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RESUMO 
 
O presente trabalho visa discutir a trajetória da Política Social 
no Brasil com ênfase na Política de Saúde e os desafios 
colocados na atualidade para a sua efetivação. Para tanto é 
necessário compreender a política de ajustes neoliberais, seus 
rebatimentos no campo da proteção social e suas inflexões no 
papel do Estado, incidindo no aprofundamento das 
desigualdades e violação dos direitos sociais fruto da luta 
histórica da classe trabalhadora. 
 
Palavras-chave: Política Social. Estado. Neoliberalismo. 
Política de Saúde. 
 
ABSTRACT 
 
This paper, presented on discusses the history of social policy 
in Brazil with emphasis on Health Policy and the challenges 
today for its effectiveness. This requires understanding the 
politics of neoliberal adjustments, its repercussions in the field 
of social protection and their inflections in the state's role, 
focusing on deepening inequality and violation of social rights 
result of the historic struggle of the working class 
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1 – INTRODUÇÃO 

  

A história da formação da Política de Saúde no Brasil é marcada por incontáveis 

disputas de projetos antagônicos na área, ora baseada em ações privatistas de mercado, 

ora na participação do Estado na sua implementação. Em 1988, no rastro do processo de 

redemocratização, a Assembleia Constituinte foi à principal arena desses embates, de um 

lado o projeto da saúde privada, do outro o movimento da Reforma Sanitária. O resultado, 

escrito na Constituição Federal, apontava para a construção de um Sistema Único de Saúde 

universal e de responsabilidade do Estado e o direito à saúde como um princípio de 

cidadania. 

Porém, desde os anos 90 os governos brasileiros passam a seguir a orientação 

neoliberal na condução da política econômica do país. Como desdobramento, observamos 

um movimento de desresponsabilização do Estado na condução das políticas sociais 

transferindo para o setor privado esse papel.  A prevalência de políticas focalizadas e 

pontuais, o sucateamento dos serviços públicos numa estratégia desmoralizante dos 

mesmos e o discurso de incapacidade financeira e gerencial do Estado são marcas da 

conjuntura atual de ataque as conquistas e preceitos constitucionais. 

Além disso, o cenário contemporâneo é marcado pela extrema desigualdade e 

miséria e pela crise do trabalho4, fruto das transformações ocorridas nas últimas décadas. A 

partir da adoção do receituário neoliberal e das consequentes mudanças no campo 

econômico, político e social brasileiro, a efetivação de uma Política Pública de Saúde tem se 

tornado um grande desafio. 

A partir desse contexto, o Assistente Social que historicamente tem participado da 

implementação de políticas públicas sofre impactos diretos desse processo na condução do 

seu trabalho. Em seu cotidiano profissional vive o impasse de lidar diariamente com as 

demandas da população em um cenário caracterizado pelo avanço das privatizações, 

desmonte das políticas públicas, flexibilização e desregulamentação dos direitos sociais e 

trabalhistas, tendo como agravante o aviltamento das condições de vida e de trabalho da 

população usuária dos serviços sociais.   

A conjuntura adversa traz à tona grandes inquietações, apesar do cenário difícil 

e desesperançoso a realidade nos direciona a um movimento de reflexão e debate, onde 

nos debruçamos principalmente sobre a política de saúde considerada constitucionalmente 

                                                           
4
 Estamos nos referindo às mudanças no mundo do trabalho ocorridas a partir dos anos 80 que 

resultou em aumento das taxas de exploração, precarização das condições de trabalho, desemprego 
estrutural, aumento do trabalho temporário e terceirizado, dentre outros. (ANTUNES, 2001) 



 

 

                  

como como “direto de todos e dever do estado”. Para aprofundar essa discussão partimos 

da análise das Políticas Sociais destacando seu desenvolvimento na realidade brasileira e 

seus desafios atuais. Utilizando o materialismo histórico-dialético, procuramos compreender 

a realidade em suas múltiplas determinações na tentativa de ultrapassar a aparência dos 

fatos em direção a totalidade das relações sociais. 

 

2 - POLITICA DE SAÚDE NO BRASIL: BREVE RESGATE HISTÓRICO 

 

Ainda nos dias de hoje é comum a ideia de saúde associada à ausência de 

doença, numa concepção curativa, focada no indivíduo e na relação médico-paciente. Isso 

porque durante muito tempo a Política de Saúde esteve estruturada nessa explicação. A 

lógica curativa era presente tanto nas ações de saúde pública como na assistência médico 

previdenciária prestadas pelas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP’s), criadas em 

1923 e depois pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP’s) criados em 1933. Como 

resultado, o sistema de saúde nessa época é marcado por ações pontuais, fragmentadas e 

imediatistas. (CAVALCANTI; ZUCCO, 2006). 

O campo da saúde é marcado por avanços e retrocessos, por disputas de 

projetos societários antagônicos e que teve como marco a Constituição Federal de 1988 que 

determinou a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, é necessário 

entender sua evolução e o contexto histórico que contribuiu para a definição de saúde 

estabelecida pela Carta Magna e pelo SUS. 

No Brasil, a intervenção Estatal só ocorre no século XX, mais especificamente a 

partir da década de 1920, no Império e na República Velha a assistência médica era vista 

como favor do Estado, marcada por relações patrimonialistas de poder sem qualquer 

instrumento legal que garantisse sua universalidade. A emergência da saúde enquanto 

questão social no século XX está ligada a expansão do trabalho assalariado e as 

reivindicações do movimento operário, surgem então uma série de medidas destinadas a 

saúde do trabalhador. Benefícios contributivos vinculados a condição de empregado. 

Na década de 1930, início da Era Vargas, o processo de industrialização 

brasileira se expandiu e com isso as reivindicações dos trabalhadores aumentaram, verifica-

se o surgimento de políticas sociais nacionais, como forma de enfrentamento e intervenção 

estatal as questões sociais existentes diante da aceleração da urbanização acompanhada 

do aumento da classe trabalhadora em precárias condições de higiene, saúde e moradia. 

Conforme explica Bravo (2006), nesse período a política de saúde foi organizada 

em dois subsetores: o de saúde pública, predominante até os anos 1960, centralizado na 



 

 

                  

criação mínima de condições sanitárias para população urbana e, restritamente para a do 

campo; e o da medicina previdenciária que passa a predominar a partir de 1966. 

Apesar das melhorias dos investimentos do Estado em termos de saúde pública, 

nos anos 1950 as corporações médicas ligadas aos interesses capitalistas privados 

começam a ganhar força, o que será intensificado com o regime militar a partir de 1964. A 

saúde pública teve um declínio e a medicina previdenciária cresceu acompanhada da 

articulação do Estado com interesses do capital internacional. O governo privilegiava o setor 

privado e a medicalização da saúde. Foi um período marcado por reivindicações e pressões 

populares e, além da repressão, as classes dominantes usaram à política social para tentar 

conter essas manifestações. O cenário era de uma política de saúde excludente e ineficaz 

ao mesmo tempo em que agravavam as condições de saúde da população 

Diante disso, no final dos anos 1970 as reivindicações cresceram em diversos 

setores da sociedade, o regime ditatorial começa a enfrentar uma crise, cedendo lugar a 

projetos de redemocratização. Surgem propostas de reformulação da saúde, com políticas 

que a compreendessem por meio de seus determinantes sociais. Esse debate envolveu 

novos sujeitos da sociedade civil, assumindo uma dimensão política de lutas vinculadas a 

democracia. Estiveram envolvidos profissionais da saúde, pesquisadores, partidos políticos 

e representantes de organizações e instituições. Estes criaram o Movimento da Reforma 

Sanitária responsável por materializar o conceito ampliado de saúde na VIII Conferência 

Nacional de Saúde em 1986. (CAVALCANTI; ZUCCO, 2006). 

A saúde passa a ser entendida como resultado das condições de vida da 

população envolvendo aspectos sociais, culturais, econômicos e biológicos. Essa noção 

reconhece que as formas de vida em sociedade são decorrentes das relações de produção 

e da inserção das pessoas nesse processo. A saúde assume sua dimensão dialética ao ser 

apreendida como indispensável ao desenvolvimento social e ao mesmo tempo fruto dele. 

Outras propostas debatidas pela reforma sanitária são: a concepção de saúde 

enquanto um direito social universal e dever do Estado; a criação de um Sistema Único de 

Saúde; o Controle Social e a descentralização do processo decisório para esferas estaduais 

e municipais. 

O cenário brasileiro dos anos de 1980 apresentava agravamento da questão 

social e ao mesmo tempo um crescimento dos movimentos sociais e da participação da 

sociedade que fizeram germinar a construção de uma nova Constituição em 1988, marco 

legal de mudanças na política social brasileira. 

A Assembleia Constituinte de 1988, no campo da saúde, foi transformada em 

espaço de disputa de dois projetos existentes: o privatista ligado ao mercado e a indústria 

farmacêutica e o da reforma sanitária. Apesar das disputas o texto final da Constituição 



 

 

                  

Federal de 1988 atendeu a grande parte das reivindicações do movimento sanitário. A 

saúde prevista no capítulo da Seguridade Social passa a ser definida como direito universal 

de responsabilidade do Estado, suas ações e serviços devem ser realizados por meio de um 

Sistema Único de Saúde (SUS) que tem como princípios: a universalidade, gratuidade, 

integralidade, descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento 

integral com prioridade nas ações preventivas sem prejuízo das ações assistenciais, 

participação da comunidade e financiamento com recursos das três esferas de governo. (CF 

1988). 

Definir a saúde como um direito universal de responsabilidade do Estado implica 

em avanços e também desafios para a sua implementação, surgem questões de como 

tornar esse direito alcançável e exercido por todos. Como forma de regulamentação foi 

promulgada a Lei nº 8.080/90 que trata das ações e serviços de saúde em todo o território 

nacional e estabelece, dentre outras coisas, os objetivos e princípios do SUS previstos na 

Constituição. Além disso, no mesmo ano é editada a Lei nº 8.142/90 que consolida espaços 

públicos de participação da sociedade civil por meio dos Conselhos e das Conferências de 

Saúde. 

Todas essas conquistas jurídicas no campo da saúde são inquestionáveis, todavia 

envolviam na época um grande processo de reformulação administrativa do setor e tinham 

como limites a própria conjuntura que se formava com o retrocesso político do governo da 

transição democrática. Até porque não podemos falar em ruptura radical com o regime 

militar, uma vez que o Brasil, conforme nos ensina Florestan Fernandes (1987) teve o seu 

desenvolvimento marcado pela convivência com as estruturas arcaicas. 

Os avanços no campo social ocorreram em um contexto marcado pelo 

agravamento das relações internacionais, de declínio das concepções socialistas e de 

ascensão das teses neoliberais. No Brasil, em razão do seu estágio de desenvolvimento, as 

repercussões da crise capitalista iniciada nos anos 1970, operaram fortemente nos anos 

1990, logo, as garantias constitucionais foram obtidas quando o mundo falava e praticava o 

reformismo neoliberal. 

 Diante na nova conjuntura os setores envolvidos com o Projeto da Reforma 

Sanitária começam a perder espaço e no final da década de 80 a implementação de suas 

conquistas passa a ser alvo de dúvidas, junta-se a isso a redução do apoio popular face à 

ausência de resultados concretos na melhoria da atenção a saúde acompanhada da 

reorganização dos setores conservadores da sociedade contrários à reforma. (BRAVO, 

2006) 

 O que se observa na década seguinte é uma contrarreforma do Estado numa 

perspectiva neoliberal na qual as políticas sociais passam a ser alvos desses novos ajustes. 



 

 

                  

Concordamos com Behring e Boscheti (2011) quando afirmam que termo contrarreforma é 

um contra-senso uma vez que o desenvolvimento histórico das políticas sociais tem um 

espírito reformista marcado pela pressão dos trabalhadores. Foram e são utilizadas pelos 

governos capitalistas como forma de manutenção da ordem vigente contendo os avanços 

dos movimentos sociais, ampliando direitos mais sem abdicar de seus interesses de classe. 

 

3 – POLÍTICA DE SAUDE: DILEMAS E DESAFIOS ATUAIS 

 

Desde a década de 90 os governos brasileiros seguem a orientação neoliberal 

na condução da política econômica. No campo da política social observa-se perdas em 

termos de direito e participação popular, pois esses governos passam a atuar por meio de 

medidas provisórias afim de promover “reformas constitucionais” dependentes 

posteriormente da aprovação de um legislativo submisso, o que consideramos um ataque a 

ideia de democracia. 

As propostas neoliberais, mais especificamente para política de saúde, 

consistem na focalização, privatização, estímulo aos seguros privados, atendimento básico 

à população que não pode pagar, dentre outros. Ou seja, uma concepção individualista e 

fragmentada da saúde em contraposição a concepção coletiva e universal do Projeto da 

Reforma Sanitária. 

Esse quadro é acompanhado da desmobilização dos movimentos coletivos e da 

emergência de lutas corporativas em defesa de grupos de interesses particulares dos 

trabalhadores, o que vai de acordo com os interesses da classe dominante que utiliza 

estratégias persuasivas para neutralizar a resistência da classe trabalhadora. (BRAVO; 

MATOS, 2007) 

O início do governo Lula em 2002, ao contrário das expectativas de mudanças 

com a chegada a presidência de um líder operário e sindical, representou a continuidade do 

modelo econômico do governo anterior (FHC) caracterizado pela dominação da lógica 

financeira. Nesse sentido Filgueiras et.al (2010, p. 37) defende 

 

A existência de uma linha de continuidade entre governos de FHC e de 
Lula, com a manutenção, no fundamental, do mesmo modelo econômico – 
intrinsecamente instável e gerador de vulnerabilidade externa estrutural – e 
da mesma política macroeconômica ortodoxa; constituindo ambos, modelo 
e política macroeconômica, uma unidade impossível de ser separada. 
 
 



 

 

                  

Entretanto no campo social, houve um reconhecimento dos desafios a serem 

enfrentados, ganhando destaque a unificação dos programas de transferência de renda, 

viabilizada pela implantação do Programa Bolsa Família, destinado às famílias situadas 

abaixo da linha da pobreza. Contudo os programas de transferência de renda não estão 

articulados à uma política econômica superadora do modelo de concentração de renda em 

uma perspectiva distributiva.  

Com a ascensão dos partidos de esquerda ao poder nos países latino-

americanos, ganha força, a partir dos anos 2000, o discurso de defesa do desenvolvimento 

nacional combinando crescimento econômico e social, essa perspectiva vem sendo 

chamada de novo desenvolvimentismo. 

O novo desenvolvimentismo considera a importância de políticas e ações que 

tenham mecanismos de distribuição de recursos que possibilite enfrentar a questão da 

desigualdade com foco na discussão da oportunidade. (MOTA; AMARAL; PERUZZO, 2012, 

p.159). 

Contudo, a realidade revela que as desigualdades sociais persistem, o que 

ocorre é a expansão de políticas compensatórias dirigidas aos mais pobres.  “É óbvio que 

estas políticas permitem o aumento do consumo das famílias pobres, porém, são iniciativas 

que não interferem na origem das desigualdades. (Ibid.,p.168). 

O novo desenvolvimentismo, apesar de ser uma tentativa de resposta ao 

neoliberalismo, não supera a herança neoliberal de destruição de direitos e das políticas 

universais. Tal modelo tem sido responsável pela defesa do esforço individual e apelo à 

ampliação das capacidades humanas. A intervenção social desses governos ocorre por 

meio de políticas compensatórias de enfrentamento da pobreza que não interferem nas 

relações sociais capitalistas, tão pouco a dinâmica de acumulação do grande capital. 

Na saúde o que se observa, além do sucateamento e da falta de investimentos 

na rede de atendimento, é o acesso universal cada vez mais restrito à população mais pobre 

e a invasão dos serviços terceirizados acompanhado da carência de funcionários públicos 

no quadro de recursos humanos. 

O Estado brasileiro tem direcionado suas ações para o fortalecimento do projeto 

privatista de forma clara através de algumas ações: renúncia fiscal relacionada a planos e 

seguros privados, alocação progressiva de recursos públicos no setor privado e propondo a 

flexibilização da gestão pública baseadas na lógica do mercado para gerir os serviços 

públicos, tendo como exemplo Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP’s), Fundações de Direito Privado (FEDP’s) e  Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). O interesse público é substituído por 



 

 

                  

interesses particulares numa privatização perversa do estado evidenciando a 

mercantilização desta política. (BRAVO, 2013) 

Como resposta aos ataques a política de saúde ressaltamos a importância dos 

movimentos sociais nesse processo em especial da Frente Nacional Contra a Privatização 

da Saúde5 que tem realizado várias ações mobilizando a criação de Fóruns Regionais 

resistência a privatização da saúde em diversos estados, articulando Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade entre outras ações. (BRAVO; MENEZES, 2013). 

Abordando mais especificamente a situação dos Hospitais Universitários 

Federais, presenciamos uma nova estratégia na mercantilização da saúde que baseada no 

sucateamento dos serviços, falta de concursos públicos, financiamento e recursos 

insuficientes, terreno fértil para tentativa de legitimação da privatização dessas instituições 

junto a opinião pública. 

 Segundo Cislaghi (2011), além do déficit de pagamento dos procedimentos a 

não reposição de pessoal através de concursos que leva os hospitais universitários a 

utilizarem a maior parte de sua verba para a contratação de pessoal terceirizado. A questão 

foi se repetindo por algum tempo através de fundações de apoio ou cooperativas que 

pagavam baixíssimas remunerações aos trabalhadores e ainda não davam garantias dos 

direitos trabalhistas, prática condenada pelo TCU. 

Assim, como solução mágica dos problemas produzidos pelo próprio governo é 

aberta uma porta para a criação de uma empresa para gerir os Hu’s. No último dia do ano 

de 2010 foi assinada a MP que autorizou o governo criar a EBSERH, a justificativa da data 

inusitada teria sido a urgência em resolver o problema dos terceirizados nos HU’s. Contudo, 

 

[...] essa determinação do TCU ocorreu em 2006. O governo teve quatro anos para 

fazer concursos públicos repondo o quadro de servidores e não o fez. Confirmava-

se, então, a intenção do governo de retirar a gestão dos hospitais universitários das 

mãos das universidades por meio de um modelo de gestão de direito privado [...]. 

(CISLAGHI, 2011, p.60) 

 

 A EBSERH6 é uma empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério 

da Educação cuja finalidade principal é gerir os Hospitais Universitários Federais e prestar 

apoio as universidades na gestão dos mesmos em um modelo privado de gestão. A adesão 

a EBSERH é facultativa, devendo a decisão ser tomada pela comunidade acadêmica 

                                                           
5
 A Frente foi criada em 2010 no Seminário Nacional “20 anos de SUS, lutas sociais contra a 

privatização e em defesa da saúde pública estatal  

 
6
 Em 2011 é criada a EBSERH pelo então presidente Lula através da Lei Federal nº 12.550/2011. 



 

 

                  

através do Conselho Universitário, porém em algumas universidades a adesão foi feita de 

maneira monocrática pelos reitores. 

Segundo a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde (2015), a EBSERH 

foi a solução apresentada pelo governo federal para a crise dos Hospitais Universitários 

resultante da progressiva redução de pessoal que assolou o setor público e da falta de 

investimentos para dar conta dos objetivos dos Hospitais Universitários: ensino, pesquisa, 

extensão e assistência à saúde. A constitucionalidade da EBSERH está sendo questionada 

pela ADI 4895, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, de acordo com a ação, a 

criação da EBSERH fere os artigos 37, 39, 173, 198 e 207 da Constituição Federal. Contudo 

até o momento a ação ainda não foi julgada. De acordo com dados da Frente Nacional 

Contra a Privatização alguns hospitais geridos pela EBSERH já apresentam vários 

problemas: irregularidades, prejuízos financeiros e insuficientes serviços de saúde aos 

usuários; indícios de desperdícios no uso do dinheiro público nas capacitações de gestores 

Empresa; desrespeito à autonomia universitária; etc. 

A gestão dos hospitais federais por uma empresa pública de direito privado 

representa uma estratégia de submeter a política de saúde à lógica mercantil e a 

necessidade de exploração do capital nessa área. Os hospitais universitários atuam em sua 

maioria na alta complexidade, o que significa a realização dos serviços mais caros no 

âmbito do SUS. Como estão inseridos nas universidades tem o aspecto da formação dos 

profissionais de saúde e a autonomia universitária, suas bases não se limitam a assistência, 

mas ao ensino e a pesquisa também.  

Os rebatimentos desse cenário também afetam diretamente o trabalho do 

assistente social, profissional que historicamente dedicou-se à implementação de políticas 

públicas, localizado na linha de frente das relações entre a população e a instituição. 

O trabalho do assistente social na saúde não ficou alheio a esse contexto 

adverso, sofrendo influências na sua intervenção o que exige novas respostas profissionais 

e um diálogo permanente entre teoria e prática. Além disso, a situação de precarização do 

trabalho afeta também o assistente social enquanto um trabalhador assalariado que vende 

sua força de trabalho e depende de recursos institucionais para desenvolver suas ações. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O surgimento das Políticas Sociais tem como base o desenvolvimento da 

sociedade capitalista e a emergência da questão social no sentido de responder as sequelas 

das desigualdades geradas pelo modo de produção do capital. Dessa forma, a 



 

 

                  

implementação e efetivação das políticas públicas situam-se em um terreno historicamente 

contraditório, representando interesses antagônicos de grupos e frações de classes 

distintas, mas também materializam o acesso da população aos seus direitos. Fica claro que 

ao longo da história a classe trabalhadora teve perdas e ganhos em matéria de proteção 

social e que na atualidade os direitos sociais estão sendo relativizados e desrespeitados por 

meio de políticas focalizadas e excludentes. 

As Políticas Sociais tornam-se instrumentos de manutenção do poder da classe 

dominante e a classe trabalhadora é envolvida por uma ideologia que defende a bandeira da 

solidariedade, do voluntariado, do individualismo e da responsabilidade social. Desse modo, 

a sociedade civil é chamada a intervir no campo da proteção social que deveria ser de 

responsabilidade do Estado, Estado esse comprometido com o projeto da classe dominante. 

A Constituição Federal de 1988 incorporou grande parte das reivindicações da 

Reforma Sanitária e estabeleceu um sistema de proteção social com perspectiva de 

universalização de direitos sociais.  

No cenário atual, as conquistas Constitucionais de 1988 perdem diariamente 

espaço para a lógica do mercado, que defende políticas sociais seletivas, não universais 

voltadas para aqueles que não podem pagar. Na saúde pública os reflexos dessas 

mudanças são visíveis nas unidades de atendimento, o quadro é de sucateamento dos 

serviços, de falta de investimentos em uma rede hierarquizada conforme preconiza o SUS, 

além da participação dos serviços privados nos setores mais complexos de atendimento, 

restando aos que não podem pagar, longas filas de espera e serviços mais limitados. 

Contudo, acreditamos no papel revolucionário dos trabalhadores e concordamos 

com o pensamento de Neves (2008) ao expressar que as Políticas Sociais brasileiras 

reforçam a hegemonia econômica e ético-política do capital, porém sob a direção do 

trabalho elas podem se transformar em instrumentos de construção de uma nova 

hegemonia.  

A aparência dos fenômenos conjunturais precisa ser desvelada e traz  desafios 

aos intelectuais comprometidos com a luta pela conquista de direitos e superação das 

desigualdades sociais, os Assistentes Sociais, em especial, pois historicamente participam 

da implementação de políticas públicas. (CARDOSO, 2014, p. 20). 

Assim, a defesa do SUS e a garantia da saúde como política pública apresenta 

diversos desafios ao trabalho cotidiano do Assistente Social. Em tempos de ofensiva 

neoliberal com o avanço das privatizações, desfinanciamento e fragmentação das políticas 

públicas, o Serviço Social tem ousado pesquisar a realidade buscando desvelar a aparência 

dos fenômenos e também defender a Universalidade e a Integralidade das ações em sua 



 

 

                  

intervenção, em convergência com os princípios da Reforma Sanitária e do Projeto Ético-

Político da profissão. 
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