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RESUMO: 

 
Este artigo abordar como objeto a relação do espaço público e 
privado idealizados em diferentes períodos históricos da 
sociedade brasileira. A Reforma Sanitária com traços da razão 
moderna defendia a separação do espaço público em relação 
ao privado e defendia a reestatização dos serviços de saúde no 
entendimento que apenas o Estado, de forma democrática, 
poderia criar condições de saúde. A Contrarreforma do Estado 
a partir da ideologia neoliberal passa a defender o alargamento 
do setor público entrelaçando-o ao privado e constituindo assim 
uma série de organizações que passam a serem executores 
dos serviços sociais para a população brasileira. 
Palavras-chave: Reforma do Estado, Políticas Públicas, 
Capitalismo e Gestão Privado-Público. 

 
 
ABSTRACT: 
 
This paper focuses on the relationship between the public and 
the private spaces conceived in different periods of the Brazilian 
society history. The Health Reform supported the split between 
the public space and the private one. With traces of modern 
reasoning, such a conception advocated the nationalization of 
health care on the understanding that only the democratic state 
could create decent health conditions for the population. From 
the point-of-view of the neoliberal ideology, the State Counter-
Reform begins to uphold the extension of the public sector by 
mingling it with the private one, thus creating a number of 
organizations that turn out to be social service providers for the 
brazilian population. 
Keywords: State Reform, Public Policy, Capitalism and Public-
Private Management  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Laurell (1983), as décadas de 60 e 70, foram propícias para o 

surgimento de novas lutas populares, visto as crises políticas e sociais que se 

instauravam. Estas colocavam em disputa o modo dominante de resolver a satisfação 

das necessidades das massas trabalhadoras. Com isso, se iniciou uma crítica, a partir 

de novas correntes ideológicas, que procura formular uma compreensão diferente dos 

problemas, mais de acordo com os interesses populares e capaz de dar origem a 

novas perspectivas de respostas. 

No campo da saúde, no Brasil, este período de disputa foi conduzido por 

uma extração da sociedade civil brasileira formada principalmente, por segmentos da 

classe trabalhadora, estudantes, intelectuais, sanitaristas e professores universitários, 

quase sempre organizados em organizações coorporativas e tendo como maior 

expressão o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) 2. Estes iniciaram a 

crítica da função social da saúde pública no modo de produção de capitalista e, 

posteriormente, esta luta retroagiu para as lutas sociais através do projeto da reforma 

sanitária e na proposta de criação de um sistema de saúde que fosse público, estatal, 

democrático e universal. 

O projeto de Reforma Sanitária, ainda que tenha partido de 
intelectuais do setor, visa entender principalmente as necessidades 
das classes subalternas, ao mesmo tempo em que fere interesses das 
grandes empresas privadas e das multinacionais da área de saúde, ou 
seja, a luta da Reforma Sanitária se insere no quadro mais geral da 
luta de classes no país. [...] Mas exatamente pelo fato de a Reforma 
Sanitária transcender o esquema corporativo [...] e buscar a instituição 
de um Sistema de Saúde que atenda à nação como um todo, ela só 
pode ser minimamente efetivado em um Estado democrático e 
comprometido com reformas a nível global da sociedade. (GALLO; 
NASCIMENTO, 1995, p.93) 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES), criado em 1976, foi à organização com maior referência e 

participação política no processo de construção da reforma sanitária. Como outros expoentes tiveram a 
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (criada em 1979) e o Movimento de Renovação 
Médica (Reme). 



 
 
 

2. Desenvolvimento 

2.1 Reforma sanitária e a disputa por uma concepção pública x privada 

 

A VIII Conferência Nacional de Saúde defendia que as modificações nas 

condições de vida da população transcendem um reforma setorial, pois se ampliou a 

própria concepção do processo saúde e doença sendo esta resultante das formas de 

organização social de produção. Com isso, o direito à saúde passaria a ser de 

responsabilidade do Estado e para tal a política de saúde deveria estar integrada às 

demais políticas sociais e econômicas.  

A reformulação do sistema nacional de saúde proposto tinha como 

principal objetivo a expansão e o fortalecimento do setor estatal, tendo como meta 

uma progressiva estatização do setor do privado.  

No campo da saúde muitas das deliberações da VIII Conferência foram 

materializadas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Orgânicas da Saúde 

8.080/90 e 8.142/90 com a criação do Sistema Único de Saúde3. A incorporação da 

saúde junto à previdência e assistência social no campo denominado Seguridade 

Social, passando a englobar uma só política introduziu uma nova concepção do 

conceito saúde e doença, sendo este resultante das condições de vida. O projeto de 

reforma da saúde tomava como base a relação economia, saúde, trabalho e 

sociedade tentando assim buscar uma nova hegemonia da questão da saúde. 

A concepção ampliada de saúde, sendo parte da seguridade, representou 

o avanço na institucionalização de um modelo ampliado de proteção social até então 

inédito no Brasil e que previa a universalização do acesso, a responsabilidade estatal, 

a integralidade da assistência, a criação de um orçamento próprio, exclusivo e com 

novas fontes de financiamento. Inovava também na responsabilidade compartilhada 

entre os três níveis de governo, através da descentralização de competências e 

recursos, e na participação social através de instâncias colegiadas com atribuições 

legais de formular e acompanhar a implementação das ações (LOBATO, 2009).  

                                                           
3 O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREVSaúde), 1980, as Ações Integrais de Saúde (AIS), 
1982 e Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), 1987, representaram momentos importantes 
para a estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS). 



 
 
 

O princípio da descentralização de competências e recursos em direção 

única para os distintos entes federados, além de oferecer maior autonomia para 

atender às necessidades de saúde da população assistida, visava também criar 

mecanismos e instâncias4 onde a sociedade civil organizada pudesse intervir em 

espaços com a tentativa do estabelecimento de novas relações entre 

Estado/Sociedade. 

 
O que se busca, com a descentralização, é não só maior racionalidade 
do sistema de saúde, mas fundamentalmente, a valorização da 
criação de novos espaços institucionais de participação, com poder 
deliberativo dos segmentos organizados da sociedade, constituindo- 
se assim como estratégia de ampliar, no espectro social, as 
oportunidades de acesso ao poder. (COHN, 2002, p. 233) 

 

 

A saúde deveria passar a ser um direito público e universal. Tal afirmação 

se confirmaria no fortalecimento do espaço público e estatal, na redemocratização e 

socialização do acesso igualitário a todos os recursos do conhecimento científico 

produzido e participação social na formulação, construção e avaliação da política 

social através de instâncias próprias. 

Os intelectuais da época partiam do pressuposto de que o Estado 

capitalista, de forma democrática, poderia ser o responsável em prover as condições e 

garantias da saúde pública mediante políticas econômicas e sociais. Os mesmo 

acreditavam que a saúde poderia ser um espaço onde a busca da igualdade e 

democracia social, marco da ideologia moderna, poderia ser alcançada. 

Calipo (2004) demonstrou como a luta política travada pelos intelectuais da 

reforma sanitária possuía vinculação ao projeto social da modernidade onde se 

procurava criar mecanismos e instituições que evitassem que um indivíduo ou grupo 

de indivíduos se identificassem e se apropriassem do poder. São esses mecanismos e 

instituições que tentam construir o espaço público, resguardando-o da submissão do 

espaço privado, e assim procuram evitar que o modo de agir próprio do modo privado 

venha reger o espaço público. 

                                                           
4 A lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 constitui os Conselhos e Conferências de Saúde em cada esfera do 
governo com o objetivo da participação da sociedade civil na gestão do Sistema Único de Saúde. Em ambas as 
instâncias a representação dos usuários seria paritária em relação aos profissionais de saúde e gestores. Os 
Conselhos de caráter permanente e deliberativo atuariam na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde inclusive no que se trata dos aspectos financeiros e econômicos. As conferencias 
se reúnem a cada quatro anos com objetivo de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação 
de políticas publicas (Brasil, 2006). 



 
 
 

Apesar de reconhecermos o nível constitucional de alguns desses direitos 

tal execução não fica subordinada somente ao arcabouço jurídico e legal, mas aos 

processos sociais reais e contínuos, tendo em última instância as relações de força 

entre classes. Tais relações se manifestam em permanente confronto, seja no 

sentindo de contra reformar o Estado e negar direitos adquiridos ou viabilizar os 

direitos alcançados sob a forma de políticas sociais reais e concretas como as 

materializadas na Constituição Federal. 

 

 

2.2. Contra Reforma do Estado e a relação público-privada. 

 

Apesar de a década de 80 ter sido considerado um período de ascensão 

com conquistas importantes e até então inéditas no cenário local, o Brasil vivia um 

contra refluxo comparando a dinâmica capitalista global e presentes nos países 

capitalista de nível central e/ou periférico.  

O modelo neoliberal iniciado nos países capitalistas centrais passou a ser 

difundido nos países capitalistas periféricos. A configuração assumida por este modelo 

era considerada pela particularidade de cada formação social, ou seja, estão 

condicionadas pelos movimentos da luta de classe. 

Neves e Lima (2005) salientam que a partir de Anthony Giddens5 o 

neoliberalismo passa a ter outra roupagem denominada Terceira Via6, esta nova 

configuração orienta um programa político radical com o pressuposto de reordenar a 

política, economia e as relações entre indivíduos administrando assim a crise e 

instaurando um novo projeto de sociabilidade extensivo a todas as partes do mundo. 

Chauí (2001) delimita que esta ideologia propaga a necessidade de uma reforma 

administrativa tornando o Estado um administrador tão competente como uma 

grande empresa. A democratização se dará pelo aumento da participação de 

                                                           
5 Anthony Giddens é um sociólogo britânico, nascido em 1938 em Londres. Foi reitor da London School of 
Economics; assessor direto de Tony Blair e um dos mais importantes articuladores políticos do novo trabalhismo 
inglês e da Cúpula (Mundial) da Governança Progressiva. Tal autor tem sido referência para o debate e 
polarização da Terceira Via. (Lima; Martins, 2005). 
6 Segundo os autores o formato inicial do neoliberalismo teve grande resistência da sociedade a grandes 
reformas e perdas de direitos sociais. Com Anthony Giddens ocorre uma redefinição da concepção neoliberal 
devido a própria necessidade de se construir uma nova agenda de reformas dentro do modo de produção 
capitalista diminuindo a resistência do mundo do trabalho.  



 
 
 
comunidades solidárias voltados para os problemas sociais e a construção de uma 

economia-mista. 

Passou-se, então, a questionar a intervenção do Estado nas políticas 

sociais, como saúde, educação, previdência social e a maior participação do setor 

privado junto ao setor público. Assim, o neoliberalismo opõe-se a universalidade, 

igualdade e gratuidade princípios que marcam da ideologia moderna (CALIPO, 2002; 

CHAUÍ, 2001). 

São esses elementos que vão orientar as reformas impostas no governo 

Fernando Henrique Cardoso e que se aprofundam nos governos subsequentes. O 

início da “contrarreforma do Estado brasileiro” se deu no denominado Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado7. 

Chauí (2001) salienta que o plano diretor propaga a ideia de que todas as 

mazelas econômicas, sociais e políticas do país ocorrem devido à presença do Estado 

e para solução é necessário o mercado que é eficiente por natureza e o agente 

principal do bem-estar da República no novo tipo de capitalismo empregado. A 

concepção central era: 

 
[...] a descentralização para o setor público não estatal da execução 
de serviços que não envolvam o exercício do poder do Estado, mas 
devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de 
educação, saúde, cultura, pesquisa cientifica. Chamaremos esse 
processo de “publicização”. (BRASIL, 1995, p. 12) 

 

  

Tal administração acaba por introduzir uma forma de pensar a 

administração pública como se fosse uma empresa, como se devessem assegurar 

lucros, sendo suas atividades medidas através da 'eficiência e da eficácia' e não em 

função da melhoria da vida da população. Ela traz a organização do mercado para 

dentro do Estado, de forma explícita. Com a descentralização das funções do Estado, 

várias entidades foram constituídas para prestar tais funções. Estas funções passaram 

a ser denominadas de não exclusivas do Estado8, onde organizações da sociedade 

                                                           
7 O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do 
Estado (sob gerência do Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira) e, depois de ampla discussão, aprovado pela 
Câmara da Reforma do Estado em sua reunião de 21 de setembro de 1995. Em seguida foi submetido ao 
Presidente da República, que o aprovou na forma ora publicada. Posteriormente tal ministério foi responsável 
pela Emenda Constitucional 19, em 19/06/1998, que tratou da “reforma” administrativa do setor público. 
8 O Plano Diretor de Reforma Administrativa do Estado dividiu o Aparelho do Estado em quatro setores 
diferentes: Núcleo Estratégico; Atividades Exclusivas; Atividades Não-Exclusivas e Produção de Bens e 



 
 
 
civil poderiam atuar alavancadas por recursos do orçamento público. Com isso o 

aparelho do estado já não seria responsável pela execução de tais direitos, deixando 

estes a cargo do terceiro setor: 

 
Diante disso, as comunidades urbanas e as ONGs são vistas como 
“linha auxiliar” do Estado, às quais são transferidos deveres e abolidos 
direitos, sem permitir que se expressem como contra poderes ou polos 
auto organizativos de forma a expressar os interesses das classes 
sociais, agora vistas como o “terceiro setor” ao qual se transferem 
responsabilidades que deveriam ser assumidas pelo Estado/governo. 
(LACAZ, 2002). 

 

 

Para Chauí (2001), tal proposta de reorganização societal identifica cada 

vez mais a relação Estada e capital em sua forma neoliberal por encolher cada vez 

mais o espaço público e ampliar o espaço privado, como se tais direitos não fossem 

conquistas das classes populares no seio do Estado.  

Como instrumentos para descentralização das funções de Estado 

outorgada na Emenda Constitucional n.º 19, no campo jurídico, ocorreram à 

criação de duas qualificações para exercer tal atividade: As Organizações Sociais 

(OS) na lei federal 9.637/98 que possibilitou ao Estado “qualificar” uma 

organização como OS, e poderia assim assumir a execução de atividades não 

exclusivas, por meio de contratos de gestão. E, posteriormente, as Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pela lei 9.790/99 que estabeleceu 

o Termo de Parceria como instrumento regulador, e instituiu que os conselhos de 

políticas públicas deveriam acompanhar e fiscalizar seus serviços. 

Chauí (2001) difere claramente uma instituição social de uma organização. 

Para a autora a instituição social aspira à universalidade enquanto a organização 

social sabe que sua eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade, ou seja, 

define-se por outra prática social e está referida ao conjunto de meios administrativos 

particulares para obtenção de um objetivo particular, nesse caso atender as metas e 

objetivos de um determinado contrato de gestão. Tal organização está gerida pelos 

princípios da administração, ou seja, pelas ideias de gestão, planejamento, 

previsão, controle e êxito.  

                                                                                                                                                                          
Serviços para o Mercado. As políticas sociais como educação, saúde e previdência estariam nas atividades não 
exclusivas do Estado onde o próprio não teria papel central como executor e tal função teria como responsáveis 
às organizações públicas não estatais. 



 
 
 

Durante o governo Luís Inácio Lula da Silva surge o projeto de Lei 92/2007 

como sendo uma nova proposta para qualificar a gestão do SUS denominada 

Fundação Estatal de Direito Privado. A pretensão da atual proposta de 

regulamentação visa definir suas áreas de atuação e conferir um novo regime 

administrativo legal que inove o padrão da gestão já existente, dotando o governo de 

agilidade e eficácia no atendimento das áreas prioritariamente sociais. 

O Projeto Fundação Estatal de Direito Privado pretende reduzir a ação do 

Estado em suas diferentes áreas de atuação com o argumento da ineficácia do Estado 

(a mesma utilizada no Plano do MARE); porém, a solução apresentada pelos 

representantes do governo é promover a expansão do capital e diminuir cada vez mais 

o Estado com o pressuposto que é pelo mercado que todas as mazelas da sociedade 

serão superadas (GRANEMANN, 2007). 

 
O fetiche da gestão, da técnica autônoma dos processos sociais e das 
lutas sociais e das lutas sociais é a forma que embala e envolve a 
fundação estatal; forma ilusória para criar a relação com o mercado e 
de mercado com as políticas sociais. (GRANEMANN, 2007, p. 39) 
 
 
 

3. CONCLUSÃO 

 

A Modernidade foi à base teórica dos intelectuais da Reforma Sanitária 

da década 1980, que partia do pressuposto que a saúde poderia ser um espaço 

onde poderíamos alcançar uma maior igualdade e democratização das relações 

sociais existentes. Para maior democratização entendia-se que o espaço público 

deveria ser aquele onde determinado grupo de indivíduos não teriam a apropriação 

do poder e para tal seria necessária à criação de mecanismos e instituições que se 

resguarde este espaço. 

A contrarreforma do Estado instaurou uma nova afinidade ideo-politica 

denominada “terceira via” que ganhou materialidade nos documentos institucionais 

do Governo Federal com a ideologia de redução do Estado à função reguladora; 

fragmentação e focalização das políticas públicas em serviços de saúde; a 

negação das ideias universalizantes e de igualdade, a ideia do cidadão-cliente e o 

alargamento do espaço público. 



 
 
 

Como maneira para solucionar a crise do modo de produção o Estado 

capitalista utilizou esta contrarreforma para difundir uma nova ideologia do 

conceito estatal. Tal conceito apresenta o Estado como uma grande empresa, 

regido pelas normas de eficiência e eficácia, criando uma nova esfera social entre 

o espaço público e privado denominando de público não estatal.  

Nesse horizonte a política de saúde, não isolada da totalidade social, 

sofre das próprias transformações ocorridas no modo de produção capitalista. O 

que passa a reverberar no SUS não são apenas as contradições inerentes ao 

próprio sistema, estejam elas em construção ou não, mas as contradições do 

capitalismo monopolista e das políticas neoliberais associadas à própria mudança 

ideológica da luta travada pelos intelectuais da reforma da sanitária. 
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