
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

ADRIELE SOUZA LIMA MELO 

 

 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DA CONTRARREFORMA DO ESTADO NO BRASIL SOBRE 

A POLÍTICA DE SAÚDE (1995-2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2020 



ADRIELE SOUZA LIMA MELO 

 

 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DA CONTRARREFORMA DO ESTADO NO BRASIL SOBRE 

A POLÍTICA DE SAÚDE (1995-2015) 

 

 

Monografia apresentada como requisito 

para a obtenção do título de bacharel no 

Curso de Serviço Social, Setor de 

Ciências Sociais Aplicadas, Instituto de 

Psicologia, Universidade Federal da 

Bahia  

Orientadora: Profª. Dra. Jacqueline 

Samagaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALVADOR 

2020 



 

ADRIELE SOUZA LIMA MELO  

 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DA CONTRARREFORMA DO ESTADO NO BRASIL SOBRE 

A POLÍTICA DE SAÚDE (1995-2015) 

 

 

Monografia apresentada como requisito para a obtenção do título de bacharel no Curso 

de Serviço Social, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia.  

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

______________________________________________________________________ 

Profª. Draª. Jacqueline Samagaia 

(Universidade Federal da Bahia) 

 

______________________________________________________________________ 

Profª. Draª. Valéria dos Santos Noronha 

(Universidade Federal da Bahia) 

 

______________________________________________________________________ 

Profª. Draª. Adriana Freire Pereira Ferriz 

        (Universidade Federal da Bahia) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todas as pessoas 

que estiveram presentes em memória ou 

fisicamente durante a minha trajetória. 

Obrigada por todo apoio e por sempre 

acreditarem em mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 À minha mamusca, Romilda, minha referência de amor e cuidado. Mainha que 

antes mesmo de eu acreditar que posso fazer tudo aquilo que eu sonho, está sempre 

torcendo por mim e apostando em todas as coisas que me propus a fazer até hoje. Mãe, 

sem você esse caminho teria sido inviável. Sou grata por ter você em minha vida e por 

todas as vezes que o desânimo pensava em aparecer, você sempre esteve e está ao meu 

lado, pronta para me acalentar com suas palavras, sempre me dizendo que tudo vai dar 

certo. 

 Ao meu pai, Adailton, meu amor maior, responsável por me ensinar tantas coisas 

e por cuidar de mim em todos os momentos. Que sorte a minha ter você sempre perto. 

Obrigada por sempre acreditar que sou capaz de realizar tudo aquilo que eu desejo e por 

antes mesmo de eu iniciar qualquer novo projeto, já faz mil e uma projeções de como 

tudo vai dar certo. Com você minha vida é mais leve. 

 À minha irmã, Ariele, minha dupla. A nossa conexão é algo que palavras não 

explicam. Sou tão feliz por conviver com você e por você me motivar tanto. Independente 

das circunstâncias, estaremos sempre juntas. Eu te amo muito! 

 Aos meus avós de coração, Renilda e José Lacerda (in memoriam). Vocês são 

fundamentais em minha vida e no meu processo de formação. Minhas principais 

memórias de afeto estão e sempre estarão ligadas a vocês. 

 À minha dinda, Adalci, por todo o incentivo ao longo da minha trajetória. 

Obrigada por sempre ter me encorajar na leitura, nos estudos e em todos os outros 

aspectos. Muito do que sou hoje, agradeço a você.  

  Aos meus primos e prima que eu tanto amo, Everton, Tyrone e Naiane. Meus 

irmãos de mães diferentes. Sou grata por vocês fazerem parte dessa trajetória. 

 Às minhas orientadoras, Larissa Barros e Jacqueline Samagaia. Sou grata pela 

paciência e por todas as provocações durante as disciplinas lecionadas no curso de e no 

meu processo de escrita deste trabalho.  

 Aos meus amigos do curso pré-vestibular: Rodrigo, Lorena e Janaína. Estar com 

vocês durante este e todos os anos seguintes, torna o meu caminho muito mais feliz. Torço 

por tudo de mais incrível na vida de cada um de vocês. 



 Aos meus amigos do primeiro emprego, Adriana (in memoriam), Mariana, 

Vanilo, Adriele do Carmo e Uildembergue. O carinho que tenho por vocês independe de 

tempo, distância e até mesmo da presença física. Minha eterna gratidão a todos vocês.  

 Às minhas incríveis colegas de faculdade que se tornaram grandes amigas: 

Chaiane, Danila, Josiele, Flávia, Jacielma, Aline, Talita e Paula. Torço sempre por vocês 

e sou feliz por dividir tantos momentos maravilhosos com todas. Vocês tornaram minha 

trajetória mais leve, sou muito grata por todas as trocas. 

 À minha supervisora de estágio no Ministério Público, Celiza. Obrigada por todo 

ensinamento, pelos diálogos, por sempre estimular meu senso crítico e por todos os 

momentos ao longo dos dois anos de estágio. Me sinto imensamente feliz por você fazer 

parte da minha trajetória e me sinto honrada por conviver esse período com uma 

profissional e pessoa incrível. Sua dedicação pelo Serviço Social me motiva a querer me 

tornar uma profissional melhor a cada dia. Muito obrigada.  

 Às assistentes sociais da Central de Assessoramento Técnico Interdiscipinar do 

Ministério Público: Janary e Ingrid, apesar de não atuarem diretamente como minhas 

supervisoras, conviver com vocês durante o estágio potencializou a minha percepção de 

exercício profissional congruente com o projeto ético-político. Vocês são incríveis! 

Estendo meus agradecimentos à psicóloga Andréia, a qual provocou as discussões acerca 

questão racial e trouxe a questão para o centro do debate. Me inspiro muito em vocês. 

 Às/ao colegas de estágio: Hannah, Léia, Elideise, Leila, Jéssica e Henrique, sou 

muito feliz por todo aprendizado e pelas trocas com vocês. Clara Maiana, minha Maria 

da Paz, é uma honra ser sua contemporânea no Serviço Social! Sou grata por todo o apoio 

e torço muito por você. Nathália, minha dinda, nossa conexão não é deste tempo. Sou 

feliz por você fazer parte da minha vida e pela amizade que construímos, amo você. 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizer que a economia é mais 

importante é como dizer que o 

navio importa mais que a 

tripulação. Coisa de quem acha 

que a vida é baseada em 

meritocracia e luta por poder. Não 

podemos pagar o preço que 

estamos pagando e seguir 

insistindo nos erros. 

- Ailton Krenak   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho consiste no cumprimento de exigência para conclusão no Curso de 

Bacharel em Serviço Social. O trabalho busca analisar as contrarreformas do Estado 

brasileiro e seus impactos na política pública de saúde nas últimas décadas, período que 

compreende, principalmente, os governos de Fernando Henrique Cardoso, de Luiz Inácio 

Lula da Silva e de Dilma Rousseff. O tema surgiu através de inquietações a partir do 

campo de Estágio Supervisionado Obrigatório em Serviço Social realizado num hospital 

filantrópico referência em oncologia, localizado na cidade do Salvador – Bahia. No 

estudo, utilizamos a pesquisa bibliográfica, através da revisão de literatura de livros que 

fomentam o debate sobre a referida temática, publicações como artigos e revistas 

disponíveis na principal Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo), publicados entre 

os anos de 2003 e 2019, além da análise de estudos divulgados em repositórios e 

periódicos de Instituições Federais. Importante sinalizar que enquanto escrevíamos este 

trabalho, vivenciamos uma crise sanitária no Brasil, decorrente da pandemia de COVID-

19 que aprofunda as dificuldades já existentes na manutenção da política pública de saúde 

devido ao insuficiente recurso destinado para o SUS. Os resultados obtidos através do 

trabalho mostraram que a ideologia neoliberal foi incorporada às agendas políticas e 

econômicas dos países através de diferentes maneiras, porém, os efeitos se mostraram 

semelhantes no que tange, sobretudo, a perspectiva de um Estado mínimo para o social e 

máximo para o capital. Além disso, foi possível compreender que apesar dos avanços 

impulsionados ao sistema de saúde, provocados, sobretudo, pelos movimentos sociais, a 

falta de centralidade da política pública de saúde durante as diferentes gestões analisadas 

no referido estudo foi perceptível a partir de um cenário nacional e internacional que não 

privilegia as políticas públicas. 

 

 

Palavras-chave: Neoliberalismo; Contrarreforma do Estado; Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This article consists of fulfilling the requirement to finish the Bachelor's Degree in Social 

Work. The article seeks to analyze the counter-reform carried out in Brazil started at 

1990s and bring reflections on the impacts of this process on the Sistema Único de Saúde 

(SUS), which was regulated in the same decade. The theme appeared because of concerns 

from the Estágio Supervisionado Obrigatório em Serviço Social, an internship, done in a 

philanthropic hospital that is a reference in oncology, located in the city of Salvador (BA). 

In the study, we used bibliographic research through the literature review of books that 

foster the debate on that theme, publications such as articles and magazines available in 

the main Online Scientific Electronic Library (Scielo), published between 2003 and 2019, 

in addition to analysis of studies published in repositories and journals of Federal 

Institutions. It is important to point out that while we were writing this article, we were 

experiencing a health crisis in Brazil, due to the COVID-19 pandemic, which deepens the 

difficulties that already exist in maintaining public health policy due to insufficient 

resources destined for SUS. The results obtained by the research showed that the 

neoliberal ideology was incorporated into the political and economic agendas of the 

countries in different ways, however, the effects were similar in terms of perspective of a 

minimum state for the social, and maximum for capital. In addition, it was possible to 

understand that despite the advances driven to the health system caused, above all, by 

social movements, the lack of centrality of public health policy during the different 

administrations analyzed in the study was remarkable, from a national and international 

scenario which does not favor public policies. 

 

 

Keywords: Neoliberalism; State counter-reform; Unified Health System (SUS).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A escolha do tema deste trabalho de conclusão de curso se objetivou através de 

reflexões sobre a política de saúde neste momento político e econômico do país. Tais 

reflexões partiram da perspectiva de compreender os processos nos quais se inserem as 

principais demandas apresentadas aos assistentes sociais que atuam na área de saúde, as 

quais foram construídas durante a realização do estágio curricular obrigatório do curso de 

Serviço Social, vinculado à Universidade Federal da Bahia (UFBA), entre os meses de 

abril de 2017 a junho de 2018. O estágio ocorreu num hospital filantrópico, especializado 

em oncologia, localizado na cidade do Salvador – Bahia, contando com a movimentação 

diária de mais de 3.000 (três mil) pessoas provenientes tanto da capital, como de cidades 

do interior e de alguns estados vizinhos. Importante salientar que o hospital em questão 

recebe financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), através de convênios com a 

prefeitura e com o governo do Estado.  

O Serviço Social da instituição contava, à época, com um quadro formado por 11 

(onze) assistentes sociais, as quais se organizavam para atender vários setores, como o 

ambulatório, pronto atendimento, o serviço de assistência domiciliar, a ouvidoria, o 

serviço de apoio aos usuários submetidos ao procedimento de ostomia, e a unidade de 

pediatria.  

Este fator evidencia o processo de precarização do trabalho profissional, tendo em 

vista que o quadro de profissionais não comportava as demandas direcionadas aos 

supracitados setores. 

No decurso do estágio, foram realizadas algumas oficinas com os/as usuários/as 

do serviço de saúde a partir da execução do Projeto de Intervenção, conforme previsto no 

Estágio Supervisionado III1. Essas oficinas foram pautadas na discussão sobre as 

atribuições do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo que, ao considerarmos as demandas 

postas no campo de estagio, foi possível analisar que grande parte dos/as usuários/as 

desconhecia o fato do acesso à política de saúde como um direito fundamental, ignorando, 

deste modo, o papel do SUS como política pública de saúde ampla e universalista. A 

                                                

1A estrutura do estágio obrigatório em serviço social na Universidade Federal da Bahia é composta pelo 

Estágio Supervisionado I, momento de reconhecimento da instituição e da política pública, Estágio 

Supervisionado II que envolve o processo de desenvolvimento do projeto de intervenção e Estágio 

Supervisionado III, cuja proposta é executar o referido projeto. 
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partir da análise das atividades realizadas para cumprimento do Projeto de Intervenção, 

foi possível compreender ainda que a característica filantrópica do hospital potencializava 

a perspectiva do acesso aos serviços de saúde disponibilizados enquanto uma benesse, ao 

invés da perspectiva de direito fundamental, garantido na própria Constituição Brasileira.  

A realização do trabalho das assistentes sociais alocadas na instituição com 

relação aos atendimentos prestados aos usuários do serviço, pautava-se em grande parte, 

numa lógica quantitativa, através da emissão de relatórios diários e mensais, 

encaminhados para a diretoria médica. Este fator representou outra inquietação, tendo em 

vista que o foco deste processo não consistia em analisar a qualidade dos atendimentos 

aos usuários/as, sendo o trabalho avaliado através de uma perspectiva de “produtividade”, 

ou seja, considerado numericamente através da contagem dos atendimentos realizados 

nos setores diariamente.  

Nas discussões elencadas durante a supervisão acadêmica, bem como nos 

diálogos e no compartilhamento das experiências vivenciadas pelas colegas de turma de 

Estagio Curricular Obrigatório (I, II e III), foi possível compreender que estes processos 

estavam presentes em outros espaços sócio ocupacionais dos assistentes sociais, tendo em 

vista o contexto vivenciado nas últimas décadas, marcado pela exigência de medidas de 

austeridade, objetivado através de várias medidas governamentais de contenção dos 

investimentos nas políticas públicas. Cabe destacar a importância dos estudos realizados 

neste período, sobretudo relativo à bibliografia ofertada através da disciplina de “Gestão 

e Serviço Social”, realizada concomitante à realização de estágio, para a compreensão 

deste fenômeno, qual seja, os processos de Contrarreforma do Estado e seus impactos nas 

políticas sociais.  

A vivência acadêmica neste período permitiu perceber que os reflexos das 

medidas de austeridade presenciados no cotidiano profissional durante a realização do 

estágio na referida instituição se evidenciavam em alguns elementos tais como: 

insuficiência de profissionais para dar conta da demanda existente; e as dificuldades no 

acesso dos usuários aos serviços disponíveis devido ao limitado número de vagas, 

observando-se assim, uma considerável demanda reprimida e sobrecarga de trabalho 

profissional. Estes fatores evidenciam o processo de precarização da política pública de 

saúde, tendo em vista que a maioria dos usuários/as eram provenientes de outras cidades 

ou estados, o que indica a reduzida quantidade de hospitais especializados no país. 

As inquietações que eclodiram a partir do cotidiano do estágio provocaram a 

necessidade de discussão acerca desses processos, os quais, pudemos perceber, não 
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estavam restritos apenas à lógica de gerenciamento do hospital em questão.  A partir da 

revisão bibliográfica, dos debates construídos em sala e das leituras realizadas, foi 

possível compreender que estes processos foram introduzidos na agenda política 

brasileira a partir da década de 1990 e se referem às medidas de austeridade impostas pela 

maior entrada do Brasil na lógica do mercado internacional a partir da incorporação do 

ideário neoliberal.   

Buscaremos, nesta direção, problematizar as justificativas utilizadas pelo Estado, 

necessárias para garantir a legitimidade dos cortes nos investimentos das políticas 

públicas, compreendidas neste cenário enquanto “despesas prejudiciais” para a 

manutenção do Estado e não enquanto investimento.   

Neste contexto, considerando que o serviço social é uma profissão que tem nas 

políticas sociais seu campo privilegiado de atuação, consideramos relevante a 

aproximação da categoria profissional com esta temática, no sentido de contribuir com a 

análise crítica deste contexto.  

Leve-se em conta também o fato da política de saúde ser um espaço privilegiado 

de atuação profissional do Serviço Social, torna-se necessário a aproximação com o tema, 

no sentido de compreender os processos ocorridos na política pública de saúde, 

entendidas aqui no âmbito do processo de contrarreforma do Estado nas últimas décadas, 

o que será evidenciado no decorrer da análise. Assim, a reflexão dos impactos destes 

processos no trabalho profissional de assistentes sociais, apesar de não ser objeto deste 

estudo, é indispensável para garantir o enfrentamento desta realidade, através da defesa 

do projeto ético-político profissional2. 

Este trabalho de conclusão de curso possui o objetivo de analisar as 

contrarreformas do Estado brasileiro e seus impactos na política pública de saúde nas 

últimas décadas, período que compreende, principalmente, os governos de Fernando 

Henrique Cardoso, de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff.  

Importante sinalizar que, enquanto escrevíamos este trabalho, vivenciamos uma 

crise sanitária no Brasil, decorrente da pandemia de COVID-19 que aprofunda as 

dificuldades já existentes na manutenção da política pública de saúde devido ao 

insuficiente recurso destinado para o SUS. Deste modo, torna-se imprescindível a defesa 

                                                

2 De acordo com os Princípios Fundamentais presentes no Código de Ética do/a Assistente Social, cabe 

ressaltar o comprometimento profissional a favor do: “V. Posicionamento em favor da equidade e justiça 

social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, 

bem como sua gestão democrática” (CFESS, 1993).  
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e a priorização da pauta da saúde pública brasileira neste contexto, no qual, ao longo deste 

ano (2020), ceifou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras3. 

Para subsidiar a análise do estudo aqui proposto, utilizamos a metodologia da 

pesquisa bibliográfica, através da revisão de literatura de livros referentes à temática, de 

publicações como artigos e revistas disponíveis na principal Biblioteca Eletrônica 

Científica Online (Scielo), utilizando as palavras-chave: austeridade, contrarreformas, 

neoliberalismo e Sistema Único de Saúde (SUS), publicados entre os anos de 2003 e 

2019, além da análise de estudos divulgados em repositórios e periódicos de Instituições 

Federais. 

Desta forma, o trabalho se apresentará em três partes: Na primeira, discutiremos 

acerca do neoliberalismo e seus impactos em países como o Brasil, compreendendo o 

neoliberalismo enquanto ideologia que prevê a reorientação do papel do Estado para 

atender às iniciativas do capital em detrimento da defesa de políticas públicas universais. 

Em seguida, analisaremos a contrarreforma do Estado brasileiro a partir da 

implementação do Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE) no governo FHC e as 

sucessivas contrarreformas presentes no governo Lula e, posteriormente, no governo 

Dilma. Na continuidade, faremos uma breve análise acerca da construção da política 

pública de saúde no Brasil, focando a análise nas últimas décadas, abordando-se os 

impactos das medidas de austeridade decorrentes de todo este processo de contrarreforma 

do Estado brasileiro na política pública de saúde. 

A discussão apontou para o fato de que o neoliberalismo se compõe, 

principalmente, através de uma perspectiva ideológica, levando em consideração que este 

ideário não se restringe ao campo político e econômico. Deste modo, a partir dos aspectos 

elencados neste referido trabalho, iremos compreender de que forma esta perspectiva 

obteve ascensão através das condições históricas de países do capitalismo central e, 

sobretudo, periféricos, como é o caso do Brasil. 

Com relação a consolidação do sistema público de saúde no Brasil, observaremos 

de que forma o neoliberalismo introduziu na agenda política e econômica brasileira, um 

viés que é responsável pela manutenção de um Estado que é historicamente compreendido 

                                                

3 Com relação ao atual cenário, a atuação do SUS é imprescindível para garantir ações de prevenção, 

reparação e promoção da saúde. Atualmente, as ações realizadas através do SUS foram fundamentais a 

partir do crescimento do número de leitos de UTI, sendo superior aos disponíveis nas instituições privadas 

para garantir o atendimento à população. 
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enquanto mínimo para a promoção das políticas sociais e máximo para o capital ao longo 

dos governos aqui apresentados.  

Deste modo, veremos que, independente da perspectiva política dos dirigentes que 

estiveram à frente dos governos nas décadas recentes (governos Collor, Itamar Franco, 

FHC, Lula e Dilma) período que compõe o foco deste estudo, a saúde pública brasileira 

vem sofrendo impactos diretos, o que ocorre desde a consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o que expressa, sobretudo, a falta de recursos para a garanti de manutenção 

do sistema.  

Os resultados obtidos através do estudo demonstram que os impactos da 

contrarreforma do Estado brasileiro, iniciada a partir da década de 1990, com a entrada 

do Brasil na dinâmica do capitalismo internacional, incidem diretamente na manutenção 

das políticas públicas, tendo em vista que a ideologia neoliberal considera essas políticas 

enquanto símbolo de “atraso” e “paternalismo”, devendo os/as cidadãos/ãs recorrerem 

aos serviços privados. Com relação à política pública de saúde, componente central de 

nosso objeto do nosso trabalho, perceberemos através da análise realizada com o referido 

estudo, que o subfinanciamento desta política é inerente ao Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Cabe ressaltar ainda que apesar dos intensos ataques realizados pelo 

neoliberalismo nas políticas públicas no Brasil, os movimentos de resistência a esta 

ideologia seguem presentes, através da realização de estratégias de mobilização ao longo 

dos séculos no que tange, principalmente, a construção de subsídios que possibilitem a 

construção de uma outra forma de organização do Estado brasileiro onde a pauta central 

organiza-se a partir da perspectiva de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

2. AFINAL, O QUE É O NEOLIBERALISMO?  

 Neste capítulo será elaborada uma reflexão sobre o cenário precedente à 

formulação do ideário neoliberal, o qual foi elaborado num período onde o crescimento 

econômico esteve atribuído às políticas keynesianas, sobretudo nos países do capitalismo 

central, os quais estavam organizados a partir do modelo do Welfare State. Deste modo, 

separamos esta etapa do trabalho em dois subcapítulos, onde o 2.1 traz uma análise das 

condições históricas precedentes à formulação do ideário neoliberal, em seguida o 2.2 faz 

uma contextualização do processo de constituições das bases desta ideologia e a sua 

consolidação histórica. 
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2.1 – Condições Históricas precedentes à Formulação do Ideário Neoliberal  

 

  Os países mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945) vivenciaram 

um cenário de devastação, tendo em vista a condição de miséria extrema da população, 

evidenciada através da fome e do desemprego, resultantes dos impactos do conflito. Este 

cenário foi marcado pela intervenção estatal em alguns países da Europa e do capitalismo 

central, com a perspectiva de garantir padrões mínimos consideráveis dentro das 

condições históricas do capitalismo, a partir da criação de políticas de redistribuição de 

renda, habitação, educação e saúde para os cidadãos.  

 A organização desta forma de governo, vigente entre as décadas de 1940 e 1960, 

ficou conhecida enquanto Welfare State, ou Estado de Bem-estar social. Na perspectiva 

de Titmuss (1974, p.146), “esse modelo vê o bem-estar social como uma grande 

instituição integrada na sociedade, prestando serviços universalistas fora do mercado”. 

Neste sentido, Esping-Andersen (1991, p.101) afirma que “a desmercadorização ocorre 

quando a prestação de um serviço é vista como uma questão de direito ou quando uma 

pessoa pode manter-se sem depender do mercado”. Druck e Filgueiras (2007, p. 25) 

chamam também a atenção para o fato de que  

Nesse período criou-se a possibilidade de implementação de políticas sociais 

como instrumento de regulação do mercado, sendo estabelecido um conjunto 

de direitos sociais universais (emprego, moradia, educação, saúde, transporte, 

etc.) reivindicados pelos trabalhadores e garantidos pelo Estado, tornando, 

desta forma, o capitalismo menos devastador. 

 

 O processo de desmercadorização possibilitou a ampliação das políticas públicas 

e o fortalecimento das políticas sociais4. Neste modelo de Estado de Bem-estar social, o 

Estado possui um caráter interventivo, de tal modo que,   

Nesta fase o Estado explicitamente é chamado para arbitrar o conflito entre o 

capital e o trabalho, além de, é claro, para administrar a reprodução da força 

de trabalho, fazendo até mesmo algumas concessões à classe trabalhadora, 

caso isso seja necessário, para manter a “tranquilidade e a paz” (SCHONS, 

2015, p. 135) 

 

 A construção deste projeto de Estado de Bem-Estar Social se deu nos moldes do 

sistema capitalista, de forma que se faz necessário indicar que este sistema é aqui 

entendido dentro da concepção histórico-crítica, conforme afirma Behring (2006, p.2), na 

                                                

4 Boschetti (2018 p.75), afirma que “as políticas sociais são necessárias para regular o mercado, participar 

ativamente na garantia do acesso ao consumo e estabelecer um suposto bem-estar social que assegure certo 

padrão aceitável de desigualdade social, passível de boa convivência com as relações de mercado”. 
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“relação entre luta de classes”, evidenciada pelo antagonismo entre duas classes sociais 

com interesses distintos: a classe burguesa e a classe trabalhadora.  

 Parte-se do pressuposto de que o Estado capitalista se modifica historicamente, 

cumprindo uma direção política diretamente associada à manutenção da hegemonia 

burguesa, tendo o seu papel reconfigurado nos contextos de crise do capital. Nesta 

discussão, Netto (2012, p.415) reitera o fato de que “crises, não só financeiras, fazem, 

também, necessariamente, parte da dinâmica capitalista, ou seja, não existe capitalismo 

sem crise”. Nesta discussão, é importante inferir que 

O Estado acompanha os períodos longos do desenvolvimento do capitalismo 

de expansão e estagnação e se modifica histórica e estruturalmente, cumprindo 

seu papel na reprodução social do trabalho e do capital, e expressando a 

hegemonia do capital, nas formações sociais particulares, ainda que com traços 

gerais comuns. (BEHRING, 2003, p.2)  

 

 O projeto de Estado de Bem-Estar Social é apontado por Vicente (2009, p. 124) 

enquanto “cogente para recuperar vigor e a capacidade de expansão dos países capitalistas 

após a tensão social, econômica e política do período entre guerras”. Este período, na 

perspectiva de diversos estudiosos do tema, ficou conhecido como os “anos gloriosos do 

capitalismo” e representou, ainda de acordo com o autor supracitado, “um momento de 

desenvolvimento econômico, com garantias sociais e oferecimento, praticamente, de 

emprego pleno para a maioria da população nos países mais desenvolvidos”. Nesta 

direção,  

As primeiras formas de Welfare visavam, na realidade, a contrastar o avanço 

do socialismo, procurando criar a dependência do trabalhador ao Estado, mas, 

ao mesmo tempo, deram origem a algumas formas de política econômica, 

destinadas a modificar irreversivelmente a face do Estado contemporâneo. 

(BOBBIO, 1998, p.403) 

 

 No Reino Unido, com a eleição do Partido Trabalhista, a proposta central do 

governo era baseada no modelo previdenciário pautado no relatório do economista 

William Beveridge. A respeito da influência do referido relatório na constituição da 

origem do Welfare State britânico, podemos afirmar que  

Propunha-se ainda a criação, juntamente com os Seguros Sociais, a Assistência 

Nacional e o Seguro Voluntário e defendia-se a criação do auxílio aluguel, do 

subsídio para a infância, de recursos que provessem um mínimo de 

subsistência a todos e da Caixa de Seguros Sociais. (CARDOSO, 2010, p.58)  

 

 A intervenção estatal deste período, vigente nos países do norte, vinculava-se à 

perspectiva da concepção de um estado social de direito, com a aprovação de diversas 

legislações sociais, as quais possibilitaram, dentre elas: a criação do seguro previdenciário 
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estatal, do Sistema Nacional de Saúde e dos benefícios sociais, os quais incluíam os 

serviços sociais. Este cenário 

Propiciou o crescimento econômico industrial e a implementação das políticas 

sociais com uma aliança entre os diferentes setores da sociedade: os 

empresários, a classe média e os trabalhadores. (VICENTE, 2009, p.124) 

 

 Behring e Boschetti (2008, p.97) analisam que no sistema de proteção social do 

Reino Unido “os direitos são universais, destinados a todos os cidadãos 

incondicionalmente ou submetidos a condições de recursos e o Estado deve garantir 

mínimos sociais a todas condições de necessidade”. Deste modo, as autoras apontam que 

o Welfare State inglês é formado por três pilares: educação, seguros e saúde. O Serviço 

Nacional de Saúde no Reino Unido (National Health Service – NHS), criado em 1948 

com a principal característica de universalidade da prestação do serviço, é apontado por 

diversos autores como Tanaka e Oliveira (2007) enquanto um sistema público que serviu 

de referência para diversos outros países, por ser pioneiro na prestação de serviço baseado 

na universalidade. Giovanella e Stegmüller (2014, p. 3) chamam atenção para o fato de 

que este serviço público de saúde “garante cobertura gratuita a toda população, em 

estrutura tradicionalmente pública única e centralizada”. 

 No modelo de Estado de bem-estar britânico, a política econômica era orientada 

pelo Keynesianismo5, a qual indicava, de acordo com Esping-Andersen (1990, p.89) “o 

compromisso Keynesiano de pleno emprego e do edifício social-democrata ”. Nesta 

mesma direção, é importante sinalizar que de acordo com Keynes, 

O Estado deve passar a intervir em dois sentidos: (a) responder a algumas 

necessidades (carências)/demandas dessa população carente; (b) criar as 

condições para a produção e o consumo, incentivando a uma contenção do 

desemprego ou uma transferência de renda (seguridade social e políticas 

sociais). Promove-se o chamado “círculo virtuoso” fordista-keynesiano. Para 

isso, o Estado passa a absorver e organizar parte do excedente e a redistribuí-

lo mediante políticas sociais. (MONTAÑO, 2012, p. 275) 

          

 A social-democracia presente na política econômica supracitada, visava mitigar 

os efeitos do capitalismo, através de formas de distribuição da riqueza socialmente 

produzida. Esping-Andersen (1990), prossegue a sua análise com a afirmação de que, 

além das políticas sociais presentes neste Estado promoverem a emancipação da classe 

trabalhadora, contribuíam para a eficiência econômica dos países no sentido de que  

                                                

5 Segundo os economistas da escola keynesiana, a tendência à estagnação é uma das características do 

capitalismo, caso a economia concorrencial seja relegada a seus mecanismos naturais. Para combater essa 

tendência, advogam a intervenção do Estado na economia, como instrumento de controle da taxa de juros 

e incentivador de novos investimentos. 
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Ao erradicar a pobreza, o desemprego e a dependência completa do salário, 

o welfarestate aumenta as capacidades políticas e reduz as divisões sociais que 

são as barreiras para a unidade política dos trabalhadores. (ESPING-

ANDERSEN, 1990, p.89) 

 

 Cabe ressaltar que a teoria econômica de Keynes, conforme evidencia Castelo 

(apud Skidelsky, 1999, p.59), representa um “mecanismo da estabilização da 

macroeconomia, e não um meio para um objetivo ideal como a igualdade”.  

 De acordo com a perspectiva de Behring e Boschetti (2008), este período 

representou ainda a generalização da política social, o que significou a expansão do 

Estado nas funções políticas e econômicas. Deste modo,  

A generalização das medidas de proteção social, como uma política social do 

Estado, entretanto, deu-se sob determinadas condições históricas, adquirindo 

perfis diferenciados em cada país, dependendo da trajetória econômica e 

política que particulariza o desenvolvimento do capitalismo e as lutas dos 

trabalhadores em cada realidade nacional. (MOTA, 2015, p. 143) 

   

 

 Referente à intervenção estatal nos países de capitalismo central, analisaremos a 

seguir a experiência dos Estados Unidos com relação ao sistema de seguridade social no 

período pós-segunda guerra mundial. Faz-se necessário sinalizar que após a Grande 

Depressão de 1929, a economia norte-americana passou por um processo de estagnação 

e assim foram criadas diversas medidas econômicas no governo de Fraklin Delano 

Roosevel que constituíram o chamado New Deal. Gomes (2006, p.206) aponta que 

“somente a II Guerra Mundial, como ficou constatado na literatura econômica, tiraria a 

economia dos EUA da situação de estagnação”. Nesta perspectiva, o referido autor sucede 

a sua análise indicando que  

O que ficou conhecido como New Deal no governo de Franklin Roosevelt 

(1933-45), não passou apenas de um conjunto de medidas de políticas 

econômicas e sociais na tentativa de salvar os EUA de sua maior crise 

econômica da história. Entre as diversas medidas, destacam-se, portanto: 

criação de um sistema de seguridade social, com benefícios para os 

trabalhadores em termos de aposentadorias; criação de um sistema de seguro-

desemprego; e fornecimento de auxílio financeiro às famílias menos abastadas 

e com filhos em idade de dependência. (GOMES, 2006, p.206) 

  

 Neste sentido, a construção do sistema de seguridade social norte-americano no 

pós-guerra caracteriza-se, na perspectiva de Gomes (2006, p.207), em relação “ao 

fornecimento de benefícios mínimos, direcionado quase que exclusivamente aos 

indivíduos ou famílias de rendimento muito baixo”. É pertinente sinalizar que conforme 

Esping-Andersen (1990, p.111) “o sistema de previdência social norte-americano é 

redistributivo, compulsório e longe de ser atuarial”.  
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 Deste modo, podemos inferir que o sistema de seguridade europeu difere do 

sistema americano no que tange ao distanciamento deste último com a perspectiva da 

solidariedade e da cidadania social, conforme observado a partir da análise da lógica 

presente no sistema europeu. Cabe ressaltar ainda que apesar das diferenças, os sistemas 

se consolidaram a partir de um processo provocado pela classe trabalhadora que lutava 

por melhores condições de vida e saúde. É imprescindível afirmar ainda que a perspectiva 

de manutenção do sistema capitalista estava presente em ambos os sistemas, conforme 

discorremos ao longo deste tópico.    

A década que sucedeu o período de pós-Segunda Guerra foi destacada pela 

realização de conferências mundiais e pelas formulações de acordos que foram 

responsáveis por implementar a reconfiguração do capitalismo mundial no que tange o 

gerenciamento econômico dos países. 

 

2.2 – Constituição das Bases da Ideologia Neoliberal e sua Consolidação Histórica 

 

A construção da ideologia neoliberal emerge no contexto do capitalismo, em um 

período que, de acordo com Castelo (2009, p. 291) “os liberais ortodoxos remavam contra 

a maré”, tendo em vista que o crescimento econômico à época estava diretamente 

atribuído às políticas keynesianas6”. Deste modo, o autor prossegue sua análise indicando 

que 

O pontapé inicial da ideologia neoliberal encontra-se no livro O caminho da 

servidão, um libelo publicado por Friedrick Hayek em 1944 contra o Partido 

Trabalhista britânico e suas políticas sociais universais e macroeconômicas 

keynesianas. Nesta obra clássica, Hayek defende a tese central de que grande 

parte das ações direcionadas ao planejamento econômico ou a mudanças na 

legislação trabalhista que fortalecessem os sindicatos teria como objetivo a 

consolidação de sociedades que atentam aos fundamentos de uma sociedade 

livre, entendida como a sociedade do laissez-faire.(CASTELO, 2009, p. 291) 

 

  

A obra “O caminho da servidão” (1944) foi imprescindível para a ampla difusão 

da ideologia neoliberal, tendo em vista que, conforme sinaliza Netto (2012, p.84) “é 

precisamente neste arco que está concentrada a essência do arsenal do neoliberalismo: 

uma argumentação teórica que restaura o mercado como instância mediadora societal 

                                                

6  Na perspectiva de Mota (2015, p.142), “consolidado como uma política anticíclica, o keynesianismo 

institui as políticas estatais de regulação econômica e social, de que são exemplos a planificação econômica 

e a intervenção na relação capital/trabalho, por meio da política salarial, da política fiscal, da política de 

crédito e das políticas sociais públicas”. 
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elementar e insuperável”. Deste modo, o autor indica que a perspectiva de Estado mínimo 

presente na referida obra representa, na concepção de Hayek a “única alternativa e forma 

para a democracia”.  

Em outra consideração importante com relação ao pensamento do referido 

economista,  

É importante notar que Hayek não defende a total ausência do Estado no 

controle da vida social. A ação estatal é seletiva e focalizada em esferas vitais 

para o pleno funcionamento da sociedade capitalista, como a defesa da 

propriedade privada e dos direitos civis dos cidadãos. (CASTELO, 2009, 

p.293) 

 

 As bases do neoliberalismo se desenvolveram a partir da década de 1940, período 

concomitante com a vigência do Welfare State nos países da Europa e do capitalismo 

central. A implementação do ideário neoliberal sucedeu de maneira particular, a partir do 

contexto social, histórico e econômico de cada país. Esta ideologia é definida por Harvey 

(2005, p.12) enquanto 

Uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar 

humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades 

empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional 

caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre 

comércio. 

 

 Cabe ressaltar, conforme evidencia David Ibarra (2011, p.239) em análise acerca 

do neoliberalismo que, “em síntese, a utopia neoliberal exalta as virtudes abstratas dos 

mercados, dos prêmios aos mais aptos, da competitividade, da eficiência, das ganâncias, 

dos direitos de propriedade, e da liberdade de contratação”. A partir desta análise, 

podemos inferir que conforme prossegue o referido autor, o neoliberalismo “critica em 

contrapartida, a intervenção estatal e a própria política, taxando-as de perniciosas e 

ineficientes”.  

No período pós-segunda guerra mundial, de acordo com Castelo (2009, p.291), “a 

ideologia neoliberal começa a ganhar formato e densidade, com estatuto de uma filosofia 

unitária e coerente das classes dominantes”, onde a desigualdade é tida enquanto valor 

positivo7. Cabe ressaltar que levando em consideração as condições desiguais pré-

existentes no sistema capitalista, essa disparidade é aprofundada a partir da 

predominância desta perspectiva neoliberal. 

                                                

7 Nesta direção, Castelo (2009, p. 292) afirma que “os ideólogos neoliberais sustentam que a desigualdade 

é um valor positivo em si mesmo, por estimular a competição entre massas e elites: os de baixo querendo 

subir, os de cima devendo continuar onde estão. Tal competição pela mobilidade social seria um dos fatores 

preponderantes para os altos índices de produtividade capitalista, o que gera uma riqueza quase infinita, 

supostamente demonstrando a superioridade deste modo de produção sobre qualquer outro”. 
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Os críticos da teoria econômica Keynesiana instauraram as primeiras visões 

neoliberais a partir da criação da Sociedade Mont Pèlerin, nos Alpes Suíços, em 1947.       

Com relação às reuniões e encontros anuais deste grupo, podemos inferir que intelectuais 

de diversos países do mundo se reuniam com o intuito de  

[...] debater, discutir e criticar as ideias dos seguidores de Keynes, ou seja, dos 

defensores do modelo de Estado de bem-estar social. Em contrapartida ao 

intervencionismo estatal, advogavam a implantação de um capitalismo livre de 

regras e de qualquer outro entrave que freasse seu desenvolvimento. 

(ANDERSON apud. VICENTE, 2009, p.126) 

   

Neste mesmo contexto, a Conferência de Bretton Woods, realizada em 1944 nos 

Estados Unidos, foi responsável por definir os rumos da economia dos países no contexto 

do pós-guerra e contou com a participação de 45 países, incluindo o Brasil. A conferência 

resultou na criação do Fundo Monetário Internacional (FMI), com a responsabilidade, 

segundo seus criadores, de regular o comércio e as finanças globais, pautando-se pela 

iniciativa de auxiliar os países no pós-guerra a restabelecerem sua economia. Este 

encontro  

Materializou a hegemonia americana na reorganização política e econômica 

internacional no pós-guerra. Produto de uma mudança drástica na estrutura de 

poder internacional, institucionalizou uma nova ordem monetária baseada no 

dólar. (PEREIRA, 2014, p. 533) 

 

A erosão do pacto social vigente na Europa e nos países do capitalismo central foi 

concretizada através de um processo gradativo que se intensificou no final da década de 

1960.  A decadência do Estado de Bem-estar social, de acordo com Mota (2015, p.53) foi 

conduzida a partir dos “sinais de declínio do crescimento econômico, evidenciando o 

início da saturação daquele padrão de acumulação”. Neste contexto, “as quedas das taxas 

de lucro, as variações na produtividade, o endividamento internacional e o desemprego 

são indícios daquele processo”.  

Desta forma, a condição do Estado enquanto garantidor da proteção social passou 

a ser fortemente ameaçada no final da década de 1970 e 1980, através da intensificação 

das crises petrolíferas (1973 e 1979)8. De acordo com Vicente (2005, p.125), neste 

cenário, “as portas estavam abertas para novas propostas destinadas a enfrentar as altas 

                                                

8 Em discussão referente a análise da crise do Welfare State, Vicente (2009 p.125) indica que “a 

denominada crise de 1973 aconteceu em contrapartida ao apoio dos Estados Unidos dado a Israel em relação 

à ocupação de territórios palestinos durante a guerra do Yom Kippur. Como represália, os países árabes 

organizados na Opep decidiram aumentar o preço do petróleo em mais de 300%.”  
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taxas de inflação e os preocupantes índices de paralisação econômica”. Assim, nesta 

mesma direção,  

Com a emergência da crise e o consequente fracasso das políticas keynesianas 

em oferecer medidas eficazes para debelá-la, ou mesmo atenuá-la, abriu-se 

uma janela na história que os neoliberais trataram de aproveitar, lançando mão 

de uma explicação para a crise que se tornou paradigmática (CASTELO, 2009, 

p.292) 

 

Deste modo, foram utilizados argumentos para enfrentamento das taxas de 

inflação decorrentes do processo de erosão do keynesianismo, no sentido de promover o 

fortalecimento das ideias neoliberais. Cabe ressaltar que os defensores do neoliberalismo 

teceram críticas ao Welfare State desde a sua fase de implementação na década de 1940, 

conforme analisado preliminarmente. As críticas a este modelo apoiaram-se 

principalmente sob a afirmação de que as políticas implementadas baseadas no 

keynesianismo caracterizavam o atraso, encontrando-se assim, de acordo com seus 

principais interlocutores, na contramão do capitalismo moderno.  

Assim, o neoliberalismo alcançou o seu progresso no cenário mundial a partir da 

década de 1970. Castelo (2009, p.293) afirma que: 

O neoliberalismo se fortalece quando sai do círculo mental de um grupo 

restrito de intelectuais e ganha uma base material nas políticas de importantes 

governos do mundo ocidental, tornando-se a consciência da classe dominante. 

A trajetória política do neoliberalismo começa primeiramente nos países 

anglo-saxões e depois se espraia pela Europa setentrional e, após a queda do 

Muro de Berlim, pela Europa oriental e meridional.  

 

A década de 1970 foi marcada ainda, pela criação do Simpósio Europeu de 

Gestão, atualmente conhecido como Fórum Econômico Mundial, fundado em 1971, pelo 

economista alemão Klaus Martin Schwab, em Davos (Suiça). O fórum ocorre anualmente 

e caracteriza-se enquanto a maior reunião da elite mundial e durante as reuniões são 

discutidas medidas a serem implementadas às agendas política e econômica dos países.  

Torna-se necessário inferir que o neoliberalismo foi incorporado à agenda 

econômica de cada país de forma particular. Cabe ressaltar que, apesar disso, as medidas 

e recomendações evidenciadas através das instituições que representam o interesse do 

capital, a exemplo do FMI, criado durante a Conferência de Bretton Woods, são 

caracterizadas por não levar em consideração o contexto histórico de cada nação. Assim, 

Seus pilares fundamentais centram-se nos ajustes econômicos, materializados 

na privatização e na supremacia do mercado, na cultura anti-Estado, no papel 

equivocado atribuído à sociedade civil, na desqualificação da política e da 

democracia. (SIMIONATTO, 2009, p.11) 

 

Prosseguindo sua análise, em discussão sobre as expressões ideoculturais da crise 

capitalista na atualidade como resultado dos desdobramentos da vigência do 
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neoliberalismo na condução das políticas, com relação aos processos de privatizações e 

do próprio papel do mercado neste contexto, podemos afirmar que   

 

Elaborou-se, construiu-se e sedimentou-se uma verdadeira cultura de 

consentimento à privatização. A soberania do mercado passa a negar a 

necessidade de decisões políticas, que são precisamente as que dizem respeito 

aos interesses coletivos, contrapostas aos de natureza particular. 

(SIMIONATTO, 2009, p. 11) 

 

Levando em consideração que o ideário neoliberal não foi instaurado de uma 

maneira padronizada no mundo, Harvey (2005) teceu algumas argumentações acerca da 

incorporação do neoliberalismo enquanto processo “revolucionário” por Thatcher no 

Reino Unido e por Reagan nos Estados Unidos, a partir de 1979, o qual, deveria ser 

instaurado, de acordo com estes governantes, por “meios democráticos”.  

Neste sentido, para que fosse possibilitada a transição do Welfare State para o 

Estado neoliberal, na perspectiva de Thatcher, tornava-se indispensável a realização da 

construção de um consentimento político de forma ampla, que contasse com a 

participação de diversos setores da sociedade. Nesta perspectiva de incorporação do 

ideário neoliberal no Reino Unido, 

A câmara reuniu um imenso conjunto de recursos para fazer lobby9 junto ao 

Congresso e promover pesquisas [...] com o intuito de elaborar bem fundados 

argumentos técnicos e empíricos assim como político-filosóficos, de apoio 

amplo a políticas neoliberais. (HARVEY, 2005, p.53) 

 

 A construção do consentimento popular para a legitimação do ideário neoliberal 

contou com a participação de diversificados canais de interlocução com a população, e 

assim foi possível garantir o clima favorável com relação ao apoio popular. Harvey 

prossegue com sua argumentação indicando que  

Fortes influências ideológicas circularam nas corporações nos meios de 

comunicação e nas numerosas instituições que constituem a sociedade civil – 

escolas, igrejas, faculdades e associações profissionais. Cooptação de setores 

dos meios de comunicação e a conversão de muitos intelectuais a maneiras 

neoliberais de pensar. – tudo isso criou um clima favorável ao neoliberalismo 

como o garantidor exclusivo da liberdade. Em seguida, esse movimento se 

consolidou com o domínio dos partidos políticos e, em última análise o poder 

do Estado. (HARVEY, 2005, p.49)  

 

 A construção do consentimento contrasta com os princípios democráticos, tendo 

em vista que reduz à democracia ao voto popular, no sentido de que, independente do 

                                                

9 De acordo com dicionário online, “grupo organizado que busca influenciar as decisões de outras pessoas, 

especialmente o voto de parlamentares”.  Disponível em: <https://www.dicio.com.br/lobby/>. Acesso em 

21 de mar. 2020 

https://www.dicio.com.br/lobby/
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resultado das eleições, o processo eleitoral cumpre a função de apenas de legitimar o 

modelo vigente. Essas estratégias 

Têm sido bastante eficazes para garantir o consentimento e a legitimação dessas 

políticas por parte de amplos segmentos e evitar uma radicalização da luta de 

classes. Para as expressões mais radicalizadas de demandas e insatisfações, resta 

o isolamento político e/ou a coerção violenta. (BEHRING, 2006, p.11) 

 

Os governos neoliberais de Margareth Thatcher e Ronald Reagan, representaram 

em suas medidas adotadas, os primeiros impulsos ao ideário neoliberal. Segundo Gomes 

(2006, p. 217) tais medidas “produziram a corrosão do Welfare State e dos direitos 

trabalhistas conquistados neste período”. Na perspectiva do referido autor 

A lógica seria, então, privatizar, entregar às forças de mercado o sistema de 

proteção social, reduzindo o papel do Estado, em última instância, ao de 

fornecedor de um sistema de previdência residual para os mais pobres da 

sociedade. (GOMES, 2006, p.217) 

  
Em análise referente à gestão de Margareth Thatcher (1979 – 1990), vinculado ao 

partido Conservador do Reino Unido, Simões (2015 p.154), indica que “devido à real 

impossibilidade de desmantelamento das políticas sociais, o governo passou a reestruturá-

las”. Deste modo, partiremos do pressuposto que a transição entre o modelo de Welfare 

State para o neoliberal ocorreu de forma gradual e não se concretizou com a ausência de 

movimentos contrários a esta ideologia. A seguir, sinalizaremos as sucessivas medidas 

tomadas pelo governo que culminaram na fragmentação e no sucateamento das políticas 

públicas, o que representou a prerrogativa para as privatizações e a reestruturação do 

papel intervencionista do Estado. 

O ideário neoliberal, incorporado às ações governamentais da gestão Thatcher, 

através dos processos de desregulamentação econômica, na perspectiva de Simões (2015 

p.153) “produziu um contramovimento de proteção da sociedade”. Através da sua análise, 

o autor conclui que “há uma piora nas condições de vida da população, com aumento da 

desigualdade de renda, da pobreza relativa e pobreza relativa infantil” (p.160). 

O final da década de 1980 e 1990 foram marcadas por alguns acontecimentos que 

foram cruciais para a eliminação de barreiras para a expansão do ideário neoliberal, 

processo este que pode ser exemplificado da seguinte maneira:  

Efetivamente, incialmente em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e depois 

em 1991, com o fim da experiência soviética, extinguindo o chamado “Bloco 

Socialista” e findando a “guerra fria”, o mundo capitalista pode engolir, como 

uma grande mordida de um predador, a todos os países órfãos da União 

Soviética, anexando-os ao seu mercado (agora globalizado). Por primeira vez 

na história da humanidade, o mercado capitalista praticamente não reconhece 

fronteira alguma. (MONTAÑO, 2014, p.75) 
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Nesta década, houve ainda a realização do Consenso de Washington10, o qual 

representou a construção do receituário de medidas práticas para a implementação do 

ideário neoliberal de forma acrítica nos países capitalistas periféricos, inclusive no Brasil, 

conforme analisaremos no próximo capítulo. Com relação a estas medidas de cunho 

neoliberal, Behring afirma que     

As políticas neoliberais comportam algumas orientações/condições que se 

combinam. Tendo em vista a inserção de um país na dinâmica do capitalismo 

contemporâneo, marcada pela busca de rentabilidade do capital por meio da 

reestruturação produtiva e da mundialização: atratividade, adaptação, 

flexibilidade e competitividade. (BEHRING, 2006, p.4) 

 

O receituário de medidas práticas, concretizado a partir do Consenso de 

Washington em 1989, elaborado pelo economista norte-americano John Williamson, 

tornou-se a base para a implementação do ideário neoliberal em países da América Latina. 

Essas medidas que posteriormente foram impostas a estes países através do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), foram criadas, de acordo com a perspectiva dos 

proponentes, com o intuito de auxiliar os países “emergentes” a terem a possibilidade de 

sair da “crise” e reestabelecem a sua economia.  

 A Reforma do Sistema de Saúde Britânico (NHS), realizada em 1991, representa 

uma das principais alterações propostas por Thatcher. Nesta discussão, Filippon (2016 

p.3) evidencia que “quando o governo conservador voltou ao poder no final da década de 

1970, o NHS era um sistema bastante centralizado política e administrativamente”. 

Referente à gestão dos hospitais, por exemplo, o autor prossegue elencando que estes 

“eram de propriedade estatal, diretamente dirigidos e financiados pelo Estado”. 

 Nesta direção, Tanaka e Oliveira (2007, p. 9) sinalizam que “a principal alteração 

promovida pela reforma foi a introdução do conceito de ‘mercado interno’, separando os 

‘compradores’ dos ‘provedores’ de serviços de saúde”, e deste modo, “os provedores 

passariam a competir em qualidade e custos, de forma a atrair os compradores”. Desta 

forma, podemos inferir que deram-se aqui os primeiros passos na reestruturação do papel 

do Estado na formulação e execução da política pública de saúde, a qual, embora 

reconhecida enquanto direito dos cidadãos, passaria a atuar de forma complementar aos 

serviços de saúde privado.  

                                                

10 Consenso de Washington é o nome dado a um encontro ocorrido na capital dos Estados Unidos, no ano 

de 1989. As conclusões formam um conjunto de medidas, compostas de dez regras básicas, para promover 

o ajustamento macroeconômico dos países em desenvolvimento. Disponível em: 

<https://www.estudopratico.com.br/consenso-de-washington-objetivos-regras-e-o-brasil/>.  

https://www.estudopratico.com.br/consenso-de-washington-objetivos-regras-e-o-brasil/
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  A partir da realização do Consenso de Washington no final da década de 1980, 

conforme sinalizado anteriormente, faz-se necessário analisar de que forma se 

materializou a incorporação do ideário neoliberal nos países da América Latina. As 

medidas adotadas pelos países se deram principalmente através da abertura das fronteiras 

para as iniciativas do capital internacional, mediante a reconfiguração do papel do Estado, 

o que consequentemente contribuiu com o enfraquecimento da autonomia estatal destes 

países. Assim, é importante sinalizar que 

Em termos propagandísticos, o neoliberalismo difundiu, no Terceiro Mundo, 

a tese esperançosa de que o jogo livre dos mercados fecharia a brecha do atraso, 

ao passar não somente pela abertura de fronteiras, como também pela 

estabilização de preços e contas públicas. Com algum simplismo, postulou-se 

que o desenvolvimento exportador e de investimento estrangeiro erradicariam 

a pobreza crônica do subdesenvolvimento, enquanto a difusão automática das 

melhoras tecnológicas elevaria os padrões de vida e se inverteriam em favor 

da orientação mercantil das políticas públicas. (IBARRA, 2011, p.239) 

 

 Nesta direção, com relação aos impactos ocorridos no sistema de proteção social 

a partir das orientações desta nova política econômica, é importante frisar que  

No caso dos países latino-americanos, sob forte pressão financeira 

internacional, esses teriam optado radicalmente por um lado da balança – o do 

ajustamento fiscal e as reformas comerciais e patrimoniais pró-mercado. Ao 

fazê-lo, teriam dado passos mais significativos naquela mesma direção. 

Privatizações de serviços sociais públicos, quedas significativas do gasto 

social, reduções importantes dos graus de proteção social anteriormente 

oferecidos teriam sido os resultados mais palpáveis desses processos. 

(DRAIBE, 2003, p. 67) 

 

A exemplo da incorporação do ideário neoliberal no Chile, o modelo foi 

instaurado a partir de um golpe militar na década de 1970, que contou com o apoio de 

organizações chilenas e internacionais. Sobre isso, Harvey aponta que 

O golpe contra o governo democraticamente eleito de Salvador Allende foi 

patrocinado por elites de negócios chilenas ameaçadas pela tendência de 

Allende para o socialismo. Foi apoiado por corporações dos Estados Unidos, 

pela CIA e pelo secretário de Estado Henry Kissinger. Reprimiu com violência 

todos os movimentos sociais e organizações de esquerda e desmontou todas as 

formas de organização popular (como os centros comunitários dos bairros mais 

pobres). O mercado de trabalho foi "liberado" de restrições regulatórias ou 

institucionais (o poder sindical, por exemplo). (HARVEY, 2005, p.17)  

 

 

As medidas adotadas pelo Chile no contexto de inserção do neoliberalismo na 

agenda econômica e política do país envolveram a venda de empresas estatais, cortes no 

gasto público, a defesa do livre mercado e foram configuradas no contexto histórico 

marcado pela ditadura militar, o que culminou no aprofundamento das desigualdades 

sociais. Neste sentido, é possível compreender que embora a inserção do ideário 

neoliberal não ocorra de maneira padronizada, os efeitos deste sistema se apresentam de 



28 

 

forma correlata, no que tange, principalmente, nos impactos das condições de vida da 

população. Harvey chama atenção para o fato de que 

Efeitos redistributivos e uma desigualdade social crescente têm sido de fato 

uma característica tão persistente do neoliberalismo que podem ser 

considerados estruturais em relação ao projeto como um todo. (HARVEY, 

2005, p. 26) 

 

 Conforme discussão realizada por Silvia Fernández (1999, p. 12), “a estratégia 

neoliberal diante da crise [da década de 1970] era clara: tirar o poder da classe 

trabalhadora destruindo a rede de integração social, que servia de proteção e ao mesmo 

tempo lhe dava poder”. Nesta direção, a autora afirma que “a Argentina, de acordo com 

a virada geral no cenário internacional, a partir de meados da década de 1970, está 

testemunhando um processo global de transformação, com implicações significativas 

para a estrutura social, o modelo de acumulação e as bases para legitimar as relações entre 

o Estado e a sociedade civil” (idem). 

 Deste modo, levando em consideração a incorporação do ideário neoliberal na 

agenda política e econômica da Argentina, conforme sinaliza Fernández (1999, p.15), 

“esse processo de reestruturação global de capital implica uma crescente concentração de 

riqueza nos setores de alta renda, o que se reflete na participação desigual de diferentes 

setores sociais no PIB”. 

Com relação ao período anterior ao processo de implementação do ideário 

neoliberal na Argentina, Fernández (1999, p. 17) evidencia ainda que o marco 

institucional que servia de base para as políticas sociais tanto na Argentina como em geral 

na América Latina, foi estruturado historicamente com base em quatro princípios: “1) a 

natureza setorial dos serviços, 2) a predominância do público sobre o privado, 3) 

centralismo estatal e 4) uma aspiração pela universalidade”. 

Já as políticas públicas implementadas na América Latina a partir dos anos 1990, 

para a perspectiva neoliberal, são definidas, de acordo com Behring (2006, p.9) “como 

paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo excessivo do trabalho, e, de preferência, 

devem ser acessadas via mercado, transformando‐se em serviços privados”. Desta forma, 

as características atribuídas pelos pensadores neoliberais com relação às 

responsabilidades e ao funcionamento do Estado representam uma prerrogativa para a 

realização de diversas contrarreformas do aparelho estatal. 

A incorporação deste ideário culminou no processo de reestruturação do papel do 

Estado nos países do capitalismo central e periférico. As funções que o Estado assume no 

contexto neoliberal passam a ser reorientadas, tendo em vista que as ações do Estado, 
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conforme indica Behring (2003, p.9), demonstram “as tendências de desresponsabilização 

e desfinanciamento da proteção social pelo Estado”. Neste sentido, de acordo com Netto 

(2012, p.89), em discussão acerca do processo de “ofensiva neoliberal”, o Estado passa a 

se configurar enquanto mínimo para o social e máximo para o capital.  

É imprescindível afirmar ainda que a incorporação deste ideário não foi 

concretizada sem movimentos contrários. Siqueira (et al 2003, p.856) em análise acerca 

destes movimentos, evidencia que “as redes mundiais de movimentos sociais têm 

explicitado claramente sua oposição ao neoliberalismo por motivos ecológicos, éticos, 

religiosos, ideológicos, políticos, econômicos e culturais”. Deste modo, cabe ressaltar que 

estes movimentos existem concomitantemente às proposições de medidas de austeridade 

impostas pelo neoliberalismo e materializadas através dos acordos e encontros realizados 

pelos aparelhos ideológicos e políticos neoliberais (Bird11, FMI e OMC), sendo que esse 

fator indica nitidamente o processo da luta de classes em curso. Nesta direção, faz-se 

necessário indicar alguns desses movimentos contra-hegemônicos: 

Em meados de 1996, o passo inicial foi o Primeiro Encontro Intercontinental 

Pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo, realizado no Sudoeste mexicano 

pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional. Ao longo de 1997 e 1998 

também ocorreram mobilizações contra o Acordo Multilateral de 

Investimentos (AMI). Por conta das pressões populares, o AMI foi suspenso 

em outubro de 1998.  (CASTELO, 2009, p.300) 

 

 

 Podemos citar ainda, de acordo com Siqueira et al. (2003 p. 853), “as batalhas de 

Seattle (1999), Washington, D.C. e Praga (2000), Quebec (2001), Gênova (2002) – estas 

por ocasião de protestos durante reuniões de cúpula da OMC, do FMI ou Banco Mundial”. 

Ainda de acordo com os referidos autores, durante a análise sobre os impactos que 

ecoaram nos países a partir da Rebelião dos Zapatistas, ocorrida em 1994, no México, 

argumentam que  

O sucesso desta forma de organização e de luta se verificaria ainda mais 

claramente em Seattle, quando uma aliança entre ecologistas, sindicalistas, 

anarquistas, igrejas, grupos de defesa do consumidor e líderes de ONGs vindas 

de vários países permitiu que dezenas de milhares de militantes unissem 

esforços na luta contra a globalização, enfrentando a polícia local com sucesso 

e paralisando o encontro da OMC em fins de 1999. (SIQUEIRA et al., 2003, 

idem) 

 

Outra grande mobilização criada em contraposição ao Fórum Econômico Mundial 

(Davos), foi o Fórum Social Mundial (FSM) – com o slogan “Um outro mundo é 

possível”, cuja idealização e concretização se deu através do comitê de entidades 

                                                

11 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional e 

Organização Mundial do Comércio, respectivamente. 
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brasileiras, que culminou na articulação entre movimentos sociais de diversos 

continentes. Na perspectiva de Siqueira et. al (2003, p. 848), o Fórum Social Mundial 

“seria o início da longa marcha para a criação e consolidação de alternativas democráticas 

e populares ao neoliberalismo”. Conforme sinalizado em carta de princípios do FSM12 

O Fórum Social Mundial é um espaço aberto de encontro para o 

aprofundamento da reflexão, o debate democrático de ideias, a formulação de 

propostas, a troca livre de experiências e a articulação para ações eficazes, de 

entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e 

ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo, e 

estão empenhadas na construção de uma sociedade planetária orientada a uma 

relação fecunda entre os seres humanos e destes com a Terra.  (FÓRUM 

SOCIAL MUNDIAL, 2001) 

 

Esses movimentos representam as formas de resistências da classe trabalhadora e 

foram indispensáveis para impedir que a hegemonia burguesa pudesse incorporar a forma 

pura do ideário neoliberal.  Neste sentido, Siqueira et al. (2003, p.848) afirmam que os 

movimentos sociais em oposição ao sistema capitalista nos séculos XX e início do século 

XXI, à exemplo do FSM “consolida o início da longa marcha para a criação e 

consolidação de alternativas democráticas e populares ao neoliberalismo”.  

Tendo em vista que, conforme Filgueiras (2006, p.180) chama atenção, “o Brasil 

foi o último país da América Latina a implementar um projeto neoliberal”, analisaremos 

a seguir a incorporação deste ideário no âmbito nacional.   

 

3 CONTRARREFORMAS DO ESTADO BRASILEIRO 

 

 Para pensarmos acerca da formação do Estado brasileiro, é importante evidenciar 

que o processo de incorporação do capitalismo na dinâmica social no país se concretizou 

a partir da via colonial.  

 Partiremos de uma análise da perspectiva de Marx (1867), partindo da concepção 

de que o sistema capitalista representa uma estratégia de organização econômica e social, 

o qual desenvolveu-se de formas particulares a partir da formação sócio-histórica de cada 

região. Deste modo, em análise realizada por Bobbio (1998 p.142), em discussão acerca 

do capitalismo na perspectiva de Marx, este indica que em uma das passagens do livro O 

capital,  

                                                

12 Carta de princípios disponível em: <https://wsf2018.org/carta-de-principios-do-forum-social-

mundial/>. Acesso em 01 abr. 2020 

https://wsf2018.org/carta-de-principios-do-forum-social-mundial/
https://wsf2018.org/carta-de-principios-do-forum-social-mundial/
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Está enunciado com clareza o nexo necessário entre as regras do mercado 

econômico e a estrutura da sociedade capitalista. Nesta ótica deve ser 

entendida a primazia do agir econômico a respeito das formas e da 

institucionalização do agir social.  

 

 Nesta direção, ao pensarmos na forma como se deu este processo no Brasil, é 

imprescindível sinalizar que na realidade do país, “a escravidão é, sumariamente, parte 

constitutiva do capitalismo, servindo historicamente ao desenvolvimento do capitalismo 

desde a sua gênese” (Pereira e Sampaio, 2018, p. 435).  

 O papel do Estado brasileiro nunca abandonou a perspectiva de manutenção dos 

interesses da classe burguesa do país. Sendo assim, é pertinente ressaltar que a 

configuração do país se centraliza num processo de desigualdade, sobretudo, racial, no 

que tange o projeto de seu desenvolvimento enquanto nação.  Deste modo, conforme nos 

chama atenção Silva Almeida (2014, p. 136), “a escolha de modelos econômicos não é 

neutra e, de acordo com a sua teleologia, ela incluirá ou não os grupos raciais, garantirá 

ou não, democraticamente, direitos sociais”  

 Deste modo, é fundamental compreender que este contexto marcado pela 

desigualdade e pelo racismo se estende até os dias atuais. É importante frisar ainda que o 

processo de incorporação do ideário neoliberal no país não foi crucial para o 

desenvolvimento do cenário de profundas desigualdades, tendo em vista que esta é 

vigente desde a formação do país. O neoliberalismo é sim responsável por contribuir com 

o aprofundamento dessa dinâmica que privilegia alguns grupos em detrimento de outros, 

compreendendo a noção de desigualdade enquanto estrutural e própria do sistema 

capitalista, responsável por naturalizar as desigualdades existentes como sendo 

necessárias à lógica de manutenção do sistema.  

 A década de 1980, precedente ao processo de inserção do neoliberalismo na 

agenda política e econômica do país, foi marcada por uma série de acontecimentos, 

sobretudo, pelo processo de democratização do país, num contexto pós-ditatorial.  Nesta 

década, o papel do estado brasileiro estava vinculado ao investimento em empresas 

estatais, com uma economia voltada para a agricultura e configurava-se como um Estado 

desenvolvimentista.  Essa década foi marcada ainda por crises cíclicas13 que atingiram a 

                                                

13 De acordo com José Paulo Netto (2012 p.415) “crises, não só as financeiras, fazem, também 

necessariamente, parte da dinâmica capitalista - não existe capitalismo sem crise. São próprias deste sistema 

as crises cíclicas que, desde a segunda década do século XIX, ele vem experimentando regularmente. E 

que, seja dito de passagem, não conduzem o capitalismo a seu fim: sem a intervenção de massas de milhões 

de homens e mulheres organizados e dirigida para a sua destruição, do capitalismo, mesmo em crise, 

deixado a si mesmo só resulta... mais capitalismo. Entretanto, há um tipo de crise que o capitalismo 

experimentou integralmente, até hoje, por apenas duas vezes: a chamada crise sistêmica, que não é uma 
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América do Sul, as quais representaram nestes países a elevação do endividamento 

externo.  

 Em discussão acerca do capital financeiro, Behring (2006, p.5) analisa o “papel 

das dívidas públicas como instrumento de pressão político-econômica e chantagem sobre 

os Estados nacionais, para que implementem suas políticas e não exerçam a soberania”.  

 Desta forma, a crise é aqui entendida na perspectiva de Mota (2015, p.98) 

enquanto “crise global, ou societal, da sociedade contemporânea”, embora a autora 

destaque que a “conotação de crise global não exclui as determinações econômicas das 

crises, mas as problematiza no contexto da reprodução social, enfatizando os processos 

sociopolíticos institucionais”.  

  Enquanto nos países do capitalismo central a crise deflagrou o processo de ruptura 

com o modelo do Estado de Bem-Estar Social, é possível afirmar que no Brasil, conforme 

sinaliza Gomes (2006, p.221) “não se constituiu um sistema de seguridade social próximo 

do modelo que ficou conhecido como Welfare State”. Nesta direção, Behring (2006 p.1) 

indica que “tivemos aqui a crise do Estado desenvolvimentista, que ampliou o mercado 

interno de trabalho e de consumo, sem nunca chegar à sombra do pleno emprego, do pacto 

social democrata e do Welfare State”. 

 A inserção do Brasil na dinâmica capitalista internacional na década de 1990 foi 

constituída a partir de condições particulares, levando em consideração o contexto sócio-

histórico do país.  Deste modo, analisaremos a seguir este processo materializado através 

do período que compreende do governo Collor ao segundo mandato do governo da 

presidenta Dilma Rousseff. 

3.1 Governos Collor (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1995) 

 

 Os dois anos de mandato do presidente Collor foram marcados pela inserção da 

privatização na agenda política e econômica brasileira, através da efetivação do Programa 

Nacional de Desestatização (PND), sancionado através da Lei nº 8.031/1990, um ano após 

a realização do Consenso de Washington, tendo em vista o processo ruptura com o padrão 

econômico vigente e com a abertura nacional ao capital estrangeiro. Deste modo, faz-se 

necessário sinalizar que a referida lei contribuiu para a materialização de uma série de 

                                                

mera crise que se manifesta quando a acumulação capitalista se vê obstaculizada ou impedida. A crise 

sistêmica se manifesta envolvendo toda a estrutura da ordem do capital.  



33 

 

privatizações14, prevendo, através do Artigo 1º alguns objetivos fundamentais, dentre 

eles: 

I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à 

iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público; 

IV - contribuir para modernização do parque industrial do País, ampliando sua 

competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da 

economia. (BRASIL, 1990) 

 

 Com relação ao PND, conforme nos chama a atenção Rodrigues e Jurgenfeld 

(2019, p.398), “as diretrizes da Lei n. 8.031 iam ao encontro das propostas do Consenso 

de Washington, cujo o propósito estava direcionado ‘para a iniciativa privada as empresas 

estatais para diminuir a presença do Estado na economia”. Deste modo, cabia somente ao 

Estado a execução de serviços tidos enquanto essenciais e que não faziam parte do rol de 

interesse do mercado.     

 Com relação à abertura do país às iniciativas estrangeiras, é possível compreender 

que este cenário marca a inserção do Brasil na dinâmica do capitalismo internacional. 

Nesta direção,    

A abertura financeira estimulou a entrada desses capitais especulativos e 

também funcionou no sentido de permitir a aquisição de setores produtivos e 

de serviços estratégicos (como siderurgia, mineração, petroquímica, 

transportes, energia e telecomunicações), até então nas mãos do Estado, e que 

passavam a ser de interesse do capital privado internacional pela busca, 

sobretudo, de matérias-primas em todo o globo para fomento da sua expansão 

mundial. (RODRIGUES e JURGENFELD, 2019, p.395) 

 

  Se por um lado, a política econômica de Collor estava voltada para o processo de 

privatização de empresas estatais e foi responsável por inaugurar a abertura do país ao 

capital estrangeiro, por outro, no que tange as políticas públicas sancionadas no referido 

governo, houveram conquistas sociais, através, por exemplo, da criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), a partir da Lei 8.080/1990. Torna-se necessário ressaltar que o sistema 

(SUS) encarou diversos desafios para a sua manutenção, principalmente, no que diz 

respeito ao financiamento, conforme veremos adiante. É importante frisar ainda que o 

processo de construção do sistema público de saúde foi concretizado através de intensas 

mobilizações dos movimentos sociais e de trabalhadores/as da saúde.  

 Levando em consideração o aspecto de construção da política, é importante 

sinalizar que a lei que regulamenta o sistema de saúde no país apresenta em seu parágrafo 

2º que “a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

                                                

14 As privatizações, na perspectiva de Rodrigues e Jurgenfeld (2019 p.395), “impulsionaram a 

desnacionalização da economia, com parte das ações das empresas estatais sendo comprada por 

estrangeiros”. 
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caráter complementar” (BRASIL, 1990). Com isso, buscamos evidenciar o papel 

mediador do Estado entre os interesses das duas classes antagônicas, conforme 

sinalizamos preliminarmente neste trabalho.  

 Com relação ao gasto social público15 no governo Collor, de acordo com Castro 

e Cardoso (2005, p.266) “a gestão Collor foi caracterizada pelo objetivo de obstrução dos 

novos direitos sociais que haviam sido inscritos na Constituição de 1988” e prosseguem 

a análise indicando que um “alvo privilegiado do ataque conservador foi o Sistema Único 

de Saúde (SUS), que teve sua estrutura de financiamento atingida seriamente com o veto 

presidencial a 25 itens da Lei Orgânica da Saúde”. Com a crise do sistema de saúde devido 

ao baixo percentual de financiamento para propiciar a sua manutenção por parte da União, 

o impeachment do então presidente Collor 

Truncou temporariamente esse processo de desconstrução. Mas deixou como 

herança, na área social, um conjunto de programas e políticas caracterizados 

pelos traços de fragmentação, clientelismo, centralização dos recursos no nível 

federal, e com baixo poder de combate à pobreza e à desigualdade. (CASTRO 

e CARDOSO, 2005, p.267) 

 

 Passados dois anos de mandato do presidente, com relação à materialização das 

estratégias de governo adotadas por Collor, Rodrigues e Jurgenfeld (2019, p.396) 

sinalizam que “ele, no entanto, não conseguiu a estabilidade de preços e as dificuldades 

na composição de forças políticas aliadas”. Este processo resultou no fechamento de 

empresas e consequentemente no aumento do desemprego. Deste modo, movimentos 

populares contrários ao governo eclodiram com o intuito de solicitar o impeachment do 

presidente. Assim, no ano de 1992, o Senado votou pela destituição do governo.  

 Com Itamar Franco (1992-1994) assumindo a presidência após o processo de 

impeachment de Collor, governo este que contou com o apoio de Fernando Henrique 

Cardoso no cargo de Ministro da Fazenda, foi responsável, de acordo com Rodrigues e 

Jurgenfeld (2019, p. 396), por “levar adiante as políticas econômicas consubstanciadas 

no Consenso”. Na perspectiva dos mesmos autores, “Itamar daria continuidade ao 

processo de desestatização iniciado pelo governo anterior e com incentivos maiores ao 

capital privado” (idem, p.403). Nesta direção, em 1993, o então presidente sanciona a 

Medida Provisória (MP) nº362, a qual apresenta alterações na Lei 8.031/1990 e amplia 

participação do capital estrangeiro na economia nacional, conforme sinaliza o art. 13: 

                                                

15 De acordo com Castro e Cardoso (2005 p.26), em documento emitido através do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), o Gasto Social Público (GPS) “compreende os recursos financeiros brutos 

empregados pelo setor público no atendimento das necessidades e direitos sociais”, conforme conceituação 

utilizada pelo próprio instituto. 
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IV - a alienação de ações de empresas a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras 

poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo determinação expressa 

do Poder Executivo, que determine percentual inferior (BRASIL, 1992) 

 

 No que tange ao gasto social no governo Itamar, os autores Castro e Cardoso 

(2005, p. 267) sinalizam que o então presidente “começou efetivamente a montar e aplicar 

a legislação social infraconstitucional, formada por um conjunto de leis orgânicas”. Deste 

modo, prosseguem indicando que “no campo econômico o governo Itamar Franco segue 

a tendência das políticas macroeconômicas dos anos 1990” (p.268). 

 O governo supracitado foi responsável pela privatização de cerca de 15 empresas 

estatais, dentre elas, uma das quais representou maior expressividade, a Embraer 

(Empresa Brasileira de Aeronáutica). Conforme apontam Rodrigues e Jungenfeld (2018), 

em análise da porcentagem das ações pertencentes à União - antes e após o processo de 

leilão da empresa - a participação do Estado caiu de cerca 95% para menos de 20%.  

 

3.2 Processo de contrarreforma no governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2003) 

 

 Posteriormente, a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2003) 

representou o prosseguimento com o ideário vigente no governo anterior, tendo em vista 

as sucessivas medidas adotadas a partir da perspectiva neoliberal. Em seu plano de 

governo, FHC apresentou enquanto um dos seus principais objetivos a “modernização” 

do Estado, a qual seria possível, de acordo com o referido governante, a partir de um 

processo de reorganização da administração federal.  

Levando em consideração as medidas neoliberais materializadas no governo FHC, 

é possível identificar ações destinadas à flexibilização e focalização das políticas16 

públicas. Conforme sinalizam Castro e Cardoso (2005, p.270) “a chamada flexibilização 

realizar-se-ia pela abertura de setores para investimentos privados (privatizações) e pelo 

estabelecimento de parcerias com iniciativas da sociedade civil (terceiro setor)”. Com 

relação à focalização nas políticas públicas, os autores indicam que “consistia no 

estabelecimento de critérios para selecionar a população-alvo de um programa entre 

aqueles que dele mais necessitassem”.  

                                                

16 Dentre os programas sociais com caráter focalizados executados através do governo FHC, é possível 

identificar essa tendência através dos programas bolsa-escola, vale-gás e o bolsa-alimentação.  
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Neste contexto, com relação à discussão referente ao processo de focalização das 

políticas públicas, cabe ressaltar que este fator contrapõe a perspectiva de universalização 

conquistada através do processo de luta da classe trabalhadora, culminando assim, num 

cenário de perda de direitos. Neste sentido,  

Passa-se da política social e da assistência social como um direito do cidadão 

(garantido pela ação estatal) para a ação voluntária, filantrópica, 

assistencialista, clientelista (desenvolvida no âmbito das organizações e pelos 

indivíduos da sociedade civil”. (MONTAÑO, 2014, p.74) 

 

Deste modo, com relação à articulação entre o Estado e associações do terceiro 

setor, chama-se atenção sobre o papel equivocado atribuído para este último. É Almeida 

(2008, p.29) que aponta para o fato de que a sociedade civil “é vista como instância capaz 

de conter o processo de burocratização, de centralização e de clientelização postos em 

prática pelo Estado”. Deste modo, a autora evidencia ainda o fato de que este setor é visto 

enquanto espaço antiestatal.  

Torna-se pertinente sinalizar que apesar dos processos de desestatização terem 

sido iniciados nos governos anteriores (Collor e Franco), o papel do Estado neste processo 

só passou a ser discutido a partir da gestão FHC através da aprovação, no ano de 1995, 

do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRE). Na perspectiva de Behring 

(2006), este plano marca o início das contrarreformas no Estado Brasileiro.  

Através da análise do conteúdo do PDRE, é possível compreender o caráter 

contraditório do discurso de Bresser-Pereira, seu idealizador, tendo em vista que este 

reconhece a concentração de renda enquanto fator que aprofunda as desigualdades sociais 

e da mesma forma, considera a Constituição Federal enquanto um retrocesso, conforme 

elucida no plano: 

Um novo populismo patrimonialista surgia no país. De outra parte, a alta 

burocracia passava a ser acusada, principalmente pelas forças conservadoras, de 

ser a culpada da crise do Estado, na medida em que favorecera seu crescimento 

excessivo. A conjunção desses dois fatores leva, na Constituição de 1988, a um 

retrocesso burocrático sem precedentes. (BRASIL, 1995) 

 

 Deste modo, cabe sinalizar que a incorporação do projeto “social-liberal” presente 

no discurso de Bresser-Pereira, o então Ministro da Administração Federal e Reforma do 

Estado no período da sistematização do PDRE, foi responsável por garantir as estratégias 

de transição do modo de funcionamento do aparelho estatal.  

 Para contribuir com o processo de elaboração do plano, Bresser-Pereira, mentor 

da reforma e responsável por dirigir a equipe, convidou diversos estudiosos declarados 

neoliberais para atuarem na sua gestão. Deste modo, conforme afirma Behring (2003), o 

debate para a construção do plano foi marcado por um baixo componente crítico. Cabe 
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ressaltar que durante a discussão, o processo de construção sócio-histórica brasileira, por 

exemplo, marcado por um contexto de desigualdade racial e social, não foi levado em 

consideração a partir dos discursos dos proponentes. 

 Um dos principais objetivos do PDRE consistia na reformulação do papel do 

Estado brasileiro, tendo em vista que de acordo com Bresser, a crise estaria concentrada 

no Estado desenvolvimentista, no Estado comunista e no Welfare State. Sendo assim, era 

indispensável a transição entre a gestão burocrática do Estado vigente, para uma 

perspectiva gerencial, conforme analisaremos no decorrer deste capítulo. 

 De acordo com Behring (2003), Bresser afirma que o Brasil foi atingido por uma 

dura crise econômica em consequência da dívida externa e do populismo econômico, 

levando em consideração que as justificativas para a crise foram marcadas pelo discurso 

neoliberal, ideário no qual Bresser buscou se afastar durante a sua análise, apesar de 

afirmar veementemente que a “saída da crise” se daria a partir de um Estado menos 

participativo, principalmente na área das políticas públicas. 

  O contexto discutido pelo PDRE visava adotar algumas medidas, dentre elas, a 

disciplina fiscal, a privatização e a liberação comercial, devido ao vínculo do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso com o Consenso de Washington, ocorrido em 

1989, num cenário em que foi discutida a ampliação do alcance neoliberal nos países que 

compõem a América Latina a partir da conjugação de medidas formadas por algumas 

regras básicas que deveriam ser incorporadas às agendas políticas e econômica dos países 

localizados na periferia do capitalismo mundial, sobretudo, os países da América Latina.  

 Levando em consideração que Bresser não se reconhece enquanto neoliberal, e 

que este defende uma perspectiva “social-liberal”, faz-se necessário elencar alguns 

elementos deste discurso e as repercussões da incorporação desta perspectiva no processo 

de elaboração do PDRE. Conforme afirma Castelo (2009), o social-liberalismo se 

constitui enquanto uma variante ideológica do neoliberalismo. Deste modo, a respeito do 

contexto de emersão dessa variante, o autor afirma que 

Percebe-se que em meados da década de 1980, particularmente a partir da 

década de 1990, a ideologia dominante passou a admitir uma intervenção mais 

ativa do Estado ampliado na “questão social”17. Inicia-se, então, a busca pela 

                                                

17 Na análise de Castelo (2009), acerca do social-liberalismo e as contradições presentes nos discursos dos 

apoiadores desta ideologia, o termo questão social é utilizada entre aspas no sentido de que as manifestações 

da questão social eram denunciadas anteriormente ao processo de globalização midiáticas pelos grupos 

sociais e ativistas apoiados numa perspectiva progressista. Após a materialização deste processo de 

globalização, essas expressões passaram a ser noticiadas pelos mesmos agentes que promoviam as políticas 

de cunho neoliberais.  
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terceira via [...], uma espécie de sincretismo entre o mercado e o Estado capaz 

de promover a equidade e a justiça social. (CASTELO, 2009, p. 297) 

  
Neste sentido, as mudanças consideradas necessárias no processo de 

contrarreforma do Estado passaram a ser justificadas enquanto única alternativa para a 

solução do cenário de crise, através da disseminação de um ideário que afirma que a crise 

se encontra localizada no Estado. Deste modo, em análise a respeito da crise do Estado e 

da poupança pública, de acordo com Bresser (1993, p.44), neste contexto de crise, “não 

haveria outra alternativa senão cortar os investimentos públicos”. 

Deste modo, o discurso utilizado pelas principais lideranças políticas brasileiras 

para o enfrentamento da crise, tem sido, conforme analisa Mota (2015, p.111) “o da 

defesa da retomada do crescimento econômico, da inserção do Brasil na economia 

internacional e da necessidade de redefinição do papel do Estado”.  

Com relação à estratégia concretizada no processo de descentralização 

administrativa no governo FHC, de acordo com Duriguetto (2008, p.8) esta refere-se às: 

“proposições relativas à transferência de responsabilidades e funções estatais que podem 

ser simultaneamente realizadas, geridas e executadas pelo Estado, por organizações 

privadas, que celebram com o Estado, ‘contratos de gestão’, ‘parcerias’”. 

 Desta forma, a tática apresentada pelo governo localiza-se no trinômio do 

neoliberalismo: privatização, focalização e descentralização. Essa estratégia, além de 

isentar o Estado da sua responsabilidade garantida através da promulgação da 

Constituição Federal Brasileira, sinaliza a concretização do projeto de Bresser enquanto 

uma proposta que consideramos reacionária, tendo em vista que as políticas públicas 

passam a regular de forma focalizada, se contrapondo à perspectiva da universalização 

dos direitos sociais. Nesta direção, Duriguetto (2008, p.9) afirma que as “estratégias 

neoliberais, objetivam na verdade, a minimização da ação pública estatal no que tange 

aos serviços e políticas sociais”. Mustafa (2015, p. 92) nos chama atenção para o fato de 

que, neste cenário, “a satisfação das necessidades sociais perde campo para a satisfação 

das necessidades do mercado”.  

 Levando em consideração que as medidas adotadas no governo FHC foram 

alicerçadas e justificadas através da disseminação da perspectiva de crise, cabe ressaltar 

que 

Do ponto de vista prático-operativo, emerge a ideia de que, na crise, a luta pela 

recuperação econômica do país beneficia a todos, indistintamente, razão maior 

do discurso da colaboração e do salvacionismo indiferenciado. Do ponto de vista 

político, a estratégia adotada tem como consequência o solapamento de um 

projeto de classe, de corte anticapitalista, mediante a formação de uma vontade 
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política universal que independe da inserção dos sujeitos sociais na estrutura 

social. (MOTA, 2015, p.112) 

 

 Neste sentido, a construção do consentimento no Brasil para legitimar a 

hegemonia do capital a partir desta perspectiva de consenso popular sobre a crise e os 

seus efeitos, tem suas bases fincadas no discurso que afirma, de acordo com Mota (2015, 

p.113) que “a crise afeta igualmente toda a sociedade”, independentemente da condição 

de classe dos sujeitos sociais, de modo que a “saída” da crise exige consensos e sacrifício 

de todos.  Nesta direção, é importante frisar que   

A massificada divulgação, pelos mais variados instrumentos de mídia, de 

algumas “verdades incontestáveis” e aparentemente racionais – acompanhada 

da desqualificação dos argumentos em contrário –, no sentido de forjar um 

consentimento ativo e majoritário para as medidas econômicas e políticas. [...] 

Para tanto, conta-se com o aval de amplas parcelas da comunidade científica. 

(BEHRING, 2006, p. 12) 

  

 A partir do processo de construção desses consensos, as medidas de austeridade, 

as quais representam a configuração de ajustes fiscais vinculados à redução dos gastos 

públicos por parte do Estado para a área social, são responsáveis por aprofundar a 

concentração de renda no país, o que consequentemente mantém os altos níveis de 

desigualdade. Nesta discussão, Mustafa, em estudo acerca dos impactos deste contexto 

nas políticas públicas, afirma que  

Enquanto isso ... e os trabalhadores? Estão sendo convencidos de que devem 

“apertar os cintos”, “aceitar os sacrifícios necessários”, o que inclui cortes e 

congelamento dos salários, ataques aos direitos trabalhistas, em nome de quê? 

Da estabilização do sistema do capital. (MUSTAFA, 2015, p. 94) 

 

 Conforme sinaliza Santos e Vieira (2018, p. 2305) “gastos sociais podem ser 

vistos como investimento no caminho para uma sociedade mais justa”. Assim, as 

consequências do contexto de austeridade fiscal para a classe trabalhadora, refletem, 

através dos inúmeros retrocessos no campo da seguridade social, um agravamento nos 

indicadores que expressam as condições de vida da população brasileira. 

 Os reflexos do governo FHC no país indicam dentre alguns dos efeitos da 

austeridade no país, o aprofundamento da pauperização, o crescimento no índice de 

desemprego e o acirramento das desigualdades sociais. Assim, é importante ressaltar, 

conforme Mustafa nos chama atenção, que no contexto do  

capitalismo monopólico financeiro, pautado na flexibilização do trabalho, no 

mantra da privatização e do ajuste fiscal, os direitos sociais perdem terreno – 

os serviços sociais públicos – são voltados não mais para todos, mas para os 

extremamente pobres, e os serviços privados oferecidos aos consumidores que 

por eles podem pagar. (MUSTAFA, 2015, p. 90-91) 
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 Voltando às proposições do PDRE (1995, p.13), defendia-se a perspectiva de que 

“o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, 

entretanto, no papel de regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos 

serviços sociais”. Deste modo, cabe ressaltar que, conforme disposto na Lei nº 9656/1998, 

ainda no governo FHC, anunciada logo depois do PDRE, a qual dispunha sobre os planos 

e seguros privados de assistência à saúde, contrariava a perspectiva de universalização do 

acesso à saúde, regularizando a ação dos planos de saúde privado, e reforçando a 

perspectiva de que o acesso aos hospitais que compõem parte do Sistema Único de Saúde 

passaria a ser realizado por aqueles que não pudessem pagar pelo serviço privado. 

 Mustafa (2015, p. 91) nos chama atenção para o fato de que no capitalismo 

financeiro ocorre a busca por novas áreas para propiciar sua expansão, sendo que “os 

direitos sociais passam a ser campo de exploração do mercado e tornam-se mercadorias 

postas à banca de produtos a serem vendidos, não mais para os cidadãos, mas para os 

consumidores”. Deste modo, a perspectiva de cidadão-consumidor, ou cidadão-cliente, 

conforme inserido por Bresser no PDRE, definirá novas características às políticas 

públicas, principalmente, à política pública de saúde, mesmo que ainda seja reconhecida 

enquanto universal no contexto brasileiro, conforme analisaremos com mais detalhes no 

tópico adiante.    

 Cabe ressaltar que ainda no governo FHC, em março de 1995, conforme sinaliza 

Fagnani (2011, p. 7) “o Executivo encaminhou ao Congresso a PEC n. 33/95 que tratava 

da reforma da previdência” e prossegue análise indicando que, após tramitar por três anos, 

resultou na “aprovação da Emenda Constitucional n.20/98, implicando graves retrocessos 

na Constituição de 1988. Além de suprimir direitos, seu objetivo último era fomentar o 

mercado de previdência complementar (RGPS e RPPSP) para o setor financeiro”. Deste 

modo, essas mudanças que caracterizaram o processo de contrarreforma do Estado 

repercutiram nos direitos conquistados pelos trabalhadores e “com isso, os contribuintes 

que desejassem uma aposentadoria maior eram forçados a aderir os fundos de previdência 

complementar geridos pelo setor financeiro” (idem). 

 Com relação ao saldo do governo FHC, é importante sinalizar que os processos 

desencadeados no referido governo, refletem, ainda, no entreguismo das empresas 

estatais para as iniciativas privadas. Este governo foi marcado pelo maior número de 

privatizações da história do país sendo exemplos a Vale do Rio Doce, conhecida em 1997 

enquanto maior empresa exportadora de minério em escala mundial, além da privatização 

de empresas no setor de energia e de telecomunicações. Assim, conforme nos sinalizam 
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Costa e Peci (1999, p.195) “serviços públicos que eram considerados monopólios naturais 

passaram a ser privatizados”.   

 

3.3 Processo de Contrarreforma nos governos Lula (2003-2011) 

    

Com o fim do mandato do presidente FHC, a eleição em 2003 do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, representou a ascensão de um partido popular no poder, o Partido 

dos Trabalhadores/PT. Faz-se necessário indicar que algumas tendências presentes no 

governo anterior foram mantidas, como por exemplo, o contexto de ajuste fiscal, com a 

manutenção da política econômica vigente.  

Conforme nos chama atenção Fagnani (2011, p.10), no governo Lula, “a 

plataforma de campanha do governo não estava prioritariamente ancorada nas conquistas 

de 1988”. Deste modo, de acordo com a análise de Druck e Filgueiras (2007, p.29), “a 

política social foi se transformando em sinônimo de política social focalizada, voltada 

para os mais pobres e miseráveis – com a criação de inúmeros programas de 

complementação de renda”.  

 O governo então vigente materializou a criação de programas sociais de 

transferência de renda através do Programa Bolsa Família, marcado por suas 

características de assistencialismo e clientelismo. Conforme indicam Druck e Filgueiras 

(2007, p.30) este processo “unificou os programas sociais focalizados já existentes no 

governo Cardoso”.  

          Na perspectiva de Carvalho e Fernandes   

Em 2003 o novo governo havia criado o Cartão Alimentação, integrando o 

Programa Fome Zero e destinado a promover a “segurança alimentar” dos 

brasileiros, incluindo ações orientadas para o desenvolvimento local. Nesse 

mesmo ano começaram as providências para o início do Programa Bolsa 

Família. Lançado oficialmente em outubro de 2003 e centralizado no 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, reuniu os 

Programas Bolsa Escola, Vale Gás, Cartão Alimentação e Vale Refeição, 

consolidando-se, inicialmente, em pequenas cidades e na área rural e passando 

a priorizar as regiões metropolitanas (onde tinha uma menor presença) a partir 

de 2004. (CARVALHO, I. FERNANDES, C. 2009, p. 363) 

 

 Com relação à análise realizada por Druck e Filgueiras (2007) acerca das políticas 

públicas focalizadas no contexto de ajuste fiscal no governo Lula sob a hegemonia do 

capital financeiro, os autores evidenciam que essas políticas não foram capazes de 
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responder às causas estruturais dos problemas vivenciados pela classe trabalhadora no 

país. Deste modo, sinalizam que    

O governo Lula (2003-2006), por sua vez, não moveu um milímetro para 

alterar a essência do modelo de desenvolvimento – caracterizado, sobretudo, 

pela dominação da lógica financeira – nem, tampouco, a política 

macroeconômica que herdou do governo anterior. Ao contrário; deu 

continuação às reformas liberais – através da implementação de uma reforma 

da previdência dos servidores públicos que abriu espaço para o capital 

financeiro. (DRUCK, G; FILGUEIRAS, L. 2007, p. 27) 

 

 Deste modo, cabe sinalizar que apesar da agenda política do partido, este governo 

fora acompanhado por muitos desafios com relação à busca da legitimação do plano de 

governo proposto. Assim, com relação à gestão do presidente Lula, em análise acerca da 

incorporação do projeto neoliberal no país, o então presidente 

recolocou na ordem do dia a continuação das reformas neoliberais –

implementando uma reforma da previdência dos servidores públicos e 

sinalizando para uma reforma sindical e das leis trabalhistas–, além de alterar 

a Constituição para facilitar o encaminhamento, posterior, da proposta de 

independência do Banco Central e dar seqüência a uma nova fase das 

privatizações, com a aprovação das chamadas Parcerias Público-Privado 

(PPP). (FILGUEIRAS, 2006, p.186) 

 

 Algumas reformas realizadas pelo governo Lula indicam a tendência à política 

econômica vinculada ao ajuste fiscal presentes nos governos antecessores. Conforme 

argumenta Fagnani (2011, p.9), já nos primeiros anos de governo do presidente, havia 

uma “indefinição da estratégia social”. Deste modo, levando em consideração a 

desarticulação entre a economia e os gastos sociais, foram viabilizadas contarreformas 

nos âmbitos previdenciário, sindical e tributário.  

 Com relação à proposta de reforma na previdência do servidor público, o objetivo 

do governo estava intimamente ligado à perspectiva de prosseguir correspondendo aos 

interesses do setor financeiro. Deste modo, conforme nos chama atenção Fagnani (2011, 

p. 8), “a pronta inclusão da reforma da previdência do setor público na agenda do 

executivo, causava apreensões na medida em que se caminhava para completar o pilar 

inconcluso da reforma privatizante iniciada por FHC”. 

 A reforma tributária, responsável por, entre uma série de medidas, extinguir a 

contribuição social do lucro líquido, o qual destina-se ao financiamento da Seguridade 

Social brasileira, representou repercussões diretas no que tange à manutenção das 

políticas sociais e materializou uma série de retrocessos aos direitos conquistados através 

da Constituição Federal de 1988, tendo em vista o processo de precarização e 

instabilidade das políticas públicas devido à falta de financiamento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguridade_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguridade_Social
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 Cabe ressaltar que, conforme afirma Fagnani (2011, p. 15), com a “mudança na 

cúpula da área econômica em 2006 no governo Lula” foi possível garantir a ampliação 

do gasto social. Deste modo, o autor prossegue afirmando que “no campo ideológico e 

político, emergiu um cenário favorável para a ampliação do papel do Estado na economia 

e na regulação dos mercados”. Somado a esse fator,  

O colapso financeiro internacional (2008) interrompeu um longo ciclo de 

hegemonia do neoliberalismo em escala global. Muitos dos dogmas do 

“pensamento único” passaram a ser questionados. Este cenário abriu uma nova 

brecha para a ampliação do papel do Estado na consolidação do sistema de 

proteção social consagrado pela Constituição de 1988 (FAGNANI, 2011, p.15-

16) 

 

 Além do cenário internacional representar a retomada da autonomia do país, os 

espaços democráticos criados com a perspectiva do exercício do controle social, 

materializados através de fóruns e conferências, contribuíram de maneira indubitável para 

a ampliação e criação de novos dispositivos de garantias de direitos sociais. Deste modo, 

uma série de transformações foram concretizadas a favor da classe trabalhadora, dentre 

elas, a queda das taxas de desemprego, valorização real do salário mínimo, consolidação 

do sistema de proteção social, elaboração de programas voltados para a saúde e educação 

básica, além da ampliação de programas sociais já existentes. 

 É importante frisar, conforme afirma Paim (2008, p.22) o fato de que o governo 

“contemplou a gestão participativa, criando uma secretaria específica para tal função”. 

Consideramos que a gestão participativa, consoante com os princípios democráticos, 

representa um avanço para a consolidação da política pública de saúde, conforme 

analisaremos posteriormente.  

Cabe ressaltar ainda a importância dessas instâncias de participação enquanto 

espaços de discussão sobre a manutenção do sistema público de saúde. Enquanto resposta 

a participação do Movimento Social Negro, no final do primeiro mandato do então 

presidente Lula, foi aprovada a Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009, a qual institui a 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que traz o avanço da 

consideração do racismo como o determinante social de saúde. 

 Apesar dessas garantias elencadas no âmbito da política pública a partir das ações 

do Estado em resposta às mobilizações sociais, Druck e Filgueiras (2017 p.32) indicam 

que “os dados sobre o mercado de trabalho no Brasil sob o governo Lula, embora tenham 

melhorado conjunturalmente, confirmam a continuidade de uma crise estrutural de 

emprego com a manutenção de altas taxas de desemprego”. 
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3.4 Processo de Contrarreforma nos governos Dilma (2011-2016) 

 

 Após o fim do mandato do governo Lula, deu-se início ao governo Dilma Rousseff 

(2011-2016), o qual representou um marco no cenário nacional, sendo a primeira mulher 

a assumir o cargo presidencial.  O referido governo manteve algumas características do 

mandato do seu antecessor e visou romper com algumas contradições presentes no antigo 

governo. Nesta direção, é importante sinalizar o fato de que   

Dilma Rousseff foi eleita em 2010 no contexto de uma economia que se 

recuperava com êxito dos efeitos da crise financeira global de 2008 e em um 

cenário de grande otimismo. Embora seu projeto de governo não fosse 

explicitado na campanha, seu objetivo principal logo ficaria claro: senão 

eliminar, minimizar o rentismo com a dívida pública como meio sistemático 

de acumulação de capital. (BASTOS, 2016, p. 17) 

 

 Este processo indica que, com relação à busca do rompimento de algumas 

contradições do governo Lula, a então presidenta apresentou um plano de governo 

analisado enquanto radical por alguns estudiosos, no sentido de confronto ao poder 

estrutural do capital financeiro. Em contrapartida, a política econômica inicialmente foi 

marcada por um contexto de ajuste, o qual, conforme já analisamos neste trabalho, 

representa uma série de retrocessos aos direitos sociais. Bastos (2016, p.20) sinaliza que 

este contexto passou a ser revertido timidamente a partir de 2012, porém “o investimento 

público, por exemplo, não compensou a queda de 13,4% em 2011 e aumentou 3,7% em 

2012, voltando a cair 6,1% em 2013”. 

 No que tange a articulação entre a política econômica e a política social no 

referido governo, houveram inúmeras críticas tanto da direita quanto da esquerda. Assim, 

podemos ilustrar a inicial tendência do governo Dilma com relação ao privilégio mantido 

para o capital financeiro e, conforme analisamos preliminarmente neste trabalho, cabe 

sinalizar o papel da dívida pública no processo de instabilidade das políticas sociais. 

Assim, 

De maneira geral, a ideia era que as políticas sociais desses governos não 

tinham a centralidade que o discurso oficial propagava, sendo residual e 

dependente da política macroeconômica fundada no tripé meta de inflação, 

superávit primário e câmbio flexível, que sempre esteve a serviço do 

cumprimento dos interesses dos credores da dívida pública. (MARQUES, p. 

527) 

 

 

 Com relação ao gasto social no governo Dilma, conforme sinaliza Gentil e 

Hermann (2017 p. 803) “a desaceleração do investimento público no Primeiro Governo 

Dilma não reflete apenas um objetivo de curto prazo, de contenção fiscal, mas também 
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uma nova política de oferta de serviços públicos, de viés privatizante”. Deste modo, 

conforme prosseguem os autores, “uma tendência do governo Dilma, tem sido a 

preferência por delegar fatias importantes do investimento público a empresas privadas, 

através de leilões de concessões para a oferta de infraestrutura e até mesmo na área de 

saúde”. 

 Cabe ressaltar ainda o processo de venda de ativos da Petrobras defendido pela 

presidenta e problematizado por estudiosos no sentido de que o processo de privatização 

é responsável pelo desmonte da empresa ao longo dos anos, afetando diretamente a classe 

trabalhadora, tendo em vista que nos momentos de instabilidade, apenas as garantias 

sociais compõem os seletivos cortes, através da realização dos ajustes financeiros. 

 A reforma da previdência, responsável por privilegiar os mais ricos, materializou-

se no governo Dilma, através da mesma perspectiva apoiada pelos governantes que 

propuseram alterações no sistema previdenciário. Com a justificativa de déficit 

previdenciário, somado à participação da grande mídia na promoção da difusão deste 

discurso, temos a materialização da estratégia necessária para promover a garantia do 

apoio popular neste processo das contrarreformas.  

 Com relação aos programas de transferência de renda, expandidos nos governos 

do PT, é importante frisar que estes programas em si não cumprem o papel de 

transformações estruturais, conforme salientamos ao longo desta discussão. Além disso, 

cabe ressaltar ainda que o Estado brasileiro cumpre historicamente um interesse voltado 

hegemonicamente para as parcelas burguesas, levando em consideração que os direitos 

sociais são materializados na Seguridade Social, a qual, apesar de alguns avanços, não foi 

amplamente assegurada no decorrer dos governos. 

 Assim, podemos inferir que estes processos de garantia de direitos da classe 

trabalhadora, evidenciados através da expansão em determinadas áreas sociais, conforme 

demonstrado na análise do governo Lula e posteriormente no governo Dilma, evidenciam, 

de acordo com Pochmann (2013, p.153) “o quanto a superação do subdesenvolvimento 

brasileiro não ocorre de forma natural e espontânea pelas livres forças do mercado”.  

 É importante salientar que os interesses que passaram a orientar o papel do Estado 

brasileiro a partir da década de 1990 se apresentam de maneira contraditória aos direitos 

conquistados pela classe trabalhadora a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988. Essa Constituição que, importa dizer, foi construída através de um processo de 

participação popular e representou um marco no processo de democratização do país. 

Conforme buscamos evidenciar no decorrer desta análise, as pressões populares foram 
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fundamentais para promover a ampliação de direitos sociais, porém, a materialização 

desses direitos contou com movimentações nos cenários nacionais e internacionais, os 

quais mostraram-se suscetíveis para acolher essas demandas. 

 Reconhecendo a política pública de saúde enquanto um dos avanços 

materializados a partir da Constituição Federal, discutiremos a seguir os processos que 

dirigiram a construção da política e em seguida abordaremos os impactos das 

contrarreformas realizadas pelos governos na referida política, no período que 

compreende a década de 1990 até 2015. 

 

4 OS IMPACTOS DA CONTRARREFORMA DO ESTADO NO BRASIL SOBRE 

A POLÍTICA DE SAÚDE (1995-2015) 

 

 A Seguridade Social no Brasil possui características de um sistema considerado 

híbrido18 e foi materializada a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual 

traz enquanto avanço um capítulo destinado à saúde. A referida constituição é responsável 

por atribuir a responsabilidade ao Estado no que tange a saúde e inaugura a concepção 

desta política enquanto direito de todos os cidadãos. Deste modo, torna-se necessário 

inferir que o acesso aos serviços de saúde no país configura-se a partir de um aspecto 

pluralista19.  

 A política pública de saúde é reconhecida enquanto uma política universal, 

integral e gratuita, sendo que aproximadamente 70% dos brasileiros possuem o sistema 

enquanto único acesso aos serviços de saúde20 e quase 80% destes usuários/as do SUS se 

autodeclaram negros e negras, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas 

                                                

18 Segundo Boschetti (2004 apud Silva, 2011), a Seguridade Social instituída pela Constituição Federal 

de 1988 tornou-se um sistema híbrido, que mistura direitos oriundos do trabalho (Previdência Social), 

direitos de caráter universal (Saúde) e direitos seletivos (Assistência Social). 

19 Conforme sinalizam Piola et. al. (2013 p.20), “essa pluralidade se expressa em quatro vias básicas de 

acesso da população aos serviços de saúde: (i) o Sistema Único de Saúde (SUS), de acesso universal, 

gratuito e financiado exclusivamente com recursos públicos (impostos e contribuições sociais); (ii) o 

segmento de planos e seguros privados de saúde, de vinculação eletiva, financiado com recursos das 

famílias e/ou dos empregadores; (iii) o segmento de atenção aos servidores públicos, civis e militares e seus 

dependentes, de acesso restrito a essa clientela, financiado com recursos públicos e dos próprios 

beneficiários, em geral atendidos na rede privada; (iv) o segmento de provedores privados autônomos de 

saúde, de acesso direto mediante pagamento no ato. 

20 De acordo com o Ministério da Saúde, informação disponível em: 

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/pacsaude/diretrizes.php>. Acesso em 16 jul. 2020 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/pacsaude/diretrizes.php
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(ONU)21. Deste modo, analisaremos o processo de elaboração deste sistema e em seguida 

discutiremos como as medidas de austeridade, ditadas principalmente através dos 

organismos financeiros internacionais, impactam diretamente na consolidação e 

manutenção desta política. 

 Na década de 1980, o acesso aos serviços de saúde estava diretamente vinculado 

à perspectiva de inserção no mercado formal de trabalho, sendo que ao Estado cabiam, 

de acordo com Piola et. al. (2013, p.25) as “ações típicas de saúde pública (basicamente 

vigilância, controle de doenças transmissíveis e vacinação) e algumas ações de assistência 

médica para a população não vinculada ao sistema previdenciário”. O cidadão que não 

estava inserido neste mercado formal “dependia em grande parte da ação de entidades 

filantrópicas”. 

 Com relação ao financiamento destinado à saúde, este era previsto através de duas 

fontes, entre o início da década de 1980 até aproximadamente 1993: previdência social e 

orçamento fiscal. A partir disso, podemos inferir que inicialmente o acesso à saúde no 

país não possuía o caráter universal e gratuito, tendo em vista que o acesso era restrito 

para os que possuíam carteira assinada e bastante limitado para aqueles que não faziam 

parte do mercado formal de trabalho.  

 O Movimento de Reforma Sanitária, eclodido num contexto histórico de pós-

ditadura no país, na década de 1970, ganhou força a partir do processo de 

redemocratização brasileira e contou com a participação de profissionais de saúde, 

militantes e pesquisadores. O movimento trazia enquanto central a perspectiva de um 

processo de reformulação das condições de saúde no país. Deste modo, em documento 

aprovado no Primeiro Simpósio Nacional de Saúde, ocorrido em 1979 através do Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), se estabelecia os princípios que seriam 

adotados pelo movimento, dentre eles o direito universal à saúde; o caráter intersetorial 

dos determinantes da saúde; o papel regulador do Estado em relação ao mercado de saúde; 

a descentralização, e prosseguem indicando ainda a regionalização e hierarquização do 

sistema; a participação popular; o controle democrático e, fundamentalmente, a 

necessidade de integração entre saúde previdenciária e saúde pública (CEBES, 1980)    

 

                                                

21 Informação extraída de sítio eletrônico das Nações Unidas Brasil (ONU- Brasil). Disponível em 

<https://brasil.un.org/pt-br/78576-quase-80-da-populacao-brasileira-que-depende-do-sus-se-autodeclara-

negra> Acesso em 30 nov. 2020 

https://brasil.un.org/pt-br/78576-quase-80-da-populacao-brasileira-que-depende-do-sus-se-autodeclara-negra
https://brasil.un.org/pt-br/78576-quase-80-da-populacao-brasileira-que-depende-do-sus-se-autodeclara-negra


48 

 

 O movimento culminou na execução da VIII Conferência de Saúde, responsável 

pela definição do Sistema Único de Saúde e representou a elaboração dos subsídios 

necessários a serem incorporados ao capitulo de Saúde na Constituição de 1988. A 

referida conferência, realizada em 1986, “foi um dos momentos mais importantes na 

definição do Sistema Único de Saúde (SUS) e debateu três temas principais: ‘A saúde 

como dever do Estado e direito do cidadão’, ‘A reformulação do Sistema Nacional de 

Saúde’ e ‘O financiamento setorial’” (CNS, 2019)22. A conferência foi marcada pela 

presença de mais de quatro mil pessoas, dentre elas, contou com a participação inédita de 

usuários do serviço de saúde. 

 Já a Constituição Federal de 1988, apesar de representar avanços para os cidadãos 

com a instituição do sistema de seguridade social, apresenta diversas lacunas no que 

tange, por exemplo, a participação da União, dos estados e dos municípios para promover 

o financiamento da política pública de saúde. Este fator, somadas às condições dos 

processos externos e internos, como por exemplo, a incorporação do ideário neoliberal 

no país que ocorreu a partir da década de 1990, mais precisamente a partir da gestão 

Collor, são algumas das condições que dificultaram a perspectiva de real universalização 

da referida política pública.  

 Apesar de sancionado o artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), o qual infere que “até que seja aprovada a lei de diretrizes 

orçamentárias, trinta por cento, no mínimo, do orçamento da seguridade social, excluído 

o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde” (BRASIL, 1988), 

contraditoriamente estudos indicam que este acordo não foi cumprido nos anos de 1990 

e 199123.  

 Conforme sinalizam Piola et. al. (2013, p.25), este acordo só foi possível ser 

cumprido no ano de 1993 “porque foram contabilizadas ações de saneamento básico, 

apoio nutricional, saúde do trabalhador, merenda, encargos com inativos e pensionistas 

do Ministério da Saúde, entre outras, como parte do orçamento da saúde”. Assim, é 

possível compreender que os empecilhos para o cumprimento do acordo estavam 

relacionados principalmente à questão da falta de nitidez referente à definição acerca das 

ações e dos serviços públicos de saúde.   

                                                

22 Informação extraída do site institucional do Conselho Nacional de Saúde, disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/592-8-conferencia-nacional-de-saude-quando-o-sus-

ganhou-forma>. Acesso em 14 mai. 2020. 

23 Nesta discussão, ver Gomes (2014) e Piola et. al. (2013) 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/592-8-conferencia-nacional-de-saude-quando-o-sus-ganhou-forma
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/592-8-conferencia-nacional-de-saude-quando-o-sus-ganhou-forma
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 A instabilidade do sistema público de saúde é perceptível através da insuficiência 

de recursos destinados para propiciar a sua efetiva manutenção e este fator é vivenciado, 

conforme sinalizamos, desde a implementação do sistema. A Lei nº 8.080 de 1990, a qual 

“dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” (BRASIL, 1990), foi 

sancionada por Collor com 26 vetos parciais. Com relação aos vetos, Gomes (2014, p.9) 

indica que estes “incidiram sobre artigos que abordavam os conselhos e conferências de 

saúde - pois foram originados de emenda do legislativo e, como afetam a estrutura do 

executivo, deveriam ter sido previstos por este -, carreira do SUS e financiamento da 

saúde”.  

 O cenário marcado pela gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-

2003), cuja política macroeconômica esteve marcada pelo contexto de ajuste fiscal 

através da implantação do Plano Real, colocado em prática a partir do governo Itamar 

Franco, impactaram e promoveram um cenário de crise do sistema público de saúde, 

somado à persistente falta de fonte de financiamento da política entre os anos de 1993 e 

199424. Nesta direção,  

Segmentos da classe média e dos trabalhadores de melhor nível de renda 

migraram para o seguro-saúde e outras formas de assistência médica supletiva 

(AMS) na medida em que se deterioravam os serviços públicos de saúde e a 

mídia desqualificava os esforços de construção do SUS. Já os demais cidadãos 

brasileiros usuários do SUS, apesar do direito à saúde estabelecido na 

Constituição, eram repelidos no cotidiano dos serviços de saúde pelas filas, 

maus-tratos, burocratização, humilhações, greves e baixa qualidade dos 

serviços. (PAIM, 2008, p. 205-206) 

  
 O governo FHC foi responsável, conforme discutimos anteriormente neste 

trabalho, pela aprovação do Plano Diretor de Reforma do Estado em 1995 (PDRE), cuja 

perspectiva adotada pela análise realizada por Bresser nos ajuda a compreender a 

perspectiva ideológica adotada no que tange a mudança da percepção de cidadão para 

consumidor ou cliente. De acordo com o referido plano “o Estado reduz seu papel de 

executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de regulador 

e provedor ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais” (1995, p.13). Esta 

percepção, direcionada pelo processo de reorientação do papel do Estado, reduz a 

                                                

24 Informação extraída de documento intitulado “O Sistema Público de Saúde Brasileiro” divulgado 

através do Ministério de Saúde em 2003 no Seminário Internacional Tendências e Desafios dos Sistemas 

de Saúde nas Américas São Paulo, Brasil 11 a 14 de agosto de 2002. Disponível em: 

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_saude.pdf> 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_saude.pdf
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perspectiva dos direitos conquistados pela classe trabalhadora ao longo dos anos, 

materializados através das políticas públicas. 

 Tendo em vista que a década de 1990 foi marcada por uma crise do capital, 

diversos países, incluindo o Brasil, recorreram a empréstimos com a justificativa de 

promover a recuperação da economia. Cabe ressaltar que as imposições das 

condicionalidades para o fornecimento desses empréstimos através dos mecanismos 

financeiros internacionais se estruturavam 

nos pilares da estabilização (redução do déficit fiscal com ênfase na diminuição 

dos gastos sociais), da liberalização (eliminação de barreiras comerciais e ao 

capital financeiro), da desregulação (revogação de regras de regulação da 

atividade econômica) e da privatização (venda de empresas estatais ao setor 

privado). (STUBBS, T. in SANTOS e VIEIRA, 2018, p.2306) 

 

 Essas imposições expuseram a incompatibilidade entre a perspectiva da 

universalização do acesso ao sistema público de saúde com as recomendações dos 

organismos financeiros internacionais. Assim, para promover o processo de expansão dos 

planos de saúde, foi aprovada a Lei nº 9.656 em junho de 1998, a qual dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde. A referida lei regulamenta e representa 

um processo de mercantilização da saúde, tendo em vista que aqueles que dispõem de 

recursos passaram a recorrer à iniciativa privada em detrimento dos serviços de saúde 

prestados de forma universal e público. 

 Deste modo, regula no país um sistema duplicado, tendo em vista que o setor 

privado oferece serviços equivalentes à rede pública. Conforme sinaliza Ocké-Reis (2018, 

p.2036) “a regulação de sistema duplicado é muito mais complexa para o Estado, uma 

vez que o mercado cobre também serviços ofertados pelo setor público”. 

 Importante ressaltar que a Emenda Constitucional 2925, aprovada em 2000, 

representou um avanço para a política pública de saúde, embora só tenha sido 

regulamentada em 2012. A emenda estabelece e assegura os recursos mínimos para 

garantir o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, atendendo às antigas 

reivindicações dos movimentos sociais pela saúde pública. É importante inferir que esta 

aprovação foi concretizada a partir de intensas mobilizações sociais em defesa do Sistema 

Único de Saúde e garantiu a estabilidade desses financiamentos, apesar de não possibilitar 

a ampliação destes recursos. 

                                                

25 A Emenda Constitucional 29 foi responsável por estabelecer um financiamento mais estável para 

garantir a manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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 Neste mesmo ano, foi aprovada a Lei nº 9.961/2012, responsável pela criação da 

Agência Nacional de Saúde (ANS), a qual apresenta em uma das suas competências 

“estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – SUS” (BRASIL, 

2000). Conforme nos chama atenção Sestelo et. al. (2013, p. 853) “embora a ANS esteja 

na esfera do Ministério da Saúde, a sua atuação guarda com o SUS uma interlocução 

precária”. 

 Após a demissão do Ministro Adib Jatene e indicação do novo ministro, Carlos 

César Silva de Albuquerque, no ano de 2002 (Governo FHC), o Sistema Único de Saúde 

passou a vigorar a partir da perspectiva vinculada ao PDRE, o qual atribuía à 

administração pública a perspectiva gerencial. Deste modo, conforme afirma Paim (2008, 

p.213) “nessa época, o Ministro da Administração e Reforma do Estado defendia a 

descentralização do SUS e a ‘competição administrada’ entre os fornecedores de serviços 

de saúde”. 

 Os baixos índices no financiamento da saúde pública, presente na gestão FHC, 

acompanhado pelos incentivos do Estado para a inciativa privada através do 

financiamento indireto, no que tange, por exemplo, a falta de ressarcimento ao sistema 

público, demonstram o êxito no processo de incorporação da lógica neoliberal no interior 

do Estado brasileiro, a qual incide diretamente nas políticas públicas, sobretudo a política 

pública de saúde. Deste modo,   

O subfinanciamento da saúde pública, por um lado, e o excesso de incentivos 

governamentais para o mercado privado de saúde, por outro, contribuem para 

que a participação do gasto público com o gasto total com saúde seja menor 

que o gasto privado, transformando o Brasil no único país com sistema 

universal de saúde onde o gasto privado supera o público. (PIOLA et. al. 2013, 

p.21)  
  Nesta direção, é importante sinalizar, conforme Ocké-Reis (2018, p. 2042) que 

“a renúncia da arrecadação fiscal induz o crescimento do mercado de planos de saúde – 

em detrimento do fortalecimento do SUS – e, também, gera situação de injustiça 

distributiva, ao favorecer os estratos superiores de renda”. Este processo se estendeu pelos 

governos posteriores ao governo FHC. Assim, podemos inferir que a política pública de 

saúde não assumiu um papel central nas decisões dos governantes em nível federal desde 

a sua implementação.  

             Tomemos a partir de agora a discussão referente aos mandatos do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, que compreende o período entre 2003 e 2011.  

 Considerando que o governo Lula deu continuidade à política econômica adotada 

por FHC, faz-se necessário frisar que apesar dos avanços conquistados através de intensos 



52 

 

processos de mobilização social em prol da execução dos princípios elencados a partir da 

Reforma Sanitária brasileira, a questão do subfinanciamento continuava presente na sua 

gestão. Assim, conforme Soares e Santos (2014, p.19) “a proposta avançada do SUS – 

que tem por princípios a atenção universal, a equidade e a integralidade da atenção à 

saúde –, sem a garantia de recursos, não se sustenta”. 

 O “discurso tímido”, conforme sinaliza Teixeira e Paim (2005) sobre a saúde no 

governo Lula, tanto no processo de elaboração do programa eleitoral quanto no discurso 

de posse do presidente (onde o termo saúde não foi citado), de acordo com os referidos 

autores “era o primeiro sinal de como a saúde seria tratada pelo governo” (p. 271). A 

eleição do então presidente,  

Além da relevância histórica do acontecimento e das esperanças cultivadas 

durante a campanha, amplas expectativas foram expressas em relação à 

direcionalidade da política de saúde, especialmente tendo em vista a 

necessidade de se acelerar o processo de mudança no financiamento, gestão e 

organização do sistema público de saúde. (TEIXEIRA E PAIM, 2005, p. 270) 

 

 A indicação do Ministro da Saúde, conforme sinaliza Paim (2008), foi uma das 

últimas indicações a ser realizada. Teixeira e Paim (2005, p.272) nos chamam a atenção 

para o fato de que no discurso do ministro Humberto Costa não havia menção a “nenhum 

plano de expansão dos investimentos nos serviços públicos”. Apesar disso, alguns estudos 

indicam que o referido ministro estava comprometido com a perspectiva do controle 

social, conforme sinaliza a Lei 8.142/1990 que “dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 1990). 

 A gestão do presidente Lula foi marcada pela 12ª Conferência Nacional de Saúde 

com o tema: “Saúde, um direito de todos e dever do Estado: a saúde que temos e o SUS 

que queremos”. De acordo com Teixeira e Paim (2005, p.277), “embora o Ministro da 

Saúde tenha declarado, publicamente, que o Ministério apoiaria as conclusões da 12ª 

CNS, nos anos seguintes, o governo já não parecia ter o mesmo ímpeto para iniciar 

processos e projetos”. A incorporação das reinvindicações para promover a qualidade e 

expansão da política pública sofreu embargos devido a execução de uma política 

econômica incompatível com a perspectiva de ampliação dos direitos sociais. 

 Neste sentido, as ações no âmbito federal com relação ao contingenciamento de 

recursos foram concretizadas, de acordo com Teixeira e Paim (2005, p. 275) além de 

outros fatores, a partir das “tentativas de desobedecer à Emenda Constitucional 29 durante 

a elaboração das propostas orçamentárias”. Assim, podemos inferir que, da mesma forma 
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que os governos anteriores, a atual gestão manteve a centralidade da perspectiva 

econômica em detrimento das garantias sociais.  

 Em análise acerca da relação público-privado no sistema de saúde brasileiro, 

Soares et. al. (2008) evidenciam que o sistema privado é responsável por concentrar o 

maior número de leitos e de equipamentos, excluindo apenas os que são destinados à 

realização de hemodiálises, além de dispor da maior oferta de serviços de saúde. Este 

fator pode ser explicado a partir das desonerações fiscais destinadas ao setor privado de 

saúde, tendo em vista que este contexto propicia a ampliação e consolidação desses planos 

de saúde.  

 Deste modo, considerando este processo de desonerações fiscais, faz-se 

necessário sinalizar que no ano de 2006, tramitou o Projeto de Lei 7.419 que dispõe sobre 

alterações na lei que regulamenta os planos de saúde (Lei 9.656/1998) e insere a 

perspectiva conhecida enquanto planos de saúde “populares”. Esta lógica surge com 

justificativa dos propositores para “beneficiar” a população carente através da adesão a 

estes planos para acessar serviços básicos de saúde, em detrimento da ampliação e 

fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde já consolidadas através do SUS. 

 Entretanto, este projeto de lei se coloca na contramão do processo de 

implementação do SUS no país. Primeiro porque desvaloriza a perspectiva da 

universalização do acesso aos serviços de saúde, segundo porque representa retrocessos 

à Constituição Federal que traz a saúde enquanto direito do cidadão e dever do Estado e 

terceiro porque somado ao subfinanciamento do sistema público de saúde, este projeto 

reforça o discurso do senso comum do “SUS para pobres”, ou seja, de que o acesso ao 

serviço público de saúde deve ser restrito àqueles que não podem custear um plano 

privado. Deste modo, o subfinanciamento 

patrocina atividade econômica altamente lucrativa, em detrimento de recursos 

financeiros que poderiam ser alocados para ampliar programas de caráter 

preventivo e melhorar a qualidade dos serviços especializados, fundamentais 

para a consolidação do SUS. (OCKÉ-REIS, 2018, p. 2036) 

 

 O plano de governo do presidente Lula para o segundo mandato (2007-2011), de 

acordo com Menicucci (2011, p.526) “contava com 13 pontos destinados à saúde, mas 

poucas inovações”. Cabe indicar que o referido plano “pressupõe ainda o fortalecimento 

da iniciativa do Estado, das empresas estatais e do sistema financeiro público, por sua 
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capacidade indutora do desenvolvimento”26 (Plano de Governo Lula 2007-2010, p.10). O 

mesmo Plano afirma ainda que “terão continuidade ações de regulação que garantam as 

condições para o investimento privado necessário ao desenvolvimento do país, além de 

novas alterações na legislação que favoreçam o ambiente para investimento” (idem). 

 O Projeto de Lei Complementar (PLP 92/2007), apesar da resistência por parte 

dos sindicatos e do próprio Partido dos Trabalhadores, sucedeu sob a justificativa, “de 

melhorar a qualidade e a eficiência das unidades produtoras de bens e serviços e de gestão 

em saúde, associando a flexibilidade gerencial ao compromisso com metas de 

desempenho”. Tal Projeto “incluía uma proposta mais polêmica de implantar o modelo 

de fundação estatal de direito privado em hospitais públicos federais” (MENICUCCI, 

2011, p. 527). 

 A proposta obteve encaminhamento, apesar de inicialmente não ter sido aprovada 

devido aos processos de mobilizações populares, porém, a nova forma de execução e 

manutenção dos hospitais públicos federais, sobretudo os Hospitais Universitários, se 

materializou após a reedição do Projeto de Lei 1749/2011 e culminou na criação da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), autorizada através da Lei nº 

12.550, de 15 de dezembro de 2011. Deste modo, a consolidação desta perspectiva 

adotada pelo então presidente Lula, indica, conforme sinaliza Andreazzi (2013, p.279) os 

projetos de EBSERH ou fundação pública de direito privado do governo Lula 

“explicitamente se inserem nos marcos da reforma bresseriana”. 

  Tendo em vista que a criação da EBSERH representou uma das últimas ações do 

governo Lula, cabe inferir que, conforme evidenciamos no decorrer da análise desta 

gestão, esse período fora marcado pela forte presença do setor privado através da 

incorporação da perspectiva gerencial no funcionamento dos hospitais (terceirização, 

equipamentos, formas de contratação etc), além da manutenção do subfinanciamento do 

SUS e dos incentivos para a iniciativa privada através do financiamento indireto pelas 

desonerações fiscais e direto através dos subsídios fornecidos pelo Estado. 

  Assim, pudemos observar que mais uma vez a política pública de saúde não foi 

posta enquanto prioridade pela gestão governamental, conforme analisamos ao longo 

deste trabalho. Assim, podemos concluir enquanto saldo geral do governo Lula, que o 

                                                

26 Informações extraídas do Plano de Governo (2007-2010) do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Disponível em: < https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_governo.pdf>. Acesso em 14 mai. 

2020 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_governo.pdf


55 

 

setor privado se ampliou em detrimento do setor público, principalmente através do 

crescimento exponencial dos planos e de seguros privados.  

O governo Dilma (2011-2016), conforme sinalizam Machado et. al (2017), foi 

marcado por um contexto menos favorável que o da gestão anterior. Este contexto indicou 

uma forte instabilidade econômica, devido aos efeitos da crise de 2008, e política, a partir 

dos processos desencadeados pelas polêmicas que envolveram o partido (PT) na gestão 

Lula. A presidenta manteve algumas medidas de continuidade propostas pelo governo 

anterior e visou adotar algumas políticas anticíclicas, através da intervenção Estatal, nos 

dois primeiros anos de mandato.   

 Importante mencionar a Emenda Constitucional 29, aprovada em 2000, no 

governo FHC, só foi regulamentada através da Lei Complementar nº141 de 2012, a qual 

dispõe, dentre as suas atribuições, indicar os “valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 

públicos de saúde” (BRASIL, 2011). A referida lei representa um avanço no que tange, 

principalmente, as definições acerca das ações e serviços públicos de saúde, além de 

indicar algumas diretrizes. 

 No ano seguinte, em contraposição à medida adotada através da lei considerada 

enquanto um avanço para permitir alguma estabilidade ao sistema público de saúde, 

tramitou a PEC 358/2013, responsável por trazer uma nova base de cálculos e que 

representaria um retrocesso para o financiamento do Sistema Único de Saúde. Deste 

modo, apesar das mobilizações sociais contrárias à proposta, esta foi convertida na 

Emenda Constitucional nº86 em 2015. A pressão para a execução deste processo por parte 

da elite burguesa evidencia uma das consequências da tentativa de rompimento com o 

pacto conservador estabelecido pelo governo Lula em 2003 (BASTOS, 2017).  

    Neste mesmo contexto, o Projeto de Lei Popular (PLP 321/2013), cuja proposta 

era “originária da luta das entidades e movimentos sociais que integram o Movimento 

Saúde+10”, previa a aplicação igual ou superior a 10% das receitas correntes brutas do 

país nas ações e serviços públicos de saúde, mas, apesar disso, foi descartada (SÁ et. al, 

2015 p. 146). Este descarte demonstra, mais uma vez, a falta de centralidade da defesa da 

política pública de saúde no governo, assim como nas gestões anteriores, conforme 

observamos no discorrer deste trabalho.   

 Com relação à gestão da política de saúde, é importante salientar que o Ministério 

da Saúde passou por três mudanças de gestores no governo Dilma, o que propiciou 
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diferentes abordagens na direção e execução desta política pública. Inicialmente, 

comandado por Alexandre Padilha, médico e filiado ao partido. Durante os três anos em 

que comandou a gestão do Ministério, Padilha realizou um estudo para compreender as 

maiores dificuldades para a manutenção do SUS e deste modo, criou alguns problemas 

visando resolver a questão da insuficiência de recursos humanos para atender às 

demandas dos usuários e das usuárias do sistema.  

 A gestão do então ministro foi responsável por garantir alguns marcos importantes 

para o sistema público de saúde, tais como: o ressarcimento do sistema privado de saúde 

para o SUS, a aprovação da Emenda Constitucional 29, mudança no financiamento do 

Programa Saúde da Família27, além de implementar um conjunto de políticas 

responsáveis por garantir um maior percentual para o financiamento da saúde pública. 

 A partir do ano de 2014, em contradição ao projeto de governo e às medidas 

adotadas nos primeiros anos de mandato, o governo passou a orientar a política 

econômica, adotando uma perspectiva de ajuste fiscal, materializada através da adoção 

de medidas impostas pelos mecanismos financeiros internacionais. Deste modo, torna-se 

imprescindível salientar, conforme buscamos evidenciar no decorrer deste trabalho, a 

incompatibilidade entre a política econômica com foco no ajuste fiscal e a manutenção 

das políticas públicas.  

 A nova orientação do Estado estava vinculada principalmente à tentativa de 

retomar o apoio no Congresso Nacional, através da realização de coalizões políticas, 

tendo em vista o processo de crise política neste período.  Deste modo, a política 

econômica executada relaciona-se a um processo de contenção dos gastos públicos para 

as áreas das políticas públicas, sobretudo, a da saúde. Nesta direção,   

O governo Dilma realizou um programa buscando o crescimento econômico e 

o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, com alguma transferência de 

renda, sem romper com os limites impostos pelo modelo econômico neoliberal, 

o chamado neodesenvolvimentismo (REIS e PAIM; 2018, p. 103) 

 

 Essa concepção passou a ser adotada em maior escala, de acordo com Machado 

et. al (2017, p.147) com a “substituição de Ministro da Fazenda de perfil 

desenvolvimentista por um de perfil tecnocrático e associado ao sistema financeiro”. 

Deste modo, o ministro da Saúde, neste período, Arthur Chioro, médico sanitarista, 

defendeu a abertura do Sistema Único de Saúde ao capital estrangeiro, através da 

tramitação da Medida Provisória 656.  

                                                

27 O Programa Saúde da Família foi implantado no Brasil em 1994 e possui enquanto um dos seus objetivos 

principais a prestação de um atendimento integral nas unidades básicas municipais.  
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 A referida medida provisória, enviada ao Congresso Nacional pelo governo 

Dilma, transformada no Projeto de Lei nº18/2014 e posteriormente na Lei nº 13097/2015, 

prevê, dentre outros assuntos, a abertura do capital estrangeiro na oferta de serviços de 

saúde.  Este processo de abertura realizou-se a partir da alteração da Lei nº8080/1990, a 

qual, conforme discutimos preliminarmente neste trabalho, foi regulamentada com 

inúmeros vetos. Este contexto, a partir da aprovação da lei que permite a abertura do SUS 

para a inciativa internacional, aprofunda a dificuldade no processo de universalização e 

manutenção da política pública. 

 O gasto público direcionado à saúde continuou sendo considerado insuficiente 

para garantir a plena manutenção do SUS, distanciando-se do caráter de universalidade 

reconhecido através da Carta Magna de 1988. Um estudo realizado por Santos e Soares 

(2014, p. 22) evidencia que o “gasto público com saúde no Brasil, no ano de 2011, 

representou 45,7% do total dos recursos gastos, enquanto o setor privado representou 

54,3% do total”. A contenção de gastos para o setor público de saúde reafirma a 

perspectiva do ideário neoliberal que prevê a precarização dos serviços públicos e que 

garante maiores incentivos ao setor privado. Deste modo,  

Esse nível dos gastos públicos com saúde, bem menos expressivo que o 

recomendável para um sistema de caráter universal, é também reflexo da opção 

do Governo Dilma por políticas sociais mais focadas, de menor custo, aliadas 

à implementação de leis e mecanismos de incentivo que visam reduzir a 

atuação do Estado e ampliar a participação da iniciativa privada. (GENTIL e 

HERMANN, 2017, p. 805) 

 

 A ampliação do mercado dos planos de saúde, neste período, tornou-se bastante 

expressiva devido aos incentivos fiscais do governo. Um desses incentivos pode ser 

exemplificado através do Projeto de Emenda Constitucional (PEC 451/2014), proposto 

pelo deputado à época, Eduardo Cunha, e previa a obrigatoriedade da concessão de plano 

de saúde para todos os trabalhadores urbanos e rurais, por parte do empregador. A 

proposta evidencia a segmentação e fragmentação do sistema público de saúde, 

contraditório às conquistas estabelecidas a partir da construção do Sistema Único de 

Saúde.   

 Apesar do estabelecimento de algumas medidas consideradas compatíveis com o 

ideário neoliberal na área da saúde, é imprescindível levar em consideração que o governo 

foi responsável por provocar uma ameaça ao poder estrutural do capital financeiro no 

país, principalmente a partir do processo de adoção de políticas anticíclicas nos primeiros 

anos de mandato e pela falta de adesão à agenda das reformas neoliberais mais amplas, 

postura que perdurou até o último ano do primeiro governo.  
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 No segundo mandato da presidenta Dilma, houve um aprofundamento da crise 

política e a consequente perda de apoio popular, devido, principalmente à articulação 

entre a grande mídia com uma parcela burguesa da sociedade. Em 2015, marcando o 

referido mandato, eclodiram no país uma série de manifestações contrárias ao governo. 

Nesta perspectiva, 

O alvo por excelência da crítica da direita neoliberal é o Partido dos 

Trabalhadores, recorrendo a argumentos técnicos a partir dos quais constrói 

acusações, de ordem moral, política e ideológica, distorcendo o fato de que a 

crise econômica é mundial e não consequência das políticas e programas 

sociais, voltados para o atendimento de necessidades elementares dos 

segmentos pauperizados. (MUSTAFÁ et. al, 2018, p. 421) 

 

 Neste contexto, a nomeação de Marcelo Castro para o cargo de Ministro da Saúde, 

foi uma das medidas adotadas pelo governo na tentativa de reestabelecimento de apoio 

político. Porém, apesar das tentativas de reorientação do governo, estes processos 

culminaram no golpe em 2016, depondo do cargo a presidenta eleita a partir da 

justificativa de realização de crimes administrativos, conhecidas enquanto pedaladas 

fiscais. Conforme afirmam Mustafá et. al (2018, p.) “por ter, em momentos de 

emergência, feito movimentações internas no governo para não retardar benefícios de 

programas sociais, e foi conduzida ao impeachment”.  

 Este processo foi primordial para que o projeto neoliberal no país fosse 

implementado sem barreiras, levando em consideração que após o golpe, uma das 

primeiras medidas do presidente i(legítimo) Temer, foi o sancionamento da PEC 241, 

comandada pelo então Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Essa PEC é responsável 

por realizar o congelamento de gastos públicos a partir de um novo regime fiscal pelo 

prazo de vinte anos, destinado, principalmente, à saúde pública e da educação. 

 A partir da saga neoliberal potencializada através do golpe de 2016 contra a 

presidenta Dilma, é importante ressaltar ainda que a partir deste ano, a ideologia 

neoliberal passou a se aprofundar nos últimos governos, passando a ser implementado 

com o mínimo de barreiras, tendo em vista as escolhas políticas realizadas a partir deste 

momento e dos inúmeros impactos sentidos pela população usuária das políticas públicas.    

Importante frisar que este contexto, fomentado pelo discurso de que a adoção de 

medidas de austeridade são estritamente necessárias para contribuir com o processo de 

“recuperação econômica” do país, além de aprofundar as desigualdades existentes, de 

acordo com Laval e Dardot (2019) indicam que a partir da ascensão de Trump nos Estados 

Unidos em 2016 e de Bolsonaro no Brasil em 2018, temos o início de uma nova fase do 

neoliberalismo, marcada também pelas “tendências nacionalistas, autoritárias e 
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xenófobas até o ponto de assumir a referência ao fascismo, como no caso de Matteo 

Salvini, ou à ditadura militar, como Bolsonaro”28.  

 Deste modo, a partir da análise do neoliberalismo clássico que compreende as 

décadas analisadas no referente estudo, espera-se que, apesar do atual momento não ser 

objeto deste trabalho, tenhamos contribuído com as reflexões necessárias sobre o 

momento histórico exposto, levando em consideração a reflexão trazida acerca da gênese 

do processo de incorporação do neoliberalismo na política pública de saúde em alguns 

países do capitalismo central e periférico, como é o caso do Brasil. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Ao longo do trabalho, pudemos compreender as singularidades da inserção do 

neoliberalismo na dinâmica econômica e política de alguns países do capitalismo central 

e periférico. Apesar dos desdobramentos da inserção deste ideário neoliberal 

apresentarem um pacote de medidas similares, foi possível analisar que esse foi 

incorporado pelos países de diferentes maneiras. As consequências disso estão 

diretamente associadas aos inúmeros cortes e às contrarreformas realizadas a partir da 

justificativa da necessidade de os Estados realizarem um contingenciamento de gastos 

para a saída de uma “crise”. 

 O contexto de austeridade seletiva, tendo em vista que atinge, sobretudo, a classe 

trabalhadora, prevê consequências para esta que representa a maior parte da população. 

Essa conjuntura não apresenta outras alternativas que possam vir a ameaçar a supremacia 

dos grandes grupos representantes do capital.  Esses cortes, somados à propagação de 

discursos de que de que todos/as estão submetidos/as aos mesmos efeitos das crises, 

reafirmam a falta de compromisso do Estado brasileiro com as políticas públicas, tendo 

em vista que estudos demonstram que nos momentos de crise, políticas anticíclicas são 

ainda mais necessárias para garantir a proteção social aos cidadãos/ãs. 

 Observamos ainda que incorporação deste ideário está presente na forma de 

manutenção do Estado, ou seja, na maneira como o Estado cria mecanismos de proteção 

social ou transfere esta responsabilidade para outros setores da sociedade. Esse fator, 

                                                

28 Informação disponível em <https://outraspalavras.net/outrasmidias/dardot-e-laval-a-nova-fase-do-

neoliberalismo/>. Acesso em 03 dez. 2020. 
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somado à hegemonia burguesa que atua diretamente na defesa de seus interesses, aliados 

aos interesses do capital financeiro, representam impactos diretos para a manutenção das 

políticas públicas, incluindo a política pública de saúde, materializada através do Sistema 

Único de Saúde (SUS), na década de 1990.  

  Embora o processo de mobilização realizado através do Movimento de Reforma 

Sanitária tenha trazido um dos maiores avanços na história do país que culminou com a 

criação do SUS, o subfinanciamento do sistema se perpetuou nos diferentes governos 

analisados ao longo deste estudo. Deste modo, foi possível compreender a ausência 

gradativa do Estado e em contrapartida, o incentivo fornecido ao setor privado de saúde, 

através de desonerações fiscais e subsídios diretos.  

 As políticas públicas, alvos de inúmeros ataques pela ideologia neoliberal, a qual 

exalta a austeridade como forma de superação de crises, conta ainda com o apoio massivo 

da grande mídia brasileira. Observamos, através do estudo, que a política pública de 

saúde, foco desta análise, vem sofrendo com os inúmeros cortes ao longo dos anos, o que 

indica que essa perspectiva faz parte de um projeto que visa aniquilar o Sistema Único de 

Saúde (SUS), contando, principalmente, com o consenso popular de que o sistema é 

insuficiente. Assim, pudemos perceber que essa intenção está orientada pela ampliação 

da iniciativa privada, em detrimento do sistema público consolidado. 

 Apesar da saúde privada ser apresentada enquanto complementar na Lei 

nº8.080/1990, responsável pela regulamentação do SUS, o que foi exposto através do 

estudo indica as tentativas de governantes de subverter esta tendência, a partir do 

incentivo à ampliação do setor privado, passando a saúde a ser compreendida enquanto 

mais uma forma do sistema capitalista de converter a saúde em lucro. 

 Nesta direção, pudemos refletir acerca da política pública de saúde nos diferentes 

momentos históricos expressos através das referidas gestões governamentais. O estudo 

apontou que apesar das iniciativas dos presidentes Collor (1990-1992) e Itamar (1992-

1994), conforme sinaliza Behring (2003), a contrarreforma se estruturou no Brasil a partir 

de 1995 com a reorganização da administração federal materializada a partir do Plano 

Diretor de Reforma do Estado (PDRE) proposto no governo FHC (1995-2003).  

 Durante o governo do então presidente FHC, a partir da Lei 9.656/1998, tivemos 

no país a regularização dos planos de saúde privados, o que contribuiu para a ampliação 

da oferta de serviços privados e em contrapartida, o Sistema Único de Saúde (SUS), não 

contava com uma base sólida de financiamento para promover a garantia da sua 

manutenção. 
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 Posteriormente, no governo Lula, observamos que apesar do plano de governo 

proposto, o discurso voltado para a saúde se apresentou de maneira muito tímida. 

Percebemos que através da mudança da cúpula econômica do governo em 2006, foi 

possível promover alguns avanços no que tange, principalmente, o processo de 

participação social na política pública de saúde.  

 Cabe ressaltar ainda que um dos problemas enfrentados pelo SUS desde o 

momento de sua materialização está vinculado à falta de definição sobre as ações e 

serviços de saúde. Esse processo, associado a falta de financiamento, durante muitos anos 

não permitiram a ampliação necessária para contemplar os cidadãos/ãs brasileiros/as. 

Dito isso, é importante inferir que a definição desses serviços foi realizada apenas em 

2012, através da regulamentação da EC 29, no então governo da presidenta Dilma 

Rousseff, mais de vinte anos após a criação do sistema.   

 Pudemos compreender com o referido estudo que o tratamento destinado à 

política pública de saúde pelos governos analisados, dado suas distinções politicas bem 

demarcadas, nunca obteve um caráter de centralidade. Notamos ainda que os avanços no 

SUS foram materializados através dos intensos processos de mobilizações sociais em 

defesa da saúde pública e que contou com as condições favoráveis em determinados 

momentos históricos e políticos para que fossem concretizados.  

 Cabe refletirmos ainda, a incompatibilidade da política econômica voltada para o 

contexto de ajustes fiscais a partir do ideário neoliberal, com a manutenção e ampliação 

da política pública de saúde, tendo em vista que a falta de reconhecimento por parte dos 

apoiadores da perspectiva neoliberal acerca das políticas públicas enquanto direito dos 

cidadãos e dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. 

 É imprescindível afirmarmos que diante da impossibilidade dos governos 

vinculados ao ideário neoliberal de realizarem o desmantelamento total das políticas 

públicas, criam-se estratégias de reorientação do Estado para promover o processo de 

reestruturação das mesmas. Os efeitos deste processo estão diretamente associados com 

a degradação das condições de vida e saúde da classe trabalhadora, em contrapartida, 

neste mesmo contexto se impera a manutenção da extração das altas taxas de lucros pelos 

representantes do grande capital.  

Ao pensarmos na relevância deste tema para o Serviço Social, é possível 

compreender que os desdobramentos deste processo nas políticas públicas, a qual os/as 

profissionais estão inseridos/as, incidem no processo de precarização do trabalho 

profissional, além de aprofundar as inúmeras barreiras para a promoção dos princípios e 
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diretrizes do SUS. Notamos ainda a importância das Diretrizes Curriculares para o curso 

de Serviço Social da ABEPSS (1999)29, tendo em vista, dentre elas, o comprometimento 

com o exercício do pluralismo e da presença da interdisciplinaridade no projeto de 

formação profissional. Nesta direção, torna-se necessário sinalizar a importância da 

compreensão por parte de estudantes e profissionais sobre aspectos políticos e 

econômicos que incidem diretamente nos espaços ocupacionais de assistentes sociais. 

É indispensável nos apropriarmos deste tema para que possamos buscar 

alternativas para promover o fortalecimento da população usuária dos serviços públicos, 

a partir de uma prática profissional anti-hegemônica. Além disso, enquanto cidadãos/ãs 

brasileiros/as, o acesso a essas informações é fundamental para que possamos nos 

fortalecer enquanto classe trabalhadora e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, 

conforme previsto no Projeto Ético-Político do Serviço Social.  

Deste modo, apesar das estratégias supracitadas adotadas pelos meios de 

comunicação e pelos diversos setores da sociedade na perspectiva da construção do 

consentimento à implementação do ideário neoliberal, Netto (2012 p.92) sinaliza que “é 

o conjunto das lutas que a tenham como escopo que pode bloquear e reverter a dinâmica 

que hoje compele o movimento do capital a rumar pela barbárie”. Assim, a resistência 

das massas no país representa a luta e a mobilização para defesa e a manutenção dos 

direitos conquistados, tendo em vista que nenhuma das modificações propostas pelo 

neoliberalismo representaram melhorias nas condições de vida da classe trabalhadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

29 Disponível em <http://www.cfess.org.br/arquivos/legislacao_diretrizes.pdf>. Acesso em 03 dez. 2020 
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