfico e 

político da federação significa ter capacidade político-administrativa para garantir 

qualidade de vida saudável para seus cidadãos, através de políticas e serviços de 

saúde, como educação, lazer, cultura, moradia e assistência social de qualidade e 

em quantidade suficientes; competência para solucionar problemas decorrentes da 

urbanização acelerada e a degradação do meio ambiente pelo avanço industrial e 

tecnológico. Uma tarefa desafiadora nos dias atuais.  

                                            
109 IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros Gestão Pública 2001. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatística/economia/perfilmunic/2001/munic2001.pdf.> Acesso em: 9 
junho de 2004. 



 

Além disso, para Dain (2000:110), 

 

 “Tanto o Governo federal como os governos estaduais lutam com a 
escassez de recursos assegurados à saúde, sacrificados pela política 
de ajuste ao longo de toda a década de 90. O hiato de recursos do 
SUS é estimado em cerca de 4 bilhões,  apenas para cumprir a NOB 96 
e sua atualização para 1998, sem contar com os investimentos 
necessários, decisivos, juntamente com a reafirmação da capacidade 
de organização do loco regional dos serviços para dar materialidade a 
um sentido de eqüidade que a mudança de regras alocativas, hoje 
baseadas em critérios populacionais e em incentivos ao 
desenvolvimento de certos serviços não pode, por si só, substituir”. 

 

A condição de habilitação nos tipos de gestão depende da capacidade do estado e 

do município de responder às demandas da população por saúde. É necessário 

estar dentro de certas condições gerais e específicas de resolutividade para assumir 

o planejamento, gerenciamento e financiamento da política. Aqui é importante 

ressaltar as inúmeras exigências legais110 com relação à transferência de recursos 

pelo MS aos municípios e os estados que foram modificadas, criadas e 

regulamentadas no período entre 1990 e 2001, a saber: Fundo de Participação dos 

Municípios; Normas Operacionais Básicas do SUS; Emenda Constitucional Nº 29 e 

Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Em 2001, segundo o MS, dos 27 estados brasileiros, apenas sete (25,9%) estavam 

habilitados na gestão Plena do Sistema Estadual, sendo 1 na região Norte; 2 na 

região Nordeste; 2 na região Sul e 2 na região Centro-Oeste. Na gestão Avançada 

do Sistema tínhamos cinco (18,5%) estados habilitados, sendo 2 no Nordeste; 2 no 

                                            
110 Segundo o Ministério da Saúde “os recursos públicos destinados às ações e serviços de saúde 
devem ser aplicados, obrigatoriamente, por meio dos Fundos de Saúde, sendo acompanhados na 
sua destinação e utilização pelos respectivos Conselhos de Saúde, tanto da União quanto dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, o que garante a participação da comunidade no controle dos 
recursos destinados à área de saúde. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que não 
cumprirem os limites mínimos estabelecidos pela Constituição Federal estarão sujeitos às mesmas 
sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que vão, desde a retenção das transferências do 
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM), até a intervenção da União no 
Estado, no Distrito Federal e nos Municípios e/ou da União ou dos Estados nos Municípios, bem 
como a cassação de mandatos. A Emenda Constitucional nº 29/2000 é auto-aplicável. Suas 
exigências e efeitos são imediatos. Além de definir os limites mínimos de aplicação em saúde, 
estabelece regras de adequação para o período de 2000 a 2004. A partir daí, os cálculos dos limites, 
os critérios de rateio dos recursos, as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde e as normas de cálculo dos montantes a serem aplicados pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios serão definidos por meio de Lei Complementar que será reavaliada pelo menos a cada 
cinco anos. Na hipótese da não edição dessa Lei, permanecerão válidos os critérios estabelecidos na 
própria Emenda Constitucional” (BRASIL, 2003b). 



 

Sudeste e 1 no Sul; sendo que quinze (55,6%) estados não estavam habilitados, dos 

quais 6 estão na região Norte; 5 no Nordeste; 2 no Sudeste e 2 no Centro – Oeste 

(Tabela 2). 

 
Tabela – 2 Regiões. Estados por tipos de habilitação de gestão, Brasil - 2001 

Regiões 
Nº de estados na  
Gestão Plena  
do Sistema Estadual   

Nº de estados na  
Gestão Avançada do Sistema 

Nº de estados 
não habilitados 

Norte 01 - 06 
Nordeste 02 02 05 
Sul  02 01 - 
Sudeste - 02 02 
Centro-Oeste 02 - 02 
Total 07 05 15 
 
Fonte: BRASIL. MS/ SAS. 2001e. 
 

O amplo campo conceitual de descentralização111 estabelece diferentes objetivos 

que determinam o processo de municipalização e estadualização. As estratégias são 

variadas e, por vezes, divergem nos diversos setores de uma mesma gestão 

governamental. Estas diferentes estratégias ou arranjos institucionais determinam o 

âmbito da competência tanto material (recursos financeiros) quanto o gerenciamento 

(linha política) das ações a serem negociadas entre diretorias e departamentos. 

Deste modo, é no momento da negociação de atribuições para cada esfera de 

governo, com relação à sua competência e, especialmente, imputação de 

mecanismos e instrumentos a serem implementados, que o direito universal à saúde 

é – ou não – materializado como princípio político da gestão. 

 

Ressaltamos que, tanto a centralização quanto a descentralização só ganham 

importância analítica a partir das condições objetivas em que se implementam. 

Neste sentido, as noções mais fundamentais para a crítica deixam de ser suas 

diretrizes e princípios, mas sim a condição sociopolítica posta para sua 

implementação.  Segundo Elias (2001:311), “a descentralização nada molda, antes 

se amolda à realidade histórica determinante de sua implementação”. 

 

                                            
111 Sobre o conceito de descentralização e suas determinações, sugerimos ver: ARRETCHE, Marta & 
RODRIGUEZ, Vicente (Orgs). Descentralização das Políticas Sociais no Brasil. São Paulo: FUNDAP: 
FAFESP: Brasília: IPEA, 1999.   
 



 

O modelo de descentralização materializado através de edição de sucessivas 

normas operacionais básicas abrange: mecanismos de transferência de recursos 

entre istâncias de governo; regulação da modalidade de pagamentos de serviços de 

saúde; instrução do processo de municipalização da saúde e a construção de uma 

rede de serviços capaz de operar com racionalidade sistêmica, ou seja, a definição 

dos tipos de assistência (básica, de média e alta complexidade) na oferta e definição 

do modelo de atenção, que articula ações de promoção, prevenção, cura e 

recuperação (LEVCOVITZ, et al., 2001).  

 

Para Soares (2000:83), o modelo descentralizador é destrutivo, pois 

 

“De um lado se tem o desmonte das políticas sociais existentes – 
sobretudo aquelas de âmbito nacional – sem deixar nada em 
substituição; e de outro se delega aos municípios as competências 
sem recursos correspondentes e/ou necessários. Em todos os âmbitos 
da política social – saúde, educação, saneamento básico – em que 
essa estratégia de descentralização foi acompanhada por um 
desmonte, o resultado foi um agravamento da iniqüidade na 
distribuição e oferta de serviços”. 

 

Já para Barros (2001:307), a descentralização pretendida na Lei Orgânica da Saúde 

pode ser qualificada de 

 

“... desconcentração de poder no interior de uma mesma instituição; ou 
pode ser uma delegação de competência; pode ser também a 
transferência ao mercado de atividades até então sob responsabilidade 
do Estado, correspondendo ao conceito de privatização; ou, ainda, a 
redistribuição de poderes e responsabilidades na condução ou 
execução de políticas, entre a União e os entes federados, com graus 
e intensidades variáveis”.  

 

Quando analisamos a evolução dos recursos federais para a saúde, no período 

entre 1994 e 2001, os dados demonstram que ocorreu uma elevação das 

transferências a municípios e uma tendência de queda com relação ao pagamento 

de produção de serviços, bem como um aumento de recursos para os estados, entre 

os anos de 1997 e 2001 (Gráfico 1). Porém, isso não significa que sejam suficientes 

para que os municípios ofertem serviços em quantidade e qualidade para a 

totalidade da população.  

 



 

 

Gráfico 1- Recursos federais segundo forma de transferência,  Brasil 1994 -
2001
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Fonte: BRASIL: MS. 1994 e 1995: SAS / MS e 1996 a 2001 DATASUS 
 

A análise das despesas efetuadas pelo Governo Federal, através de repasses 

financeiros para programas112 a serem executados pelos estados e municípios, 

demonstra uma variação positiva de R$ 5.946,5 milhões, entre os anos de 1995 e 

2001 (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Despesas efetuadas pelo Ministério da Saúde, Brasil 1995 – 2001 

Em milhões correntes 

                                            
112 A tendência à recentralização pode ser analisada através dos programas federais instituídos na 
área da saúde. A gestão de FHC lançou, em oitos anos, um total de trinta e um programas de saúde, 
todos de âmbito nacional: Bolsa Alimentação; Saúde no Ar; Controle de Colo de Útero e de Mama; 
Controle de Tabagismo e Outros Fatores de Riscos de Câncer; Programa Salve: Saúde na Escola; 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem; Banco de preços em 
saúde – AIDS; Campanha de Registro de Nascimento; Cartão de Saúde; Carteiro Amigo; Controle de 
Endemias; Escola de Promoção de Saúde; Gestação de Alto Risco; Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança; Plano Nacional de Mobilização e Intensificação das Ações para Eliminação de Hanseníase e 
Controle da Tuberculose; Política de Alimentação e Nutrição; Política de Medicamentos; Criança e 
Vida; Assistência Farmacêutica; Garantia da Qualidade do Sangue; Interiorização do Trabalho em 
Saúde; Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis; Qualidade em radioterapia; Saúde 
Bucal; Etnodesenvolvimento das Sociedades Indígenas; Humanização no Pré-Natal e Nascimento; 
Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.  



 

Discriminação /Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Bolsa alimentação 128,7 31,6 101,7 59,,0 139,8 151,8 169,6 
PACS e PSF 1.115,7 1.145,7 1.410,1 1.722,0 1.773,8 1.726,5 1.790,0 
Farmácia Básica    45,0 124,2 164,2 168,3 
Vacinas e Vacinação 102,1 132,7 179,2 189,9 274,3 265,7 331,6 
Combate às endemias 145,7 89,1 405,9 366,9 543,5 581,7 779,6 
REFORSUS   34,9 159,2 229,2 431,3 360,7 
AIDS 61,4 74,7 67,9 52,2 106,5 142,9 128,1 
PROFAE      53,4 67,5 
Saneamento básico 64,7 33,8 90,7 142,6 200,8 158,5 1.199,2 
PAB-fixo 1.115,7 1.145,7 1.410,1 1.722,0 1.773,8 1.726,5 1.790,0 
Outros 166,8 73,0 23,6 0,9 24,5 89,0 70,4 
        
Total 2.900,4 2.726,3 3.724,1 4.369,7 5.470,0 5.491,5 8.846,9 
 

Fonte: BRASIL. MS/ SAS. 2002b. 

 
Ao compararmos o total de despesa com Ações Básicas de Saúde, no período entre 

1995 e 2001, que somam R$ 33.528,9 milhões com o total de recursos repassados 

para os hospitais próprios da rede do SUS, que totalizam R$ 4.727,0 milhões, 

podemos afirmar que houve um investimento muito superior (quase sete vezes 

maior) de R$ 28. 801,9 milhões, em Ações Básicas (BRASIL, 2002b). 

 
 
4.3. A Universalidade da Saúde no Governo de Fernando Henrique: 
ênfase na seletividade e segmentação nas ações básicas de saúde. 
 

 
O acesso universal na década de 1990 foi reafirmado em discursos oficiais da 

gestão FHC, porém, na execução, foi sendo paulatinamente substituído por ações 

seletivas voltadas para segmentos mais vulneráveis da população, excluindo outras 

camadas, com a justificativa de que aqueles sempre estiveram à margem dos 

serviços públicos de saúde.  

No primeiro mandato de FHC, iniciado em 1995, focalização dos gastos, programas 

seletivos e segmentados passam a ser o carro chefe da política de saúde, exaltados 

em discursos oficiais, dentro e fora do País.  No relatório de avaliação dos sete anos 

do Plano Real (BRASIL, 2001: 71), elaborado pelo governo, “o programa Saúde da 

Família é o eixo estruturante do novo modelo de assistência à saúde, tendo por 



 

objetivo ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, por meios de 

Agentes Comunitários de Saúde e de Equipes de Saúde da Família”. 

 

O programa tem como objetivo, segundo o mesmo relatório, “reorganizar a prática 

assistencial, substituindo o modelo tradicional orientado para hospitais e para a cura 

de doenças” (p.72). Sua atenção está centrada na família de baixo poder aquisitivo 

ou nenhuma renda, de regiões consideradas pelos gestores locais como vulneráveis 

e/ou sem equipamentos sociais disponíveis.  

 

Segundo o Ministério da Saúde, 

 

“Mais da metade dos estados não possui critérios para priorizar a 
implantação do PSF nos municípios. Provavelmente, isso se deve ao 
fato de não ter havido restrições da parte do Ministério da Saúde, para 
as metas de implantação informadas pelos estados na programação da 
concessão da parte variável do Piso de Atenção Básica – PAB, 
referente ao incentivo para o PSF. Alguns estados priorizam os 
municípios de acordo com o porte, a posição, a localização, a (des) 
organização da atenção básica em saúde ou a situação econômica. 
Dos estados que adotam o critério populacional, uns priorizam os 
municípios menores, na expectativa de fornecer uma cobertura alta no 
município - entre 80 e 100% -, e outros pelos maiores, buscando obter 
um maior número de equipes no estado” (Brasil, 1999:16). 
 

 

De acordo com os dados do MS, o Programa de Saúde da Família113, desde 1994  

vem sendo implantado por todas as regiões do país, atingindo todos os 27 estados. 

A NOB 01/96 foi um importante instrumento de consolidação do Programa, 

garantindo mecanismos de financiamento direto do Ministério da Saúde para os 

municípios, modificando a lógica de financiamento, baseada na adesão ao modelo 
                                            

113 O incentivo financeiro à implantação do PSF e PACS são assim delimitados: adicional percentual 
variável por grupo de população efetivamente coberta pelo Programa de Saúde da Família (PSF) e 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) a ser transferido aos municípios, fundo a 
fundo, conforme normas do MS.  O incentivo será calculado conforme os seguintes critérios: a) PSF: 
+3% s/ PAB, para cada 5% pop. coberta, até 60% da pop. municipal.;  +5% s/PAB, para cada 5% 
pop. coberta, entre 60% e 90% da pop. municipal;  +7% s/PAB, para cada 5% pop. coberta, acima de 
90% da pop. municipal;  b)PACS: +1% s/PAB, para cada 5% pop. coberta, até 60% da pop. 
municipal.;  +2% s/PAB, para cada 5% pop. coberta, entre 60% e 90% da pop. municipal.; +3% 
s/PAB, para cada 5% pop. coberta, acima de 90% da pop. Municipal. Estes adicionais são limitados a 
80% do valor do PAB para o PSF e 30% para o PACS. Os incentivos do PSF e do PACS não são 
acumulativos para uma mesma população (BRASIL, 2002 b: 18). 



 

de atenção básica, considerando a cobertura populacional. A expansão da proposta 

objetivou ser uma estratégia para a mudança do modelo assistencial.  

 

O número de Equipes de Saúde da Família114 - ESF, em 1995, totalizava com 724 

equipes, em 150 municípios, atendendo 1,1 milhão de pessoas, menos de 1% da 

população. Até dezembro de 2001, o Programa implantou 13.168 equipes, 

atendendo 45,4 milhões de pessoas ou quase 27% da população, em 3.684 

municípios, ou seja, 66% do total de municípios do País (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Municípios cobertos  pelo PSF,
 Brasil 1995 - 2001
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Fonte: BRASIL.  MS/SAS, 2002b. 

 

A cobertura do Programa é maior na Região Nordeste (38%), onde se concentra 

maior número de população em vulnerabilidade social e menor na Sudeste (17%), 

com população de maior renda nacional per capita (BRASIL, 2002b).   

 

                                            
114  Segundo o MS, a atuação das ESF “é calcada na aproximação da assistência a seu usuário. É 
um programa de execução municipal, com critérios de organização definidos pelo Governo Federal. 
Cada equipe é composta por um médico, uma enfermeira, duas auxiliares de enfermagem e cinco 
agentes de saúde, sendo estes recrutados entre os membros da comunidade, o que facilita a 
prestação do serviço e o controle social. Cada equipe atende a até mil famílias, e seu enfoque 
preventivo abrangente proporciona cobertura a todos os membros da família” (Brasil, 2002 b). 



 

Em relação aos Agentes Comunitários envolvidos no atendimento à saúde, como 

assinala o MS, seu contingente foi elevado de 29.098 em 1994 para 152.865 em 

2001, uma quantidade quatro vezes maior. Eles atenderam 87,9 milhões de 

pessoas, no respectivo período, cobrindo 879 municípios, inicialmente, e chegando a 

4.786 municípios, 86,1% do total nacional, em 2001 (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Municípios cobertos  pelo PACS,  Brasil 1994-2001
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Fonte: BRASIL.  MS/SAS, 2002b. 

 

Segundo Serra (2002:44), “A ênfase na atenção básica sempre fez parte das boas 

intenções a respeito das políticas de saúde no Brasil, mas somente no governo do 

presidente Fernando Henrique saltou da retórica do desejo para a prática”. 

 

Para Serra, numa conjuntura de crise é necessário focalizar os gastos e equacionar 

o financiamento (devido ao alto custo do sistema). Porém, contraditoriamente, 

considera fundamental descentralizar a execução, mas centralizar no nível central a 

definição de programas; eliminar pontos de estrangulamento na oferta de serviços; 



 

aumentar a fiscalização e o controle social. Em discurso115, ressalta que essas 

medidas são indispensáveis para o adequado funcionamento do sistema e para 

reduzir as iniqüidades em saúde, embora não suficientes. Argumenta que tais 

políticas envolvem dois grupos, quais sejam: 

 

 “O primeiro consiste em medidas gerais, abertas a toda a população, 
mas que têm um efeito claramente distributivo, ou seja, beneficiam 
mais do que proporcionalmente os mais pobres e compreende: (a) 
ênfase na atenção básica; (b) programas de saúde da família; (c) 
medicamentos; (d) prevenção de doenças; (e) mutirões de cirurgias 
eletivas e; (f) assistência à gestante. O segundo grupo consiste em 
medidas focalizadas voltadas diretamente para esses setores e envolve 
ações diretamente focalizadas em direção aos mais pobres, 
desdobrando-se, em quatro iniciativas: (a) saneamento básico; (b) 
alocação de profissionais de saúde para os municípios mais carentes; 
(c) saúde indígena e; (d) bolsa-alimentação” (Op. Cit. 44p) 

 

Os números da saúde são comemorados pelo governo e creditados ao desempenho 

do Programa de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, aliado ao PSF e PACS, 

contribuindo para a redução da mortalidade infantil 116, que decresceu de 47,8%, no 

início da década de 1990 para 35,3%, em 2000 (BRASIL, 2001d: 73).  

 

Barros et alii (1996:15), afirmam que: 

 

“Ainda que se observe uma tendência de melhoria para alguns 
indicadores de saúde no Brasil, a velocidade desta proporciona a 
persistência, ou mesmo a ampliação das desigualdades entre os 
países. Assim a Argentina apresentou em 1991 uma expectativa de 
vida ao nascer cinco anos maior que a do Brasil, o Uruguai sete anos, 
e o México, apesar de suas conhecidas desigualdades regionais, 
quatro anos a mais que o Brasil, cabendo ressaltar que os quatro 

                                            
115 Seminário sobre “Desigualdades nos Sistemas de Saúde”, organizado pelo Banco Mundial, 
Estados Unidos, 10 de Abril de 2001, publicada em SERRA, 2002.  

116 Taxa de Mortalidade Infantil - É definida como o número de óbitos de menores de um ano de 
idade (por mil nascidos vivos), em determinada área geográfica e período, e interpreta-se como 
estimativa de risco do nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida. Altas taxas de 
mortalidade infantil refletem, de maneira geral baixos níveis de saúde, de condições de vida e de 
desenvolvimento socioeconômico. As taxas de mortalidade infantil são geralmente classificadas em 
altas (50% ou mais), médias (20% -49%) e baixas (menos de 20%), em função da proximidade ou 
distância dos valores já alcançados pelas sociedades mais desenvolvidas ao longo do tempo. No 
entanto, mesmo quando as taxas de mortalidade infantil são baixas no conjunto, podem ser 
verificadas pronunciadas variações entre distintos segmentos da população. Fonte: IBGE. Censo 
2000. 



 

países têm níveis de renda per capita similares. No período de 1970 a 
1991, as taxas de mortalidade infantil caíram na Argentina, no Uruguai 
e no México, tendo o mesmo acontecido no Brasil e na grande maioria 
dos outros países. Em todos os casos citados houve, no período, um 
aumento da razão entre as taxas de mortalidade infantil no Brasil com 
relação à dos outros três países”. 

 

Mendes (2001a: 117) argumenta ainda dizendo que precisa ser garantida uma 

atenção primária à saúde resolutiva e, por conseqüência, 

 

“Os novos recursos deveriam, prioritariamente, ser alocados no 
desenvolvimento quantitativo e qualitativo do Programa de Saúde da 
Família (PSF). O que significa estender o PSF para além dos limites 
dos municípios pequenos e das periferias das cidades de porte médio, 
de forma a atingir as grandes cidades, as áreas metropolitanas e 
regiões habitadas por segmentos de classe média mais aberta ao 
sistema público de serviços de saúde”.  
 

 
 
4.4. A Universalidade da Saúde no Governo de Fernando Henrique: 
ênfase na focalização dos gastos. 
 

 
Reis et alii (2001:08), ao analisar financiamento da saúde na gestão anterior a FHC 

afirmam que “cresceu 45% entre 1993 e 1995, ao passar de um montante de R$ 

15,3% bilhões para R$ 22,3 bilhões”. Em 1996, segundo ano de governo de FHC, o 

financiamento apresentou um significativo “decréscimo de 19,2% em relação ao ano 

de 1995, elevando novamente em 1997, quando atingiu o valor de R$ 23,3 bilhões. 

Os gastos tornaram a cair nos anos de 1998 e 1999, situando-se entre R$ 21 e 22 

bilhões”. Os autores asseguram, ainda, que, “em valores ‘per capita’, os dispêndios 

do Ministério da Saúde mantiveram-se em R$ 102,00 em 1993 e R$ 132,9 em 1999. 

O valor máximo alcançado no período foi de R$ 145,92 em 1997”.  É importante 

advertir que, para os analistas, os investimentos em saúde, gasto total do Ministério 



 

da Saúde, no período entre 1993 a 1999, que engloba quatro anos de gestão de 

FHC, apresentaram um desempenho irregular117. 

 

De acordo com relatório de avaliação do governo FHC, em 2001, de cada R$ 10,00 

gastos em saúde pública, R$ 7,00 eram provenientes do Governo Federal.  Em 

1995, o total de despesas efetuadas com saúde chegou a R$ 14.891,9 milhões, 

elevando-se para 26.135,9 milhões. O que correspondeu, no período, a um 

acréscimo de R$ 11.244 milhões nas despesas com saúde, um incremento que 

chegou a 75,5% 118 (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Despesas efetuadas pelo Ministério da Saúde,
 Brasil  1995 - 2001
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Fonte: BRASIL, 2002b. 

 

                                            
117 É importante ressaltar que o nível mais elevado de dispêndio financeiro por parte do Ministério da 
Saúde, ocorreu em 1995, antes da criação da CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (NORONHA & SOARES, 2001). 
118 Foi contabilizado nos gastos em saúde as despesas realizadas como o pagamento da dívida 
externa e interna bem como despesas efetuadas com  projetos internacionais como REFORSUS, 
AIDS, PROFAE,  que são financiados por  parceiros do Ministério da Saúde, tais como: Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; The US Agency for Internacional Development – 
USAID; Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; Banco International para a Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD e Banco Mundial – BM. 



 

Ao analisarmos os gastos totais efetuadas do MS, durante o período entre 1995 

2001, observamos que as despesas com atenção básica foram de R$ 1.570,9 

milhões e R$ 4.206,6 milhões, respectivamente, totalizando um incremento de R$ 

2.636,7 milhões, que corresponde a um aumento de 167,8%.  Entretanto, foram 

gastos com atendimentos de média e alta complexidade R$ 6.687,6 milhões e R$ 

12.064,8 milhões, representando um incremento de 80,4% no período. 

 

Ao compararmos os dados, verificamos que houve aumento, tanto nas 

transferências de recursos federais para as despesas com pagamentos de 

atendimentos ambulatoriais e hospitalares da rede conveniada e contratada, de 

atendimento de média e alta complexidade quanto para as ações de atenção básica.  

Os dados demonstram que no governo FHC foram gastos mais em ações básicas do 

que em atendimento de média e alta complexidade, ou seja, 167,8% e 80,4%, 

(referente a cada ano).  

 

É importante ressaltar que, na Atenção Básica, a variação positiva foi em 

decorrência da implantação, no ano de 1996 da NOB/SUS - 01/96, e, 

posteriormente, da NOAS-SUS 01/01. O conceito de atenção básica refere-se ao 

conjunto de ações do primeiro nível de atenção em saúde que deve ser ofertado por 

todos os municípios do País em seu próprio território, com qualidade e suficiência 

para sua população. Entre suas ações, estão os programas PACS e PSF. Os 

municípios, ao executarem ações de vigilância sanitária, também, passarão a 

receber mais incentivo financeiro.  

 

O Ministério da Saúde ressalta que a evolução financeira do Piso de Atenção Básica 

(PAB) tem evidenciado um grau alto de cobertura dos municípios brasileiros, 

mediante o repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS diretamente 

para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde (BRASIL, 2002b: 31). Portanto, o 

PAB estabelece uma distribuição mais eqüitativa dos recursos financeiros, pois o 

Ministério da Saúde o considera como um mecanismo 

 

 “Eficaz para o financiamento das ações básicas da saúde, 
impulsionando a descentralização e incentivando o desenvolvimento de 
ações precípuas nos campos da vigilância sanitária, epidemiológica e 
ambiental; da assistência farmacêutica básica; dos agentes 



 

comunitários de saúde e da saúde da família; do combate às carências 
nutricionais e outras que venham a ser posteriormente agregadas” 
(BRASIL, 2002a: 31). 

 

Em 1997, é criado um valor mínimo de R$ 10,00 per capita / ano para o PAB. Em 

2001, temos habilitados no PAB Ampliado – Fixo 119, 5.534, ou seja, mais de 99% 

dos municípios brasileiros, segundo o MS, mais de 172 milhões de pessoas são 

beneficiadas com o acesso às ações básicas de saúde (BRASIL, 2002a: 31).  Cabe 

aqui fazer duas observações importantes com relação ao repasse do PAB-A. 

Primeiro, caso o município não alimente os bancos de dados de interesse nacional, 

a transferência de recursos do PAB é suspensa. Segundo, os programas a serem 

implantados e executados pela gestão local de saúde são verticalizados, propostos 

pelo MS, para os municípios, dentro da sua condição de habilitação, segundo a 

NOB-SUS/96 e/ou NOAS –SUS/01. Essa centralização constitui, entre outras, uma 

estratégia de centralização. 

 

Soares (2001:248) considera que nos anos noventa o arquétipo da descentralização  

 
“Limitou-se à substituição dos Estados pelos Municípios em termos de 
interlocução política e de repasse de recursos. Assim, estes passaram 
a ser repassados diretamente às Prefeituras Municipais através de 
convênios, cujos termos permitiam ampla margem de relação 
clientelística, agora estabelecida sem intermediários entre o governo 
federal e as prefeituras (...). Isto que foi chamado de ‘descentralização’ 
encobriu, na verdade, uma forte recentralização do controle de 
recursos”. 
 

 

Em 1995, a despesa efetuada pelo MS com o PAB –fixo foi de 1.115,7 milhões de 

reais, chegando em 2001 a 1.790,00, ou seja, um incremento de R$ 674,3 milhões 

de reais. Esses dados acompanham o processo de descentralização, decorridos da 

                                            
119 O Piso de Atenção Básica ampliado - fixo, prevê a remuneração per capita das ações estratégicas 
mínimas de atenção básica previstas para todo o território nacional, sendo reeditado NOAS 01/02 – 
SUS.  Contempla, além das ações previstas na Norma Operacional Básica – NOB/96, 
responsabilidades e atividades de: controle da tuberculose; eliminação da hanseníase; controle da 
hipertensão; controle do diabetes melitus; ações de saúde bucal; ações de saúde da criança; ações 
de saúde da mulher. O PAB variável, por sua vez, remunera, direta e automaticamente, estados e 
municípios habilitados à execução de ações previstas em programas e incentivos do Ministério da 
Saúde, de acordo com regulamentação específica. Contemplam: Ações Básicas de Vigilância 
Sanitária; Assistência Farmacêutica Básica; Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; 
Programa de Saúde da Família – PSF.   
 



 

NOB/96 e NOAS/01. Neste sentido, a normatização do sistema caracteriza como o 

processo de municipalização das ações de saúde está diretamente relacionado ao 

atrelamento financeiro. Quando observamos o crescimento do número de municípios 

habilitados no PAB-fixo, este atrelamento fica evidente. Em 2001, do total de 5.561 

municípios existentes, 99% se engradavam nessa modalidade de habilitação, 

totalizando 5.534 municípios.  

 

Como já foi dito antes, entre 1995 e 2000, a despesa com serviços de média e alta 

complexidade atingiu 80,4% do gasto total com saúde. Com relação à modernização 

das unidades, em 1995, o dispêndio foi de R$ 149,6 milhões, subindo para R$ 177,2 

milhões, em 2001.  Ou seja, uma variação positiva de R$ 27,6 milhões, ou seja, 

18,4% . Ressaltamos que o total de gastos efetuados com estes itens pelo Ministério 

da Saúde, apresenta-se inferior às despesas com atenção básica (Tabela 4).   
 
Tabela 4 – Total de despesas efetuadas pelo Ministério da Saúde, 
Brasil 1995 -  2001 
Em milhões correntes 
 

Discriminação /Ano 
 
1995 
 

2001 Incremento % 

1. Atendimento de média e  
 
6.687,6 12.064,8 5.377,2 80,4 

alta complexidade     

2. Atenção básica 
 
1.570,9 4.207,6 2.636,7 167,8 

     
3. Modernização de unidades 149,6 177,2 27,6 18,4 
 
Fonte: BRASIL. MS/ SAS. 2002b. 
 

 

Os recursos destinados a medicamentos - estratégicos e DST/ AIDS - também 

obtiveram variação positiva total na ordem de R$ 433,8 milhões, no período de 1995 

e 2001. A despesa total com aquisição de medicamentos teve uma variação positiva 

de 102,2% (Tabela 5).  

 

 

 



 

Tabela 5 - Despesas efetuadas pelo Ministério da Saúde 
com  Medicamentos,  Brasil   1995 -  2001 
Em milhões correntes 
 
Discriminação /Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Estratégicos 423,1 217,1 420,0 305,8 349,2 270,9 342,8 
        
DST-AIDS 1,4 13,6 149,7 218,8 486,9 556,4 515,5 
        
Total 424,5 230,7 569,7 524,7 836,1 827,3 858,3 
 
Fonte: BRASIL. MS/ SAS. 2002b. 
 

 

No entanto, essa variação ancorou-se no aumento significativo do gasto com 

medicamentos para DST / AIDS, que era extremamente baixo em 1995 – R$ 1,4 

milhões - passou a R$ 515,5 milhões, com implantação do coquetel antiretroviral, 

nas unidades especializadas de saúde. Quanto aos medicamentos estratégicos, 

entretanto, sua variação foi negativa, havendo um decréscimo de 19,0% nos 

recursos, no mesmo período. Destaca-se a queda nestas despesas em 1996, 

representando 51,3% de redução de gastos. 

 

Esses dados são importantes para o estudo, quando comparados aos discursos 

oficiais do MS, ao estabelecer, como prioridade do governo de FHC, a Política 

Nacional de Medicamentos, visando ampliar o acesso via programas 

governamentais de medicamentos para tuberculose, hanseníase, malária e outras 

endemias.   

 

Neste estudo consideramos que as informações sobre a capacidade instalada de 

hospitais e leitos no país são importantes na medida em que fornecem dados para a 

análise do SUS, bem como revelam a capacidade de ampliação do acesso aos 

serviços de atenção à saúde pela população.  

Em 1995, temos uma rede hospitalar com 6.366 unidades, passando, em 2001, para 

6.508 unidades, uma variação positiva de apenas 2,2%.  Em 1995, a rede hospitalar 

do SUS, por natureza de prestador é rede Própria 13 (0,2%); Federal 98 (1,5 %); 

Estadual 740 (11,6%); Municipal 1.051(16,5%); Filantrópica 1.418 (22,2%); 

Universitário 150 (2,4%); Contratado 2.894 (45,4%) e; Sindicato 02 (0,0%) . Sendo 



 

que dos 6.366 hospitais cadastrados ao SUS, 67,8 % são da rede conveniada 

contratada do sistema único, portanto, estão entre os que mais recebem recursos 

por prestação de serviços. Os hospitais da rede pública representam 32,2 % do total.  

Em 2001, a rede estava definida: Federal 44 (0,7%); Estadual 647 (9,9%); Municipal 

1.643 (25,2%); Filantrópico 1.731 (26,6%); Universitário 149 (2,3%); Contratado 

2.290 (35,2%) e ; Sindicato 03 (0,0%). Observamos que, em 2001, 35,9% eram 

públicos, sendo mais de dois terços constituídos de hospitais municipais.  É 

importante ressaltar que um terço dos hospitais da rede SUS encontra-se na 

natureza dos contratados, portanto, lucrativos. Esses dados podem ser visualizados 

no gráfico 5.  

Gráfico 5 - Rede hospitalar do SUS  por natureza de prestador, 
Brasil 1995 - 2001
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Fonte: BRASIL. 2003a.  MS. SIH/SUS. Nota: Os dados de 1995 correspondem ao mês de janeiro.  

Com relação ao número de leitos totais da rede do SUS, em 1995, era de 500.312 

passando para 483.306, em 2001, o que vem a representar uma variação negativa 

de - 3%. Quando analisamos o número de leitos por mil habitantes, em 1995, temos 

3,21% e no ano de 2001, 2,80%, portanto, uma variação negativa de - 12,68% 

(BRASIL, 2003a). A portaria 1101 do MS estima 2,5 a 03 leitos para cada mil 

habitantes 120. Em relação ao número total de leitos hospitalares existentes (Gráfico 

                                            

120 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. º 1101 GM.  Brasília, DF: MS, 2002. 



 

6) é importante advertir que, mesmo apresentando uma variação negativa de - 

12,68%, o número de leitos por mil habitantes está dentro dos padrões do MS.  

Entretanto, vale ressaltar que a população brasileira, no período entre 1995 e 2001, 

cresceu 10,63%.  Ou seja, passou de 155.822.296 habitantes para 172.385.776 

habitantes, respectivamente. 

 

Gráfico 6 - Leitos da rede SUS por natureza de prestador,
 Brasil - 1995-2001

1995 7.975 59.187 36.698 128.971 45.226 226.994 78 2.956
2001 2.845 66.751 60.999 149.692 43.288 159.555 135 41
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Fonte: BRASIL, 2003a.  MS. DATASUS/SIH/SUS. 

Em 1995, do total de leitos da rede SUS, 45,85 % estão localizados na região 

Sudeste; 25,14% Nordeste; 17,02% Sul; 4,38% Norte e 7 58% Centro-Oeste. Em 

2001, o estado de São Paulo foi responsável por mais de 21% dos leitos 

hospitalares e pouco mais de 11% dos hospitais.  O Estado que apresentou maior 

redução de leitos por 1.000 habitantes foi Tocantins, com mais de 47%. Seguido dos 

estados Amapá, Roraima e Rio de Janeiro, que juntos totalizam mais de 20% de 

redução (BRASIL, 2003a). 

A redução de -12,68%, no período entre 1995 e 2001, pode ter várias explicações. A 

primeira delas é a implementação de programas de atenção básica de prevenção, 

que interfere no perfil epidemiológico e na qualidade de vida, conseqüentemente, no 

processo de adoecimento e cura da população. Não podemos esquecer que a 

Atenção Básica não pode ser valorizada por si só, mas por representar a porta de 

entrada dos serviços de média e alta complexidade. A segunda é a Reforma 



 

Psiquiátrica que recomenda a desativação progressiva dos leitos psiquiátricos121 A 

terceira diz respeito aos procedimentos ambulatoriais que, no mesmo período, 

tiveram um aumento significativo de 35.296.37 atos. A última está relacionada às 

normas de operacionalização do sistema impostas aos municípios, através de 

portaria ministerial nº 272, de 1º de março de 1995, estabelecida pelo gabinete do 

Ministério da Saúde, que designava um número limite de AIH (Autorização de 

Internação Hospitalar), a ser distribuído mensalmente a cada estado e o controle das 

internações desnecessárias. Ainda, podemos incorporar a esta explicação o forte 

investimento realizado pelo MS no âmbito estadual, nos serviços de atendimentos de 

pequena cirurgia ou cirurgia ambulatorial, com o intuito de diminuir os custos com as 

internações hospitalares, consideradas desnecessárias.  

No Brasil, os serviços de média e alta complexidade hospitalares estão, segundo a 

análise de distribuição dos serviços do MS, concentrados no estado de São Paulo, 

com cerca de 30% dos serviços cadastrados no SUS. Em Minas Gerais, Paraná e 

Rio Grande do Sul, estão cadastrados entre 8% e 10% da rede de serviços.  Os 

estados de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá não chegam a somar 1% dos 

serviços cadastrados.  Os serviços de UTI correspondem a mais de 25% do total de 

serviços cadastrados em alta complexidade, os serviços de transplante (12,94%), de 

oncologia (11,39%) e de gestação de alto risco (10,90%) ocupam, cada um deles, 

parcela expressiva dos serviços cadastrados (BRASIL, 2003a). 

No Brasil, em relação ao perfil de mortalidade, observa-se que a situação da 

população brasileira vem se modificando, com destaque para a queda dos óbitos 

infantis, a redução relativa das mortes por doenças infecciosas e o aumento 

daquelas decorrentes de doenças crônico-degenerativas. Em 1999, foram 

registrados 938 mil óbitos, correspondendo a uma taxa bruta de 6,8 óbitos por mil 

habitantes 122 (BRASIL, 2001e). Segundo o MS, em 1996, a taxa geral de 

                                            
121  De acordo com o MS “não é aconselhável contratar mais leitos psiquiátricos onde já exista 
capacidade de 0,45 ou mais leitos/1000 habitantes, para internação em psiquiatria” Op. Cit.  No 
período de janeiro de 1995, existiam 85.747 leitos para internamento psiquiátrico, decrescendo em 
para 68.891 em dezembro de 2001. Fonte: MS. DATASUS./SIH/SUS.   
122 Segundo os dados do MS, a taxa de mortalidade hospitalar geral no país entre 1995/2000 variou 
positivamente em torno de 9%, associa-se este fato ao acesso da população à rede de serviços de 
saúde hospitalar, diminuindo, assim, o número de mortes em domicílio. O percentual de óbitos 
registrados em crianças abaixo de um ano internadas em 1995 foi de 4,2%, e em 2000 esse 
percentual baixou para 3,8%, atingindo uma redução de 9,7%. Para cada mil crianças menores de 
cinco anos internadas no ano de 1995, em conseqüência de diarréia, 8,3 foram a óbito, em 2000 essa 



 

mortalidade por causas externas por acidentes de transporte foi de 23,7%; 

homicídios 24,8%; suicídios 4,3% , demais causas 24,18%. Sendo que a taxa geral 

de mortalidade 75,37% . Em 2002, a taxa de geral mortalidade por causas externas 

foi de 70,09% sendo que 17,99% em decorrência de acidentes de transporte; 

27,84% por homicídios; 4,48% por suicídios; 6,67% eventos de intenção 

indeterminada e 13,11% demais causas externas. Podemos observar que houve 

uma variação positiva na taxa de mortalidade geral, esse dado é importante para 

este estudo, quando analisamos os gastos do governo federal com internações e 

números de leitos do SUS. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, dentre as doenças de notificação 

compulsória, as que apresentaram maior incidência, em 2000, foram a malária, o 

dengue e a tuberculose. Esta última registrou a maior taxa de incidência na Região 

Sudeste (54 casos novos por 100 mil habitantes) e a menor na Região Centro-Oeste 

(31 casos). De forma geral, as capitais e as regiões metropolitanas detêm as 

maiores taxas, como as cidades de Salvador e Porto Alegre com, respectivamente, 

120 e 117 casos por 100 mil habitantes.  A incidência de dengue tem se mantido 

elevada nos últimos anos, após o recrudescimento da epidemia a partir de 1994. As 

regiões mais afetadas, em 2000, foram Norte e Nordeste, com 239 e 254 casos por 

100 mil habitantes, respectivamente, enquanto a menor incidência foi verificada na 

Região Sul, com 19 casos. Em 2000, foram computados 615 mil exames positivos 

de malária, no país, significando um índice de 3,6 casos por mil habitantes. A área 

endêmica de malária abrange toda a Região Norte, mais os Estados limítrofes do 

Maranhão e do Mato Grosso. As neoplasias malignas têm incidência diferenciada 

por sexo. Entre as mulheres, as maiores taxas são de neoplasias da mama e colo do 

útero – com 36 e 19 casos por 100 mil mulheres – e para os homens, destacam-se 

as de próstata, estômago e pulmão, traquéia e brônquios. Regionalmente, as 

maiores incidências encontram-se nas Regiões Sudeste e Sul, para todas as 

neoplasias especificadas (BRASIL, 2001e).  

 
                                                                                                                                        
proporção caiu para 3,5. A taxa de mortalidade hospitalar em menores de cinco anos, por diarréia, em 
1995 era de 0,90%, baixou para 0,66% em 2000. A variação entre 1995 – 2000 é de – 27, 0%. A 
mortalidade hospitalar em crianças abaixo de 01 ano de vida foi decrescente, no período de 1995 a 
2000, na ordem de 9,71%. Já na faixa etária acima de 60 anos, no mesmo período, houve um 
crescimento de 12% (BRASIL, 2001e). 
 



 

Com relação ao gasto público com saúde, como proporção do Produto Interno 

Bruto123 (PIB) foi da ordem de 3,37% e 3,17%, respectivamente, nos anos de 1995 e 

2001. Observamos uma variação negativa de - 5,93 (Tabela 6).   

Tabela 6 - Gasto público com saúde, nas três esferas de governo, como proporção (%) do PIB, Brasil 
1995 - 2001 

Ano % PIB 
1995 3,37 
2001 3,17 
Fonte: BRASIL. MS / DATASUS/ / Indicadores e Dados de Bases para a Saúde - IDB -2003. 

 

Em 1995, o gasto federal124 com saúde, como proporção do PIB, foi de 1,95%.  

Sendo que, com pessoal, foram gastos da ordem de 0,39%; outras despesas 

correntes, 1,28%; outros gastos diretos levaram 0,05% do gasto total; as 

transferências para estados e Distrito Federal foram 0,12% e para os municípios 

foram liberados 0,11%. Comparando com 2001, o gasto federal como proporção do 

PIB foi de 1,94%. A despesa com pessoal foi de 0,22%; outras despesas 0,67%; 

outros gastos diretos levaram 0,05% do gasto total; as transferências para estados e 

Distrito Federal foram 0,23% e para os municípios foram liberados 0,69% . 

Na tabela 7, podemos observar que a evolução do indicador no período mostra uma 

redução dos gastos com saúde em 1996, que, entre outras coisas, pode ser 

atribuída à baixa arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentações 

Financeiras - CPMF -, comprometendo os níveis dos gastos. A recuperação dos 

anos seguintes, incluindo os montantes arrecadados com a CPMF, não atingiu os 
                                            
123 Gasto público com saúde como proporção do PIB – é o percentual do produto interno bruto (PIB) 
que corresponde ao gasto público com saúde, desagregado por esfera de governo – federal, estadual 
e municipal – em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O gasto público com saúde, 
em cada esfera de governo, corresponde ao somatório das despesas diretas com saúde efetuadas 
pela administração pública direta e indireta, mais as transferências a instituições privadas. Excluem-
se os gastos com encargos da dívida (juros e amortização), e os realizados com inativos e 
pensionistas do setor saúde. As transferências intergovernamentais são contabilizadas somente no 
nível de governo que as financiam, para evitar dupla entrada dos valores (na origem e na esfera 
receptora). Fonte: RIPSA, 2002. Pp. 208-209. 
124 Gasto federal com saúde como proporção do PIB é o percentual do produto interno bruto (PIB) 
nacional que corresponde ao gasto público federal com saúde, no ano considerado. O gasto federal 
com saúde compreende: (i) gastos diretos (despesas correntes, investimentos, outras despesas de 
capital) efetuados pelo governo federal (administração direta, autarquias e fundações); e (ii) 
transferências negociadas de recursos a outros níveis de governo (estados e municípios) e a 
instituições privadas. Excluem-se os gastos com encargos da dívida (juros e amortização) e os 
realizados com inativos e pensionistas do setor saúde.  É utilizado para medir a dimensão do gasto 
federal com saúde em relação ao valor total da economia, ou seja, o esforço fiscal federal na política 
nacional de saúde. Indica, também, a participação relativa dos vários itens de gasto direto e indireto 
com saúde, no nível federal. 



 

níveis do início do mandato. Observa-se que o gasto direto com pessoal decresceu a 

partir de 1995. Essa diminuição está relacionada a transferência de recursos aos 

municípios e pela contenção de gasto com novas contratações via concurso público, 

demissões voluntárias, aposentadorias precoces e ao arrocho e baixo salário pagos 

aos trabalhadores em saúde.  

Tabela 7 - Gasto federal com saúde, como proporção (%) do PIB, Brasil 1995 - 2001 

ANO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Pessoal 0,39 0,31 0,28 0,28 0,25 0,24 0,22 

Transferência a estados e DF 0,12 0,07 0,09 0,10 0,13 0,20 0,23 

Transferência a municípios 0,11 0,19 0,26 0,44 0,59 0,64 0,69 
Outras despesas correntes 1,28 1,03 1,08 0,84 0,83 0,69 0,67 
Outros gastos diretos 0,05 0,04 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 

TOTAL 1,95 1,64 1,78 1,68 1,86 1,90 1,94 

Fonte: BRASIL. MS / DATASUS/ IDB -2003. 

 

A partir de 1995, podemos observar que as transferências federais aos municípios 

apresentam um aumento acentuado e contínuo de recursos, em conformidade com 

os mecanismos criados de descentralização da política de saúde na gestão de FHC.  

No exercício do ano de 2001, a CPMF alcançou o montante de R$ 14,3 bilhões, 

excluída a parcela de Desvinculação de Arrecadação de Impostos e Contribuições 

Sociais da União – DRU, instituída pela Emenda Constitucional nº 27, de 21 de 

março de 2000. Desse valor, a parcela de R$ 7,6 bilhões (53,1%) destinou-se ao 

Fundo Nacional de Saúde, R$ 3,8 bilhões (26,5%) ao custeio da previdência social 

(INSS), e R$ 2,9 bilhões (20,4%) ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 

(MANSUR, 2001). 

 

Vale aqui ressaltar que, durante o mandato de FHC, tramitou no Congresso Nacional 

o Projeto de Emenda Constitucional Nº 29 (PEC 29).  Somente em 13 de setembro 

de 2000, durante a administração de José Serra, após sete anos de negociação, foi 

finalmente promulgada a emenda e se transforma em norma jurídica.  A Emenda 

determina a elevação gradativa dos gastos dos governos federal, estaduais e 

municipais com a Saúde, a partir daquele ano, até chegar a patamares mínimos que 

valerão a partir de 2004. O Ministro da Saúde, Barjas Negri, assina a portaria 



 

MS/GM n. º 2.047, de 05 de novembro de 2002, que prevê que, no caso dos 

estados, os gastos com saúde devem aumentar até alcançar, em 2004, pelo menos 

12% da sua receita tributária. Os municípios, por sua vez, têm de chegar a 2004 

gastando, no mínimo, 15% de tudo que arrecadam (BRASIL, 2002c). 

 

Marques & Mendes (2002: 170-1) asseveram que no governo de FHC, evidenciou-se 

um patamar instável de recursos para a saúde, em conseqüência da exigência de 

superávits primários crescentes, estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e aliada ao destaque na atenção primária, recomendada em 1993, pelo Banco 

Mundial,  

 

 ‘“Não é descabida a leitura de que a ênfase na Atenção Básica acabe 
por descuidar dos demais níveis de atenção à saúde. O 
‘desfinanciamento’ da alta e da média complexidade – sucateando a 
rede existente e/ou impedindo sua  ampliação – não só impedirá que a 
população anteriormente não coberta pelo SUS tenha acesso aos 
cuidados integrais, como obrigará aquela – que atualmente tem acesso 
aos serviços de Média e Alta complexidade fornecidos pelo Estado – a 
buscar o setor privado de saúde”’. 

 

Priorizar a atenção básica significa ampliar o acesso aos serviços de saúde para um 

contingente populacional em vulnerabilidade social, mas não exime o Estado da 

responsabilidade como provedor e regulador do conjunto de ações de média e alta 

complexidade, que estão pré-definidas na Legislação Básica do Sistema Único de 

Saúde (Leis 8.080/90 e 8.142/90).  

 

O duplo movimento, considerado neste estudo como contraditório, ocorre com a 

focalização dos gastos e a segmentação do acesso na atenção básica, diante da 

frágil capacidade resolutiva da rede, nos serviços de média e alta complexidade, em 

atender às demandas que emergem da prestação de serviços desses programas.  

 
 
 
 
 



 

4.5. Desconcentração Político-Administrativa na Gestão da Saúde. 
 

 
No que diz respeito à nossa categoria de análise, universalidade, ou melhor, o direito 

à saúde, o sistema brasileiro apresenta-se segmentado e fragmentado do ponto de 

vista do acesso às ações assistenciais. A estratégia de expandir o acesso aos 

serviços assistenciais baseia-se na expansão do modelo de atenção básica para os 

municípios, em particular, os Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários 

de Saúde.  

 

Se entendermos a saúde como um bem individual (essencial) do homem, ao mesmo 

tempo em que a considerarmos um bem coletivo, passaremos a compreendê-la 

como uma necessidade social que deve ser satisfeita. Além disso, se considerarmos 

sua efetivação, tanto por parte do indivíduo particular (externalidade positiva) quanto 

por parte do aparelho estatal (com a formalização jurídica do direito à saúde, 

tornando-se dever do Estado desenvolver medidas para efetivação desse direito), 

iremos situá-la no princípio de direito universal.  

 

Nestes termos, concordamos com Dallari (1995:20), “O caráter atual do direito à 

saúde resulta das aspirações individuais combinadas à convicção de que o Estado é 

responsável pela saúde, seja para atender àqueles desejos, seja para cumprir sua 

finalidade”. 

 

É importante resgatar a noção de política social e as diretrizes criadas para 

consolidar e ampliar os direitos sociais básicos, elaboradas pela equipe de governo 

de FHC, no documento intitulado, “Uma Estratégia de Desenvolvimento Social”, no 

ano de 1996125.  

  

“De inspiração nitidamente social-democrata – e em que pesem os 
modismos contemporâneos – a política social proposta pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso tem como objetivo caminhar tanto quanto 
possível, na direção dos ideais de uma sociedade de bem-estar”.  
 

                                            
125 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ESTRA1.HTM.> Acesso em 06/ 
jun.2003. 



 

“... É preciso, por um lado, concentrar todo o esforço e toda a atenção 
nos serviços sociais básicos de vocação universal: educação, saúde, 
previdência social, habitação e saneamento básico, trabalho e 
assistência social. Os serviços prestados por estes setores, de oferta 
rotineira e continuada, constituem o núcleo de qualquer política social e 
compreendem mais de 90% do gasto público da área social”. 
 

“O governo Fernando Henrique Cardoso está comprometido com a 
reestruturação e reforma profunda desses setores com o objetivo de 
eliminar os desperdícios e aumentar a eficiência desses setores, 
promover a descentralização, universalizar, sempre que necessário e 
legítimo, sua cobertura, melhorar a qualidade e, sobretudo, reestruturar 
benefícios e serviços para aumentar o seu impacto redistributivo. Por 
outro lado, é preciso articular o conjunto da política de governo e 
desenvolver políticas específicas para incentivar a geração de novos 
empregos, aumentar as oportunidades de trabalho e de geração de 
renda” . 
 

“ Na área  da saúde, a descentralização resultou em um aumento da 
participação municipal, no total de estabelecimentos públicos, 
permanecendo, no entanto, o Governo Federal como principal 
responsável pelo custeio dos serviços (2/3 do gasto público das três 
esferas de governo são sustentados pela receita da União.  Além da 
participação do financiamento dessa área, o Governo Federal tem 
empreendido esforço, no sentido de reduzir as desigualdades no 
acesso e  estimular ações de promoção e prevenção, que se traduziu 
em: a)incorporação à tabela de procedimentos pagos pelos SUS  
ações de vigilância sanitária e epidemiológica; b) expansão do 
programa de Saúde da Família; c) expansão do programa Agente 
Comunitário de Saúde; d) aumento de oferta de serviços financiados 
pelos SUS, nas regiões mais carentes; e) implantação do programa de 
redução de mortalidade na infância” .   

 

Essa citação, apesar de longa, é fundamental para nosso estudo, pois contém 

elementos para ratificar nossas hipóteses, descritas na introdução desta tese. Em 

análise da gestão do SUS no governo FHC (1995-2002), constatamos uma forte 

tendência de desconcentração político-administrativa126. Esta tendência se 

apresenta pela ocorrência simultânea de mecanismos de centralização e 

descentralização. A descentralização apresenta-se na municipalização das ações e 

serviços de assistência à saúde. Já a centralização caracteriza-se no poder alocativo 

e decisório de recursos e gastos financeiros. O modelo gerencial condiciona a forma 

                                            
126 Desconcentração consiste em algumas responsabilidades administrativas para níveis hierárquicos 
inferiores, dentro de uma instituição, sem a correspondência de autonomia e poder decisório, o que 
dificulta a responsabilização local, a integração intersetorial e a participação dos cidadãos. 



 

de liberação de recursos, atrelando o aumento do PAB à implantação de programas 

idealizados e pré-definidos pelos técnicos do Ministério da Saúde.  

 

A análise das mudanças no modelo de gestão do SUS, que ocorreram no período, 

através de normatizações regulatórias, ao nosso entender, traduz a forte influência 

dos organismos internacionais como o BM e o FMI, na definição de redução da 

capacidade de gastos na área social e nas novas diretrizes para a implementação 

de políticas sociais de caráter universal, como é o caso da saúde. O discurso oficial 

para estabelecer o acesso universal a políticas sociais públicas está condicionado à 

necessidade e à legitimidade. As mudanças no modelo de gestão podem, ainda, ser 

caracterizadas pela ênfase em programas de Atenção Básica para populações em 

vulnerabilidade social.  

 

Costa (1996:19) pondera que “a cultura técnica do Banco Mundial promove 

importante inflexão na lógica das políticas públicas na área social, ao explicitar a 

subordinação dos princípios de eqüidade aos da eficiência, efetividade e economia 

nos gastos públicos. É a partir desta lógica que está inserida a preocupação com a 

seletividade e focalização das políticas de proteção social”.  

 

Nesta lógica, criou-se um sistema de saúde focalizado, com forte tendência à 

segmentação e à seletividade. Compreendemos que, ao contrário do constante no 

discurso oficial, a orientação na gestão FHC é que a política social tenha caráter 

compensatório, pois deve ser dirigida aos setores pobres e mais vulneráveis da 

população.  

 

De acordo com Mendes (2001 a: 109), 

 

“A evolução do recente sistema de serviços de saúde brasileiro 
mostrou que a universalização sonhada pelo movimento sanitário e 
desejada pela maioria dos constituintes transformou-se, na prática 
social, no pesadelo da segmentação. É que o Sistema Único de Saúde, 
que deveria ser um sistema universal e gratuito, vem-se transformando 
num sistema para os pobres, com todas as conseqüências perversas 
que essa segmentação implica. O pior, contudo,  é que a 
segmentação, quando consolidada, é de difícil reversão”. 

 



 

Em tempos de crise do capital e de transformações societárias, o modelo de gestão 

baseado em sua gênese num sistema mix público / privado eleva a lucratividade do 

subsistema privado contratado ou conveniado e do setor de saúde suplementar 

(plano de assistência médica – hospitalar individual privado).  A tendência crescente 

de racionalização do gastos do subsistema público impulsiona a procura do setor 

privado pelos indivíduos, mesmo para aqueles que defendem que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado. 

 

Compreendemos que a redução dos direitos sociais resulta de determinações tanto 

nacionais quanto internacionais à ordem social e econômica atual. As determinações 

internas podem ser traduzidas por fatores políticos (como alargamento ou cessação 

da democracia), econômicos (estabilidade) e sociais (organização política das 

classes trabalhadoras e subalternizadas), configurando as relações de forças 

presentes no Estado e na sociedade que, em alguns momentos, fazem avançar a 

luta pela consolidação e efetivação dos direitos sociais, em outros, retroceder. Já as 

externas englobam o risco que o país ocupa na escala econômica mundial, taxa de 

desemprego estrutural, relacionamento com os países devedores, crescimento 

interno, taxa de exportação, índices inflacionários, índice dos juros, capacidade de 

pagamento do montante das dívidas interna e externa, dentre outros.   

 

Por fim, avaliamos que, no Brasil, a redução do direito à saúde possui características 

políticas e econômicas específicas, compreendida neste estudo como universalidade 

“seletiva”. O governo analisado considera que, criando e implementando programas 

de Atenção Básica, por exemplo, Bolsa Alimentação e Nutrição, Farmácia Básica, 

para alcançar os segmentos mais vulneráveis, estão “universalizando” o acesso dos 

cidadãos ao SUS. Entretanto, defendemos a tese de que essa “universalização” tão 

propalada é seletiva, focalizada nos gastos e segmenta a população pela sua 

disposição de pagamento, da capacidade de mobilização e da expectativa de 

adoecer.  

 

Compartilhamos da opinião de Mendes (2001a: 112) é preciso 

  

“Criar um ciclo virtuoso de universalização includente. Um SUS de 
qualidade e gratuito poderá conter a expansão do sistema privado de 



 

planos e seguros de saúde no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nas 
pequenas médias cidades do Sul e Sudeste e trazer de volta ao 
sistema público, num primeiro momento, contingente significativo de 
usuários de planos individuais, especialmente de classe média-baixa, 
que estão pressionando seus orçamentos familiares com gastos em 
serviços de saúde”. 

 

No Brasil, a reversão da desconcentração, focalização dos gastos, seletividade e 

segmentação de acesso aos serviços de saúde passa pela real institucionalização 

do SUS, como um sistema público universal para todos os brasileiros. E isso 

significa, na prática, melhorar a sua qualidade, eficiência e resolutividade.   
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5. Considerações Finais. 
 

 
O nosso objeto de estudo foi o direito à saúde como bem público universal, 

fundamental a todos.  Esse tema reflete a discussão, na atualidade, da 

universalidade dos direitos sociais em tempos de crise do capital.  

 

O fato histórico que desencadeou a nossa reflexão foi a crise global. No contexto 

internacional, o “colapso do socialismo” com a queda do murro de Berlim, crise do 

welfare state europeu e a crise fiscal do Estado estão presentes na nossa 

preocupação inicial, sejam nos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Na conjuntura latino-americana temos a redemocratização dos Estados que, durante 

duas décadas, estiveram sob o jugo do regime autoritário burguês, novas 

expressões da questão social, aumento da concentração da riqueza, crescimento da 

taxa de desemprego estrutural e da pobreza, também conformaram as inquietações 

deste estudo.  

 

Reiteramos, aqui, a idéia de que as macrodeterminações da crise global estão 

localizadas nas tendências cíclicas de recessão / expansão da economia capitalista. 

A conjuntura de crise dos anos oitenta é, fundamentalmente, assinalada por práticas 

sociais de classes, porque os mecanismos de enfrentamento da crise implicam, 

incontestavelmente, relações de opressão e sujeição.   

 

Como em todos os outros momentos de crise, a burguesia se reorganiza e responde 

com saídas de enfrentamento e resolutividade, desta vez aportada no ideário 

neoliberal como sustentação político-econômica. A ofensiva neoliberal tem como 

princípios básicos a defesa intransigente do mercado em oposição à regulação 

estatal e a criação de um Estado mínimo, como estratégia de superação da crise. As 

respostas dos capitalistas implicaram profundas alterações, tanto no processo de 

produção como nas relações entre capital e trabalho.  Como exemplo podemos citar, 

a flexibilização da acumulação em substituição da rigidez do fordismo, a 

precarização das relações de trabalho, a desorganização da força de trabalho com o 

surgimento de terceirização, subempregos e o trabalhador polivalente. 



 

No campo das políticas sociais opera-se sob a mediação da crise fiscal do Estado.  

A crise do Estado de bem-estar em âmbito internacional, fruto da estratégia de retrair 

o papel do Estado, de acordo com os liberais, ocorre devido ao déficit público, 

atingindo a valorização e lucratividade do capital. Dessa forma, fica evidenciado que 

a dinâmica capitalista requer para a sua reprodução, progressivamente, a eliminação 

das garantias dos mínimos conquistados pela classe trabalhadora, ao longo de sua 

trajetória de lutas contra a ordem burguesa.  

 

Na realidade, essas crises têm sérias repercussões no campo econômico, político, 

social e cultural. A particularidade dessa crise na realidade brasileira apresenta-se, 

nos anos noventa, além da retração financeira dos gastos com a área social, através 

da reforma do aparelho administrativo do Estado; segmentação dos serviços sociais; 

focalização das ações para grupos mais vulneráveis; desvalorização dos servidores 

públicos; privatizações de empresas estatais lucrativas. 

 

Diante de tais expressões da crise global, o questionamento central desta tese foi 

em que medida o Estado brasileiro, numa conjuntura política internacional, favorável 

ao reconhecimento da política de ajuste macroeconômico neoliberal, vem efetivando 

a universalização da saúde pública.  

 

Para responder à nossa indagação, discorremos ao longo do nosso texto sobre a 

evolução dos direitos dos homens, a luta pela ampliação da cidadania, o surgimento 

dos direitos sociais e do welfare state. Na realidade brasileira, refletimos sobre a 

universalização do direito à saúde em tempos de crise fiscal do Estado e de 

implementação da política de ajuste macroeconômico neoliberal nos países 

periféricos.   

 
O princípio da universalização surge, na saúde, no pós-guerra, com o Plano 

Beveridge, que conduziu à universalidade da seguridade social. Nas últimas 

décadas do século XX, com as mudanças que ocorrem no campo político e 

econômico mundial, temos a imposição de uma universalidade, que nega, a 

princípio, a oferta de todos os serviços para todos os indivíduos, cidadãos de direitos 

e sugere, por exemplo, que seja instituída uma cesta básica de serviços de saúde 

para os pobres.  



 

 

Nos anos noventa, a discussão do direito à saúde se baseia no dilema da 

universalização ou focalização, ou seja, efetivar e consolidar um sistema de saúde 

para todos, portanto, universal. Ou, implementar um sistema focalizado, fragmentado 

e seletivo.   

 

Afirmamos que os países em via de desenvolvimento tiveram forte influência dos 

organismos internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), com imposições de regras de financiamento de empréstimos 

que determinam a redução da capacidade de gastos na área social e mudanças no 

papel do Estado, através da reforma administrativa do aparelho estatal. 

 

O relatório sobre desenvolvimento mundial, Investindo em Saúde, do Banco 

Mundial127, é bastante ilustrativo com relação à influência do BM nas mudanças no 

modelo assistencial implementadas na gestão de FHC. As políticas de ajuste e de 

estabilização macroeconômicas para o setor saúde têm dois objetivos. O primeiro é 

compatível com a doutrina neoliberal, que é situar a saúde no âmbito privado e 

somente em certas condições, esta passa a ser tarefa do Estado, por exemplo, 

assistência básica, vigilância epidemiológica, saneamento, etc. O segundo é 

adequar a política de saúde às prioridades do ajuste fiscal, o que significa diminuir e 

reestruturar o gasto social público, incluindo o setor saúde.   

 

A associação destes fatores, decorrentes da insistência dos definidores da política 

econômica de atribuir prioridade aos compromissos com as finanças internacionais 

em detrimento das políticas sociais, tem levado a uma crescente ruptura dos 

preceitos constitucionais que estabeleceram a saúde como direito de todos e dever 

do Estado, baseado no princípio de universalização do sistema público. Neste 

sentido, a universalização como princípio e norma definidora da constituição da 

proteção social brasileira – conferida pela carta constitucional de 1988 - foi 

transfigurada, desprovida de sua medula central e transformada em discurso 

político-institucional.  

 

                                            
127 BANCO MUNDIAL. Relatório sobre Desenvolvimento Mundial 1993. Investindo em Saúde. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1993. 



 

Assim sendo, a universalidade posta como fundante do SUS manteve-se circunscrita 

ao arcabouço jurídico do sistema, não impedindo que fosse transposta para o seu 

interior a segmentação da sociedade, fincada nos mecanismos de produção e 

distribuição da riqueza social.  O direito à saúde, como manifestação do direito à 

vida, transmuta-se em responsabilidade do consumidor, apenas destinando-se 

àqueles que podem adquirir os serviços de saúde no mercado, promovendo, assim a 

corrosão do próprio sentido da universalidade, que prevê a oferta de serviços de 

saúde para todos os cidadãos.  

 

A universalização na saúde, em tempos de redução do papel do Estado, vem sendo 

equacionada, segundo os neoliberais, pelo aumento da oferta de serviços de baixa 

complexidade para grupos populacionais mais vulneráveis. Isto ocorre porque, nos 

serviços de saúde, a demanda sempre tende a superar a oferta, e essa disparidade 

pode ser resolvida de duas formas: no mercado, pela capacidade de pagar ou pelo 

critério de necessidade. 

 

Ao aumentar a oferta de atenção básica para grupos populacionais mais vulneráveis 

e não ampliar a oferta de serviços especializados de média e alta complexidade, 

sem considerar o crescimento populacional, com aumento crescente do desemprego 

e mudanças no perfil epidemiológico dos agravos à saúde, adiciona mais demandas 

para o subsetor público do SUS, sem aumentar a capacidade de resolutividade na 

área de assistência médico-hospitalar. A centralidade da atenção básica para 

segmentos vulneráveis e a redução dos gastos para a rede de média e alta 

complexidade são determinantes para que os indivíduos inseridos no mercado 

formal de trabalho procurem prover sua assistência médico-hospitalar, portanto, 

tornando-se uma responsabilidade individual e efetivada via mercado.  

 

Neste estudo, confirmamos a redução da universalidade do direito à saúde na 

gestão do ex - Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC), no 

período definido entre 1995 a 2002.  O projeto de contra-reforma do setor tem como 

característica principal as políticas de inclusão para os mais vulneráveis, através da 

focalização dos gastos, programas seletivos e segmentação de grupos sociais.  

 



 

O argumento de que a focalização, a seletividade e a segmentação são mecanismos 

de “inclusão” dos mais vulneráveis, parte do “novo” conceito de universalização 

“seletiva”, que sugere a estratificação econômica e social como definidora de 

expansão do acesso aos serviços assistenciais de atenção à saúde. 

 

Discordamos que a universalidade do SUS possa ser requalificada em seu real 

significado histórico. A universalidade dos direitos sociais e, em particular, à saúde, 

resulta da correlação de forças presentes na sociedade. É um princípio que pautou e 

pauta a luta de classes trabalhadoras e subalternizadas na busca pela hegemonia.   

 

Entendemos que se estabelece um duplo movimento, que se encontra configurado 

da seguinte maneira: a gestão de saúde no governo de FHC nega e reafirma, ao 

mesmo tempo, a idéia de universalização como princípio básico do SUS, ou seja, 

nega para responder ao ajuste macroeconômica neoliberal e reafirma através da 

defesa do princípio básico do SUS – saúde direito de todos e dever do Estado, em 

seus discursos oficiais e metas de governo.   

 

Esse duplo movimento - negação e afirmação -, por um lado, ocorreu devido a 

mudanças políticas no modelo de gestão da saúde. Por outro, para responder às 

crises global e fiscal do Estado, seguindo as regras das agências de financiamento 

internacional, as quais prevêem que apenas os segmentos sociais vulneráveis 

devem ser alvo das políticas públicas setoriais. As agências de fomento preconizam 

que as políticas sociais públicas, a partir da implementação de uma cesta básica de 

serviços de atenção básica. Os estratos sociais da classe média, formadores de 

opiniões, devem buscar no mercado as suas necessidades individuais de assistência 

à saúde. Assim sendo, a segmentação e seletividade configuram-se num processo 

lento e gradual de reversão da universalidade e não sua via de operacionalização. 

 

Ao mesmo tempo, esse duplo movimento se apresenta no processo de centralização 

e descentralização. A centralização se configurou através da elaboração, 

planejamento e financiamento de programas a serem impostos aos estados e 

municípios a título de liberação de recursos para o setor. Dessa forma, a 

descentralização se configurou muito mais como uma desconcentração, repassando 

mais responsabilidades executivas que a definição local de políticas e ações de 



 

saúde. Ressaltamos ainda que nos anos noventa ocorreu um momento de refluxo 

vivenciado pelos movimentos sociais de resistência da classe trabalhadora além da 

incorporação nos governos locais, estaduais e nacional de vários sujeitos políticos 

idealizadores e defensores da Reforma Sanitária brasileira. Estes fatos agudizam a 

luta pelo sistema universal. 

 

A desconcentração cria mecanismos de atrelamento do custeio para o valor do PAB 

Ampliado, através da adesão a programas. Portanto, a lógica é concentrar os gastos 

nos serviços de atenção básica e compensar as deficiências de prestação de 

serviços de média e alta complexidade do SUS, através da contratação via mercado.  

 

Do início do mandato de FHC, em 1995, até o final, em 2002, foram editadas e 

atualizadas várias normas operacionais e portarias para regulamentação do sistema. 

O MS editou, no fim de 1997 e início de 1998, um conjunto de portarias que alterou 

substancialmente a NOB/96 com repercussões na organização e funcionamento do 

sistema. Esta situação provocou um estágio de “paralisia catatônica”, expressão 

emprestada de Carvalho (2001), causada por muitas rodadas de discussões. Mas, 

ao final, as decisões foram tomadas, unilateralmente, pelo governo central. 

 

A NOAS-2001 chegou como um pacote em meio a muitas negociações e 

indefinições.  A norma operacional tem direcionado a oferta de serviços no território 

nacional, centraliza recursos, cria várias novas regras para os municípios e as 

decisões continuaram centralizadas do nível central. Aos municípios cabe executar 

as normas e regras estabelecidas e “negociadas”.  

 

É necessário, ainda, reduzir os gastos governamentais com instalações de 

atendimento terciário; financiar e implementar ações de saúde pública para evitar 

grandes externalidades negativas; financiar e implementar serviços essenciais 

clínicos, melhorar a capacidade de gerenciamento, segundo os parâmetros 

estabelecidos pelo gestor federal. 

 

As diretrizes traçadas pelo BM foram, aos poucos, incorporadas no modelo gerencial 

e assistencial da política de saúde, pois, assim, o governo estaria no caminho certo 



 

para cumprir as metas acertadas em Alma-Ata, em 1978128.  O BM reconhece que a 

agenda pode levar anos para ser implementada e que requer adequações às 

particularidades de cada nação, mas que pode ser cumprida com vontade política 

dos governantes e pela atuação de técnicos e administradores devidamente 

capacitados em estratégias de implementação de reformas. 

 

Entendemos que, nos anos noventa, o projeto ídeo-político em curso privilegiou a 

redução dos direitos sociais conquistados e instituídos na Constituição de 1988. 

Neste sentido, reafirmar o princípio da universalização - expressão das conquistas 

da coletividade e do movimento da Reforma Sanitária - requer articulação dos 

sujeitos políticos e da sociedade civil organizada na defesa da saúde como direito de 

todos e dever do Estado.  

 

Por fim, o governo de FHC no período de 1995-2002 não retirou da Constituição o 

princípio da universalidade do direito à saúde, porém este período representou um 

avanço em termos de estratégia de contra-reforma incidindo sobre os gastos, 

ampliação de programas e sobre a cobertura. Assim, ao mesmo tempo em que o 

governo dificultava o acesso dos cidadãos aos serviços assistenciais que deveriam 

ser prestados a todos os seus cidadãos, favorecia o lucro de empresas privadas 

prestadoras de serviços de saúde a estado e municípios. 

 

Consideramos importante estabelecer alguns temas para a agenda política em 

defesa da Universalidade da Saúde, com objetivo de subsidiar os Conselhos de 

Saúde, movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, universidades e os sujeitos 

políticos, quais sejam: (1) democratização do Estado e da sociedade na defesa dos 

direitos sociais; (2) luta pela defesa do projeto de Reforma Sanitária; (3) defesa da 

seguridade social; (4) luta por mais financiamento para a seguridade social; 

(5)capacitação dos conselheiros de saúde; (6) política de recursos humanos que 

                                            
128Conferência Internacional sobre cuidados primários de saúde, aconteceu em Alma-Ata, URSS, 6-
12 de setembro de 1978. A Conferência expressa a necessidade de ação urgente de todos os 
governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde e do desenvolvimento e da comunidade 
mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo Disponível em: <http: 
//dtr2001.saude.gov.br/sps/areastecnicas/Promocao/cartas/declaracao%20de%20alma%20ata.htm> 
Acessado em: 12 de dez.2003. 
 



 

envolve condições de salários e trabalho para os trabalhadores em saúde ; (7) ética 

e transparência  nas decisões políticas e orçamentárias; entre outros 
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