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RESUMO 

 

 

O presente estudo propõe uma reflexão crítica sobre a judicialização da saúde crescente nos 

últimos anos e que, enquanto uma estratégia para a garantia do direito a saúde, tem se tornado 

uma alternativa encontrada pelo assistente social como resposta a algumas das demandas que 

lhes são apresentadas. Partimos da referência jurídica do direito à saúde inscrito no texto 

Constitucional de 1998 que o considera um direito fundamental social, dever do Estado, 

responsável por assegurar a todos os cidadãos, independente de sua condição social, o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde. No entanto, o que se observa desde a 

garantia legal do direito à saúde e da criação do Sistema Único de Saúde, fruto da luta do 

movimento da Reforma Sanitária, é a dificuldade de materialização de um sistema de saúde que 

de fato atenda ao texto positivado. No contexto atual, marcado pela disseminação das ideias 

neoliberais, o desrespeito aos direitos sociais, dentre eles o direito a saúde, é ainda mais intenso, 

resultando em um número crescente de processos judiciais na tentativa de conseguir acesso às 

demandas de saúde. Considerando que o Poder Judiciário representa um dos três poderes do 

Estado e que, o direito à saúde deveria ser materializado através de políticas sociais públicas, 

inicialmente foram feitas algumas reflexões sobre a relação Estado, sociedade civil e políticas 

sociais, buscando apontar elementos que expliquem o processo de judicialização que vem 

ganhando força nos últimos anos. Com objetivo de analisar a judicialização da saúde e sua 

incidência no trabalho do assistente social, foi realizada pesquisa no Hospital Universitário 

Antônio Pedro, localizado no município de Niterói-RJ, que apontou alguns elementos que 

permitem pensar nos desafios para o exercício profissional frente à judicialização. Diante de 

exposto, a judicialização da saúde enquanto uma estratégia de garantia do direito a saúde 

utilizada cada vez mais, precisa ser objeto de análise crítica dos usuários do SUS e dos 

profissionais que compõem a equipe multiprofissional em saúde, dentre eles o assistente social. 

 

Palavras-chave: Estado, Judicialização, Saúde, Assistente Social 
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ABSTRACT 

 

This study proposes a critical reflection about the health judicialization who is growing for the 

past few years and that, as a strategy to secure the right to health, has been used by social 

workers as an answer to some demands that they face off.It starts from the juridical reference 

to the right to health written in the constitutional paper from 1998 that considers it a basic social 

right, a duty from state, as the responsible to secure it to all society, no matter what is the social 

condition, the total and equal access to all health programs.However, what is observed, from 

the legal warranty to the right to health and the beginning of Health Unic System, as a result 

from the fight of the movement of Sanitary Refurbish, is the difficult to build a health system 

that really meets the positive text.In the current context, tagged by the spread of neoliberal 

ideas, the disrespect to the social rights, between them the right to health, is even more intense, 

resulting in a enhance to the sues numbers attempting to get an access to the health 

demands.Considering the Judicial Power is one of the three state powers and that, the right to 

health should be materialized trough public social politics, in the beginning reflections have 

been made about the relationship between the state, civil society and social politics, trying to 

show the elements that can explain the judicialization process that grows for the last few 

years.Focusing in analyzing the health judicialization and its incidence on the daily active of 

social workers, a research was carried out on Antonio Pedro University Hospital, located in 

Niteroi, Rio de Janeiro State, Brazil, and it showed some elements that could reveal the 

challenges that professionals face in front of judicialization.Against the foregoing, the 

judicialization of health as a strategy to secure access to the right to health, used more day by 

day, should be a matter of critical analyses for the SUS users and the professionals who make 

up the multitask team, among them the social worker. 

 

 

 

Keywords: State, Judiciary, Health, Social Worker 
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INTRODUÇÃO 

 

A judicialização da saúde e os desafios para o trabalho do assistente social frente à este 

processo é o objeto de estudo que sustenta este trabalho, resultado de questionamentos e 

reflexões sobre o acesso à justiça para a efetivação do direito à saúde que, a partir da 

Constituição Federal de 1988 tornou-se um direito de todos e um dever a ser assegurado pelo 

Estado, por meio de políticas públicas que objetivem reduzir doenças e agravos, propiciando o 

acesso universal e igualitário  à ações e serviços de saúde, visando à promoção, proteção e 

recuperação da saúde de todos, independente de sua condição social (BRASIL,1988) 

O objeto abordado deriva de inquietações que surgiram na minha experiência como 

assistente social há nove anos trabalhando na área da saúde e, atualmente, no Hospital 

Universitário Antônio Pedro, localizado no município de Niterói-RJ e vinculado a Universidade 

Federal Fluminense. No dia a dia do exercício profissional é possível identificar uma demanda 

crescente por orientações e encaminhamentos para órgãos jurídicos na perspectiva de garantia 

de medicamentos, equipamentos e insumos indispensáveis ao tratamento e que, em flagrante 

desrespeito ao direito à saúde, não estão disponíveis na rede de atendimento. 

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei nº 8.080 de 1990, 

foi resultado de um longo processo de lutas sociais iniciado nos anos de 1980 com participação 

de diferentes autores que formaram um movimento de Reforma Sanitária. O SUS, portanto 

representou uma conquista desse movimento, expressando  um significativo avanço na garantia 

do direito à saúde no Brasil. Seus dispositivos tiveram como horizonte o respeito a dignidade 

da pessoa humana, relacionando a saúde aos determinantes e condicionantes sociais. 

Contudo, nos anos de 1990, presenciou-se no Brasil o advento da política neoliberal, 

vinculada a um projeto de mercado privatista que defende a redução do Estado no campo das 

políticas sociais o que resultou na saúde, em um desmonte nas propostas elaboradas pelo 

Constituição Federal e pelo SUS. Com o projeto neoliberal, as políticas sociais passaram a ter 

um financiamento regressivo e aquém das necessidades, tornando-se focalizadas, fragmentadas 

e seletivas o que culminou na escassez da oferta de serviços e um crescente índice de demanda 

reprimida. 

Dessa forma, este redirecionamento do Estado que passa a atender de forma mais intensa 

aos interesses do capital em detrimento aos direitos sociais conquistados na Constituição de 

1988, dentre eles o direito a proteção da saúde, tem feito com que, o judiciário e os órgãos 

jurídicos, enquanto instâncias do Estado na prevalência da “letra viva” da lei ganhem 
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relevância, estando cada dia mais presente na sociedade, principalmente no contexto da garantia 

de direitos. No campo da saúde, a ausência de uma política que garanta a universalidade e a 

integralidade dos serviços, tem levado a população usuária que não encontra respostas as suas 

demandas, a procurar a justiça em busca de atendimento as suas necessidades, promovendo 

assim, a judicialização da saúde. 

O contexto histórico e econômico em que o SUS foi implementado implica limitações 

de execução de serviços de saúde, ou seja, as influências das orientações de organismos 

financeiros internacionais, em consonância com os interesses do capital, refletem na 

mercantilização da política de saúde, tornando esta política fragmentada e restrita, e por isso os 

usuários do SUS, muitas vezes, têm que recorrer ao Poder Judiciário, para terem garantido o 

seu direito ao acesso dos serviços de saúde. (LIMA E SILVA, 2015, p. 159) 

Nos últimos anos, a judicialização da política vem ganhando força e o Judiciário passou 

a assumir responsabilidades que originariamente seriam dos Poderes Legislativo e Executivo. 

Na saúde, o sucateamento do SUS tem resultado em dificuldades para o acesso as serviços, 

fazendo com que o direito que deveria ser de todos, se limite a parcela mais empobrecida da 

população, aquela que não pode pagar pelo atendimento no setor privado. 

A busca pela via judicial para a efetividade do direito à saúde tem sido uma demanda 

crescente no dia a dia do assistente social e muitas vezes a única alternativa de encaminhamento 

encontrada pelo profissional e visualizada pelo usuário diante da escassez de recursos da rede 

de atendimento e a constante precarização dos serviços de saúde. 

Segundo Lima e Silva (2015), o termo judicialização da saúde vem sendo usado para 

expressar a crescente demanda judicial relacionada à política de saúde e a tomada de decisão 

na assistência à saúde, que tem como base jurídica o art. 5º, inciso XXXV da Constituição de 

1988: “ a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Diante da ausência de uma política de saúde capaz de garantir o que está previsto em 

lei,  a alternativa encontrada por muitos é a judicialização de suas demandas através de 

processos individuais. Esse movimento acaba por gerar uma tensão entre o direito coletivo e o 

direito individual, na medida em que, com uma sentença favorável, o desrespeito ao direito à 

saúde de um indivíduo é atenuado, mas isso não se estende a todos e, em longo prazo, pode se 

tornar um instrumento de focalização das políticas sociais, desresponsabilizando os demais 

poderes pelo cumprimento de seus deveres, prejudicando a qualidade dos serviços e 

pressionando o gestor da saúde a tomar providências apenas para quem ingressar na justiça, 

eximindo-se de mudanças e investimentos necessários. 
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 Sendo assim, nos questionamos: em que medida o direito assegura a Justiça? A equidade 

no acesso? A universalidade do atendimento como princípio do SUS? Com fundamento no 

pensamento de Marx entendemos o direito enquanto síntese de um processo dialético de 

conflito de interesses entre as classes sociais denominado luta de classes, portanto ele nasce 

com a sociedade burguesa e é utilizado pela classe dominante a seu favor (MARX, 1986). Dessa 

forma é um idealismo acreditar que na sociedade capitalista a existência pura e simples de 

políticas públicas garanta o direito. Outra questão, baseando-se nesta mesma perspectiva é a 

análise de que tais políticas também se expressam como mecanismo de reprodução da força de 

trabalho, portanto seu caráter contraditório, pois ainda que incorpore determinadas demandas 

da classe trabalhadora, se constitui como ferramenta estatal para manutenção da força de 

trabalho. 

 O Serviço Social ao longo de sua trajetória profissional sempre atuou no campo das 

políticas sociais, impulsionando suas ações para a defesa e ampliação dos direitos. Portanto, a 

discussão da judicialização da política e, de maneira mais específica, da judicialização da saúde 

é fundamental para o trabalho do assistente social nessa área, uma vez que, diante do processo 

de precarização dos serviços de saúde, os direitos dos usuários atendidos são desrespeitados e 

os assistentes sociais são chamados a fazer frente a este processo. Tendo como referência 

ideopolítica o projeto hegemônico da profissão e os princípios da Reforma Sanitária, a 

intervenção do assistente social deve se direcionar a favor da classe trabalhadora e na defesa de 

um sistema de saúde público, gratuito e de qualidade. 

 Como assistente social do Hospital Universitário Antônio Pedro, pude acompanhar 

usuários que dependiam de suporte de insumos e/ou equipamentos1, de exames complementares 

e até mesmo de marcação de consultas. Apesar da tentativa de acionar o Estado através das 

Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde são comuns as negativas2 de acesso a tais recursos. 

Diante da ausência estatal e da violação do direito à saúde, os usuários recorrem aos órgãos 

jurídicos em busca de proteção e dessa forma tentam garantir o tratamento necessário. Todavia 

verificávamos que em alguns casos, mesmo com uma sentença favorável ao usuário, a ordem 

judicial não é cumprida ou sua execução é feita por um período menor do que o estipulado. 

 Esse tipo de situação reforçou em mim questionamentos em relação ao significado da 

judicialização da saúde e até que ponto ela facilita o direito ou limita uma política pública? 

                                                 
1 Quando falamos em insumos estamos nos referindo: a medicações, leite especial, bótons para gastrostomia, 

suplementos. Equipamentos nos referimos à: camas hospitalares, colchões especiais, home-care, bala de oxigênio, 

cadeira de rodas e de banho. 
2 Ressaltamos que essas conclusões preliminares partem da nossa observação do cotidiano profissional e não de 

dados de pesquisa. 
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Além disso, qual o papel do assistente social nesse processo? O profissional que utiliza esse 

caminho como resposta as demandas apresentadas está atuando a favor do interesse capitalista 

ou ao lado da classe trabalhadora? 

 Essas questões foram motivadoras do estudo desenvolvido nesse trabalho, evidenciando 

o trabalho do assistente social na saúde e os limites e possibilidades da garantia do direito à 

saúde pela via judicial. Foi realizada pesquisa documental no Hospital Universitário Antônio 

Pedro, local de minha atuação profissional, conforme já dito anteriormente, o que facilitou o 

acesso a algumas informações. 

 Como forma de desenvolver esta dissertação a organizamos em três capítulos, sendo o 

primeiro destinado a discussão do Estado, da sociedade e civil e das políticas públicas que, em 

nosso entendimento são elementos fundamentais para compreender a judicialização da saúde e 

as implicações no trabalho do assistente social. 

Entendemos que para a realização desse estudo torna-se necessário um breve resgate 

conceitual a cerca do Estado e da sociedade civil, bem como a compreensão de sua formação 

sócio-histórica no processo de construção da sociedade brasileira, buscando a articulação com 

o debate das políticas sociais tanto no cenário internacional, quanto na conjuntura brasileira.  

Ao analisar a origem do Estado moderno recorremos aos autores clássicos como 

Hobbes, Locke e Rousseau, apreendendo suas concepções teóricas, uma vez que, tais 

concepções contribuíram para a construção do conhecimento a cerca da formação de Estado 

que temos nos dias atuais. Tendo como fundamento teórico a teoria marxista, em especial o 

pensamento de Gramsci, entendemos que é a partir da relação diálética entre Estado e sociedade 

civil que encontramos elementos para analisar o surgimento das políticas sociais dentro do 

modo de produção capitalista, fruto da contradição existente entre o tensionamento da classe 

trabalhadora com a classe dominante. 

Tomando como referência o método crítico-dialético, as políticas sociais não podem ser 

analisadas como um fato social isolado e sim como expressão contraditória da realidade da 

sociedade capitalista, na unidade dialética do fenômeno e da essência. Sua origem está 

relacionada às expressões da questão social e possuem as dimensões histórica, econômica, 

política e cultural que estão articuladas. 

É com base nesse debate que iremos analisar a conjuntura atual da política de saúde no 

Brasil, seus avanços legais com a Constituição Federal de 1988, a criação do SUS e o desmonte 
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que vem sofrendo ao longo dos últimos anos com o projeto neoliberal se contrapondo ao projeto 

da Reforma Sanitária 

Após trilhado esse percurso teórico, o segundo capítulo foi destinado ao debate da 

judicialização da saúde no Brasil e para tanto consideramos importante apreender a origem da 

judicialização da política no Brasil enquanto fruto da expansão das funções do Poder Judiciário 

no campo da garantia dos direitos sociais, assumindo o papel de mediador das relações entre as 

políticas sociais e a sociedade. 

Acreditamos que outro aspecto relevante para a compreensão da judicialização da saúde, 

é o debate sobre o direito à saúde positivado na Constituição de 1988 e o direito à saúde 

materializado desde então, pois o processo de refuncionalização do SUS iniciado desde o seu 

surgimento e aprofundado na conjuntura atual, tem sido responsável pela fragmentação e 

focalização dos serviços de saúde, restringindo a acesso ao sistema e contribuindo para o 

crescimento da judicialização. 

Historicamente a saúde tem sido apontada como a área que mais absorve assistentes 

sociais, logo a judicialização da saúde enquanto um fenômeno que atravessa o trabalho dos 

profissionais dessa área vai trazer desafios e possibilidades para o trabalho do assistente social. 

Visando identificar elementos que nos permitissem compreender como tem sido a relação entre 

o trabalho do assistente social e a judicialização da saúde, realizamos uma pesquisa 

quantiqualitativa nos relatórios sociais elaborados pelo Serviço Social do Hospital Universitário 

Antônio Pedro no ano de 2016. 

 O referencial teórico utilizado em nosso estudo está apoiado no pensamento crítico-

dialético, procurando resgatar o sujeito enquanto um ser histórico, levando em consideração a 

dinamicidade da realidade social em seus processos de tensionamento. O conhecimento é um 

fato, tem uma concretude, depende da experiência, logo é histórico e a história não é linear, e 

sim um espiral irregular no qual os pontos se tocam o tempo todo. Segundo Lefébvre (1975) o 

conhecimento é social, processual e histórico. 

Portanto, antes de elevar-se a nível teórico, todo conhecimento começa pela realidade, 

pela experiência e pela prática. Sendo assim, o desafio proposto nesse último capítulo foi refletir 

o trabalho do Serviço Social na saúde considerando a crescente judicialização na área. 

Acreditamos que os dados obtidos em nossa pesquisa irão contribuir para o debate do exercício 

profissional na saúde, e possibilitar um olhar crítico sobre o processo de judicialização como 
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resposta para a garantia dos direito à saúde, muitas vezes utilizado como a única opção diante 

da falta de uma política de saúde efetiva. 

Esperamos que nosso estudo possibilite a reflexão sobre o papel do assistente social no 

contexto de investidas do capital contra os direitos sociais, tendo como consequência o 

desmonte das políticas sociais. Assumir o compromisso com a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária significa defender os interesses da classe trabalhadora e, enquanto não 

for possível superar a ordem vigente, no que tange a política de saúde, precisamos defender 

ações mais efetivas, com caráter coletivo e não tão judicializadas. A saúde precisa voltar a ser 

pensada como um direito de todos, universal, integral e de dever do Estado. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E POLÍTICAS SOCIAIS: BREVES 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

O presente capítulo busca realizar um resgate conceitual do Estado, da sociedade civil 

e das políticas sociais nos marcos do modo de produção capitalista3, com intuito de apreender 

a origem desses elementos e seu processo de formação sócio-histórico. Acreditamos que esse 

debate é importante para o entendimento do fenômeno da judicialização no campo da saúde, 

visto que é no âmbito do Poder Judiciário, um dos três poderes do Estado, que tal fenômeno se 

processa sendo, portanto, na relação do Estado com a sociedade civil que tal fenômeno surge. 

Uma reflexão teórico-crítica sobre o Estado é imprescindível para o nosso estudo, pois 

precisamos compreender a dinâmica da sociedade capitalista e o papel do Estado enquanto 

mediador das relações dessa sociedade. Outro ponto importante de análise diz respeito às 

mudanças sofridas pelo capital e pelo desenvolvimento das forças produtivas ao longo dos anos 

que resultaram em reformas e reestruturações sem perder de vista o caráter de exploração da 

classe trabalhadora. 

Com base na tradição marxista e no pensamento de Gramsci, entendemos que o debate 

do Estado não está deslocado do debate da sociedade civil, uma vez que tais esferas estão unidas 

dialeticamente e é a partir dessa relação que podemos refletir sobre as políticas sociais enquanto 

resultado da contradição da luta de classes na sociedade capitalista. As políticas sociais surgem 

como conquista da luta da classe trabalhadora, mas também como estratégia da classe 

dominante para permanecer no poder, essa contradição é responsável pelas perdas e ganhos na 

área assim como pelo fenômeno da judicialização, que se constitui como objeto de estudo deste 

trabalho. 

Nesse sentido, buscamos analisar a política de saúde no cenário atual tendo como base 

a luta histórica do movimento sanitário que resultou na construção legal de um Sistema Único 

de Saúde (SUS) previsto na Constituição Federal de 1988 e na definição da saúde enquanto um 

                                                 
3Este capítulo traz referências conceituais sobre tais elementos de forma suscinta, considerando que são 

importantes para o desenvolvimento do nosso estudo. 
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direito social. Porém, a realidade tem mostrado que os princípios do SUS constitucional são 

cada vez mais desrespeitados e relativizados o que tem levado os seus usuários a buscar 

caminhos jurídicos para a efetivação do direito à saúde. 

Na conjuntura atual de reconfiguração do papel do Estado na esfera social onde os gastos 

são cada vez mais enxutos, acreditamos que cada vez mais o judiciário tem sido utilizado como 

instrumento de controle dos conflitos de classes, ocultando a exploração capitalista e 

enfraquecendo os movimentos coletivos da classe trabalhadora4. No campo das políticas 

sociais, entendemos que o judiciário passa a servir como instrumento de focalização das 

políticas, uma vez que, tomando como exemplo a área da saúde, o acesso a alguns serviços só 

é garantido após intervenção judicial5. Logo, não podemos conceber a judicialização da saúde 

como único ou o melhor caminho para a viabilização de direitos. 

Sendo assim iniciaremos o nosso estudo, examinando, ainda que de forma suscinta, os 

conceitos de Estado e  de sociedade civil para em seguida refletir sobre as particularidades da 

relação entre ambos os elementos no Brasil e o debate das políticas sociais. 

 

 

1.1 A origem do Estado Moderno e da sociedade civil: um resgate conceitual 

 

Este item tem como objetivo apresentar brevemente o processo de formação do Estado 

Moderno e o conceito de sociedade civil a partir das reflexões de alguns autores clássicos que 

construíram seu pensamento de acordo com seu tempo histórico. Entendemos que esse resgate 

conceitual é fundamental para compreender a origem conceitual do Estado, suas atuais 

configurações, sua relação com a sociedade civil e o desenvolvimento das políticas sociais, 

elementos centrais para a abordagem do tema judicialização da saúde. 

 As análises do Estado e da sociedade civil não tem origem na era moderna, os estudos 

sobre a formação do Estado, o exercício do poder e da soberania são resultado do pensamento 

de diferentes autores, alguns de correntes diversas e que, portanto, desenvolveram concepções 

diferenciadas sobre o assunto. Para a reflexão do Estado e sociedade civil proposta no presente 

trabalho buscamos dialogar com alguns dos autores clássicos: Hobbes, Locke, Rousseau, Marx 

e Gramsci, destacando os dois últimos pela relevância teórica-metodológica para o nosso 

estudo. 

                                                 
4 O direito no paradigma liberal-burguês é visto como um instrumento de controle social, objetivando resguardar 

os direitos individuais e resolver os conflitos inter-individuais, utilizando as leis para regular as relações sociais. 

Esse debate será realizado mais a frente neste capítulo. 
5 Com base na nossa atuação profissional no Hospital Universitário Antônio Pedro, verificamos que demandas por 

determinados medicamentos, leites especiais, home care, por exemplo, só são supridas via liminar judicial. 
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 Thomas Hobbes, teórico político, defensor da monarquia, pregava um governo 

centralizador. Contratualista, afirmava que a origem do Estado e da sociedade estava em um 

contrato, um pacto firmado por todos com regras de convívio social e subordinação política. 

Hobbes parte da existência de um estado de natureza, no qual cada indivíduo é livre para exercer 

a sua vontade, todos são iguais, logo cada indivíduo encontra no outro o obstáculo para exercer 

sua liberdade. Pelo fato dos homens serem iguais um não sabe o que o outro deseja, assim o 

mais razoável é o ataque, generalizando a guerra entre os homens. Não havendo um limite a 

liberdade humana vive-se um estado de guerra permanente6. (WEFFORT, 2006) 

 O direito de natureza na ideia hobbesiana seria a liberdade que cada homem possui de 

usar seu próprio poder da maneira que quiser para preservar sua própria natureza, assim é 

necessário uma lei da natureza enquanto um preceito ou regra geral estabelecido pela razão 

mediante o qual se proíbe os homens a fazerem tudo o que desejam, porém não basta o 

fundamento jurídico é preciso um Estado armado para forçar os homens ao respeito7. 

Para o referido autor, de nada adianta existir as leis, sem um Estado absoluto que as 

legitime por meio da espada. Não importa sobre qual regime o Estado absoluto estará vinculado 

(monarquia, aristocracia ou democracia), o que importa é o consentimento dos indivíduos à 

constituição da soberania, garantindo um poder absoluto. A verdadeira liberdade só é possível 

através dessa submissão dos homens ao poder do soberano. 

 Importante ressaltar que Hobbes defende a construção de um Estado absolutista mas não 

baseado em Deus e sim na fundamentação jurídica. Esse Estado será a base para a construção 

do Estado de Direito8.  

Assim, o Estado em Hobbes é soberano, detentor de todos os poderes, pois só dessa 

maneira ele é capaz de garantir a paz. A sociedade civil, para o autor, representa o oposto ao 

estado de natureza, uma forma contratual baseada na lei e em regras de condutas subordinada 

ao Estado. 

                                                 
6 [...] durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de manter a todos em respeito, eles 

se encontram naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os 

homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o 

qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida. (WEFFORT,2006, p.56) 
7 Nasce à ideia de Estado Moderno, representado pela transferência do poder irrestrito para um soberano, o Leviatã, 

o único capaz de proteger os indivíduos contra o mal e de dar esperança de viver bem e viver em harmonia. 

Segundo Hobbes, a sociedade nasce com o Estado, e como condição para ela existir o Estado precisa ser pleno, 

absoluto. Os homens espontaneamente decidem ingressar na sociedade, depositando o comando de suas ações a 

figura de um homem ou uma assembleia de homens. Nessa sociedade a liberdade não é irrestrita, nela se reflete, 

se decide, se compreende os meios para viver bem. (WEFFORT,2006) 
8O Estado de Direito, concebido pelo liberalismo, é aquele no qual todos estão submissos as leis promulgadas, 

dessa forma tanto os governantes, quanto os seus indivíduos estão submetidos ao direito. 
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 Contemporâneo a Hobbes, John Locke, teórico político defensor dos princípios do 

liberalismo expõe sua teoria liberal sobre Estado e sociedade civil também baseado nos direitos 

naturais e no contrato social, porém com concepções diferentes. 

 Locke um dos principais defensores dos direitos naturais, também parte do estado de 

natureza que pela mediação do contrato social, realiza a passagem para o estado civil. Esse 

estado de natureza era diferente do hobbesiano, pois era um estado de relativa paz, concórdia e 

harmonia. Nesse estado os homens já eram dotados de razão e desfrutavam da propriedade, 

logo, a propriedade é um direito natural, anterior à sociedade que não pode ser violado pelo 

Estado9. (WEFFORT, 2006) 

 Esse estado, contudo, não está isento de inconvenientes, como, por exemplo, a violação 

da propriedade e para evitar esses inconvenientes os homens se reúnem e estabelecem 

livremente entre si o contrato social que realiza a passagem para a sociedade política e civil. 

Em Hobbes o contrato social é um pacto de submissão, para Locke é um pacto de 

consentimento, pois os homens concordam livremente em formar a sociedade civil para 

preservar e consolidar ainda mais os direitos. 

 O autor não defende um Estado Absoluto, mas um Estado construído pelo 

consentimento onde o poder de punir é atribuído a uma autoridade comum. O Estado em Locke 

deve ser limitado e regulado pelos indivíduos que pactuam o contrato. O poder desse Estado 

seria exercido a partir da definição de normas jurídicas e da constituição dos poderes executivo, 

legislativo e federativo. Independente da sua forma, a finalidade do governo estabelecido é 

defender a propriedade privada. 

 Para o autor, o Estado tem a finalidade de preservar a integridade e os direitos naturais 

dos indivíduos, sobretudo a propriedade, através de subsídios legais e da força coercitiva, ou 

seja, o Estado é um corpo político, dotado de legitimidade e força para preservar a propriedade 

privada e proteger os indivíduos. A sociedade civil é constituída por meio do contrato social, 

onde os indivíduos estariam organizados, sujeitos a vontade da maioria e aptos para escolher a 

forma de governo. 

 Jean-Jacques Rousseau, retomou reflexões dos autores da escola do direito natural 

dentre eles Hobbes, porém não poupou críticas a nenhum deles o que o colocou no século XVIII 

entre aqueles que inovaram a forma de ser pensar a política principalmente ao propor o 

                                                 
9 No estado de natureza em Locke, os homens são constituídos de direitos naturais (propriedade, a vida, a liberdade 

e os bens), que não desaparecem no contrato social, mas são preservados enquanto garantia da liberdade, dentre 

os quais o mais importante é o direito a propriedade. 
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exercício da soberania pelo povo como condição primeira para a sua libertação. (WEFFORT, 

2006) 

 Com o contrato social os homens pretendem estabelecer um pacto legítimo “através do 

qual os indivíduos depois de terem perdido sua liberdade natural, ganhem, em troca, a sua 

liberdade civil”. (WEFFORT, 2006, p. 195) 

 A condição de igualdade é fundamental no processo de legitimação do pacto social. O 

corpo soberano que surge após o contrato é o único a determinar o funcionamento da máquina 

política, podendo determinar inclusive a forma de distribuição da propriedade.   

 Rousseau entende que é necessário definir um governo que seria um corpo 

administrativo do Estado funcionário do soberano. Logo o Estado está limitado pelo poder do 

povo, o risco, porém, é que o governo tende a ocupar o lugar do soberano e a constituir-se como 

o poder máximo. Conclui que a soberania é inalienável, a representação política não pode existir 

no nível da soberania, pois no momento em que um povo se deixa representar ele não é mais 

livre. 

 Os homens reunidos formam o soberano, este deve ser o detentor do poder legislativo, 

ou seja, das leis. As leis consistem em atos da vontade geral e devem garantir principalmente a 

liberdade e a propriedade. O poder executivo, permite a representação e é exercido pelo 

governo, responsável por executar as leis e manter a liberdade. 

Dessa forma, para o autor o contrato social é firmado para garantir a liberdade natural 

do homem e ao mesmo tempo a segurança e o bem estar da vida em sociedade. Após esse pacto 

social prevalece a soberania política da vontade coletiva, ou seja, o soberano é o povo. 

 O Estado para o Rousseau, surge como forma de preservação da vida humana e 

representa a vontade geral, resguardando os interesses de todos os indivíduos pertencentes a 

ele. A sociedade civil se confunde com o Estado, nasce a partir de um contrato social 

estabelecido entre os homens. 

 O modelo jusnaturalístico da origem do Estado desses autores (Hobbes, Locke e 

Rousseau), apesar de algumas variações, compreende que o Estado e a sociedade civil nascem 

por contraste com um estado primitivo da humanidade regido por leis naturais que ameaçam a 

paz, a liberdade e a segurança. (BOBBIO, 1998) 

 Karl Marx não desenvolveu uma ciência política, mas uma crítica da política dirigida 

ao Estado moderno. A verdadeira democracia para ele implica o fim do Estado, momento em 

que ele não seria mais necessário, ocorrendo a emancipação humana.  
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 O Estado em Marx10 emerge das relações de produção e expressa os interesses da 

estrutura de classes, inerente às relações sociais de produção. Contrário ao pensamento de 

Hegel, o Estado para Marx não sintetiza a mediação dos interesses privados e universais 

conforme defendia Hegel, este último autor identifica a sociedade civil com a sociedade 

burguesa que por sua vez é fundada e organizada pelo Estado, responsável por não deixar o 

caos se abater sobre ela. (MARX,2010) 

 O referido autor aborda o Estado em seu contexto histórico, sua forma é determinada 

pelo modo dominante de produção e por suas relações. As condições materiais de uma 

sociedade são a base da sua estrutura e da consciência humana. Marx entende que o Estado é 

um elemento da sociedade civil, pois é produto do desenvolvimento histórico, dessa forma é 

passível de superação por outra forma histórica de vida. A sociedade civil é o verdadeiro cenário 

de toda a história, abrange todo o intercâmbio material dos indivíduos em uma fase determinada 

de desenvolvimento das forças produtivas. (MARX, 1986) 

 Segundo Marx em uma sociedade especifica do capitalismo, a sociedade burguesa, o 

Estado tem um caráter classista, com interesses particulares frente aos interesses coletivos. 

Assim, o Estado não representa a universalidade e nem constitui o fundamento da sociedade 

civil. A ideia de um Estado representante da vontade geral para ele é um equívoco, uma vez 

que  é um Estado inserido em uma estrutura de classes, representante de uma classe, no caso a 

classe dominante.  

Marx entende que toda a classe que aspira à dominação deve conquistar primeiro o 

poder político e no primeiro momento deve apresentar o seu interesse particular como o 

interesse geral que não passa de uma forma ilusória da coletividade, pois os indivíduos 

procuram apenas seus interesses particulares. É dessa contradição entre interesse particular e 

interesse coletivo que surge o Estado. (MARX, 1986) 

 

[...] a luta prática destes interesses particulares, que constantemente e de modo real 

chocam-se com os interesses coletivos e ilusoriamente tidos como coletivos, torna 

necessário o controle e a intervenção prática através do ilusório interesse geral como 

Estado. (MARX, 1986, p.49) 

 

 

 O autor também entende que o Estado Moderno é uma forma de organização que os 

burgueses adotam para a garantia de sua propriedade privada e de seus interesses. E uma vez 

                                                 
10 Marx não escreveu nenhuma obra de teoria do Estado em sentido estrito, logo não existe nenhuma obra dele que 

trate especificamente do problema do Estado, porém em seus escritos é possível encontrar muitas análises e 

reflexões relevantes do tema. “Marx propõe uma teoria do Estado estritamente ligada à teoria geral da sociedade 

e da história, que ele deduz do estudo da economia política”. (BOBBIO, 1998, p.738,739) 
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que as instituições são mediadas pelo Estado e adquirem através dele uma vontade política, 

surge a ilusão de que a lei se baseia na vontade destacada de sua base real, reduzindo o direito 

a lei (MARX, 1986). O direito privado desenvolve-se com a propriedade privada e as relações 

de propriedade existentes são declaradas como sendo resultado da vontade geral. 

 Em sua obra O 18 Brumário, Marx (1986), descreve como a burguesia toma para si algo 

que deveria ser de todos: o Estado. O direito/leis na sociedade capitalista acaba sendo uma 

construção utilizada a favor dos interesses da burguesia. 

 Segundo Coutinho (2006), a grande descoberta de Marx dentro da teoria política foi a 

afirmação do caráter de classe do Estado, deixando claro que esse tem sua origem e explicação 

nas contradições da sociedade como um todo. O Estado só existe quando e enquanto existir a 

divisão de classes, que provém por sua vez do modo que se apresentam as relações de produção, 

sua função é de preservar e reproduzir essa divisão, assegurando que os interesses particulares 

de uma classe se imponham como interesses universais da sociedade. 

 Portanto, o Estado e a sociedade civil para Marx são construções históricas e precisam 

ser analisados nessa perspectiva. O Estado é a expressão dos interesses da classe dominante por 

isso não tem um caráter universal, tampouco é o resultado de um pacto ou contrato social, e sim 

um instrumento de dominação de uma classe particular: a classe burguesa. A sociedade civil é 

a sociedade burguesa fundada pela propriedade privada e regida pelo capital, ela é atravessada 

por conflitos radicais entre capital e trabalho, pela concorrência, pelos interesses privados e 

pelo individualismo.  

O debate do Estado e da sociedade civil também está presente na obra de Antônio 

Gramsci11, filósofo, cientista político que realizou um desenvolvimento teórico da visão 

marxista de Estado e sociedade civil, ampliando o conceito marxiano, contudo sem romper com 

ele. 

 O Estado na percepção de Gramsci é um Estado ampliado, que incorpora novas funções, 

travando em seu interior as lutas de classe, porque o mesmo Estado coercitivo que constitui a 

esfera da sociedade política, também tem a função de promover o consenso preservando a esfera 

da sociedade civil. Segundo o autor, a distinção entre Estado e sociedade civil é de natureza 

didática e não orgânica, nas palavras de Gramsci 

                                                 
11 Teórico marxista fundador do Partido Comunista Italiano, Gramsci pregava a participação do proletariado na 

política e fazia propaganda a favor da organização de conselhos de trabalhadores fabris. Em 1926 é condenado a 

mais de 20 anos de prisão pelo regime fascista de Benedito Mussolini. “Gramsci teve uma existência relativamente 

curta (1891-1937), mas viveu intensamente eventos históricos extraordinários que marcaram os rumos do nosso 

século: a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, os levantes operários na Europa, a formação de grandes 

partidos políticos, a consolidação de regimes totalitários, a depressão econômica de 1929, a afirmação dos Estados 

Unidos como potência hegemônica mundial”. (SEMERARO, 1999, p.65) 
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[...] se especula [...] sobre a distinção entre sociedade política e sociedade civil 

e se afirma que a atividade econômica é própria da sociedade civil e a 

sociedade política não deve intervir na sua regulamentação. Mas, na realidade, 

essa distinção é puramente metodológica, mas não orgânica. Na concreta vida 

histórica, a sociedade política e a sociedade civil são a mesma coisa. 

(GRAMSCI, Quaderni del cárcere, 4, cit., p.460, apud LIGUORI, 2006, p.5) 

 

 

 

 Logo, o Estado e a sociedade civil para o autor não são realidades autônomas, essa 

separação é resultado da ideologia liberal. O que existe é uma unidade dialética entre política e 

sociedade, entre economia e Estado. Essa relação dialética do Estado e da sociedade civil em 

Marx é pensada a partir da sociedade, ao passo que em Gramsci é a partir do Estado. 

 Marx identifica a sociedade civil com base material, com a infra-estrutura econômica, 

já em Gramsci a sociedade civil não pertence ao momento da estrutura, mas ao da superestrutura 

de acordo com Coutinho (2006). Contudo, Gramsci ao abordar o conceito de sociedade civil 

não elimina as determinações apontadas por Marx, ele as inclui em um complexo mais rico 

formado pelos aparelhos da sociedade política e da sociedade civil. 

 Gramsci defende a relação dialética entre sociedade civil e sociedade política, ambas 

pertencem à superestrutura, são inseparáveis, porém distintas e autônomas. A primeira 

compreende os organismos privados e voluntários: partidos, organizações sociais, meios de 

comunicação, escolas, igrejas, empresas, dentre outras. A segunda compreende instituições 

mais públicas: governo, burocracia, forças armadas, sistema judiciário, dentre outras. Essas 

duas esferas estão unidas à medida que, é por meio da articulação do consenso e da coerção que 

um grupo adquire supremacia sobre toda a sociedade. (SEMERARO, 1999) 

 A reflexão de Estado em Gramsci está ligada a temática da hegemonia, para o autor o 

Estado configura-se como um lugar de hegemonia de uma determinada classe, Liguori (2006). 

Entendemos que é por essa razão que o conceito gramsciano de sociedade civil merece 

destaque, isso porque é na sociedade civil que estão situados os aparelhos privados de 

hegemonia, dito de outra forma, é nela que estão os organismos de participação voluntária 

baseados no consenso e não na coerção12. Conforme apontamos é composta por uma rede de 

organizações (associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais, organizações 

profissionais, igreja, sistema educacional, dentre outros). É importante ressaltar, que Gramsci 

não reduziu a sociedade civil apenas a uma dimensão ideológica, pois para o autor ela não é um 

espaço separado do Estado e da economia. 

                                                 
12 Marx ao estudar a estrutura do Estado apontou na coerção o principal recurso pelo qual o poder estatal faz valer 

a sua estrutura de classe. (COUTINHO, 2006, p. 32) 
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 O Estado em Gramsci não é apenas um aparelho repressivo, ou espaço dominado pela 

burguesia e sim a junção de uma sociedade política e uma sociedade civil 

 

Temos assim que o Estado em sentido amplo, enriquecido com novas determinações, 

comporta duas esferas principais: 1) a sociedade política (que Gramsci também chama 

de “Estado em sentido estrito” ou de “Estado-coerção”, formada pelo conjunto dos 

mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio legal da 

violência e da execução das leis, mecanismos que se identificam com os aparelhos de 

coerção sob controle das burocracias executiva e policial-militar, ou seja, com o 

governo em sentido estrito; e 2) a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto 

das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias. 

(COUTINHO, 2006, p 35) 

 

  

 A hegemonia em Gramsci baseia-se na necessidade de conquistar o consenso dos setores 

subalternos como base para a dominação, pois apenas o domínio pelo processo coercitivo não 

é suficiente para tornar uma classe dirigente, mas também a função de direção intelectual e 

moral que se materializam muitas vezes na cultura, em normas de conduta individual e coletiva, 

permitindo assim, que pela dominação ideológica a classe dominante possa difundir seus 

valores, idéias e filosofias.  

 Segundo Liguori (2006,p.6), em Gramsci, o Estado configura-se como o lugar de uma 

hegemonia de classe, no qual se tem um equilíbrio instável entre os interesses do grupo 

fundamental e àquele dos grupos subordinados. O que essa hegemonia estabelece é um 

complexo sistema de relações e construções ideológicas que sustentam a classe dirigente pelo 

consenso passivo das classes e camadas dirigidas. 

 Gramsci observou que à medida que os movimentos, reivindicações e organizações da 

classe trabalhadora se expandiam na sociedade civil, os instrumentos de hegemonia tradicionais 

(força coercitiva) não garantiam mais a manutenção do poder, para tanto era preciso 

complementá-los pelos métodos de persuasão e de conquistas de massas. (SEMERARO, 1999) 

O Estado, portanto, é um espaço de contradição, revestido de consenso e coerção 

acompanhada de hegemonia. A sociedade civil é uma das principais arenas de lutas de classes 

e palco de contradições. 

 Nosso entendimento a cerca do conceito de Estado vai em direção as idéias gramscianas, 

pois pensamos o Estado dentro da sociedade capitalista como representante da classe 

dominante, porém, permeável aos interesses da classe trabalhadora, até mesmo como forma de 

manter o poder. Logo, a sociedade civil seria o espaço privilegiado para a disputa de 

hegemonias e interesses de classes. 
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 Concordamos com Semeraro (1999, p.56), quando afirma que apesar dos limites 

históricos da obra de Gramsci seu método de análise e a focalização da sociedade civil como 

base da hegemonia moderna se revelam plenamente atuais.       

 Considerando a importância do caráter histórico para analisar o Estado e a sociedade 

civil, Gramsci demonstra a diferença existente entre o oriente, onde o Estado era tudo e a 

sociedade civil era pouco desenvolvida, e o ocidente onde a relação entre Estado e sociedade 

civil era mais equilibrada devido à força da estrutura da sociedade civil. Ressalta também que 

a burguesia tem a sua força, se constitui e reconstitui pelo Estado, ao passo que, a emancipação 

das classes subalternas pressupõe a expansão da sociedade civil, é na ocupação dos espaços da 

sociedade civil e da sociedade política, por meio da hegemonia, que as classes subalternas 

poderão radicalizar a democracia e extinguir o Estado capitalista. (SEMERARO, 1999)  

 Após tais considerações sobre Estado e sociedade civil o próximo item contribui para o 

entendimento de como a construção sócio-histórica do Estado e da sociedade civil na realidade 

brasileira tem particularidades. Tal discussão é fundamental para pensar a relação com as 

políticas sociais, e de maneira particular nesse estudo, pensar a política de saúde. 

 

1.2  Estado e sociedade civil no Brasil: as particularidades no seu processo de formação 

sócio-histórica 

  

Propomos nesse momento realizar uma breve análise da formação da sociedade civil e 

sua relação com o Estado no contexto brasileiro, isso porque a origem da sociedade civil no 

Brasil tem suas particularidades ligadas principalmente ao seu desenvolvimento sócio-histórico 

que precisam ser consideradas uma vez que estamos utilizando esse conceito para análise como 

a base na compreensão das políticas sociais, mais especificamente da política de saúde. 

 O Brasil tem sua história de formação marcada por um forte atraso social, econômico e 

político, decorrente de anos de exploração colonial pré-capitalista, isso fez com que sua 

inserção no capitalismo ocorresse de forma tardia e periférica. Segundo Fernandes (1987), 

alguns pilares do capitalismo no Brasil foram introduzidos ainda no período colonial, porém 

este só foi impulsionado com a criação do Estado nacional em 1822 após a Independência. 

Contudo, a ruptura com o passado coexistia com componentes conservadores. O Estado passa 

a ser visto como o centro das decisões políticas e de predomínio das elites dominantes, 

confundindo o público e o privado. 
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O Estado brasileiro nasceu sob o signo de forte ambigüidade entre um liberalismo 

formal como fundamento e o patrimonialismo como prática no sentido da garantia dos 

privilégios das classes dominantes. [...] A Independência, portanto, criou as condições 

para o florescimento do espírito burguês, mas não em toda a sua plenitude, e sem 

romper com o entrosamento visceral com o mercado externo, do que decorre uma não 

equiparação entre autonomização econômica e autonomização política. [...] A 

heteronomia, portanto é uma marca estrutural do capitalismo brasileiro, e o processo 

de modernização (conservadora), consolidando o capitalismo entre nós, tenderá a 

matê-la. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 75) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Dessa forma, a entrada do Brasil no capitalismo foi marcada pela conciliação de um 

processo de modernização que procurava acompanhar o mercado mundial, com a adaptação do 

sistema colonial aos novos tempos. Prevaleceu, contudo, o poder político e social da aristocracia 

agrária. 

 A formação institucional brasileira tem no autoritarismo a sua linha constitutiva, isso 

fez com que a burguesia no Brasil não fizesse um associação entre liberalismo e democracia e 

sim, entre liberalismo e autocracia. Nossa burguesia socializou-se num mundo oligárquico; 

sendo assim, foi a oligarquia e não as classes médias e industriais que decidiram, na prática, o 

que deveria ser a dominação burguesa. Como não houve uma ruptura radical com o velho 

regime, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil passa a ter como característica principal a 

conciliação do progresso com o atraso. As mudanças sempre foram realizadas de tal modo que 

“as velhas classes dominantes e as velhas formações econômico-sociais não fossem destruídas, 

mas se fundissem com os elementos  das novas classes e dos novos modos de produção”. 

(FREIRE, 2007, p. 154) 

Todo esse debate está articulado à teoria do desenvolvimento desigual e combinado de 

Trotsky, esboçada em 1906 a partir de uma análise econômica, social e cultural da Rússia. 

Segundo o autor, as sociedades menos desenvolvidas tem a possibilidade e são obrigadas a 

adotar certos traços avançados saltando as etapas intermediárias. Essa possibilidade não é 

absoluta, pois depende das capacidades econômicas e culturais de cada país. (Lowy, 2014) 

Tal teoria é utilizada para analisar a lógica das contradições econômicas e sociais dos 

países do capitalismo periférico. É uma referência para se pensar a realidade brasileira no 

sentido de reaproximação de diversas etapas, da combinação de fases distintas, de formas 

arcaicas com as mais modernas. É uma tentativa de explicar a lógica do desenvolvimento do 

capital demonstrando que a desigualdade é inerente a ele, pois no capitalismo não existe 

igualdade. 
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 Os países periféricos são inseridos na sociedade capitalista de maneira desigual e por 

mais avançados que estejam nunca chegarão ao nível de desenvolvimento dos países europeus, 

considerando que 

 

[...] o capitalismo é um sistema econômico mundial. Nos últimos cinco séculos se 

desenvolveu de país a país, de continente a continente, e passou através das fases 

sucessivas do capitalismo comercial, industrial, financeiro e capitalismo estatal 

monopolista. Cada país, mesmo que atrasado, foi levado à estrutura das relações 

capitalistas e se viu sujeito as suas leis de funcionamento. Enquanto cada nação entrou 

na divisão internacional do trabalho sobre a base do mercado mundial capitalista, cada 

uma participou de forma peculiar e em grau diferente na expressão e expansão do 

capitalismo, e jogou diferente papel nas distintas etapas de seu desenvolvimento. 

(NOVACK, 1988, p.34) 

 

 

 O desenvolvimento não ocorre em uma trajetória linear, por isso o desenvolvimento dos 

países nunca é igual. A mistura do atrasado com o moderno, convivendo de forma articulada, 

no qual o primeiro funcionando como freio para o segundo, formam um conjunto, uma 

totalidade, novo e próprio, mas de forma compatível com as necessidades do modo de produção 

capitalista. 

 O Brasil capitalista moderno seria então, algo do presente mas impregnado do passado, 

em função na via não clássica de nossa transição para o capitalismo. (BHERING; BOSCHETTI, 

2011) 

 Outro fato importante, é que o projeto buguês brasileiro esteve sempre divorciado do 

pacto democrático. Aqui existe uma tradição liberal concorrente com a tradição autoritária e o 

resultado é a organização da sociedade pelo alto. Isso ajuda a entender a autonomia e 

acumulação de poder conquistados pelo Estado frente a sociedade civil. Segundo Freire (2007, 

p. 158), “a tese da incompetência ou fragilidade da sociedade civil, subsiste e ressurge ao longo 

de nossa história”. 

 Segundo Cardoso (2014), o desenvolvimento capitalista no Brasil não se apoiou no 

atraso, mas sim nas suas diferentes formas de recomposição. Os seguimentos dominantes da 

sociedade encontraram formas de reprimir as forças comprometidas com os projetos das classes 

subalternas. O Estado sempre agiu como um instrumento de exclusão da vontade coletiva 

fazendo com que os processos decisórios da sociedade, fossem definidos, na sua grande 

maioria, pela burguesia e dentro das estruturas do Estado. 

Após essas considerações sobre as particularidades da formação sócio-histórica do 

Estado brasileiro, direcionamos nosso estudo para a sociedade civil no Brasil tendo como 



27 

 

referência o debate cultural e político a partir de 1970 com a assunção do projeto neoliberal13, 

pois nesse período o termo foi introduzido no cenário político brasileiro e passou a ser objeto 

de estudos teóricos. Essa discussão sustenta hoje, a supremacia da sociedade civil, que significa 

o não-estatal, sua atuação de destaque no mercado, na economia em oposição ao Estado do 

bem-estar social. (LIGUORI, 2006, p.1) 

 O papel de destaque do conceito de sociedade civil no Brasil a partir de 1970 deve-se 

também a conjuntura política pela qual o país estava passando com o crescimento do processo 

de corrosão da ditadura militar implantada em 1964. Segundo Ghon (2005, p.79), no final dos 

anos 70 “na linguagem política corrente ela se tornou sinônimo de participação e organização 

da população civil do país na luta contra o regime militar”. Tal regime não buscou bloquear o 

desenvolvimento capitalista no Brasil, pelo contrário, favoreceu a expansão e consolidação do 

modo de produção capitalista, o que contribuiu para a criação de uma sociedade civil com várias 

organizações e movimentos sociais. Nesse contexto surge a ideia de que a sociedade civil teria 

como objetivo se mobilizar para derrubar o regime militar em defesa da democracia, daí o 

reducionismo que impregna o conceito de sociedade civil no Brasil. 

 A conjuntura ditatorial de altas taxas inflacionárias após o fim do milagre econômico, 

das taxas elevadas de juros, da divida externa e do arrocho salarial, além de contribuir para o 

surgimento de práticas coletivas organizadas dentro da sociedade civil estimulou um 

movimento de reivindicações de bens, serviços e direitos sociopolíticos, negados pelo regime 

político vigente. Surge assim a noção de uma sociedade civil autônoma, capaz de se organizar 

independentemente do Estado, evitando assim práticas autoritárias e tradicionais. Participar das 

organizações da sociedade civil representava, na época, um ato de desobediência e resistência 

ao regime militar, logo sociedade civil era algo bom e positivo, contrário ao Estado, este 

identificado como sinônimo de poder militar, portanto de controle e de coerção. (GHON, 2005) 

Dessa forma, nesse contexto a sociedade civil passou a significar tudo àquilo que não 

fosse à ditadura. “Data daí, aliás, a progressiva passagem transformista de boa parte da nossa 

intelectualidade de esquerda para posições num primeiro momento social-democrata e, mais 

recentemente, claramente neoliberais”. (COUTINHO, 2006, p.47) 

                                                 
13 O neoliberalismo surgiu após a Segunda Guerra Mundial, como uma reação teórica ao Estado intervencionista, 

suas premissas estavam elaboradas originalmente no texto de Friedrich Hayeck. O período de crescimento da 

economia regulada pelo Estadp entre os anos de 1945-1970 não permitiu a expansão das ideias neoliberais, porém 

com a rescessão do capital entre 1969-1973, os neoliberais puderam avançar. Para eles a proteção social garantida 

pelo Estado, por meio de políticas redestributivas, é perniciosa para o desenvolvimento econômico, uma vez que, 

aumenta o consumo e diminui a popança da população. O projeto neoliberal representa a retomada de idéias do 

liberalismo, defendendo a liberalização da economia, livre comércio, redução das despesas públicas e incentivo 

ao setor privado. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011) 
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 As formulações teóricas a cerca da sociedade civil nessa época apesar de terem utilizado 

como referencial o pensamento de Gramsci, não guardam relação com a noção de Estado 

ampliado e sociedade civil desenvolvida pelo referido autor e, de certa forma, contribuíram para 

obscurecer o caráter contraditório das forças sociais em formação na sociedade brasileira no 

período. Nas palavras de Coutinho 

 

[...] o par conceitual sociedade civil/Estado – que forma em Gramsci, como vimos, 

uma unidade na diversidade – assumiu os traços de uma dicotomia radical, marcada 

ademais por uma ênfase maniqueísta. Segundo essa leitura, em clara oposição ao que 

é dito por Gramsci, tudo o que provinha da “sociedade civil” era visto de modo 

positivo, enquanto tudo o que dizia respeito ao Estado aparecia marcado por um sinal 

fortemente negativo. (COUTINHO, 2006, p.47) 

 

 

 

 Nos anos de 1980 a 1990 o conceito de sociedade civil no Brasil ganha mais força, 

contemplando nas análises uma sociedade civil complexa e organizada. Conforme Ghon 

(2005), a partir de 1985, com a saída dos militares do poder e o processo de “redemocratização 

brasileira”, o significado de sociedade civil começa a ser alterado. Canais de participação 

popular e representação política começam a se desarticular, os movimentos sociais, 

especialmente os populares, perdem a centralidade que tinham no discurso sobre a participação 

da sociedade civil, o que ocorre a partir de então é uma fragmentação dos movimentos sociais 

e novas formas de associativismo. As forças políticas organizadas, com o fim da ditadura, 

voltam sua atenção para a sociedade política14, fixando suas metas de lutas e conquistas nessa 

sociedade, especialmente nas políticas públicas. 

 O fim da ditadura militar, não significou um rompimento com as velhas estruturas, pois 

conforme Coutinho (2006), a transição democrática brasileira foi “negociada”, ocorreu “pelo 

alto” de maneira conciliadora. Uma transição desse tipo, apesar de expressar a ruptura com a 

ditadura militar, conserva traços autoritários e excludentes, o que por sinal é uma característica 

tradicional do Brasil no seu processo de formação sócio-histórica. 

 Nesse novo cenário de redemocratização com o crescimento das organizações e 

movimentos sociais, a classe dominante entendeu que não conseguiria manter sua dominação 

apenas por meio da coerção. Diante de uma sociedade civil pluralista, era necessário obter o 

consenso para se legitimar enquanto classe hegemônica. 

 É imperativo para o capital, em sua busca por mudanças na conjuntura, a obtenção do 

consentimento ativo dos trabalhadores. Não se trata mais de uma intervenção pelo alto, mas sim 

                                                 
14 Composta por “parcelas do poder institucionalizado no Estado e seus aparelhos” (GHON, 2005, p. 75) 
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da construção de uma cultura política que permita a burguesia reelaborar as bases de sua 

hegemonia (MOTA, 1995). 

 Por outro lado, a burguesia brasileira também tenta disseminar, no plano econômico, as 

derrotas políticas conjunturais das classes subalternas, sob o discurso do fim das ideologias, do 

fracasso do socialismo, da indiferenciação das condições de classe. Mas para o capital realizar 

as suas reformas a situação de derrota das classes trabalhadoras não seria suficiente, ele precisa 

do consentimento dos trabalhadores ao seu projeto. (MOTA, 1995) 

 Nesse sentido o reconhecimento dos direitos formais, ao mesmo tempo em que significa 

uma conquista da classe trabalhadora, representa um instrumento pelo qual a classe dominante 

se utiliza para obter o apoio da sociedade e se manter no poder. Na concepção de direito de 

Gramsci 

 

Se cada Estado tende a criar e a manter certo tipo de civilização e de cidadão ( e 

portanto de convivência e de relações individuais), tende a fazer desaparecer certos 

costumes e hábitos e a difundir outros, o direito será o instrumento para esse fim (ao 

lado da escola e de outras instituições e atividades) e deve ser elaborado de modo que 

esteja conforme ao fim e seja eficaz ao máximo e criador de resultados positivos. [...] 

O direito é o aspecto repressivo e negativo de toda a atividade positiva de civilização 

desenvolvida pelo Estado. (GRAMSCI, 1980, p.96) 

 

 

Nosso estudo não tem como objetivo aprofundar o debate sobre a concepção de direito, 

porém consideramos importante abordamos, ainda que de forma sucinta, o conceito de direito 

dentro da teoria crítica para que sirva de base nas reflexões sobre a judicialização da saúde15.  

Se aqui pretendemos falar sobre políticas sociais e direito à saúde é importante que esse 

conceito seja trabalhado ainda que brevemente.  

O direito que conhecemos hoje visto pela perspectiva das normas jurídicas e que aparece 

na sociedade civil como um conjunto de regras que regulam as relações sociais, surgiu com o 

capitalismo16. Com o modo de produção capitalista o direito passou a ocupar um lugar 

específico no todo da vida social. O Estado se institucionaliza enquanto instância jurídica e 

passa a regular uma pluralidade de comportamentos, atos e relações sociais. Segundo Mascaro 

(2015), o capitalismo utiliza o direito como um instrumento de exploração, quando nascem as 

                                                 
15 Objeto do  segundo capítulo  
16 “Em modos de produção primitivos, pré-capitalistas, o direito era muito similar a uma ação ocasional, artesanal. 

As interações entre pessoas eram dadas sobre formas variadas, e, também a partir delas, davam-se soluções para 

casos quaisquer de acordo com o poder, a força e as habilidades individuais daquele que mandava, e tais soluções 

não se repetiam em outros casos parecidos”. (MASCARO, 2015, p.3) 
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atividades mercantis capitalistas, nasce também um conjunto de instituições jurídicas que lhes 

dão amparo17. 

 As relações de troca entre os proprietários dos meios de produção e os vendedores da 

força de trabalho são cruciais para o desenvolvimento da sociedade capitalista,  por sua vez, 

essas relações para existirem necessitam de um aparato jurídico que tomem ambos (capitalista 

e trabalhador) como indivíduos iguais e livres. Essa esfera de circulação ou troca de 

mercadorias corresponde ao reino da liberdade, igualdade e propriedade. Liberdade, pois as 

pessoas, dotadas dos mesmos direitos, são livres para vender e comprar a força de trabalho. 

Igualdade, pois a relação é entre possuidores de mercadorias que estão trocando equivalentes. 

E, propriedade, pois cada um dispõe do que é seu por direito. (OLIVEIRA, 2015) 

 Nessa dinâmica é possível que existam normas contra o capital, que favoreçam a classe 

trabalhadora, porém isso não exclui o fato do direito moderno ser capitalista, pois suas normas 

protegem o capital e, principalmente, a forma do direito equivale à forma capitalista mercantil. 

(MASCARO, 2015) 

 O direito moderno reflete a mecanicidade das relações capitalistas o que implica em 

maior relevância das normas e procedimentos do que dos fatos, das coisas e das situações 

concretas. O jurista toma suas decisões com base nas leis, nas normas técnicas do Estado e não 

necessariamente com base em sua análise do que é justo ou injusto nos fatos. Portanto, 

 

Justiça, no capitalismo, passa a ser sinônimo apenas de justa aplicação das normas 

jurídicas estatais. Isso porque a forma normativa estatal é a expressão muito clara e 

direta das próprias estruturas de reprodução do capital. O capitalismo fragmenta o 

todo em indivíduos, dividi a sociedade em classes, explora o trabalho, garante o 

acumulo de capitais nas mãos de alguns, e as normas jurídicas, que estruturam política 

e juridicamente a tudo isso, também legitimam todas essas situações. A exploração 

das classes, filtrada pelo direito, passa a ser considerada justa. Como o controle social, 

a dominação política e a exploração econômica de classes estão no direito, que é uma 

das engrenagens que os garantem, tudo isso é considerado justo, porque tudo isso é 

jurídico. (MASCARO, 2015, p. 198) 

 

Nesse escopo, consideramos que é difícil a conceituação sobre justiça por tatar-se de 

um termo abstrato que se refere a um estado ideal para todos. Tal conceito é amplo, relativo, 

pois a ideia de justiça se produz fundada em uma escala de valores que cada sujeito constrói, 

ou seja, a concepção do que é justo ou injusto depende dos valores de cada um. “Não há um 

                                                 
17 Cabe ressaltar que tal entendimento sobre o direito parte da compreendão de Marx sobre a natureza do fenômeno 

jurídico enquanto um dos fundamentos de mistificação da exploração. Assim como Marx, o autor PachuKanis vai 

expor a especificidade burguesa do direito, demostrando que este é um fenômeno determinado pela relação de 

capital. 
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conceito de justiça que seja absoluto, verdadeiro, mas apenas aceitável por determinada 

comunidade em uma dada situação”. (CABRAL E GUARANHA, 2014, p.21)  

A sociedade capitalista tornou todos juridicamente iguais, desprezando as desigualdades 

e permitindo que as classes que detenham o capital legitimem o seu domínio, por isso é 

praticamente impossível existir justiça nesse tipo de sociedade, pelo menos justiça enquanto 

um estado ideal para todos. Se considerarmos justiça como sinônimo de aplicação das leis a sua 

existência dentro da sociedade capitalista é ainda mais improvável. 

Marx quando analisa a lei declara que esta nunca poderia ser expressão de uma vontade 

livre e soberana, pois a lei e o direito são condicionados pelas condições econômicas da 

sociedade e atravessadas por interesses de classes particulares, (OLIVEIRA, 2015). Assim, o 

direito, bem como a concepção de justiça que conhecemos são forjados no padrão da 

sociabilidade burguesa e ocupam lugar essencial na reprodução das relações sociais. 

 Aparentemente os direitos sociais poderiam servir de exemplos contrários a essa 

funcionalidade do direito à sociedade capitalista, uma vez que representam garantias à classe 

trabalhadora. A ideia, por exemplo, de um direito a saúde garantido pelo Estado de maneira 

universal que atenda integralmente as necessidades de todos, aparenta ser uma contradição a 

lógica do capital18, contudo isso não significa que os direitos sociais estão dissociados do 

sistema capitalista, independentemente dessas garantias, a forma mercantil de exploração do 

trabalhador com objetivo de lucro vai continuar a existir nesse tipo de sociedade. 

 No momento em que o Estado utiliza o direito como um instrumento regulador da 

sociedade, estabelecendo princípios e regras de convívio e moldando uma forma de estrutura 

social compatível com os “interesses da maioria”, ele mostra a sua face classista. 

 A trajetória do capitalismo tem mostrado que a doutrina de não intervenção do Estado 

não é para todos os segmentos da sociedade, a interferência estatal varia de acordo com os 

imperativos de acumulação capitalista, dando legalidade às práticas e aos interesses 

provenientes do mundo burguês. “Assim, na história do capitalismo, a atuação estatal 

desmembra-se em setores onde o Estado se afirma e em setores onde ele se nega, ocupando 

maiores ou menores espaços”. (VIEIRA, 2009, p. 196) 

 No Brasil a partir dos anos de 1990, a ideologia neoliberal em ascensão, se apropria da 

divisão criada entre Estado e sociedade civil para difundir a ideia de que tudo o que vem do 

                                                 
18 O direito a saúde é garantido formalmente pelo Estado ( por meio da Constituição Federal e das leis que 

regulamentam), mas as mediações para que tal direito se concretize são obstaculizadas por este mesmo Estado. 

Ex.: falta de investimentos nas unidades de saúde 
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Estado é ruim, mesmo sendo um Estado de direito, cabendo à sociedade civil “despolitizada” 

atender as demandas sociais. Aqui, se equaliza o conceito de sociedade civil identificada como 

um “terceiro setor”19. 

 Segundo Alencar (2009) o “terceiro setor” é considerado um setor “não-

governamental”, “não-lucrativo”, situado ao lado do Estado e do mercado, materializado pelo 

conjunto de organizações da sociedade civil de interesse público. Tal ideia pressupõe um 

“fatiamento” da realidade social como se Estado, mercado e sociedade civil fossem setores 

distintos. 

 O pensamento neoliberal dentro de um contexto de desmonte dos direitos sociais 

justifica a existência de um “terceiro setor” por meio do discurso da solidariedade social e sua 

expansão é necessária como resposta alternativa no trato das expressões da questão social20. 

Perpassado por interesses classistas, o crescimento das instituições que integram o chamado 

terceiro setor transita entre o interesse de grandes capitalistas que buscam, entre outras coisas, 

a filantropia empresarial difundindo uma boa imagem social, e as ações de instituições 

religiosas e de caridade.  

 Nossa abordagem sobre o “terceiro setor” não tem por objetivo delimitar quais as 

instituições que compõem tal setor, até porque esse tema é polêmico entre os estudos de seus 

teóricos, tampouco pretendemos abordar o tema de maneira exaustiva. Nosso intuito é destacar 

a importância desse debate para a análise crítica das políticas sociais a partir das ideias 

neoliberais em que há uma forte tendência de transmutar os direitos sociais em filantropia. 

 Ao lado do Estado (primeiro setor) e do mercado (segundo setor), a sociedade civil 

transformada em um terceiro setor passa a ser considerada um espaço não-estatal onde estão 

situados conselhos, fóruns, organizações e associações que, por meio da articulação com 

representantes do poder público buscarão respostas as demandas sociais. Um conceito 

                                                 
19 O termo terceiro setor é de origem norte-americana, onde o associativismo e o voluntariado fazem parte de uma 

cultura política e cívica baseada no individualismo liberal. (MONTAÑO, 2010) 
20 Segundo CARVALHO E IAMAMOTO (2005, p.77) “ a questão social não é senão as expressões do processo 

de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu 

reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado”. Neste terreno contraditório entre a lógica do 

capital e a lógica do trabalho, a questão social representa não só as desigualdades, mas, também, o processo de 

resistência e luta dos trabalhadores. O que aparece na realidade não é a questão social em si, mas as sua 

expressões:  o desemprego, o analfabetismo, a fome, a violência dentre outros. Atualmente, a questão social é mais 

do que as expressões da miséria e da pobreza, condensa a banalização do humano, a subordinação da sociabilidade 

humana as coisas, ao dinheiro, a mercadoria. (IAMAMOTO, 2012) 
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altamente reducionista que isola o social da esfera política e econômica desconsiderando a 

historicidade da realidade social. 

 Baseados na leitura aqui apresentada podemos dizer que o “terceiro setor” não viabiliza 

direitos sociais, pois estes dependem de políticas sociais estatais para de fato existirem e não 

de ações ligadas à iniciativa privada e organizações voluntárias. 

 Os defensores do chamado terceiro setor justificam sua existência pela necessidade da 

organização de uma esfera que responda as demandas sociais, uma vez que os outros dois 

setores não são capazes de atender a tais demandas, o Estado é ineficaz e o mercado tem por 

objetivo o lucro. Assim, a lacuna deixada pelo Estado incompetente e pelo mercado com fins 

lucrativos seria ocupada pelo “terceiro setor”. 

 Seguindo essa lógica poderíamos considerar como integrantes do chamado terceiro setor 

as organizações não governamentais (ONGs), as organizações sem fins lucrativos (OSFL), as 

organizações da sociedade civil (OSC), as instituições culturais e religiosas, fundações, 

atividades individuais e informais de qualquer natureza, dentre outros não pertencentes à órbita 

estatal e mercantil. O fato é que, nem os defensores, pesquisadores e teóricos do “terceiro setor” 

conseguem caracterizá-lo com rigor. 

 Segundo Montaño (2010), essa falta de rigor teórico pode ser observada em debilidades 

conceituais: 1) “terceiro” ou “primeiro” setor? Uma vez que é identificado com a sociedade 

civil e, historicamente é a sociedade que produz suas instituições, o “terceiro setor” seria na 

verdade o “primeiro”; 2) Quais entidades o compõem? 3) O conceito mais confunde de que 

esclarece, ele reúne num mesmo espaço organizações formais e informais, voluntárias, 

individuais, entidades políticas e econômicas, mesclando diversos sujeitos com interesses 

diferentes, contrários e até mesmo contraditórios; 4) O caráter não-governamental não pode ser 

aplicado a todas as suas entidades, a exemplo das ONGs que estabelecem parcerias e recebem 

financiamento do governo. 

 Outro ponto problemático segundo Montaño (2010) é a origem do “terceiro setor”: 

surgiu na década de 1980 com os intelectuais ligados ao capital que queriam superar a dicotomia 

público/privado? Nasceu com o auge dos “novos movimentos sociais” e das “organizações não-

governamentais nas década de 70 e 80? É um conceito vinculado às instituições de caridade e 

filantropia dos séculos XV a XIX? Ou sua existência data da formação da sociedade, conforme 

a teoria contratualista? 



34 

 

 Portanto o termo “terceiro setor” não reúne consenso em sua origem, tampouco em sua 

definição, composição e características. “Tal dissenso é clara expressão de um conceito 

ideológico que não dimana da realidade social, mas tem como ponto de partida elementos 

formais e uma apreensão da realidade apenas no nível fenomênico”. (MONTAÑO, 2010, p. 

58,59) 

 O uso do termo “terceiro setor” como sinônimo de sociedade civil independente do 

Estado e do mercado deriva de correntes que segmentam a realidade social tais como o 

positivismo, o estruturalismo e o próprio liberalismo. Logo não possui relação com a 

perspectiva marxista e gramsciana de sociedade civil. 

O “terceiro setor” que, aparentemente, pode parecer um espaço de participação da 

sociedade, representa a fragmentação das políticas sociais e, por conseguinte, das lutas dos 

movimentos sociais. Neste sentido, o “terceiro setor” é colocado num patamar de “co-

responsabilização” das questões públicas junto ao Estado, propiciando a sua 

desresponsabilização com o eufemismo de “publicização”. 

 

Esta estratégia de “publicização”, orienta-se numa perspectiva, na verdade, 

desuversalizante, contributivista e não constitutiva de direito das políticas sociais. [...] 

A verdadeira motivação desta (contra-) reforma, o que está por trás de tudo isso, no 

que refere à chamada “publicização”, é, por um lado, a diminuição dos custos da 

atividade social — não pela maior eficiência destas entidades, mas pela verdadeira 

precarização, focalização e localização destes serviços, pela perda das suas dimensões 

de universalidade, de não-contratualidade e de direito do cidadão — desonerando o 

capital. [...] É neste terreno que se inserem as ‘organizações sociais’, o ‘voluntariado’, 

enfim, o ‘terceiro setor’, como fenômeno promovido pelos (e/ou funcional aos planos 

dos) governos neoliberais, orientados para América Latina no Consenso de 

Washington. (MONTAÑO, 2010, p. 47-48) 

 

 

 

 Para o referido autor, outro ponto relevante no debate consiste no lugar que ocupa os 

movimentos sociais que nas décadas de 1970 e 1980 desenvolveram uma atividade dirigida 

contra o Estado apoiados pelas ONGs que na época ainda estavam surgindo. Com o advento do 

Estado democrático esses movimentos começaram a entrar em crise e as ONGs ganham força, 

porém essas são menos politizadas e mais empresariais. 

 Esse fato nos leva a reflexão de que os movimentos sociais, espaço histórico de lutas e 

reivindicações democráticas por direitos sociais, estão perdendo seu lugar para as ONGs e 

demais organizações do “terceiro setor” que conseguem desenvolver uma relação de parceria 

com o Estado e com o mercado. Logo, nos questionamos como ficam as lutas da classe 

trabalhadora por melhores condições de vida nesse cenário de desmobilização política marcada 
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pelo enfraquecimento dos movimentos sociais? E também, até que ponto o crescimento das 

ONGs e de instituições filantrópicas sem fins lucrativos podem e querem contribuir para a 

superação da ordem capitalista? 

 A ideia de um setor, autônomo, não-estatal, sem fins lucrativos que assuma um 

compromisso com as demandas sociais diante da ausência e das dificuldades do Estado, tem 

procedência e funcionalidade com os interesses políticos e econômicos de um projeto que 

defende um Estado mínimo para o social e que privilegia os interesses da classe dominante 

dentro de uma ordem econômica capitalista. 

 Os defensores do “terceiro setor” em sintonia com o projeto neoliberal não procuram 

soluções para esses questionamentos, pois a sociedade capitalista seria insuperável e a realidade 

atual precisa ser aceita. Segundo Montaño (2010, p.141), 

 

No projeto do “terceiro setor”, não se luta pelo poder estatal e/ou do mercado, pois 

eles seriam inatingíveis; o que se quer é o poder que está ao alcance do subalterno, do 

cidadão comum, o “micropoder” foucaultiano, criado nas associações e organizações 

comunitárias. Portanto, luta-se dentro da (e reforçando a) ordem capitalista. 

 

 

 Nessa lógica, a solução apresentada para as contradições da sociedade capitalista e as 

expressões da questão social, seria a defesa da harmonia visando o bem comum e não os 

interesses de classe. O indivíduo cidadão solidário precisa aceitar a falta de recursos devido à 

crise do Estado, justificando assim o corte de gastos com as políticas e serviços sociais. Como 

o Estado não possui recursos financeiros para oferecer políticas públicas universais, a 

alternativa é torna-las focalizadas ou repassar essa atribuição para a iniciativa privada e para o 

“terceiro setor”. A ausência de respostas estatais as demandas sociais seriam compensadas pela 

intervenção da sociedade civil, sinônimo do “terceiro setor”, logo todos os esforços devem estar 

concentrado em fortalecer o crescimento dessa “sociedade”. 

 O “terceiro setor” cumpre um papel ideológico na implantação das políticas neoliberais 

e está em sintonia com o processo de reestruturação do capital pós 1970, ou seja, flexibilização 

das relações de trabalho, afastamento do Estado das responsabilidades sociais e da regulação 

social entre capital e trabalho. Contudo esse setor não é autofinanciado, para que certas 

organizações da “sociedade civil” desenvolvam respostas as demandas sociais é preciso obter 

recursos por meio de parcerias com o Estado. 

 Para o neoliberalismo, um Estado parceiro da “sociedade civil” significa um processo 

de esvaziamento da dimensão de direito universal das políticas sociais, ao mesmo tempo em 

que tem como função estratégica convencer a população a aceitar esse como o melhor caminho 
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diante da crise fiscal do Estado. O resultado dessa parceria é a fragmentação das ações sociais, 

pois a partir do momento que as políticas sociais perdem seu caráter público, de direito social, 

são transformadas em medidas provisórias e emergenciais, incapazes de oferecer uma cobertura 

universal. 

 O “terceiro setor”, representa a fragmentação das políticas sociais e das lutas dos 

movimentos sociais, desresponsabilizando o Estado e diminuindo os custos da atividade social, 

através da precarização, focalização e perda da universalidade.  

 O papel ideológico do debate do “terceiro setor” que atende aos interesses do capital no 

processo de reestruturação neoliberal promove a reversão dos direitos de cidadania 

concretizados por serviços e políticas sociais universais, não contratuais e de qualidade em um 

sistema de solidariedade universal compulsória. (MONTAÑO, 2010) 

 O neoliberalismo não considera a miséria humana violação de direitos, mas sim falta de 

aptidão pessoal, “dentro do modismo neoliberal, os pobres, e claro a pobreza, acham-se nessa 

condição porque estão fora do mercado, não sendo mediados por direitos”. (VIEIRA, 2009, 

p.112) 

 Partimos dessas reflexões a cerca da sociedade civil e sua relação com o Estado, para 

compreender o significado das políticas sociais e dos direitos sociais no âmbito dos processos 

de reprodução das relações sociais na sociedade capitalista contemporânea. Com base na análise 

das políticas sociais poderemos apreender o momento atual da política de saúde no Brasil 

identificando os determinantes do processo de judicialização da saúde. 

  

1.3 Políticas Sociais e a conjuntura brasileira: os impactos a partir do contexto neoliberal 

 

No presente item buscaremos estudar a origem e o desenvolvimento das políticas 

públicas no cenário externo, destacando a realidade brasileira, isso porque entendemos que tais 

reflexões são fundamentais para o debate da judicialização da saúde, o que vem sendo 

observado é que, este fenômeno ocorre na articulação das políticas sociais, dos direitos sociais 

que diz respeito portanto, ao papel do Estado. 

 Contudo, para compreender o debate das políticas sociais torna-se necessário antes 

definirmos o conceito de cidadania, uma vez que está articulado a concepção de direitos e de 

justiça, ainda que no padrão de sociabilidade burguesa. 

Conceituar cidadania é algo muito complexo, pois trata-se de um processo que ao longo 

da história se constrói e se reconstrói e no decorrer dos anos ganhou vários significados, logo, 
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o objetivo aqui é tratar este conceito minimamente em nosso trabalho, trazendo autores que 

analisam tal conceito. Segundo Coutinho (2008), a cidadania deve sempre ser pensada como 

um processo histórico, no qual é atribuído permanentemente novas e ricas determinações. É um 

conceito que tem origem na Grécia Clássica (séculos V-VI a.C.). Para os gregos, cidadãos eram 

aqueles que participavam na vida política da cidade. A teoria e a prática de cidadania entre os 

gregos estavam longe de ser universais, pois as mulheres, os escravos e estrangeiros não se 

encontravam dentro dos critérios definidores da cidadania grega. 

Os gregos foram os primeiros a experimentar a “condição de cidadãos”, no entanto 

somente os homens livres e adultos poderiam participar ativamente da gestão da vida pública. 

Nesse sentido eram os únicos considerados cidadãos. Esse fato só demonstra a restrição do 

conceito grego de cidadania, que excluía grande parte das pessoas naquela época. 

 Embora a origem da cidadania esteja vinculada à sociedade grega, é na modernidade 

que vai ganhar uma nova relevância e um novo sentido, atingindo sua expressão máxima, em 

função das novas relações sociais que emergem com a sociedade capitalista.  

No mundo moderno a noção de cidadania está ligada a universalização e a idéia de 

direitos. Os direitos, por sua vez, não são fenômenos naturais, são resultados da história, eles 

só existem efetivamente no quadro da vida social, e ganham legalidade positiva por meio do 

Estado. O direito, como sinalizado, é muito mais amplo que o direito positivo, instituído nas 

Constituições e nos códigos, sua primeira expressão é na forma de expectativa de direito das 

demandas formuladas em determinado momento histórico por classes ou grupos sociais. 

(COUTINHO, 2008) 

O sociólogo britânico T. H. Marshal, em sua obra “Cidadania e Classe Social”, 

desenvolveu sua concepção de cidadania moderna, definindo seu movimento histórico na 

modernidade. 

 

 Mesmo com os limites e os equívocos que integram a concepção de cidadania de 

Marshal, o seu conceito [...] ainda constitui uma referência para pensarmos o conjunto 

de direitos adquiridos pelos homens no curso da modernidade e que os identifica como 

membros de uma determinada sociedade. (ALMEIDA, 2004, p. 31) 

 

Para Marshall a cidadania é compreendida como o conjunto de três esferas de direitos: 

civis, políticos e sociais. Além disso, ela também é definida como um status que confere ao 

indivíduo a participação na distribuição da riqueza socialmente produzida. Trata-se de um status 
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concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. O fato é que, essa ordem 

cronológica de direitos descrita por Marshall não se reproduziu do mesmo modo em todos os 

países. 

De forma resumida,  os direitos civis (direito a vida, à liberdade de pensamento e de 

movimento e direito à propriedade), surgiram como demandas da burguesia em ascesão, 

ratificando como orgânica a ordem capitalista. Os direitos políticos (direito de votar e ser votado 

e direito de associação e de organização, são frutos do processo de tensionamento da luta da 

classe trabalhadora. Neste sentido tal concepção reforça o entendimento de Estado adotada 

nesse trabalho, pois mesmo considerando-o aliado da burguesia incorpora algumas demandas 

do trabalho. Os direitos sociais (aqueles que permitem uma participação mínima na riqueza 

material e espiritual criada pela coletividade), são igualmente uma conquista da classe 

trabalhadora. (COUTINHO, 2008) 

Ressaltamos que tais conquistas da classe trabalhadora não ocorreram de forma pacífica,  

são resultado de processos de conflitos com a classe burguesa, esta tem seus interesses 

expressos no Estado que, como vimos anteriormente, tem um corte classista. 

O aprofundamento da universalização da cidadania é contraditório21 sujeito a avanços e 

recuos, devido ao antagonismo estrutural entre essa universalização e a lógica do 

funcionamento do modo de produção capitalista 

O processo de ampliação da cidadania representa um avanço histórico significativo para 

as classe trabalhadora, porém, não chega a representar uma ameaça à sociedade de classes. Isso 

porque o capitalismo, por conta das lutas sociais, é forçado a recuar e fazer concessões, todavia 

sem perder o controle e deixar de lado os seus interesses 

Utilizando a premissa de que as políticas sociais são instrumentos de materialização dos 

direitos sociais de cidadania, consideramos o método crítico-dialético que parte da realidade e 

compreende o movimento desta como fruto das necessidades humanas que, por sua vez, 

também se modificam ao longo da história, como o mais adequado para apreender a sociedade 

capitalista e analisar as políticas sociais como processo e resultado das relações complexas 

contraditórias entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e lutas de classes que 

envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo. 

                                                 
21 Segundo Coutinho (2008, p.69), “A universalização da cidadania é, em última instância, incompatível com a 

existência de uma sociedade de classes”. Considerando que ela expressa uma igualdade que deve ser pensada para 

além da legalidade. 
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O surgimento das primeiras iniciativas reconhecíveis de políticas sociais como processo 

social não tem uma data precisa, porém se gestaram no contexto da Revolução Industrial, na 

confluência dos movimentos de ascensão das lutas de classes e do desenvolvimento da 

intervenção estatal. Sua generalização situa-se na passagem do capitalismo concorrencial para 

o monopolista em especial na sua fase tardia, após a segunda guerra mundial nos países de 

capitalismo central. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011) 

Os sistemas de proteção social22 representam conquistas civilizatórias que não foram 

capazes de emancipar a humanidade do sistema capitalista, mas instituíram direitos e deveres 

que alteraram o padrão de desigualdade entre as classes sociais ao longo do século XX. 

(BOSCHETTI, 2012) 

Então, para além de uma concepção dualista, é importante considerar que, apesar de 

todo o caráter classista do direito burguês, ele expressa minimamente o processo de conquistas 

da classe trabalhadora. Entendemos que, na sociedade capitalista o direito é utilizado como 

instrumento de poder da burguesia e foi criado para atender aos seus interesses, mas a luta de 

classes presente nesse tipo de sociedade obriga o Estado a formular e instituir direitos mínimos 

a classe trabalhadora para que dessa forma garanta os privilégios da classe dominante. 

A origem das políticas sociais como práticas políticas está relacionada à maturidade do 

modo de produção capitalista, a pressão da classe trabalhadora e a participação do Estado23 em 

funções que até então não eram objeto de sua intervenção, portanto seu surgimento é atestado 

a partir do modo de produção que se estrutura na propriedade privada e no trabalho livre, tendo 

como classes fundamentais a burguesia e o proletariado. Segundo Granemann (2006), sua 

existência não é detectada nos modos de produção anteriores ao capitalismo. A estrutura e o 

desenvolvimento das políticas sociais são diversos, pois estão relacionado à histórica relação 

entre o grau de desenvolvimento das forças produtivas, o papel do Estado e das classes sociais, 

o que varia de país para país, bem como de uma época para a outra. Contudo, apesar das 

características particulares que as políticas sociais possuem em cada local, sua morfologia é 

estruturalmente capitalista e expressa à relação de contradição existente entre: a exploração 

capitalista e a necessidade de reprodução da força de trabalho. 

                                                 
22 Segundo Boschetti (2012), um sistema de proteção social não significa o conjunto de programas e políticas 

sociais, tampouco se restringe a uma política social. O que o configura é um conjunto organizado, de políticas 

sociais que garantam a proteção social por meio de direitos, bens e serviços sociais e diferentes áreas. 
23 Estado classista que não representa o interesse universal, pois é expressão política da estrutura de classe, 

dominada pela burguesia. Segundo Marx (2010), o Estado não está acima dos conflitos de classes, uma vez que é 

a própria expressão desses conflitos na sociabilidade do capital. 
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 Situar a emergência das políticas sociais como uma iniciativa exclusiva do Estado ou, 

em outro extremo, decorrente unicamente da luta e pressão da classe trabalhadora, ou como 

estratégia de dominação da classe burguesa, é adotar uma análise unilateral, que identifica o 

Estado como uma esfera pacífica, desprovido de interesses e luta de classes. (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011) 

As políticas sociais surgiram de modo diferenciado em diversos países e suas 

particularidades dependiam do “movimento de organização da classe trabalhadora”, da 

“reestruturação produtiva” local e “das correlações de forças no âmbito do Estado” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 64).   

 Analisando o cenário internacional, na fase concorrencial do capitalismo, marcada pelo 

domínio das ideias liberais, o Estado não promovia políticas sociais, o mercado que era tido 

como espaço regulador das relações sociais. Nessa fase as expressões da questão social eram 

tratadas de forma repressiva pelo Estado, ou seja, a mobilização da classe trabalhadora para a 

conquista dos seus direitos sociais era caso de polícia. De acordo com Netto (1992), no 

capitalismo concorrencial a intervenção estatal sobre as sequelas da exploração da força de 

trabalho respondia de forma básica e coercitiva, já que sua preocupação era em preservar as 

relações pertinentes à propriedade privada como um todo.  

 No início do século XX, a fim de viabilizar um dos objetivos primários do capitalismo 

– o crescimento dos lucros pelo controle dos mercados – ocorre um processo de concentração 

de produção e de capital nas mãos de grandes corporações, substituindo a livre concorrência 

pelos monopólios capitalistas. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011,  p.26) 

No capitalismo monopolista a preservação e controle da força de trabalho é uma função 

estatal de primeira ordem, pois para atender aos anseios da burguesia ele precisa se legitimar 

politicamente incorporando outros protagonistas sócios políticos. Nas suas contradições e 

dinâmicas a classe dominante captura o Estado, e através da falsa democracia busca sua 

legitimação. Nesta sociedade, o Estado opera para dar condições necessárias à acumulação e à 

valorização do capital monopolista. (Netto, 1992) 

 Com a passagem da fase concorrencial para a fase monopolista, as funções do Estado 

sofrem alterações pela própria necessidade de preservação e expansão do modo de produção 

capitalista frente ao movimento operário que se amplia significativamente. O Estado passa 

então a intervir no mercado e a regular a economia articulando-a com a política, surgindo às 

primeiras iniciativas em termos de políticas sociais. 
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 Em 1929 uma grande crise atingiu o mundo capitalista, cujo símbolo máximo foi à 

quebra da bolsa de valores de Nova Iorque. Crise essa de ordem financeira que afetou o mundo 

todo através do comércio internacional, como resultado houve um descrédito das concepções 

liberais e uma mudança de rumos em direção a um Estado Social que reergueria a economia 

capitalista baseado nas proposições keynesianas24. Nesse contexto as políticas sociais são 

produto de um pacto classista que ao mesmo tempo que incorpora demandas da classe 

trabalhadora também é utilizado como instrumento de reprodução da força de trabalho 

objetivando a preservação da acumulação capitalista, ou seja, o Estado social combinava 

medidas de caráter social sem, contudo, perder seu caráter capitalista. 

Assim, como saída para a crise o Estado passou a intervir na economia, deixando de 

lado os princípios liberais de não intervenção estatal, com a finalidade de fazê-la voltar a 

crescer. É o Estado atuando como órgão executor das necessidades da burguesia e refletindo os 

acontecimentos da sociedade. Nesse sentido Marx (2008, p.45) diz que para compreender o 

Estado é necessário entender a sociedade civil considerando 

 

[...] as relações jurídicas bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas 

por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano; essas relações 

tem, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência, em suas 

totalidades, condições estas que Hegel, a exemplo dos ingleses e dos franceses do 

século 18, compreendia sob o nome de “sociedade civil”. 

 

 

Ainda, segundo Marx (2008), as relações de produção burguesas são antagônicas, 

antagonismo que nasce das condições de existência sociais dos indivíduos, porém as forças 

produtivas que se desenvolvem na sociedade burguesa criam as condições materiais para 

resolver esse antagonismo. 

No pós 1929, com a formação do Estado de bem-estar social25 no continente europeu, 

passam a serem promovidas políticas sociais de proteção ao trabalhador no âmbito da saúde, 

previdência, habitação, educação, dentre outras. Nesse período, com a melhoria das condições 

de vida da classe trabalhadora, o capital colheu frutos e o capitalismo vivenciou os seus anos 

dourados. Cabe ressaltar que o Estado de bem estar-social não foi mantido apenas pelo interesse 

                                                 
24 A doutrina Keynesiana elaborada pelo economista inglês John M. Keynes estimulou a criação de medidas  

macroeconômicas que incluíam: a regulação do mercado, a emissão de moedas, a distribuição de renda, o 

investimento público, o combate a pobreza visando a socialização do consumo. (PEREIRA, 2007) 
25 Nome dado aos Estados capitalistas da Europa pós Segunda Guerra mundial que desenvolveram programas de 

intervenção estatal com objetivo de superar a crise mundial iniciada em 1929. 
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da classe dominante, mas também pelas classes trabalhadoras organizadas que pressionaram 

para implantação de políticas sociais. 

 As políticas sociais, a partir desse momento, foram organizadas em um sistema de 

proteção social, e utilizadas como importantes estratégias de sustentação do modo de produção 

capitalista. Todavia, após 30 anos o capitalismo passa por uma nova crise econômica mundial, 

tendo que empregar mudanças profundas na economia e na produção o que ficou conhecido 

como reestruturação produtiva26.O modelo Keynesiano estava esgotado devido a grave crise 

cíclica de acumulação do capital, acarretando uma combinação de desemprego, inflação 

acelerada e queda da taxa de impostos. O colapso do crescimento da acumulação do capital nos 

anos 1970, fez com que as classes dirigentes se sentissem ameaçados politicamente, portanto 

tiveram que apresentar uma alternativa para a superação da crise se protegendo da aniquilação 

política e econômica. (HARVEY, 2008) 

 No âmbito do Estado mudanças são verificadas atingindo principalmente o campo da 

proteção social. Ideias liberais são retomadas, e a lógica do Estado intervencionista é substituída 

pela crença nas forças do livre mercado como regulador da economia e da sociedade. Nessa 

concepção as políticas sociais perdem seu caráter democrático, e os trabalhadores sofrem fortes 

restrições em seus direitos conquistados através de seu processo de organização e mobilização 

política. 

Assim, a saída encontrada pelo capital para sua crise foi à adoção de uma política 

neoliberal com um receituário de mudanças que combinou essencialmente: privatizações, 

reduções dos direitos do trabalho, combate às organizações dos trabalhadores e cortes fiscais e 

orçamentários em nome da redução do endividamento público. (GRANEMANN, 2006) 

 Diante disso, as políticas sociais passam a sofrer grandes ataques, “os sistemas de 

proteção social são acusados de ser os vilões que impedem a superação da crise. De motores do 

crescimento, as políticas sociais passam a ser vistas como freios do crescimento econômico”. 

(BOSCHETTI, 2012, p.781) 

 

A proteção social pública deve se restringir a uma rede (filet) de seguridade social 

para os trabalhadores pobres, formada por uma “cesta básica” pública, composta 

apenas por um pilar da Previdência Social pública com valores reduzidos, 

complementado por programas assistenciais de “mínimos sociais” também reduzidos. 

(BOSCHETTI, 2012, p. 783) 

 

 

                                                 
26 Sistema de produção e acumulação que emergiu a partir da década de 70 como resposta a crise estrutural do 

capital e do sistema Taylorista/fordista. Para as relações de trabalho, significou a desregulamentação dos direitos 

trabalhistas e a emergência do trabalho precarizado. 
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Ganha força também, a partir dos anos 1990, transformações nos sistemas de proteção 

social, iniciando a configuração de uma nova geração de políticas sociais denominadas políticas 

de ativação. Tais políticas estão relacionadas a passagem de um Estado-providência passivo 

para um Estado-providência ativo, que estabelece a obrigatoriedade de retribuição dos 

benefícios recebidos pelo Estado, por meio de uma postura ativa relacionada a procura do 

trabalho. (MOSER, 2011, p.69) 

O neoliberalismo remodelou uma ideologia moralizante de responsabilização dos 

pobres pela sua condição social, nessa lógica eles são responsáveis por satisfazer as suas 

necessidades sociais, ou então devem “dar algo em troca” pelos serviços públicos recebidos. 

Logo as políticas sociais são focalizadas na pobreza extrema, transformando essas políticas em 

“instrumento de ativação dos indigentes para o trabalho, geralmente precário, por meio de 

condicionalidades ou contrapartidas que, na maioria das vezes, revelam-se autoritárias e 

punitivas.” (PEREIRA, 2012, p. 738) 

A economia baseada no livre mercado trouxe crescimento para o capitalismo, mas 

acirrou a produção, sobretudo, de desigualdades e injustiça social, fruto do desmonte do sistema 

de proteção social. Apesar dos péssimos resultados no campo social, com o crescimento das 

desigualdades e da pobreza, o neoliberalismo não conseguiu retornar aos anos dourados do 

capitalismo, até porque não era esse o seu objetivo. O resultado foi uma outra crise no mundo 

capitalista, iniciada nos Estados Unidos em 2006, provocando uma reação em cadeia, exigindo 

intervenções estatais na economia para resgatar instituições privadas.  

 Ao trazer essa discussão para a realidade brasileira, percebemos que no Brasil, a 

economia capitalista, tem desenvolvimento tardio, portanto com uma trajetória e com 

peculiaridades diferentes dos países do capitalismo central. Na nossa história houve um projeto 

colonial que, estruturado na grande propriedade, utilizava mão de obra escrava na produção de 

cana de açúcar, que no século XIX foi substituída pelo trabalho assalariado na produção de 

café. Ou seja, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil guarda relação com a supremacia da 

burguesia agrária e latifundiária que dificultou a modernização da economia uma vez que a 

prioridade era a produção de matérias primas destinadas a exportação. 

 Na Primeira República, de 1889 a 1930, são identificadas algumas mobilizações 

populares relacionadas com o início da industrialização e da organização sindical, portanto 

marca a incorporação do Brasil no sistema capitalista. Como consequência, surgem as primeiras 

legislações trabalhistas. Ou seja, fica clara a relação da luta de classes com a criação dos direitos 

sociais e o surgimento das políticas sociais. Considerando o cenário complexo do 

desenvolvimento do trabalho no Brasil, atravessado pelas marcas do escravismo, da 
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informalidade e da falta de compromissos democráticos e redistributivos da classe dominante, 

tem-se um cenário complexo para a constituição das políticas sociais. (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011) 

 A partir de 1930, a economia e a política brasileiras sofrem influências da crise de 1929 

e o Estado, seguindo as tendências internacionais, passou a intervir de forma mais direta na 

economia e nas expressões da questão social. Segundo Behring e Boschetti (2011), o período 

de 1930 a 1943 pode ser caracterizado como o período de introdução das políticas sociais no 

Brasil devido a uma serie de medidas no campo dos direitos sociais. A partir de então a 

expansão dos direitos continuam a ocorrer, ainda que de forma lenta, até o golpe de 1964 que 

instaurou uma ditadura militar responsável por impulsionar um novo momento de 

modernização no Brasil. 

 As políticas sociais na ditadura possuíam em seu interior o objetivo de legitimar o 

sistema autoritário vigente, tinham um caráter setorial, emergencial e fragmentário. Durante o 

período de 1964 a 1988 o Brasil se desenvolveu economicamente, expandindo a produção, a 

modernização e a entrada do capital estrangeiro. Apesar dos avanços no campo das políticas 

sociais, elas apresentavam um caráter assistencialista e clientelista. Além disso, o projeto 

“modernizador” da ditadura militar começa a sofrer sinais de esgotamento a partir de 1974, 

emergindo uma serie de mobilizações contra o regime vigente que irão resultar na retomada do 

Estado democrático de direito estabelecido pela Constituição de 1988. Segundo Behring e 

Boschetti (2011, p.141), 

 

[...] a Constituinte foi um processo duro de mobilizações e contramobilizações de 

projetos e interesses mais específicos, configurando campos definidos de forças. O 

texto constitucional refletiu a disputa de hegemonia, contemplando avanços em alguns 

aspectos, a exemplo dos direitos sociais [...]. Mas manteve fortes traços conservadores 

[...]. Os que apostaram na Constituinte como um espaço de busca de soluções para os 

problemas essenciais do Brasil deparam-se com uma espécie de híbrido entre o velho 

e o novo. 

 

 

 Apensar das inclinações democráticas da Constiuição de 1988, a transição não foi 

aconpanhada de uma reforma política, ela ocorreu graças a uma aliança da burguesia com 

grupos democráticos e de esquerda da classe média burocrática. O “pacto social” 

estabelecido na constituinte dependia do envolvimento das elites nacionais para reduzir taxas 

de exploração, construir mecanismos democráticos de controle social e garantir o investimento 

estatal nos serviços públicos, porém, internacionalmente havia a negação das condições para 

esse processo com um novo ideário político que propunha o mínimo de intervenção estatal para 

um máximo de exploração, na busca de maximização dos lucros. 
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Os avanços no campo social ocorreram em um contexto marcado pelo agravamento das 

relações internacionais, de declínio das concepções socialistas e de ascensão das ideias 

neoliberais. No Brasil, em razão do seu estágio de desenvolvimento, as repercussões da crise 

capitalista iniciada nos anos 1970, operaram fortemente nos anos 1990, logo, as garantias 

constitucionais foram obtidas quando o mundo falava e praticava o reformismo neoliberal. 

 O que se observa a partir de 1990 é uma contrarreforma do Estado27 numa perspectiva 

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

com Behring e Boscheti (2011) no sentido de que esse termo contrarreforma é um contra-senso 

uma vez que o desenvolvimento histórico das políticas sociais tem um espírito reformista 

marcado pela pressão dos trabalhadores. Foram e são utilizadas pelos governos capitalistas 

como forma de manutenção da ordem vigente contendo os avanços dos movimentos sociais, 

ampliando direitos mais sem abdicar de seus interesses de classe. 

 Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso inicia-se em 1995 um processo de 

Reforma Gerencial que resultou na elaboração  pelo então Ministro Luís Carlos Bresser Pereira 

do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Tal documento procurou definir as 

instituições e estabelecer as diretrizes para a implantação de uma administração pública 

gerencial no país em substituição à burocrática. (PEREIRA, 2007) 

 De forma silenciosa, a reforma do Estado aos poucos instituiu a flexibilização pelo 

gerencialismo e a fragmentação como formas de adaptar a estrutura do Estado as exigências e 

necessidades do capital numa perspectiva neoliberal 

Assim, no Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos que passaram por um Estado 

de Bem-Estar, a institucionalização dos direitos sociais ganha força mais especificamente nos 

anos 1980, porém esse processo começa a ser revertido nos anos de 1990 com a política de 

ajustes neoliberais e a contrarreforma do Estado, momento em que a classe dominante começa 

sua ofensiva contra a concepção de política social universal. No lugar é defendida a bandeira 

da solidariedade com maior participação da sociedade civil, entendida por eles como o “terceiro 

setor”, no campo social. A questão social é despolitizada e o coletivo cede espaço para ações 

individuais e focalizadas. Tudo isso acompanhado da difusão pela classe dominante de uma 

                                                 
27 Processo de reformas iniciadas em 1994 no governo Fernando Henrique Cardoso – mas que já vinham sendo 

anunciadas ao longo dos anos 1990 – orientadas para o mercado, uma vez que os problemas no âmbito do Estado 

brasileiro eram apontados como responsáveis pela crise econômica e social vivida desde o início dos anos 1980. 

O Estado deveria ser reformado com ênfase nas privatizações e na previdência social, desprezando as conquistas 

de 1988 no terreno da seguridade social. (BEHRING; BOSCHETTI,2011) 
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cultura de consenso cujo objetivo é a desmobilização da classe trabalhadora confundindo seus 

referenciais para conseguir adesão às propostas neoliberais. 

 

Do ponto de vista ideológico, essa postura se manifesta, entre outras coisas, 

precisamente na tentativa teórico prática de “despolitizar” a sociedade civil, 

transformando-a num suposto “terceiro setor” que situado para além do Estado e do 

mercado, seria regido por uma lógica pretensamente “solidarista” e “filantrópica”; de 

resto, uma vez constituído tal setor, o Estado deveria transferir para o mesmo suas 

responsabilidades na gestão e implementação dos direitos e das políticas sociais. 

(COUTINHO, 2006, p. 50) 

 

 

 Nesse contexto o Estado reduz cada vez mais as suas funções, implicando na retração 

dos direitos sociais. Ações que deveriam ser públicas, são transferidas a esfera privada, não-

estatal, transformando o Estado em apenas um gestor e coordenador de recursos. Além disso, 

difunde-se a ideologia de que o poder público não tem capacidade de administrar os serviços 

públicos e investir no social, repassando essa responsabilidade para toda a sociedade e aquilo 

que for lucrativo para o mercado. 

 O significado político da sociedade civil é esvaziado assim como a concepção de Estado 

como espaço político em que se expressa os interesses de classe, conforme apresentado no 

tópico anterior. 

O projeto neoliberal, ao longo dos anos de 1990, propaga a ideia de crise, estagnação 

econômica cuja saída é um amplo leque de reformas e de mudança da postura do Estado. 

Reformas estas, voltadas para o mercado, com ênfase nas privatizações, internacionalização da 

economia e redução do Estado na esfera social desprezando as conquistas no terreno da proteção 

social, ou seja, toda a luta da década de 1980 passa a ser desconsiderada diante desse novo 

projeto. 

 Nessa lógica o Estado deve deixar de ser responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social, transferindo essa responsabilidade para os setores privados e para a 

sociedade civil. Os programas sociais de corte assistencialistas são ampliados, retomando 

tendências históricas do sistema de proteção social brasileira, além disso, as novas formas de 

gestão pública das políticas sociais, com base na descentralização e municipalização das ações, 

conduzem ao desmonte dos programas ampliando o quadro de pobreza e miséria do país. 

(ALENCAR, 2009) 
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Os governos brasileiros desde então (FHC, Lula e Dilma)28 seguem essa orientação 

neoliberal. No campo da política social verificam-se muitas perdas em termos de direito e 

participação popular, pois esses governos passam a atuar por meio de medidas provisórias29 a 

fim de promover “reformas constitucionais” dependentes posteriormente da aprovação de um 

legislativo submisso, o que consideramos um ataque a idéia de democracia. 

Esse quadro é acompanhado da desmobilização dos movimentos coletivos e da 

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

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

persuasivas para neutralizar a resistência da classe trabalhadora. (BRAVO; MATOS, 2007) 

 Nos termos de Neves (2008), estamos diante de uma nova pedagogia da hegemonia, que 

consiste em formulações teóricas e ações político-ideológicas utilizadas pela burguesia para 

assegurar a dominação de classe através de estratégias de busca do consenso e as políticas 

sociais do mundo contemporâneo estão sendo utilizadas como instrumento para difundir essa 

nova pedagogia. 

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

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

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

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

 

A existência de uma linha de continuidade entre governos de FHC e de Lula, com a 

manutenção, no fundamental, do mesmo modelo econômico – intrinsecamente 

instável e gerador de vulnerabilidade externa estrutural – e da mesma política 

macroeconômica ortodoxa; constituindo ambos, modelo e política macroeconômica, 

uma unidade impossível de ser separada. 

 

 

Entretanto no campo social, houve um reconhecimento dos desafios a ser enfrentados, 

ganhando destaque à unificação dos programas de transferência de renda, viabilizada pela 

implantação do Programa Bolsa Família, destinado às famílias situadas abaixo da linha da 

pobreza. Contudo os programas de transferência de renda não estão articulados à uma política 

econômica superadora do modelo de concentração de renda em uma perspectiva distributiva, 

                                                 
28 Isso não significa que as políticas econômico-sociais implementadas nesses governos tenham sido sempre as 

mesmas. Essas políticas se modificaram de acordo com o bloco no poder, expressando a conjuntura do momento 

e o reposicionamento das distintas frações do capital no interior do Estado. (FILGUEIRAS, 2014) 
29Instrumento previsto pela Constituição de 1988 que permite o Presidente da República editar ato normativo em 

situações de relevância e urgência. (MORAES, 2004). O problema é que na prática tem sido usada de maneira 

abusiva em favor dos interesses do governo. 
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além disso, por representarem uma política de governo, esses programas não constituem um 

direito podendo ser extintos a qualquer momento. 

  O governo Lula pode ter melhorado as condições sociais de muitos brasileiros, porém 

contribuiu ainda mais para o processo de acumulação do capital. A pobreza absoluta diminuiu, 

mas a desigualdade não, e “se a pobreza absoluta ou extrema preocupou o governo o combate 

à concentração de riqueza não foi alvo dessa preocupação”. (PEREIRA, 2012, p. 746) 

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

força, a partir dos anos 2000, o discurso de defesa do desenvolvimento nacional combinando 

crescimento econômico e social, essa perspectiva vem sendo chamada de novo 

desenvolvimentismo. 

O novo desenvolvimentismo, embora com outras determinações, tem sua base de 

fundamentação no nacional-desenvolvimentismo que orientou a economia dos países 

subdesenvolvidos de 1940 á 197030. Ele considera a importância de políticas e ações que 

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

desigualdade com foco na discussão da oportunidade, o Estado é chamado a dinamizar o setor 

produtivo e a cumprir funções de provisão de bens públicos e de proteção social. (MOTA; 

AMARAL; PERUZZO, 2012) 

Essa estratégia consiste, portanto, na tentativa de conciliar aspectos positivos do 

neoliberalismo (compromisso com a estabilidade da moeda, austeridade fiscal, ausência de 

discriminação contra o capital internacional) com aspectos positivos do velho 

desenvolvimentismo (comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, 

sensibilidade social, papel regulador do Estado). (SAMPAIO Jr.,2012) 

Nesse modelo o Estado “retorna” à esfera econômica como peça fundamental na 

organização e legitimação do bloco de poder dominante. Para o êxito dessa nova estratégia do 

capitalismo, é necessário um elemento político, qual seja: o consentimento dos setores 

dominados. (FILGUEIRAS, et.al., 2010,p.39). Assim, sindicatos e movimentos sociais são 

cooptados em direção ao apoio de políticas governamentais de atendimento marginal as 

demandas sociais. 

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

não supera a herança neoliberal de destruição de direitos e das políticas universais. Tal modelo 

tem sido responsável pela defesa do esforço individual e apelo à ampliação das capacidades 

                                                 
30 “Uma ideologia econômica que sustentava o projeto de industrialização integral, com participação do Estado 

como forma de superar o atraso e a pobreza dos países subdesenvolvidos”. (MOTA; AMARAL; PERUZZO, 2012, 

p. 156) 
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humanas. A intervenção social desses governos ocorre por meio de políticas compensatórias de 

enfrentamento da pobreza que não interferem nas relações sociais capitalistas, tão pouco na 

dinâmica de acumulação do grande capital. 

 No Brasil, a estratégia desenvolvimentista, segundo as forças políticas que sustentaram 

os governos de Lula e Dilma, teria mudado o modelo neoliberal com a superação das estratégias 

e políticas adotadas. O resultado foi a retomada das taxas de crescimento mais elevadas 

acompanhada por melhora na distribuição de renda e redução da pobreza. De acordo com 

Filgueiras (2014, p. 33) essa interpretação é equivocada pois ela “apoia-se em elementos 

conjunturais que expressam um melhor desempenho da economia brasileira entre 2006 e 2008, 

mas que podem ser facilmente revertidos”. 

 Esse melhor desempenho foi consequencia de uma conjuntura internacional favorável 

que permitiu o crescimento real dos salários e a expansão da política social. Contudo, esse 

modelo nos últimos anos, já no início do governo Dilma começa a desmoronar com o advento 

de uma nova crise mundial. Este governo usando as mesmas estratégias neodesenvolvimentistas 

de seu antecessor  não conseguiu colher bons resultados. 

 

A ideologia hegemônica  no país, que combina aspectos do projeto social-liberal e 

com os do neodesenvolvimentista, sustentou-se por pouco tempo e desmoronou  a 

partir do levante popular inicado em junho de 2013. Assim, o bloco dominante 

esgotou suas possibilidades de dirigir o pais majoritariamente pela via do consenso. 

As lutas de classes acirram-se no Brasil e a polarização política ficou visível: não era 

mais possível sustentar o discurso da harmonia social. Uma crise conjuntural instalou-

se no país. Do ponto de vista econômico, as taxas de crescimento do PIB nacional 

estacionaram, nos últimos quatro anos [...] A resposta das classes proprietárias diante 

do esgotamento político e social de seu bloco de poder foi imediata. Com a ebolução 

dos levantes populares o Estado operou um conjunto de medidas consensuais e 

coercitivas. (CASTELO, 2014, p. 47-48) 

 

  

Analisando a experiência desenvolvimentista do governo Lula, Gonçalvez (2012), à 

denomina como “desenvolvimentismo às avessas” que seria a ausência de transformações 

estruturais que caracterizam o projeto desenvolvimentista. Segundo o autor, o que se constata 

nessa experiência brasileira, dentre outros, é: desisdustrialização; reprimarização das 

exportações; maior dependência tecnológica; maior desnacionalização; maior concentração de 

capital; e perda da competitividade internacional. 

A realidade revela que as desigualdades sociais persistem, o que ocorre é a expansão de 

políticas compensatórias dirigidas aos mais pobres.  “É óbvio que estas políticas permitem o 

aumento do consumo das famílias pobres, porém, são iniciativas que não interferem na origem 

das desigualdades”. (MOTA; AMARAL; PERUZZO.,p.168) 
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 Levando em consideração a importância das reflexões apresentadas até o momento para 

o debate em torno da judicialização da saúde, no subitem a seguir, nossa análise será 

direcionada para a política de saúde, marcada por avanços e retrocessos, por disputas de projetos 

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

pela criação de um Sistema Único de Saúde (SUS) e pela universalização da saúde no Brasil 

entendida enquanto um direito de todos e dever do Estado.  

 

1.3.1 Política de Saúde no Brasil: a luta pela efetivação do SUS 

 

Após uma breve reflexão sobre a origem do Estado Moderno, da sociedade civil e da 

formação e desenvolvimento das políticas sociais no contexto brasileiro, pretendemos aqui 

analisar de forma mais específica à política social de saúde no Brasil enquanto uma política 

pública de seguridade social assegurada pela Constituição Federal de 1988 e o projeto da 

Reforma Sanitária responsável por conquistas jurídico-institucionais e pela proposição da saúde 

enquanto um direito social. Entendemos que a análise das particularidades dessa política no 

Brasil, poderá nos fornecer elementos para compreender a judicialização da saúde e os desafios 

para o trabalho do assistente social inseridos nesse campo. 

A Seguridade Social, composta pelo tripé Saúde, Assistência Social e Previdência Social 

constitui um dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988 em termos de proteção 

social, é fruto das lutas das classes trabalhadoras e representa uma extensão dos direitos sociais 

no Brasil. No âmbito da saúde as conquistas constitucionais representaram mudanças 

significativas no modelo de atenção que a partir da criação de um Sistema Único de Saúde 

(SUS) deveria garantir a universalização do acesso e a integralidade das ações. 

Ainda nos dias de hoje é comum à ideia de saúde associada à ausência de doença, numa 

concepção curativa, focada no indivíduo e na relação médico-paciente. Isso porque durante 

muito tempo a política de saúde esteve estruturada nessa explicação. A lógica curativa era 

presente tanto nas ações de saúde pública como na assistência médico previdenciária prestada 

pelas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), criadas em 1923 e depois pelos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões (IAP) criados em 1933. Como resultado, o sistema de saúde nessa 

época é marcado por ações pontuais, fragmentadas e imediatistas31. (CAVALCANTI; ZUCCO, 

2006). 

                                                 
31 No Brasil, a intervenção Estatal só ocorre no século XX, mas especificamente a partir da década de 20, no 

Império e na República Velha a assistência médica era vista como favor do Estado, marcada por relações 

patrimonialistas de poder sem qualquer instrumento legal que garantisse sua universalidade. A emergência da 
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Na década de 30, início da Era Vargas, o processo de industrialização brasileira se 

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

de políticas sociais nacionais, como forma de enfrentamento e intervenção estatal as expressões 

da questão social existente diante da aceleração da urbanização acompanhada do aumento da 

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

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

em dois subsetores: o de saúde pública, predominante até os anos 60, centralizado na criação 

mínima de condições sanitárias para população urbana e, restritamente para a do campo; e o da 

medicina previdenciária que passa a predominar a partir de 1966. 

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

anos 50 as corporações médicas ligadas aos interesses capitalistas privados começam a ganhar 

força, o que será intensificado com o regime militar a partir de 1964. A saúde pública teve um 

declínio e a medicina previdenciária cresceu acompanhada da articulação do Estado com 

interesses do capital internacional. O governo privilegiava o setor privado e a medicalização da 

saúde. Foi um período marcado por reivindicações e pressões populares e, além da repressão, 

as classes dominantes usaram à política social para tentar conter essas manifestações. O cenário 

era de uma política de saúde excludente e ineficaz ao mesmo tempo em que agravavam as 

condições de saúde da população 

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

sociedade, o regime ditatorial começa a enfrentar uma crise, cedendo lugar a projetos de 

redemocratização, conforme sinalizado no item anterior. Surgem propostas de reformulação da 

saúde, com políticas que a compreendessem por meio de seus determinantes sociais. Esse 

debate envolveu novos sujeitos da sociedade civil, assumindo uma dimensão política de lutas 

vinculadas a democracia. Estiveram envolvidos profissionais da saúde, pesquisadores, partidos 

políticos e representantes de organizações e instituições. Estes criaram o movimento da 

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

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

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

envolvendo aspectos sociais, culturais, econômicos e biológicos. Essa noção reconhece que as 

formas de vida em sociedade são decorrentes das relações de produção e da inserção das pessoas 

                                                 
saúde enquanto uma das expressões da questão social no século XX está ligada a expansão do trabalho assalariado 

e as reivindicações do movimento operário, surgem então uma serie de medidas destinadas a saúde do trabalhador. 

Benefícios contributivos vinculados a condição de empregado 
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nesse processo. A saúde assume sua dimensão dialética ao ser apreendida como indispensável 

ao desenvolvimento social e ao mesmo tempo fruto dele. 

Outras propostas debatidas pela Reforma Sanitária são: a concepção de saúde enquanto 

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

Controle Social e a descentralização do processo decisório para esferas estaduais e municipais. 

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

disputa de dois projetos existentes desde a construção do campo da saúde como um espaço de 

intervenção estatal: o privatista ligado ao mercado e a indústria farmacêutica e o da Reforma 

Sanitária. Apesar das disputas e de diversos acordos políticos, o texto final da Constituição 

Federal de 1988 atendeu a grande parte das reivindicações do movimento sanitário, Bravo 

(2006). A saúde prevista no capítulo da Seguridade Social passa a ser definida como direito 

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

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

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

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

da comunidade e financiamento com recursos das três esferas de governo. (BRASIL, 1988) 

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

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

direito alcançável e exercido por todos. Como forma de regulamentação foi promulgada a Lei 

nº 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde que trata das ações e serviços de saúde em 

todo o território nacional e estabelece, dentre outras coisas, os objetivos e princípios do SUS 

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

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

de Saúde. 

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

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

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

transição democrática, pois conforme abordamos nos itens anteriores o desenvolvimento 

brasileiro sempre foi marcado pelo caráter conservador, logo não houve uma ruptura radical 

com o regime militar. 

Assim, os setores envolvidos com o projeto da Reforma Sanitária começam a perder 

espaço e no final da década de 1980 a implementação de suas conquistas passa a ser alvo de 

dúvidas, junta-se a isso a redução do apoio popular face à ausência de resultados concretos na 
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melhoria da atenção a saúde acompanhada da reorganização dos setores conservadores da 

sociedade contrários à reforma. (BRAVO, 2006) 

A ideia de uma política de saúde universal de responsabilidade do Estado e concebida 

enquanto um direito social chocou-se com a política de ajustes neoliberais que começava a ser 

implantanda no Brasil a partir da década de 1990. As propostas neoliberais, para o campo da 

saúde, desde então consistem na focalização, privatização, estímulo aos seguros privados, 

atendimento básico à população que não pode pagar, dentre outros. Ou seja, uma concepção 

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

projeto da Reforma Sanitária. 

 

A contrarreforma do Estado atingiu a saúde por meio das proposições de restrição do 

financiamento público; da dicotomia entre ações curativas e preventivas, rompendo 

com a concepção de integralidade por meio da criação de dois subsistemas: o 

subsistema de entrada e controle, ou seja de atendimento básico de responsabilidade 

do Estado (uma vez que esse atendimento não é de interesse do setor privado) e o 

subsistema de referência ambulatorial e especializada, formado por unidades de maior 

complexidade que seriam transformadas em Organizações Sociais. (CFESS/CRESS, 

2010, p.22) 

 

 

 A distância que separa o que está escrito na Constituição Federal e na legislação do SUS 

da realidade dos serviços de saúde é enorme, o que nos leva a ter um modelo de SUS instituído 

completamente discrepante do seu fundamento legal. Um modelo excludente, focalizado, 

precário que não atende as necessidades da população, principalmente no que se refere à 

garantia de acesso universal e a integralidade das ações. Conforme Junior (2014, p. 20), tal 

distância ocorre em função da implantação deste não ter sido pensada para ser a política 

transformadora da Reforma Sanitária, mas sim “para atender aos interesses fisiologistas, 

corporativistas, mercantilistas e patrimonialistas que norteiam a administração do Estado 

brasileira”. Existe uma discrepância que separa aquilo que está na legislação do SUS daquilo 

que é colocado na prática em todos os municípios e estados do Brasil. 

 A precarização e a burocratização da saúde pública faz com que o SUS fique restrito 

aos extratos mais empobrecidos da classe trabalhadora, àqueles que não podem pagar pelo 

atendimento privado. Em termos de integralidade da assistência, a ênfase dos governos na 

atenção básica e o pouco investimento em atendimentos de média e alta complexidade fazem 

com que esse direito não se concretize para grande maioria da população. A realidade do SUS 

de longas filas de espera, sucateamento do atendimento e da estrutura física, carência de 

profissionais, falta de medicamentos, leitos e até mesmo materiais básicos para curativos e 
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procedimentos, são exemplos de que, na prática o projeto da Reforma Sanitária está bem 

distante de ser efetivado. 

 O Conselho Federal de Medicina em pesquisa encomendada ao Instituto Datafolha, 

identificou que nove em cada dez brasileiros consideram os serviços de saúde oferecidos à 

população péssimos, ruins ou regulares. “Com um percentual de 36% das opiniões emitidas, o 

tempo de espera para atendimento está no topo do ranking da insatisfação dos brasileiros com 

os serviços públicos de saúde”. (LIMA, 2015) 

 Tomando como referência o Estado do Rio de Janeiro, matéria publicada no Jornal 

Folha de São Paulo em dezembro de 2015 aborda a crise financeira do estado que deixou vários 

hospitais sem luvas, esparadrapos, medicamentos o que obrigou algumas unidades a 

suspenderem os atendimentos. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016) 

Segundo Bravo e Menezes (2013, apud PAIM et al, 2005), no governo Lula (2003-

2011), foi assumido um compromisso com a atenção básica fortalecendo o programa saúde da 

família, enquanto que na atenção hospitalar de alta complexidade o governo procurou elaborar 

diagnósticos que forneceram dados para justificar a criação de Fundações Estatais de Direito 

Privado, substituindo o interesse público pelo interesse privado no sentido da construção de um 

projeto de privatização da saúde. 

Com isso foi criando um ambiente favorável para o crescimento da saúde suplementar 

estimulando os planos de saúde privados. O estímulo à privatização foi seguido pelo governo 

Dilma a partir de 2012, o ministério da saúde passa a incentivar a implantação em todo o Brasil 

das Organizações Sociais, burlando concursos públicos, precarizando ainda mais os 

atendimentos e as relações de trabalho. O governo retoma também a ideia das fundações de 

direito privado e aprova a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).  

Criada em 201032 pelo então presidente Lula, apesar da XIV Conferência Nacional de 

Saúde ter se posicionado contra, a EBSERH é uma empresa pública de direito privado vinculada 

ao Ministério da Educação cuja finalidade principal é gerir os Hospitais Universitários Federais 

e prestar apoio às universidades na gestão dos mesmos em um modelo privado de gestão. 

A adesão a EBSERH é facultativa, devendo a decisão ser tomada pela comunidade 

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

feita de maneira monocrática pelos reitores33. 

                                                 
32Medida Provisória 520 de 31 de dezembro de 2010 e Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 
33Dos 47 Hospitais Universitários vinculados às 33 Universidades Federais, 23 assinaram contrato com a referida 

Empresa. A maioria desses contratos foi assinada pelos reitores das Universidades, com explícita rejeição da 

Comunidade Universitária e sob pressão do Governo Federal. (Frente Nacional Contra a Privatizaçãoda Saúde). 
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Segundo a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde34 (2015), a EBSERH foi à 

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

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

dar conta dos objetivos dos Hospitais Universitários: ensino, pesquisa, extensão e assistência à 

saúde. A constitucionalidade da EBSERH está sendo questionada pela ADI 4895, ajuizada pela 

Procuradoria Geral da República, de acordo com a ação, a criação da EBSERH fere os artigos 

37, 39, 173, 198 e 207 da Constituição Federal. Contudo até o momento a ação ainda não foi 

julgada. 

No Estado do Rio de Janeiro a implantação da referida empresa já ocorreu no Hospital 

Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) – UNIRIO e no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) – UFF35. Alguns hospitais geridos pela EBSERH estão apresentando vários problemas 

 

1)irregularidades, prejuízos financeiros e insuficientes serviços de saúde aos usuários; 

2) indícios de desperdícios no uso do dinheiro público nas capacitações de gestores 

da Empresa; 3) irregularidades nos “concursos” realizados pela EBSERH; 4) 

insatisfação dos empregados contratados pela EBSERH explicitada através da 

deflagração de greves; 5) Desrespeito à autonomia universitária e aos órgãos 

colegiados de deliberação nos processos de adesão à EBSERH; 6) judicialização de 

demandas contra a EBSERH. (Frente Nacional Contra a Privatização, 2015) 

  

 A estratégia do governo é apresentar a substituição da administração pública pela 

administração privada na gestão dos serviços de saúde como solução para os problemas 

financeiros e humanos na área. “Os defensores desse modelo de gestão alegam que o regime 

privado de contratação de profissionais, de bens e serviços possibilita mais eficiência na 

assistência a saúde da população”. (GOMES, 2014, p. 25) 

 Porém, segundo o referido autor a maioria dos profissionais e usuários da saúde 

argumentam que o regime público é imprescindível para garantir a qualidade do atendimento e 

o acesso aos serviços. Com os modelos de gestão privados gradativamente se transfere a 

assistência à saúde da esfera dos direitos para a esfera do mercado 

 Esses novos modelos de gestão dos serviços de saúde nos levam a refletir como o SUS 

vem sendo descaracterizado de maneira explicita, ficando a cada dia mais distante direito a 

                                                 
34 Como tentativa de defesa do projeto da Reforma Sanitária e de combate as fundações privadas e organizações 

sociais na saúde, em novembro de 2010 foi criada a Frente Nacional Contra a Privatização, envolvendo sindicados, 

partidos políticos e representantes de movimentos sociais com objetivo de promover ações, para a discussão e 

defesa da saúde pública, universal nos moldes do SUS. 
35 No HUGG a adesão a EBSERH ocorreu em 16 de dezembro de 2015 sem a concordância do Conselho 

Universitário. No HUAP a adesão foi feita em 06 de abril de 2016 após confusão, tumulto no dia da votação do 

Conselho Universitário em um processo muito questionado pela comunidade universitária 
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saúde enquanto um direito social estabelecido na Constituição e do atendimento de qualidade. 

Os serviços de saúde publica que existem na atualidade estão longe de atender à magnitude das 

necessidades da população usuária. Os princípios do SUS são negados ou relativizados e como 

consequência as demandas dos usuários precisam ser judicializadas. 

 Para a compreensão da judicialização da saúde destacamos dois princípios do SUS como 

de fundamental importância, pois estão ligados ao acesso a prestação de serviços e a garantia 

do atendimento as necessidades, são eles: a universalidade e  a integralidade36. 

 O artigo 198 da Constituição Federal estabelece em seus incisos I e II que os serviços 

públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS 

devem obedecer a universalidade de acesso em todos os níveis de assistência e a integralidade 

de assistência, entendida como “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema”. (BRASIL, 1988) 

 Portanto o descumprimento desses princípios representa uma violação do direito a 

saúde, e as ações contrárias a eles são inconstitucionais. A intervenção judicial nesse caso é 

necessária para que seja respeitada a promessa constitucional de universalidade e integralidade. 

 Logo, a judicialização da saúde representa uma consequência da redução do Estado na 

esfera social e tem sido utilizada como instrumento facilitador da focalização e fragmentação 

da política de saúde, uma vez que é mais fácil atender apenas as demandas judicializadas do 

que cumprir os princípios do SUS. No próximo capítulo será aprofundada a análise sobre a 

judicialização da saúde, destacando as particularidades desse fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Apesar do destaque dado aos princípios da universalidade e da integralidade, reconhecemos a importância dos 

demais princípios para a garantia do direito a saúde. A escolha deve-se ao fato desses dois princípios estarem 

diretamente relacionado com as demandas judicializadas, dentre elas: medicamentos, vagas para internação e 

atendimento ambulatorial, exames, equipamentos e insumos. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL: ANÁLISES E PERSPECTIVAS 

 
 

 Como vimos no capitulo anterior a reordenação da função do Estado no campo da 

política social segue a lógica neoliberal de intervenção mínima no social e máxima no mercado, 

como resultado os direitos sociais não são efetivados nos moldes dos seus estatutos legais, o 

reflexo dessa situação na política de saúde pode ser encontrado na precarização dos serviços e 

ações em saúde que limitam os princípios da Universalidade e Integralidade do SUS e, como 

uma das consequências, amplia-se o movimento de judicialização da saúde. 

No presente capítulo nosso objetivo é apreender o movimento de judicialização na 

realidade brasileira e seus rebatimentos na política de saúde. Tal fenômeno é cercado de 

controvérsias quanto a sua relevância na efetivação dos direitos sociais, seus defensores alegam 

que o acesso ao Poder Judiciário representa um instrumento de defesa da cidadania, mas, por 

outro lado, também pode significar a individualização no atendimento de demandas coletivas, 

como é o caso da saúde. 

 Entendemos que a judicialização no Brasil está relacionada à expansão e protagonismo 

do Poder Judiciário, principalmente, a partir da Constituição de 1988 que passa a intervir em 

uma sociedade com as particularidades de seu processo de formação sócio-histórica que guarda 

relação com uma cultura política de favor, de nepotismo. Além disso, há uma contradição 

provocada pela explosão de direitos positivados e a degradação das políticas públicas de 

proteção social. 

 A expectativa de que o Estado garanta efetivamente os direitos sociais pelo fato de 

estarem inscritos na Constituição e na legislação vigente se choca com a realidade de ajustes 

econômicos e redução de gastos públicos fruto da lógica neoliberal. Portanto, de nada adianta 

a ampliação das leis sem um Estado disposto a priorizar as necessidades sociais investindo em 

políticas públicas. 

Com a Constituição de 1988, o Poder Judiciário ascendeu à categoria de membro da 

soberania política nacional, tendo como uma de suas funções controlar o cumprimento das leis. 

Diante da ausência dos Poderes Legislativo e Executivo no campo das políticas públicas, o 

Poder Judiciário tem assumido o protagonismo na garantia dos direitos sociais. Assim, o 

judiciário, que deveria ser a última instância para a efetivação do direito a saúde, privilegiando 
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os espaços coletivos como os Conselhos e as Conferências de saúde passa a ser o principal 

espaço procurado para a solução dos problemas nessa área. 

 O envolvimento do Poder Judiciário na execução da política de saúde acontece no 

momento em que o Estado brasileiro burguês, reconhece os direitos sociais da classe 

trabalhadora, fruto das lutas e mobilizações dessa classe e da estratégia da classe dominante 

para se manter no poder, porém esse reconhecimento não é acompanhado de ações que 

garantam, por meio de políticas públicas, o acesso a tais direitos, como sinalizado 

anteriormente. 

 Nesse sentido, o fenômeno da judicialização enquanto resultado da ausência de ações 

estatais no campo da proteção social, incide também sobre as formas de gestão das expressões 

da questão social e consequentemente reflete no trabalho do assistente social.  

 Consideramos que para avançar na análise da judicialização da saúde é necessária antes 

a compreensão da origem de tal fenômeno no Brasil, por esse motivo, primeiramente 

buscaremos analisar o processo de judicialização da política e da questão social, bem como a 

expansão do Poder Judiciário para em seguida compreender a judicialização da saúde e as 

implicações do fenômeno nesse campo. 

 

 

2.1 A expansão do Poder Judiciário e o fenômeno da judicialização: elementos para 

análise 

 

 Nesse item objetivamos apresentar algumas reflexões sobre o fenômeno da 

judicialização, partindo de uma análise mais global para traçar as especificidades de tal 

fenômeno no Brasil. Para isso consideramos que, o entendimento, ainda que preliminar, do 

Poder Judiciário enquanto um dos poderes do Estado e espaço onde se processa a judicalização 

é de fundamental importância para a apreensão histórica e crítica do nosso objeto de estudo. 

 Para tratar do Poder Judiciário precisamos abordar o princípio da separação dos poderes 

que tem sido objeto de considerações ao longo da história, pensadores como Locke e 

Montesquieu construíram teorias que resultaram no modelo tripartite conhecido atualmente em 

boa parte dos países, no Brasil, tornou-se princípio constitucional no ordenamento jurídico. O 

modelo tripartite, de maneira geral, consiste em atribuir a três órgãos independentes e 

harmônicos entre si as funções Legislativa, Executiva e Judiciária. 

 Locke nomeou os três poderes da comunidade política de Legislativo, Executivo e 

Federativo. O Legislativo teria a função de fixar as leis, mas para que elas sejam executadas é 
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necessário o Poder Executivo, e por último o Poder Federativo chamado de poder de guerra e 

paz. Montesquieu, inspirado em Locke, defende que os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judicial devem pertencer a pessoas diferentes formando três órgãos políticos harmônicos e 

soberanos. (OLIVEIRA, 2015) 

 Existe entre autores um consenso em atribuir a Montesquieu a consagração da 

tripartição de poderes com as devidas repartições de atribuições no modelo mais aceito 

atualmente. Ele incluiu o Poder Judiciário entre os poderes fundamentais do Estado e deu 

contornos específicos a cada um dos poderes, lançando as bases daquele que viria a ser um 

princípio constitucional de grande importância para as democracias atuais. (COUCEIRO, 2011) 

A implantação do capitalismo levou a valorização da Justiça como meio de garantia das 

relações econômicas, conduzindo o Direito a condição de principal instrumento de 

racionalização da vida social e econômica. Com a derrubada dos regimes absolutistas e o 

desenvolvimento dos chamados Estados liberais na Europa e nos Estados Unidos ocorreu uma 

profunda transformação do Poder Judiciário, começando pelo reconhecimento de sua 

autonomia com função estatal e, em alguns países, como poder de Estado. (ARANTES, 2004) 

Arantes (2004) destaca duas experiências de (re)fundação do Judiciário nos Estados 

liberais: a norte americana de 1787 e a Revolução Francesa de 1789. Segundo o autor, embora 

ambas tenham sido influenciadas pelo pensamento político liberal da época, elas deram origem 

a dois modelos constitucionais bastante distintos, emergindo um Judiciário com papeis 

significativamente diferentes. Essas duas experiências influenciaram a formação do Judiciário 

dos demais Estados liberal-democráticos no século XIX e XX. A experiência francesa com 

características mais republicanas do que liberal, modernizou o Judiciário, mas não lhe conferiu 

poder político; a americana, com característica mais liberal do que republicana, elevou o 

Judiciário à condição de poder político37. 

Esses modelos irão influenciar a formação do Poder Judiciário Brasileiro, ganhando 

mais força a experiência liberal americana. Assim, a partir do século XX, os Judiciários de 

diferentes países, dentre eles o Brasil, tenderam a se expandir em duas funções principais: a 

prestação da justiça comum e o controle da constitucionalidade. Em alguns regimes liberal-

democráticos do século XX o Judiciário passará por uma transformação em instância de 

implementação dos direitos sociais e coletivos. 

                                                 
37 “Nos países em que o Judiciário ou um tribunal especial pode ser acionado para verificar o respeito das leis e 

dos atos normativos à Constituição, pode se dizer que existe um terceiro poder político de Estado, ao lado do 

Executivo e do Legislativo”. (ARANTES, 2004, p. 82) 
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Para Arantes (2004), esse último tipo de expansão do Judiciário pode ser visto por dois 

enfoques, não excludentes e até mesmo complementares: o primeiro sociológico, associa a 

expansão do Judiciário e as dificuldades que enfrenta nos dias atuais, ao desenvolvimento e 

crise do Estado de Bem-Estar Social no século XX, esse Estado desencadeou a produção de leis 

muito mais substantivas do que as produzidas sob o modelo liberal clássico, carregadas de 

direitos sociais e econômicos como saúde, trabalho, dentre outros, logo o Judiciário passa a ser 

acionado para dar efetividade a essa nova legislação social, com a crise desse Estado o 

Judiciário, em vez de retroagir, viu-se ainda mais exigido combinando uma elevação de 

demandas com uma baixa capacidade de resposta; o segundo enfoque mais jurídico associa a 

expansão do Judiciário à ampliação do acesso a Justiça na segunda metade do século XX, o 

direito e as regras processuais teriam mudado ao ponto de colocar a Justiça ao alcance formal 

dos atores coletivos da sociedade. 

No Brasil a expansão do Judiciário também tem relação com os dois enfoques abordados 

pelo autor descritos acima. Apesar das particularidades da formação sócio histórica brasileira38, 

e da diferença do Estado Social aqui construído, o modelo econômico implantado a partir de 

1930 com Getúlio Vargas, levou ao desenvolvimento de um legislação social, especialmente 

relacionada ao mundo do trabalho. A necessidade de expandir os direitos sociais como 

estratégia para manter o controle sob a classe trabalhadora levou ao referido governo a construir 

um conjunto de leis e a expandir o Judiciário. 

Não pretendemos aqui fazer um resgate histórico de todo o desenvolvimento do Poder 

Judiciário brasileiro. De forma resumida, com base em Arantes (2004), destacamos três 

momentos da expansão do Judiciário no Brasil: de 1930 a 1940 com a criação da legislação 

social e outras soluções para os problemas da ordem e dos conflitos coletivos; a partir de 1970 

quando é atribuído ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos39 perante o 

Poder Judiciário; e um terceiro momento que caracteriza-se pelas profundas transformações no 

ordenamento jurídico durante a década de 1980. 

A Constituição de 1988 foi fundamental para a expansão do Judiciário brasileiro, reflexo 

do período de organização e pressão da sociedade civil em busca de mudanças efetivas depois 

de mais de duas décadas de autoritarismo do regime militar. A Carta de 1988 afirmou os 

                                                 
38 Tema abordado no capítulo anterior. 
39 “[...] são direitos transindividuais de natureza indivisível, dos quais sejam titulares pessoas indeterminadas 

(direitos difusos) ou grupo de pessoas ligadas entre si por alguma relação jurídica (direitos coletivos). Outra 

característica importante é que esses novos direitos poderão ser representados judicialmente por atores sociais e 

coletivos, legitimados extraordinariamente a ingressar em juízo em defesa de direitos que não são particularmente 

seus, mas que pertencem a um conjunto de indivíduos dispersos e nem sempre identificáveis”. (ARANTES, 2004, 

p. 98) 
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princípios e as instituições do liberalismo político, fixando os direitos de cidadania e instituiu 

mecanismos necessários a uma gestão pública mais eficiente. Consagrou a acesso à justiça, o 

Ministério Público, a quem incumbiu a defesa da ordem jurídica. (VIANNA; BURGOS; 

SALES, 2007) 

A constituinte ampliou significativamente o papel do Judiciário na arena política, 

ampliou suas funções e incorporou uma lista de vários direitos individuais e coletivos, se por 

um lado isso significou um avanço, por outro, sobrecarregou as demandas judiciais o que 

resultou na necessidade de reformulação do Judiciário. 

Essa reforma no Judiciário não foi um processo exclusivo do Brasil, outros países da 

América Latina passaram também por esse processo que seguiu diretrizes traçadas pelo Banco 

Mundial visando melhorar a qualidade dos serviços, reduzir a morosidade, ampliar o acesso à 

Justiça e implantar mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Isso é um exemplo da 

interferência do capital internacional na reforma do Poder Judiciário na América Latina. 

(OLIVEIRA, 2015) 

Tomamos como exemplo a defesa da ampliação do acesso à justiça enquanto um direito 

necessário à viabilização dos demais direitos e encarado como requisito fundamental de um 

sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar, os direitos 

de todos. 

 

O acesso à justiça possui duas finalidades básicas: a primeira é que os sujeitos podem 

reivindicar seus direitos e buscar a solução de seus problemas sob o patrocínio e a 

proteção do Estado, e, portanto, o sistema jurídico deve produzir resultados que sejam 

individual e socialmente justos; e a segunda correspondente ao fim último do sistema 

jurídico no Estado Democrático de Direito, que é o de garantir o acesso à justiça 

igualmente a todos. (CHUAIRI, 2001, p.127)  

 

 

A ampliação do acesso à justiça enquanto prioridade na reforma judiciária, de certa 

forma, abre as portas do Poder Judiciário para as demandas dos sujeitos individuais e coletivos. 

Segundo Oliveira (2015), esse processo resulta em um controle ainda maior do capital sobre a 

classe trabalhadora, a partir do momento que as disputas que deveriam ocorrer na arena política 

são levadas à justiça, para que através de seus magistrados seja feita a vontade da burguesia. 

Segundo Cappelletti (1993), a ampliação do Poder Judiciário viria a sanar as 

dificuldades que os Poderes Executivo e Legislativo apresentam em dar voz à vontade popular, 

pois estes operam em uma complexa estrutura política na qual os grupos envolvidos procuram 

vantagens, manobrando entre diversos centros de poder e o que resulta não é, necessariamente, 

a vontade da maioria. A visão do autor considera o Judiciário um órgão neutro, sem conflitos 
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internos e sem posicionamentos políticos. Desconsidera que o Judiciário, faz parte do Estado e, 

por isso não está alheio aos seus interesses. 

A democracia burguesa para existir precisa de instrumentos que a resguardem diante da 

ameaça da luta do proletariado, como um desses instrumentos o Judiciário passa assumir o papel 

de guardião da Constituição e da aplicação das leis, incentivando a dimensão de justiça com 

base no conceito de que todos são iguais perante a lei. 

No Brasil, a Constituição de 1988 fez aflorar o referido conceito de justiça, representou 

um marco na positivação dos direitos sociais, porém ao longo da década de 1990 as políticas 

sociais foram submetidas às medidas políticas e econômicas de ajuste fiscal, o que provocou a 

degradação do sistema de proteção social, como consequência, se amplia a demanda pelo Poder 

Judiciário, deslanchando o processo de judicialização da política e da questão social. (SIERRA, 

2014) 

Dessa forma, a ausência do Estado no campo das políticas sociais, intensifica a busca 

pela garantia dos direitos sociais via Poder Judiciário, é a omissão do Poder Executivo na 

efetivação dos direitos sociais por meio da execução de políticas públicas que vai favorecer a 

judicialização da política. 

 A expansão do Poder Judiciário no âmbito político seria considerada, portanto, de 

maneira bem simples, a judicialização da política. Esse fenômeno pode ocorrer em dois 

momentos 

 

[...] 1) quando as cortes e os juízes ampliam o seu poder, ao revisar a decisão sobre a 

política pública, formulada anteriormente por outras agências, especialmente o 

legislativo e o Executivo; e, 2) Quando os métodos e procedimentos judiciais são 

incorporados às instituições administrativas, indo além do judiciário. [...] a 

judicialização pode ocasionalmente ocorrer em decorrência da omissão das 

instituições majoritárias diante de certas questões pelas quais deveriam se encarregar 

de decidir. (TATE, apud SIERRA, 2014) 

 

 

 Sierra (2014) ao explicar a judicialização da política utiliza o pensamento do jurista 

francês Antoine Garapon (1999, p. 44) para demonstrar como esse fenômeno tem tornado as 

reivindicações políticas mais jurídicas que ideológicas e ao mesmo tempo os direitos 

individuais e formais tendem a suplantar os direitos coletivos e substanciais, tudo isso 

acompanhado de um aumento desmesurado de leis para regular a sociabilidade. Na ótica dessa 

abordagem, a judicialização expressa a anomia das sociedades contemporâneas, resultado da 

precarização do trabalho e retração do Estado que faz com que os indivíduos pressionem o 

sistema jurídico em busca de proteção e segurança. 
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 Mais uma vez se torna visível o interesse burguês na judicialização, pois se por um lado 

o capital “permite” 40 a positivação do direitos sociais e os utiliza como instrumento de controle 

da classe trabalhadora , por outro lado o Estado burguês não garante a efetivação desses direitos 

através de políticas públicas universais, e sim, fortalece o Judiciário e a ampliação do acesso a 

justiça como o caminho encontrado para que os indivíduos reivindiquem seus direitos. 

 Uma vez que o Judiciário interfere na política atendendo reinvindicações em termos de 

políticas sociais ele passa a atuar, como substituto do Estado, enquanto protagonista da questão 

social em um movimento de judicialização da questão social. A discussão que  se coloca é a 

ausência dos demais poderes do Estado em responder as expressões da questão social, 

normatizando, definindo e executando políticas públicas. Mais ainda, sem relação ou 

desconsiderando os mecanismos históricos de controle social e participação da classe 

trabalhadora na garantia de direitos. (AGUINSKI e ALENCASTRO, 2006) 

 O Poder Judiciário vive hoje um momento diferenciado daquele que historicamente lhe 

foi atribuído, se há menos de duas décadas seu papel era controlador e coercitivo. Com a 

Constituição de 1988 e o avanço no plano dos direitos sociais, o Judiciário é chamado para 

responder a um conjunto de demandas sobre as quais não possuía uma maior aproximação. A 

judicialização transferiu para o Poder judiciário a “responsabilidade de promover o 

enfrentamento à questão social na perspectiva de efetivação dos direitos humanos.” 

(AGUINSKY; ALENCASTRO, 2006, p. 21). 

 Outro ponto polêmico no debate da judicialização refere-se à universalidade do acesso 

ao Judiciário, consideramos isso uma ilusão, pois para ingressar com uma ação é necessário, 

antes de tudo, o conhecimento dos direitos, nem todos os indivíduos tem este conhecimento ou 

sabem como pleiteá-los. Sabemos que o Poder Judiciário é carregado de burocracia e 

formalismo que funcionam como barreiras de acesso. Fator também limitador são as 

desigualdades regionais, o Brasil tem um território imenso, com regiões ricas e com mais acesso 

a tecnologias e informações, em contrapartida, nosso território também possui regiões mais 

empobrecidas, onde o desenvolvimento econômico e social é menor, logo o acesso à justiça vai 

encontrar mais entraves nesses locais. 

 Como exemplo dessa situação, a pesquisa realizada por Machado et. al (2011) nos anos 

de 2005 e 2006 referente a processos judiciais com pedidos de medicamentos no Estado de 

Minas Gerais, revelou que a maioria dos pacientes que recorreram ao Poder Judiciário tinham 

                                                 
40 Entendemos que a conquista dos direitos sociais não é fruto apenas do interesse da classe burguesa, mas resultado 

também da pressão e luta da classe trabalhadora por melhores condições de vida. 
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melhores condições socioeconômicas, arcando com as despesas processuais, além de terem 

maior conhecimento de seus direitos.  

 Transferir para o Judiciário a atribuição de responder aos desdobramentos das 

expressões da questão social é positivo no que diz respeito à aplicação da lei, contudo, se essa 

prática for maciça, torna-se ineficaz e injusta, pois “privará do direito àqueles que não 

recorrerem a esta esfera estatal”. (AGUINSKY e ALENCASTRO, 2006, p.23) 

 Ou seja, se por um lado a judicialização permite que a lei seja cumprida, por outro, ela 

pode propiciar práticas por parte do Estado que condicionem a efetivação dos direitos por meio 

das ações judiciais. Logo o direito só teria aplicabilidade para os indivíduos que o reivindiquem 

judicialmente. 

Sierra (2005) aponta mais um lado negativo da judicialização ao mencionar que hoje 

não se encontram mais cidadãos e sim pessoas fragilizadas e temerosas, que buscam na justiça 

a saída para os mais banais conflitos cotidianos. Isso porque a ausência do Estado no campo da 

proteção social, o aumento do desemprego e o crescimento da pobreza têm gerado um 

sentimento de insegurança, fazendo com que os indivíduos pressionem o sistema jurídico em 

busca de proteção. Ou seja, o judiciário, que deveria ser a última instância de resolução de 

conflitos, acaba se tornando a primeira. 

Tudo isso nos leva a acreditar que estamos vivendo nos dias de hoje, muito mais do que 

a judicialização da política e da questão social e sim, uma judicialização da vida. O Poder 

Judiciário torna-se palco de solução de conflitos, à medida que passa a regular diversas relações 

sociais como, por exemplo: a maneira como os fornecedores devem tratar os consumidores; os 

empregadores, seus funcionários; os pais, seus filhos; as relações conjugais e é claro as questões 

políticas. Predomina nos dias de hoje a cultura do “vá para a justiça”. Tal processo apenas 

mostra que o magistrado de hoje assume um importante encargo que a sociedade capitalista lhe 

atribui como meio de manter o controle sobre as diversas relações sociais. 

De acordo com Ribeiro (2014), o ponto central sobre o fenômeno da judicialização se 

refere ao papel de destaque que o Poder Judiciário tem ocupado nos dias de hoje, ganhando 

destaque na resolução de conflitos políticos e sociais. Este papel acontece quando o texto 

constitucional ganha força normativa, atribuindo funções ao Poder Judiciário de cobrança das 

obrigações do Estado para com seus cidadãos, por meio de ações que interferem nas políticas 

sociais e que deveriam ser executadas pelos Poderes Legislativo e Executivo. 

Sendo assim, não podemos avaliar a judicialização apenas do ponto de vista negativo, 

visto que isto seria negar a importância dos direitos e do acesso à justiça para a vida da classe 

trabalhadora, se por um lado o direito burguês carrega uma funcionalidade para a classe 
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dominante, ele também se torna meio pelo qual a classe que vive do trabalho consegue acesso 

a melhores condições de vida dentro da sociedade capitalista. O Judiciário pode contribuir em 

muito para a redução das desigualdades sociais, cobrando do poder público atitudes de respeito 

aos direitos fundamentais. Da mesma forma, muitas situações de violência, desrespeito e abuso 

vividas pelos indivíduos representam uma série de direitos que estão sendo violados, exigindo 

a atuação efetiva da justiça na solução dessas questões. 

 Enquanto um direito social, o direito a saúde que na prática deveria ser concretizado por 

meio de uma política de saúde universal, também está sendo judicializado. À medida que o 

Estado se desresponsabiliza na implantação do Sistema Único de Saúde concebido na CF/88 e 

adota medidas de focalização, restrição e privatização dos serviços de saúde, os usuários do 

SUS encontram na justiça a saída para tentar garantir o atendimento as suas demandas. Estamos 

diante da judicialização da saúde.  

No próximo item nosso objetivo é aprofundar o estudo sobre o direito a saúde e os 

desafios para a afirmação do SUS, abordando elementos introdutórios para o debate da 

judicialização da saúde.  

 

2.2   Direito à Saúde: os desafios de consolidação do SUS 

 

 No presente item retomaremos alguns pontos apresentados no capítulo anterior a cerca 

da política de saúde procurando aprofundar o debate sobre o direito à saúde que emergiu a partir 

da Constituição Federal de 1988 e a criação do SUS. Nossa proposta é identificar as diferenças 

entre o direito à saúde positivado e aquele materializado, pois consideramos que as contradições 

presentes na política de saúde são as causas do fenômeno da judicialização nesse campo. 

 A saúde enquanto um direito de todos e dever do Estado nos remete ao SUS que tem 

como marco legal a CF/88 e às Leis Orgânicas 8080 e 8142/1990. A Constituição além de 

inserir a saúde enquanto um direito social fundamental, também introduziu normas expressas 

que asseguram o acesso universal e igualitário, orientando a sua organização de forma a 

propiciar o atendimento integral.  

 O reconhecimento da saúde enquanto um direito de todos e dever do Estado é coerente 

com o princípio da dignidade humana instaurado pelo sistema constitucional de 1988. Para 

assegurar a universalidade na saúde, considerou-se necessário uma estrutura de sistema 

participativo e descentralizado, iniciando uma nova lógica de política pública de saúde no 

Brasil. (FLEURY E FARIA, 2014) 
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Tal conquista foi fruto de muitas reivindicações de movimentos sociais, mas a partir de 

1990 passa por um processo de contrarreforma do Estado regressivo em relação aos direitos 

sociais conquistados, dentre eles o direito à saúde. 

 Esse processo foi fundamentado pela racionalidade do capitalismo contemporâneo que 

traz em seu bojo elementos da racionalidade instrumental burguesa incorporando o conteúdo 

do ideário neoliberal associado às particularidades da nossa estrutura social e do nosso Estado. 

Nessa lógica a política de saúde construída desde então vai incorporar os conteúdos que são 

instrumentalizados pelo Estado contemporâneo, o mais caro deles é aquele que diz respeito à 

essência da racionalidade do capital: a reprodução dos interesses do mercado e a maximização 

da lucratividade capitalista41. (SOARES, 2010) 

 A expansão dos interesses do capital na saúde está diretamente articulada aos 

empecilhos para consolidação do SUS. De acordo com Correia (2015), os caminhos trilhados 

pela saúde no país estão em direção oposta dos pontos cruciais da Reforma Sanitária brasileira, 

pois no lugar de uma progressiva estatização da saúde, houve um processo de progressiva 

privatização com incentivo do Estado. 

 Assim, os serviços de saúde tornam-se espaços de lucro para o capital em tempos de 

dominância financeira sob diferentes áreas: medicamentos, equipamentos, sistema público de 

saúde, clínicas, planos privados de saúde, entre outros. A saúde é transformada em mercadoria 

que alimenta a lucratividade do capital. Segundo Soares (2010, p.42), “o mercado privado de 

saúde no Brasil conta com 48 milhões de beneficiários de seguros e planos privados de saúde, 

investindo 40 bilhões de reais/ano”.  

 No início do século XXI, os estabelecimentos privados de saúde no Brasil cresceram 

81,03% e o total de gastos com a saúde no setor privado em 2009, foi de 143 bilhões, maior 

que o total de gasto público em saúde, que foi de 127 milhões. (CORREIA, 2015) 

 Dessa forma, é possível afirmar que a lógica universal do direito à saúde na perspectiva 

do SUS contraria os interesses do capital, um setor tão lucrativo não poderia ficar à margem da 

sua dominação. Para isso, é necessário precarizar a política de saúde pública, torna-la uma 

política para os pobres, abrindo espaço para o mercado, descontruindo o referencial de saúde 

conquistado nos anos de 1980.  

                                                 
41 A origem da priorização do setor privado de saúde vem da década de 1970.“As raízes da privatização e 

mercantilização da saúde estão determinadas pelos interesses do capital em usar a saúde como mercadoria e fonte 

de lucro. Foi contra esses interesses que se confrontou o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, quando 

travou uma batalha contra o modelo médico assistencial privatista do sistema previdenciário, no período da 

ditadura empresarial militar”. (CORREIA, 2015, p.67) 
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 Correia (2015) explica que a brecha constitucional que estabelece a 

complementariedade do setor privado ao setor público (art. 199, parágrafo 1º da CF/88) quando 

as disponibilidades do SUS forem insuficientes, permitiu a compra de serviços privados por 

dentro do sistema público, principalmente nas áreas mais lucrativas, impulsionando o avanço 

do setor de mercado. 

 A autora sinaliza ainda, que o volume de recursos públicos alocados na compra de 

serviços privados revela que a complementariedade está invertida, pois gasta-se muito mais 

com o setor privado do que com o público. Além disso, os procedimentos com valores mais 

elevados na tabela do SUS são aqueles com mais repasses para o setor privado. Como exemplo, 

cita os serviços de diálise, enquanto a rede pública recebe 5,74% do total de recursos destinados 

a esse serviço, a rede privada filantrópica absorveu em 2013 94,27% dos recursos públicos. 

  Esse processo de ajustes neoliberal que nega a efetivação do direito à saúde pública não 

pode ser confundido com as propostas da Reforma Sanitária e, sim trata-se de um 

contrarreforma na saúde. O conceito de contrarreforma ganha relevância na saúde tendo em 

vista o movimento da Reforma Sanitária e as conquistas constitucionais que, no plano legal, 

instituíram os princípios de uma ampla reforma na saúde pública do Brasil. (SOARES, 2010) 

 Fleury e Faria (2014), sinalizam três processos subjacentes à democratização: a 

subjetivação que diz respeito à construção subjetiva e objetiva dos sujeitos políticos que 

impulsionam a transformação; a constitucionalização que demarca a construção de um aparato 

legal dos direitos sociais para que possam ser reivindicados; e a institucionalização responsável 

por criar as condições materiais e materiais para que os direitos na lei se transformem em 

direitos em exercício. Esses três processos são inerentes à democracia, mas nem sempre 

ocorrem na mesma velocidade. Conforme explicam as autoras, a hipertrofia de um deles pode 

gerar contradições com os demais e ameaçar o próprio avanço da democratização. 

 Tendo como referência o direito a saúde, podemos dizer que esse último processo não 

se efetivou, pelo menos nos termos do SUS instituído legalmente, uma vez que, já no início de 

sua implementação sofreu inúmeras investidas em meio ao momento de refluxo dos 

movimentos sociais e do movimento da Reforma Sanitária, o que representou a inviabilização 

do sistema na forma instituída pelo seu marco legal. 

 Soares (2010), analisando os governos brasileiros desde 1990 sinaliza que todos 

adotaram uma postura de impossibilitar a Reforma Sanitária que aos poucos contribuiu para o 

enfraquecimento do movimento sanitário. Concomitantemente, o Banco Mundial42 foi 

                                                 
42 O Banco Mundial foi criado no final da II Guerra para reconstruir e reconfigurar o capitalismo. Em 1991 surge 

o primeiro documento para a saúde no Brasil intitulado “Brasil: novo desafio à saúde do adulto”, contendo 
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ganhando espaço no campo da saúde, tornando-se um grande articulador de ideias que 

defendem a focalização do sistema na pobreza e sua privatização. 

 No governo de Fernando Henrique Cardoso, o ajuste estrutural do Estado e a 

contrarreforma ocorreram de maneira ainda mais ofensiva com a criação do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado conduzido por Bresser Pereira43. Esse projeto foi aprovado 

em quase sua totalidade e situou a saúde como área não exclusiva do Estado, abrindo espaço 

para os serviços prestados por organizações sociais. Porém, durante esse governo, esse novo 

modelo de gestão não conseguiu ser ampliado devido à resistência social e política. (SOARES, 

2010) 

 As estratégias da contrarreforma da saúde ganhavam força à medida que o movimento 

sanitário perdia organicidade política e algumas parcelas dele passa a defender um projeto de 

saúde alternativo: o SUS possível diante do ajuste neoliberal. Ou seja, grupos ligados à defesa 

da Reforma Sanitária são cooptados pelo governo e passam a defender conteúdos do ideário 

neoliberal como se fossem princípios da Reforma Sanitária. 

 Um dos exemplos citados por Soares (2010) é a Estratégia Saúde da Família, pois 

mesmo constituindo um importante espaço de ampliação da atenção básica e prioridade da 

política de saúde pública não atende à universalidade de sua demanda, e na prática, caracteriza-

se como programa básico precário, centralizado numa equipe reduzida sem condições de uma 

efetiva promoção da saúde. 

 Há importante distinção entre a defesa da atenção básica como estratégia de organização 

do SUS e a atenção básica materializada, focada na pobreza. A primeira tem uma perspectiva 

universal e a segunda é restrita, distante da promoção da saúde, da prevenção de doenças e da 

reabilitação. A atenção básica que temos hoje abre as portas para entrada no sistema de saúde 

pública, mas não conta com um suporte na alta complexidade que garanta a continuidade do 

atendimento. 

 O art.198, II da Constituição Federal prioriza as atividades preventivas sem prejuízo dos 

serviços assistenciais, mas fixa como diretriz das ações e serviços de saúde o atendimento 

integral. A integralidade é um dos princípios do SUS é significa que não pode haver exclusão 

de qualquer tipo de tratamento, preventivo ou curativo. 

                                                 
recomendações para o SUS no sentido de focalização das políticas públicas e da quebra da universalidade. (NETO, 

2015) 

43Como parte constitutiva de um processo abrangente que buscava criar um novo modelo econômico 

fundamentado no neoliberalismo, a reforma do Estado brasileiro seria, segundo seus defensores, uma alternativa 

capaz de liberar a economia para uma nova etapa do crescimento. Para o aprofundamento do assunto ver Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE (1995) Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

Brasília: Imprensa Nacional, 1995. 
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 Contudo, existem autores que, com base nesse princípio, defende a limitação do direito 

a saúde, pois nada que compreenda gasto financeiro e previsão orçamentária pode ser 

considerado absoluto. Segundo Schulze (2014), se a própria Constituição (art. 5º, XLVII, “a”) 

restringe o direito à vida ao reconhecer a pena de morte na hipótese de guerra declarada, porque 

ela iria tornar outros direitos absolutos. Portanto, para o referido autor não existe direito 

absoluto, tampouco o direito à saúde. “Os direitos sociais e o direito à saúde estão sujeitos a 

restrições jurídicas (decorrentes do próprio sistema jurídico) e fáticas (em razão das inexoráveis 

limitações orçamentárias)”.(SCHULZE, 2014, p.178) 

 Ainda segundo o referido autor, a limitação da saúde é superável quando ela é analisada 

a partir da perspectiva coletiva, tendo em vista todos os habitantes do país. Na percepção macro 

nada é ilimitado. As políticas de saúde são criadas e executadas não com foco no indivíduo e 

sim na coletividade. Portanto, seria injusto atender uma demanda individual sem limitações em 

detrimento da coletividade. 

 Essas considerações nos levam a algumas reflexões: se a lógica da política de saúde nos 

dias de hoje é a focalização, como falar em coletividade? Se o caminho para a concretização do 

direito a saúde tem deixado de ser político e se tornado cada vez mais jurídico, como pensar na 

proteção da saúde de todos? Logo, o direito a saúde universal morre na letra fria da lei. 

 Outro ponto também debatido quando se fala em integralidade, diz respeito à saúde 

baseada em evidência, de modo que não se pode exigir do poder público o financiamento de 

ações e serviços que não estejam baseados em evidência científica, por exemplo, tratamentos 

experimentais. Assim, não é assegurado o acesso a qualquer medicamento ou procedimento, 

deve-se considerar a cientificidade e priorizar os serviços ofertados pelo SUS. (DRESCH, 

2014) 

 

Portanto, a integralidade no atendimento à saúde deve contemplar tratamento 

condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, sem excluir qualquer ação 

ou serviço de saúde, mesmo as não incluídas nas políticas públicas, desde que provada 

à evidência científica. (DRESCH, 2014, p.43) 

  

 Nosso entendimento sobre a integralidade vai ao encontro da fala desse último autor, 

pois um pensamento contrário desconsidera a realidade da política de saúde brasileira, com 

serviços de atenção básica, de média e de alta complexidade escassos e focados na pobreza, o 

que fragmenta todo o sistema. 

 Destacamos também o princípio da universalidade de acesso aos serviços em todos os 

níveis de assistência previsto no art. 7 da Lei 8080/1990. O acesso universal e igualitário 
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significa que o tratamento pelo SUS será assegurado a todos, sem preconceito ou privilégio de 

qualquer espécie, inclusive financeiro. Logo a universalidade é um direito pertinente a todos e 

não a um determinado grupo de pessoas em razão de sua condição econômica. 

 Quando art. 196 da CF/88 utiliza a expressão “acesso universal e igualitário” objetiva 

dar interpretação mais ampla possível, o que significa que o acesso à saúde seja preventiva ou 

curativa, é um direito de todos, sem privilégios e sem ressalva de hipossuficiência. (DRESCH, 

2014) 

 Na prática, porém, esse princípio é materializado com o acesso focalizado nos mais 

pobres que enfrentam, em geral, longas filas de espera, gerando um grande numero de 

demandas não contempladas pelo sistema. (SOARES, 2010) 

 Os princípios jurídicos possuem características de normatividade, ou seja, capacidade 

de criar deveres e obrigações. Detêm as funções normativa, integrativa e interpretativa do 

sistema jurídico. (BLIACHERIENE; RUBIM; SANTOS, 2014) 

 No caso do direito à saúde, seus princípios (universalidade, integralidade, equidade, 

descentralização, participação, regionalização e hierarquização), são resultado, conforme visto 

anteriormente, de um processo histórico de luta do movimento sanitário. 

Tomando como exemplo os princípios da Integralidade e da Universalidade44, 

percebemos que eles não são negados de maneira explicita, mas são refuncionalizados, 

adquirindo conteúdo distinto da racionalidade hegemônica no projeto da Reforma Sanitária, 

incorporando elementos da nova racionalidade hegemônica hoje no sistema. Assim, os 

defensores da contrarreforma ao refuncionalizarem os princípios do SUS, apresentam-se como 

os defensores da saúde pública e da Reforma Sanitária, quando na verdade o que se concretiza 

é algo bem diverso da construção histórica do SUS. (SOARES, 2010) 

 Como forma de reforçar esse processo de contrarreforma a mídia burguesa, seja na 

forma escrita ou televisiva, utiliza de estratégias de manipulação e persuasão para propagar 

concepções da política de saúde que favoreçam os interesses do grande capital, mas que na 

aparência representem melhorias para a classe trabalhadora. 

 Em análise a atuação da mídia, Matos (2014) apresenta algumas questões que são 

reforçadas por esse segmento: a concepção de saúde como ausência de doença, colocando-a 

como resultado exclusivo da ação médica, logo ter saúde é sinônimo de ter mais médicos; a 

naturalização do setor privado de saúde, a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

                                                 
44 Conforme já explicamos no capítulo anterior, o destaque a esses dois princípios deve-se ao fato de serem 

fundamentais para a compreensão das questões relacionadas à judicialização. 
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(ANS)45 é um exemplo disso; o discurso de que os problemas de funcionamento do SUS são 

resultado da falta de profissionais, mas não servidores públicos com Regime Jurídico Único, e 

sim, terceirizados, com contratos de trabalho precários, que irão “atender melhor a população”, 

abrindo caminho para uma gestão privada da saúde. 

 A difusão dessas ideias gera a crença de que a eficiência e a qualidade estão no setor 

privado, o que não é revelado é que os serviços desse setor não estão disponíveis para todos, 

pois mesmo aqueles que conseguem pagar um plano de saúde estão sujeitos à cobertura do seu 

tipo de plano46. Por outro lado, quanto mais o SUS é precarizado mais cresce o mercado de 

serviços privados. 

 A crítica ao SUS nesse sentido é feita não para o seu aprimoramento, mas em defesa de 

um novo modelo de gestão: privado e sem servidores públicos. 

 Em 1998 são criadas pela Lei 9.637/9847 as Organizações Sociais (OSs) e em 1999 pela 

Lei Federal nº 9.790, cria-se as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), 

que representam modelos privatizantes de gestão dos serviços sociais. A justificativa do 

governo para a implantação desses modelos é a de que eles promoveriam eficiência e menor 

custo para os serviços. No entanto, a realidade tem desmascarado esse argumento à medida que 

as unidades que receberam tais modelos começam a revelar vários problemas. 

 Nas unidades de saúde dos estados e municípios onde as OSs foram implantadas, 

verificam-se problemas relacionados a maiores gastos, irregularidades e desvio de recursos 

públicos. Apesar disso vários estados e municípios brasileiros já adotaram tal modelo para a 

saúde. (CORREIA, 2015) 

 Com a chegada ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003) é iniciada uma nova 

etapa da contrarreforma do Estado na saúde, ganha força os argumentos de que a mudança de 

gestão resolveria os problemas do SUS, até que em seu segundo mandato (2007) é proposta a 

criação das Fundações Estatais de Direito Privado (Lei Complementar 92/2007). 

 

Essa iniciativa propõe que o poder público institua fundações estatais com 

personalidade jurídica de direito privado em diferentes áreas consideradas de 

atividade estatal, mas não exclusivas do Estado. Ainda que prevista para as diferentes 

áreas – como assistência social, cultura, desporto, ciência e tecnologia, meio 

ambiente, previdência complementar do servidor público, comunicação social e 

                                                 
45 Órgão criado no governo Fernando Henrique Cardoso para controlar ações das operados privadas de saúde. 
46 Aqui não estamos avaliando a qualidade dos serviços privados apenas o acesso a esses serviços. 
47 “Com esse instrumento normativo, entidades privadas podem receber, através de celebração de contrato de 

gestão, recursos orçamentários, bens, equipamentos e servidores públicos para prestarem os serviços pelo Sistema 

Único de Saúde. O Estado cede, assim, equipamentos, prédios, bens e servidores públicos para as entidades 

privadas, em sentido contrário à noção de complementariedade que foi prevista no parágrafo 1º do art. 199 da 

Constituição Federal e depois regulamentado pelo art. 24 da Lei 8.080/1990”. (GOMES, 2014, p.29) 
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promoção do turismo nacional – é na saúde que a proposta avançou. Nesse caso, é a 

transformação, inicialmente dos serviços de saúde, notadamente os hospitais, em 

fundações. (MATOS, 2014, p. 36) 

 

 

 O referido autor explica que essa proposição gerou uma polarização na área da saúde, 

de um lado a maioria dos gestores intelectuais da saúde pública, inclusive militantes da Reforma 

Sanitária, favoráveis à criação das fundações e, do lado contrário, poucos intelectuais 

sanitaristas, a maioria do movimento da classe trabalhadora e instâncias do controle social. 

 No governo Lula ocorre um transformismo de parcelas do movimento sanitário, agora 

não mais cooptados pelo governo e sim, parte dele ao assumirem a gestão do Ministério da 

Saúde. Isso irá possibilitar a defesa de novos rumos para a política de saúde, principalmente 

ligados à gestão, sob o argumento de modernização dos ideais defendidas pela Reforma 

Sanitária, quando na verdade o que se tem é a negação dela. (SOARES, 2010) 

 As fundações representam um novo modelo de gestão do SUS, distanciando-se cada vez 

mais do SUS da Reforma Sanitária, pois com elas a iniciativa privada tem autonomia de gastos, 

de contratação, de recursos humanos, tudo isso sem o controle social, que é um dos elementos 

constitutivos do SUS no que se refere a participação popular Soares (2010), afirma que apesar 

de alguns posicionamentos contrários às fundações (da Conferência Nacional de saúde, do 

Conselho Nacional de saúde e de sindicatos dos trabalhadores da saúde), a estratégia tem sido 

sua aprovação no âmbito dos estados, ainda que de maneira autoritária, como por exemplo, 

ocorreu em Pernanbuco. 

 Teixeira (2014) chama atenção para outra iniciativa do governo que representa uma 

ofensiva burguesa contra o direito à saúde, o “Programa Mais Saúde: um direito de todos”, 

agora não mais dever do Estado, que teve início em 2008. Tal política do Ministério da Saúde 

em sua 4ª edição no ano de 2010 deixa clara a concepção do sistema de saúde norteado pela 

matriz neoliberal, sinaliza a mudança no modelo de gestão nas unidades de saúde, para dotá-las 

de maior flexibilidade com compromisso nos resultados, priorizando metas e produtividade. 

 Ainda em 2010, em seu último dia de governo (31/10/2010), o presidente Lula, aprova 

a Medida Provisória 520 que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 

empresa pública de direito privado responsável por uma nova gestão nos hospitais 

universitários48. Assim como a proposta das fundações, a EBSERH também foi rejeitada nas 

instâncias de controle social da comunidade acadêmica e dos usuários, porém sua implantação 

tem ocorrido desconsiderando os espaços de discussão, de maneira antidemocrática.  

                                                 
48 Não pretendemos  nesse trabalho aprofundar o debate sobre EBSERH, algumas considerações já foram feitas 

no capítulo anterior. 



73 

 

 De acordo com Gomes (2014, p.30) 

 

A prestação de serviços públicos hospitalares pela EBSERH ou outras empresas 

públicas é inconstitucioal por enquadrar como atividade econômica os serviços de 

saúde ou mesmo por adotar o regime privado de gestão para contratação de servidores 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

 

 

 Não restam dúvidas de que a saúde está sendo transformada em mercadoria, o Estado a 

cada dia se reconfigura nas suas funções favorecendo ainda mais o processo de ampliação da 

inciativa privada. Além disso, a força de trabalho das unidades públicas de saúde composta por 

servidores do Regime Jurídico Único, aqueles que devido à “segurança” do seu vínculo de 

trabalho ainda podem oferecer resistência aos ataques sofridos pelo SUS, está sendo reduzida 

para ceder espaço a contratos de trabalho precários, com a justificativa de que esse tipo de 

vínculo permitiria maior rigidez e fiscalização na execução das metas planejadas. Passa a 

conviver em um mesmo ambiente de trabalho, profissionais com regimes distintos o que 

contribui para fragilizar a organização e a possibilidade de luta da classe trabalhadora. 

 Teixeira (2014, p.57) analisando a realidade das Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs) no Estado do Rio de Janeiro faz a seguinte reflexão sobre as condições de trabalho 

 

[...] a reestruturação produtiva que é incorporada pelo sistema de atenção à saúde e 

em especial nas UPAs/24h requer um profissional “polivalente, multifuncional”, com  

tendência a um trabalho isolado, sem tempo para reflexão, sem tempo útil para 

desenvolver seu processo de trabalho de forma pensada e planejada coletivamente, o 

que tende a transformar sua produção em alienada e alienante. Com exigência do 

trabalho por metas (quantitativo) a serem cumpridas e definidas a priori pela 

hierarquização do mundo do trabalho, pela gerência que administra a unidade 

assistencial, tende a acrescentar problemas, pois a intensificação da jornada desses 

profissionais tira a possibilidade de autonomia e liberdade de atuação 

(subalternidade), planejamento e, por conseguinte, de oferta de uma prestação de 

serviços de qualidade. 

 

 

 Portanto, a lógica empresarial, com esses “novos modelos de gestão”, invade os serviços 

públicos, fragilizando a classe trabalhadora, retira os direitos trabalhistas (ainda que não 

explicitamente), substitui as relações democráticas ao desconsiderar as instâncias de 

organização dos trabalhadores, e implanta um padrão autoritário com foco no lucro determinado 

pela quantidade de trabalho e não pela qualidade. 

 Diante dessa realidade como pensar o conceito ampliado de saúde? Um trabalho 

baseado em produtividade, em metas e em quantidade, dificulta o espaço para reflexão da 

prática profissional e para análise dos espaços de trabalho. Com isso, o usuário do SUS, de 

sujeito com histórico social, econômico e político que serão determinantes para o processo de 
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saúde e doença, passa a ser um número de prontuário, de leito, de senha de atendimento a ser 

computado em uma estatística de produção. A lógica curativista que relaciona a saúde como 

ausência de doença é retomada. 

 Nesta direção, Matos (2014) explica que as investidas do Banco Mundial para países 

como o Brasil não param por aqui, após todos os diversos reajustes aos direitos trabalhistas, à 

naturalização da desigualdade e a focalização das políticas sociais, o Banco Mundial defende 

agora, o fim da universalidade do acesso ao sistema de saúde. 

 

Para o Banco Mundial, cinicamente, a universalidade na saúde é injusta num país em 

desenvolvimento com grande desigualdade como o Brasil, pois quem pode pagar 

usufrui do serviço e com isso quem mais precisa fica sem acesso ao serviço de saúde. 

Por incrível que pareça, a universalização fica sob a caneta do Banco Mundial como 

algo injusto. (MATOS, 2014, p.39) 

 

 Ou seja, para o Banco Mundial a universalidade na saúde não deveria existir, pois é 

injusta, uma vez que concede acesso a todos, independentemente de renda, aos serviços de 

saúde. Para esse órgão, as unidades públicas só deveriam atender usuários que comprovem não 

ter meios para custear os serviços privados. 

 Parece que o Banco Mundial desconhece a realidade dos serviços de saúde pública do 

Brasil. Quando fala em universalidade se refere àquela que está inscrita na Constituição, pois a 

universalidade materializada na prática não é a garantia de acesso irrestrito para todos os que 

precisam de atendimento em saúde. A espera por atendimento é longa, os serviços são poucos 

e a atenção básica funciona como porta de entrada sem a garantia da integralidade do 

atendimento. 

 Em artigo publicado pela OAB Ceará no ano de 2013 é apontado alguns desses 

problemas da saúde pública do Brasil, onde a ineficácia da atenção primária tem contribuído 

para a superlotação dos hospitais públicos, onde milhares de brasileiros padecem em longas 

filas para uma simples consulta, um exame diagnóstico e uma cirurgia. O número restrito de 

leitos nas unidades públicas obriga pacientes a passarem dias acomodados no chão em colchões 

ou em macas nos corredores dos hospitais a espera de um leito de enfermaria ou de UTI. 

(MADEIRO, 2013) 

 Sendo assim, a intencionalidade do Banco Mundial e dos demais órgãos multilaterais 

que direcionam as propostas econômicas, é acabar com o direito ao acesso à saúde universal 

positivado, pois a materialização desse direito já vem sendo atacada desde o seu surgimento, o 

que impediu a sua existência na prática. O problema do SUS não está na garantia do direito a 

saúde universal e sim na falta de investimentos em uma política de saúde que de fato materialize 
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os seus princípios. “A insuficiência de financiamento, a precarização do trabalho em saúde e a 

priorização dos interesses do mercado na saúde são os reais problemas a serem enfrentados”. 

(CORREIA, 2015, p. 85) 

 Apesar de todos os ataques, os defensores do SUS da Reforma Sanitária ainda tem a seu 

favor a garantia Constitucional do direito a saúde enquanto um direito de todos e dever do 

Estado. Mesmo que tal conquista não chegue a questionar a ordem econômica e social vigente, 

consiste em um grande ganho para a classe trabalhadora. Outro ponto favorável é a relação do 

direito à saúde com o direito à vida, pois dificilmente algum governo irá se contrapor a ele de 

forma explícita sem levantar grande resistência. 

 Todo esse cenário de caos na saúde pública guarda relação direta com a sua 

judicialização, apesar de nossas ressalvas feitas no item anterior sobre os limites e interesses do 

Poder Judiciário em uma sociedade capitalista, bem como o entendimento do direito enquanto 

um instrumento favorável a dominação da burguesia, é nesse campo que, ainda minimamente, 

a garantia da universalidade e integralidade dos serviços de saúde tem sido efetivada. 

 Partimos, portanto dessas análises para no próximo item abordar a discussão da 

judicialização da saúde no Brasil apresentando alguns elementos desse fenômeno no Estado do 

Rio de Janeiro. 

  

 

2.3 A judicialização da saúde: breves considerações sobre o acesso à saúde no Brasil e as 

demandas no Estado do Rio de Janeiro 

 

 Nesse tópico buscaremos apresentar algumas reflexões sobre a judicialização da saúde 

no Brasil, destacando informações do Estado do Rio de Janeiro em relação à procura da via 

judicial para o atendimento as demandas relacionadas à saúde. 

 Conforme abordamos no item 2.1 deste capítulo, a judicialização é um tema polêmico, 

com críticos e defensores do assunto, logo, a judicialização da saúde também está inserida nessa 

polêmica e é objeto de vários debates entre os autores que estudam o fenômeno. 

 O direito público à saúde tem sido altamente judicializado nos últimos dez anos. De 

acordo com Nardi e Carvalho (2014), esse aumento de demandas por saúde no Judiciário 

significa que algo vai mal, uma vez que sua missão é reparar lesão a direitos. A saúde que antes 

aparecia nas ações judiciais de maneira mais branda, em causas de violação à direitos 

contratuais por parte de planos de saúde, hoje aparece em decorrência  também da judicialização 

da saúde pública e de maneira bem mais intensa. 
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 No entanto os referidos autores explicam que a judicialização da saúde não foi algo tão 

simples, espontâneo e isolado, mas resultado do estímulo de alguns movimentos sociais de 

organizados e que foram reforçados pelos conselhos de saúde. Nos conselhos participavam 

entidades de proteção aos direitos de pessoas acometidas por determinadas doenças, como 

diabetes, doença renal crônica, hemofilia, portadores de HIV, dentre outras. 

 Por isso alguns autores49 consideram que o início da intervenção do Judiciário para a 

garantia do direito a saúde, de forma mais específica, do direito a medicamentos, ocorreu na 

década de 1990 com as demandas por medicamentos antirretrovirais para o tratamento do 

HIV/AIDS. 

 Essas demandas fundamentavam-se no direito constitucional à saúde e conseguiram 

estabelecer avanços nas políticas públicas de saúde às pessoas com HIV/AIDS, em especial o 

acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais. O ano de 1996 marcou a mudança 

na postura do Poder Judiciário que antes, considerava o artigo 196 da Constituição Federal 

como uma norma programática50, e a partir daquele momento passou a compreender como uma 

norma constitucional de eficácia plena51 e aplicabilidade imediata, o que resultou em um 

aumento das demandas judiciais. (RIBEIRO, 2014) 

 A partir desse momento a judicialização da saúde tornou-se um processo crescente e 

atualmente o perfil das ações judiciais é bem mais diversificado, incluindo insumos, serviços 

de diagnóstico, internações e também medicamentos. 

 Fleury e Faria (2014) demonstram que entre o anos de 2005 e 2008  com base em dados 

do Ministério da Saúde houve no Brasil uma evolução de quase 300% no número de ações 

judiciais que obrigaram a União a financiar a aquisição de medicamentos e insumos. 

 Esse número continuou a crescer nos últimos anos e de acordo com levantamento do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)52 em Junho de 2014 existiam aproximadamente 400 mil 

processos judiciais sobre direito à saúde, o CNJ acredita que essa demanda seja ainda maior 

pois alguns tribunais não informaram seus dados. De fato algo vai muito mal, porém levando 

em consideração o cenário da saúde abordado no item anterior, essas estatísticas não nos 

surpreendem, pelo contrário, comprovam a ausência do Estado na promoção e execução de 

políticas públicas na área da saúde que garantam os princípios do SUS. 

                                                 
49 Exemplo: Sonia Fleury; Mariana Faria e Mariana Setúbal 
50 Normas programáticas são aquelas que precisam de outra lei que as regulamente. 
51 Normas de eficácia plena são as que produzem todos os efeitos de imediato e não dependem de norma 

infraconstitucional. 
52 CNJ. Relatórios Justiça em Número/Conselho Nacional de Justiça. Brasília: CNJ, 2013. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros/ 

relatorios. Acesso em 28 set 2014. 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros/%20relatorios
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros/%20relatorios
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 A judicialização da saúde decorre, portanto, da omissão do Estado no cumprimento do 

direito à saúde estabelecido na Constituição de 1988 e com isso, o debate da política de saúde 

é transferido dos Poderes Legislativo e Executivo para o Judiciário. Nesse ponto reside uma 

das críticas desse fenômeno na saúde: a formulação da política de saúde mediante planos, 

programas, projetos e objetivos a serem desenvolvidos não pode sofrer interferência do 

Judiciário, ele não possui poder para concordar ou discordar da política de saúde apenas para 

fazer cumpri-la, mas na prática da judicialização a interferência existe, por exemplo, quando 

um juiz determina a compra de um medicamento sem registro na ANVISA (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária). (SANTOS, 2014) 

 Outra crítica à judicialização apresentada por Nardi e Carvalho (2014) está ligada a 

lógica do lucro no capitalismo, pois o magistrado não possui conhecimentos da área da saúde 

que lhe permita compreender todos os pedidos que a ele chegam e a eficácia para o tratamento 

solicitado além de outros interesses que podem permear os pedidos judiciais: o lucro dos 

laboratórios farmacêuticos que com a judicialização descobriram uma porta fácil de introduzir 

medicamentos sem registro no país; um estímulo aos planos de saúde, uma vez que podem 

reduzir sua cobertura quando o complemento dos seus serviços é feito pelo SUS. 

 Portanto a insuficiência dos serviços públicos de saúde como consequência da falta de 

políticas públicas comprometidas com a realização do SUS da Reforma Sanitária e os interesses 

econômicos da indústria privada de saúde, são elementos essenciais, ainda que outros existam, 

para a compreensão da judicialização. 

 O fato de a Constituição ter assegurado a integralidade do atendimento e a 

universalidade no acesso abriu o caminho para que as necessidades insatisfeitas dos usuários 

do SUS se transformassem em demandas judiciais. De um lado se tem o Estado omisso na 

garantia do direito a saúde e do outro o respaldo legal a esse direito e, dessa contradição nasce 

a judicialização. 

  Para Ribeiro (2014, p.82) o direito a saúde enquanto um dever do Estado consagrado 

na Constituição Federal não significou a sua materialização efetiva 

 

Quando o cidadão brasileiro, usuário do Sistema Único de Saúde necessita do uso de 

determinado medicamento, de exames médicos, cirurgias ou vagas em hospitais e na 

sua grande maioria, não é atendido pela Administração Pública, à via a ser trilhada 

passa então a ser a via judicial. Ele vai buscar a garantia de seu direito na justiça. 

 

 

 A mesma autora também sinaliza que o acesso a medicamentos e tratamentos por meio 

da via judicial no Brasil com os anos ganhou importância teórica, envolvendo crescentes 
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debates entre acadêmicos, operadores do direito, gestores públicos, profissionais da saúde, etc. 

Porém, paralelamente a esse crescimento da judicialização, cresceram as críticas sobre a 

intervenção dos juízes nos processos relacionados às políticas públicas, principalmente aquelas 

ligadas a incapacidade dos instrumentos processuais para resolver disputas nessa área, ou seja, 

o judiciário não teria capacidade instrumental para opinar sobre as políticas sociais. 

 Por outro lado, Fleury (2012) defende que a judicialização é a maior aliada do SUS, pois 

as decisões judiciais não estão apenas voltadas para compra de um medicamento, o judiciário 

cada vez mais tem cobrado dos gestores a organização do sistema de saúde. A autora acredita 

que a judicialização pode salvar o SUS das ameaças da contrarreforma inclusive das medidas 

de introdução dos novos modelos privados de gestão. 

 Para Fleury e Faria (2014) a judicialização da saúde seria um sinal de reconhecimento 

do direito a saúde e ao mesmo tempo, reflexo da incapacidade governamental de prover os 

serviços necessários para que os cidadãos possam usufruir esses direitos. Ela não deve ser 

observada como uma ameaça aos esforços governamentais para construir sistemas de saúde 

universais e sim, como uma manifestação democrática da contradição entre direito legalmente 

assegurado e seu exercício, institucionalmente denegado. 

 Nosso entendimento sobre a judicialização não é tão otimista como o das autoras citadas 

acima, tampouco acreditamos na “incapacidade” governamental de prover os serviços de saúde. 

Defendemos que a judicialização é um instrumento de luta da classe trabalhadora, mas também 

serve a funcionalidade da sociedade capitalista. Já se passaram 26 anos de criação do SUS e a 

justiça não tem sido capaz de fazer cumprir o direito a saúde constitucional, garantindo a 

materialização da universalidade, integralidade e demais princípios do SUS. É verdade que 

muitas demandas foram atendidas, compelindo o Estado a fornecer medicamentos, internações, 

insumos dentre outros, mas isso não tem sido suficiente para concretizar o SUS da Reforma 

Sanitária. 

 A judicialização da saúde opera muito mais a favor do capital utilizando o direito como 

um fetiche, do que como uma conquista da classe trabalhadora em defesa do direito a saúde, 

pois à medida que a prestação dos serviços de saúde fica condicionada a intervenção do 

judiciário, a política de saúde deixa de ser uma responsabilidade dos demais poderes do Estado 

e deixa de ser pensada enquanto um direito de todos e dever do Estado. Nesse sentido Carvalho 

(2013, p.09) argumenta o seguinte 

 

[...] as políticas públicas abrangem uma esfera muito maior do que a operada pelos 

três poderes que compõem o Estado, pois pressupõe falar das lutas e dos sujeitos 

históricos. Essa afirmação não pretende desconhecer que, no âmbito dos direitos 
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positivados, a obrigação legal e ética para que a lei seja cumprida é do Poder 

Judiciário, mas via de regra, isso ocorre por meio de ações individuais e a questão que 

está é: em que medida a importância do Judiciário se contrapõe à responsabilização 

do Legislativo e do Executivo no reconhecimento e na viabilização desses direitos. 

 

 

Reconhecemos que judicialização da saúde expressa reivindicações e modos de atuação 

legítimos da classe trabalhadora e instituições para a garantia e promoção do direito à saúde.  O 

questionamento que surge é sobre a efetividade desse direito coletivo deferido via justiça em 

um processo individual, cuja decisão vai beneficiar apenas aquele que ingressou em juízo e não 

a coletividade. Logo a efetividade do direito a saúde, enquanto um direito coletivo requer um 

conjunto de respostas políticas e ações governamentais mais amplas e não meramente formais 

e restritas a ordens judiciais. 

Os direitos sociais, dentre eles o direito a saúde, considerando o projeto da Reforma 

Sanitária, precisa ser viabilizado através de políticas públicas efetivas, que envolva a 

participação da sociedade, das instituições de saúde, dos poderes da união e dos entes 

federativos. O movimento precisa ser coletivo e não apenas individual, por isso ampliar a 

judicialização da saúde como principal estratégia para esse campo não é o melhor caminho em 

termos de democracia e garantia de direitos. Além disso, as ações judiciais tem um caráter 

individual e estão condicionadas a interpretação dos magistrados e demais agentes jurídicos, 

logo uma decisão favorável para um não é garantia da mesma decisão favorável para outro. 

Com base nesse entendimento, Ribeiro (2014, p. 89) ressalta que o número de ações 

individuais pelo direito à saúde tem crescido muito nos últimos anos, possivelmente por ter se 

mostrado a forma mais rápida para a consolidação de tal direito. Nessa questão do direito 

individual em detrimento do direito coletivo, “a saúde deixa de ser de todos para se transformar 

em um bem particular, apenas de quem acessou a justiça”. Para a referida autora, quando o 

Judiciário, assume o papel de protagonista na implementação da política de saúde, acaba 

favorecendo, de alguma forma, as pessoas que tem mais acesso à informação e à justiça, seja 

por meio de advogados particulares, seja via defensoria pública, conforme já abordamos 

anteriormente. 

Portando a judicialização da saúde apresenta uma tendência de utilização pelo Estado 

burguês como um instrumento de descaracterização do SUS enquanto um sistema público fruto 

de um processo coletivo de luta de classes. Em longo prazo, a via judicial carregada de fortes 

marcas burocráticas, tem contribuído para a focalização da política de saúde nos moldes da 
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contrarreforma do Estado, representando um verdadeiro retrocesso as conquistas do movimento 

sanitário da década de 1980. 

Nos últimos anos alguns eventos ocorreram na tentativa de organizar essa 

judicialização. O primeiro foi à realização da audiência pública nº4 do Supremo Tribunal 

Federal (STF) na qual foram definidas hipóteses53 que deveriam ser avaliadas antes da decisão 

nos processos envolvendo a saúde; o segundo foi à edição pelo CNJ, em 2010 da Recomendação 

nº31 orientando os tribunais a adotarem medidas visando subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito nas demandas judiciais de direito à saúde; por fim, a publicação da Lei 

12.401/11 que determina o que vem a ser a assistência terapêutica integral no 

SUS54.(TERRAZAS, 2014) 

Esses eventos trazem em sua essência uma tentativa de reduzir a judicialização, 

restringindo o acesso à justiça. Portanto a resposta para o aumento da judicialização da saúde 

não ocorre por meio de fortalecimento das políticas públicas que garanta a integralidade nos 

atendimento do SUS e sim, por meio de estratégias de contenção das demandas judiciais, 

limitando o direito à saúde. 

Contudo a realidade tem revelado que a judicialização da saúde continua a ser um 

fenômeno crescente. Tomando como exemplo o Estado do Rio de Janeiro, o CNJ no ano de 

201555 divulgou que o referido Estado gasta por ano R$11,8 milhões no tratamento de 13 

pacientes com doença de pompe56, que tem o tratamento garantido pelo SUS devido a processos 

judiciais. De 2007 a 2015 o Estado atendeu por determinação da justiça 148.591 pessoas em 

busca de medicamentos, transferências, leitos e outros tratamentos prescritos, só no ano de 2014 

foram registrados 29.970 processos para atendimento a essas demandas 

Em pesquisa realizada no ano de 2014 no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, Oliveira (2015) identificou o centro do Rio de Janeiro como a região que apresenta 

maior número de processos referentes à saúde, seguido pela Zona Oeste/ Zona Norte do Rio de 

Janeiro e Niterói. As regiões com maior concentração populacional e maior grau de 

desenvolvimento são as que apresentaram maiores demandas judiciais. Tal fato não nos 

surpreende, pois como já sinalizamos no início do presente capítulo, as diversidades regionais 

                                                 
53 São algumas dessas hipóteses: existe política estatal que abranja a prestação pleiteada? O tratamento fornecido 

pelo SUS é ineficaz? O Tratamento é puramente experimental? A administração é omissa na decisão de fornecer 

ou está sob vedação legal? (TERRAZAS, 2014) 
54 Dentre outros dispositivos, ela veda o pagamento e o ressarcimento de medicamentos, produtos e procedimentos 

experimentais ou de uso não autorizado pela ANVISA. 
55 CNJ. RJ cria estrutura própria para atender casos de saúde que chegam à Justiça. Brasília: CNJ, 2015. 
56 Doença rara do tecido muscular 
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interferem no nível de judicialização. Ressaltamos que as demandas analisadas na pesquisa 

foram tanto as movidas contra os serviços públicos de saúde quanto aos serviços privados. 

Ainda de acordo com a pesquisa de Oliveira (2015), as demandas apresentadas nos 

processos analisados foram: 30% procedimentos cirúrgicos; 18% solicitação de medicamentos; 

15% procura por leito; e 12% negação de procedimento. Quanto aos réus desses processos, o 

Estado do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar. 

O aumento dessa demanda levou o Estado a criar em 2007 uma estrutura dentro da 

Secretaria de Estado de Saúde para realizar o atendimento dos casos buscando mais agilidade 

e otimização de recursos. Segundo o CNJ (2015), somente em 2014 essa estrutura gastou R$ 

71 milhões atendendo cerca de 39 mil pessoas, o que correspondeu a 1,5% do orçamento da 

saúde no Estado. 

Para auxiliar os magistrados nas decisões em 2009 foi criado o Núcleo de Assessoria 

Técnica em Ações de Saúde (NAT), composta por servidores na área de medicina, farmácia, 

nutrição e enfermagem, responsáveis por preparar pareceres quando solicitados pelos juízes. O 

NAT funciona nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado e da Defensoria Pública do Estado 

e está sendo expandido para a Justiça Federal. 

No ano de 2013, com intuito de evitar o aumento no número de processo foram adotadas 

estratégias de mediação com a criação da Câmara de Litígios de Saúde (CRLS), projeto que 

reúne as Procuradorias, o Tribunal de Justiça, as Defensorias e as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde , buscando soluções administrativas para o atendimento das demandas em 

saúde evitando o ajuizamento de ações. 

Tais iniciativas só confirmam o nosso entendimento de que a judicialização tem 

funcionalidade para os interesses da contrarreforma do Estado, pois tanto o NAT que tem como 

função subsidiar as decisões dos magistrados visando responder com mais eficiência as 

demandas judiciais em saúde, como a CRLS que busca promover a mediação na área, tem em 

sua composição profissionais da Secretaria de Estado e Defesa Civil atuando dentro do Tribunal 

de Justiça. Ou seja, um dos principais demandados na judicialização da saúde no Estado, o 

Executivo do Rio de Janeiro, organiza equipes que irão orientar os tribunais e mediar demandas 

na qual em grande parte ele é o réu. Nesse sentido Ferreira e Costa (2013, p.220) analisam a 

constitucionalidade do NAT 
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[...] seria possível questionar se o fato de um dos principais demandados nas questões 

de saúde, o Estado, tiver um corpo técnico próprio para apresentar pareceres no 

interior no Judiciário não comprometeria o princípio da igualdade, o contraditório e a 

ampla defesa quando comparado ao cidadão enfermo que bate as portas do judiciário 

à procura dos médicos, remédios e tratamentos que não encontrou nos hospitais 

públicos. Em outros termos, o NAT do TJ-RJ é constitucional? 

 

 Não queremos aqui discutir a constitucionalidade dessas medidas adotadas para 

solucionar o crescimento da judicialização, apenas as utilizamos como exemplos que ilustram 

a significância do fenômeno no Estado e a preocupação em adotar medidas que organizem essa 

demanda, porém, mais uma vez, fica claro que o caminho adotado não procura garantir o direito 

à saúde por meio do investimento em políticas sociais, pois são criados subterfúgios para o não 

enfrentamento direto da questão.  

 Outro fato que ilustra essa omissão do Estado na garantia da integralidade à saúde é a 

fala do então subsecretário Jurídico de Saúde do Rio de Janeiro trazida pelo CNJ (2015, p. 02) 

 

O Judiciário se tornou uma porta de acesso da população ao SUS. Por meio da 

Judicialização, protege-se minorias e se garante a reinserção de usuários na rede de 

assistência à saúde. Numa UPA você atende em quantidade, mas não é capaz de 

prestar o atendimento eficaz a uma doença complexa e que precisa de medicamentos 

e insumos específicos. O valor gasto no atendimento judicializado representa um 

percentual muito pequeno no orçamento da pasta e permite que o estado garanta o 

tratamento de quem precisa exclusivamente daquele atendimento para sobreviver.             

 

 

 Tal fala nos chama a atenção pois a judicalização é defendida como uma medida para o 

acesso à saúde de minorias que tem um custo menor em detrimento ao investimento no 

atendimento de qualidade nas unidades de saúde, pois é mais fácil atendar a minoria do que 

promover a universalidade.  

Sabemos que para uma análise aprofundada sobre a judicialização da saúde no Estado 

do Rio de Janeiro seria necessário mais elementos e uma pesquisa detalhada que abordasse as 

particularidades de cada região, porém esse não é o objetivo do nosso trabalho. Pretendemos 

nesse momento apenas abordar alguns dados que possibilitem subsidiar nossas reflexões sobre 

a judicialização da saúde no Estado e a maneira como esse fenômeno tem se processado.  

Enquanto um fenômeno, a judicialização da saúde é um fato presente nos espaços sócio 

ocupacionais de atuação do assistente social repercutindo no trabalho do Serviço Social da 

saúde. Além disso, acreditamos que assistente social é um dos profissionais que tem utilizado 
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a judicialização como resposta para as demandas de acesso ao SUS e ao direito a saúde. Nosso 

questionamento é como isso tem sido trabalhado pelo assistente social? Até que ponto a 

judicialização da saúde como uma estratégia de defesa dos direitos dos usuários ou como uma 

ação que fortalece os interesses da classe dominante? 

No próximo capítulo iremos abordar alguns elementos que possibilitem oferecer 

respostas a essas questões e permitam refletir o trabalho do assistente social em tempo de 

judicialização da saúde. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

 

O SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO DA JUDICIALIZAÇÃO 

DA SAÚDE 

 

 

 Até o momento avaliamos a interlocução entre a judicialização e o direito à saúde no 

âmbito das políticas sociais na relação do Estado e sociedade civil. Como nesse estudo o 

objetivo é analisar a judicialização da saúde e o desafio que tal fenômeno traz para o trabalho 

do Serviço Social, no presente capítulo pretende-se refletir sobre o exercício profissional do 

assistente social que trabalha na saúde, trazendo para análise o trabalho do Serviço Social no 

Hospital Universitário Antônio Pedro pertencente à Universidade Federal Fluminense, 

localizado no município de Niterói. As reflexões feitas nesse momento têm por objetivo 

contribuir para o debate da judicialização da saúde enquanto um dos elementos que permeia o 

trabalho do assistente social inserido nesse campo.  

Para tanto, consideramos importante realizar um movimento de resgate histórico da 

inserção do Serviço Social na saúde, pois é a partir de algumas das particularidades do exercício 

profissional nesse campo que observamos elementos capazes de explicar as ações 

desenvolvidas nos dias de hoje e muitas das demandas que ainda são apresentadas aos 

assistentes sociais inseridos nos serviços de saúde. 

A partir da literatura especializada no debate sobre o desenvolvimento sócio-histórico 

do Serviço Social brasileiro observa-se que, o conservadorismo presente no início da profissão 

e que perdurou hegemonicamente até os anos de 1970 quando se inicia um processo de 

renovação do Serviço Social, consolidou práticas que defendiam os interesses das instituições. 

Na saúde, o assistente social era tido enquanto profissional subalterno às práticas médicas, a 

intervenção do Serviço Social ocorria com um viés punitivo e moralista. Com fundamento na 

sociologia de base positivista e funcionalista, as práticas tinham por finalidade a ideia de 

ajustamento e ajuda psicossocial, sendo o profissional responsável por mediar os conflitos da 

instituição com os pacientes e suas famílias. 

Apesar dos novos rumos tomados pela profissão a partir de 1970 e do compromisso 

assumido pela categoria nos anos de 1990 com um projeto com bases progressistas e 

democráticas, comprometido com os interesses da classe trabalhadora e com horizonte na 

superação da ordem capitalista, na área da saúde, espaço tradicional de inserção dos assistentes 

sociais, o poder médico e a visão reducionista da saúde ainda são elementos que tencionam o 
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trabalho do Serviço Social e desafiam a materialização do seu projeto ético-político. Sendo 

assim, o trabalho profissional precisa estar em sintonia com o projeto hegemônico da profissão, 

buscando construir estratégias e táticas comprometidas com uma postura crítica e com a direção 

social assumida pela categoria na década de 1990. 

A judicialização da saúde enquanto um fenômeno crescente no contexto atual de 

ofensiva neoliberal e restrições na política de saúde têm sido utilizada pelo assistente social 

como instrumento de resposta as demandas apresentadas pelos usuários relacionadas ao direito 

a saúde, fruto da reordenação da função do Estado que reduz sua forma intervencionista no 

sentido de investimento nas políticas sociais e assume um papel de “coordenar recursos” 

sobretudo nas  parcerias público e privado. Porém, é preciso problematizar a judicialização 

enquanto uma das estratégias profissionais, analisando seus limites e a forma com que tem sido 

apropriada pelo assistente social. 

Nesse sentido, serão apresentadas no item final do capítulo algumas considerações sobre 

o trabalho do Serviço Social do Hospital Universitário Antônio Pedro, a partir de nossa inserção 

enquanto assistente social da instituição e de dados obtidos por meio de pesquisa documental 

realizada no ano de 2016 e 2017. Tais considerações têm por objetivo entender como se dá a 

intervenção profissional nas demandas judicializadas. 

Com base no pensamento de Minayo (1994), ressaltamos que o resultado de uma 

pesquisa deve ser sempre encarado como provisório e aproximativo, pois o objeto de estudo 

das ciências sociais possui consciência histórica e a realidade social é mais rica que qualquer 

teoria, pensamento e discurso que podemos elaborar sobre ela. Desta forma, a análise que se 

segue é entendida nas suas particularidades e expressa uma determinada realidade. 

 

 

3.1 O assistente social na saúde: considerações sobre o exercício profissional  

  

 Partindo da indagação sobre o que faz o assistente social na saúde, nesse item buscamos 

refletir sobre o trabalho desse profissional nos serviços de saúde, pensando sobre a realidade 

em que está inserido principalmente a partir do SUS. 

Não temos a intenção de abandonar a perspectiva generalista da profissão em defesa da 

especialização na saúde, apenas procuramos ressaltar a importância do conhecimento sobre o 

exercício profissional do assistente social nesse campo, para que a partir da análise crítica dessa 
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realidade e do desvelamento de suas especificidades, possamos pensar em estratégias de ação 

diante do cenário atual da política de saúde.57 

O Serviço Social é uma especialização do trabalho coletivo inscrito na divisão social e 

técnica do trabalho social e historicamente construído, o que exige a apreensão dos processos 

macroscópicos que atravessam o trabalho do assistente social. Sua natureza é interventiva, 

atuando no campo das relações humano-sociais, logo o trabalho profissional está condicionado 

pelas relações entre o Estado e a sociedade civil, ou seja, pelas relações de classe na sociedade. 

(IAMAMOTO, 2005) 

Iamamoto (2005) ao analisar o surgimento da profissão sinaliza o risco do discurso que 

sustenta a origem do Serviço Social como profissão a partir da atribuição de uma base técnica-

científica as atividades de ajuda, à filantropia. Essa visão considera o Serviço Social fruto de 

uma evolução interna e autônoma das formas de proteção e de apoio social, quando na verdade, 

a constituição e institucionalização do Serviço Social como profissão dependem, ao contrário, 

de uma progressiva ação do Estado na regulação da vida social passando a tratar as expressões 

da questão social não só pela coerção, mas buscando um consenso, criando assim as bases 

históricas que sustentam o mercado de trabalho para os assistentes sociais, materializado no 

conjunto das políticas sociais. “ 

 

O Estado passa a ser, num certo lapso de tempo, uma das molas propulsoras e 

incentivadoras desse tipo de qualificação técnica, ampliando seu campo de trabalho, 

conforme estratégias estabelecidas pelos setores dominantes para o enfrentamento da 

questão social, consolidadas em medidas de política social”. (CARVALHO E 

IAMAMOTO, 2005, p. 83) 

 

 Como os assistentes sociais atuam nas expressões da questão social seu trabalho é 

movido pela correlação de forças entre o Estado e as demandas da classe trabalhadoras. No 

Brasil, a emergência da profissão ocorre nos anos de 1930 e se consolida a partir de 1945, em 

consonância com a expansão do capitalismo no país. É nessa época que ação profissional na 

área da saúde58 se amplia. O “novo” conceito de saúde, elaborado em 1948 por organismos 

                                                 
57 O debate sobre a história e as particularidades da política de saúde no Brasil, bem como as reflexões críticas 

sobre o momento atual, foi realizado nos capítulos anteriores. 
58Atualmente o assistente social é reconhecido como um profissional da saúde com base nas resoluções do 

Conselho Nacional de Saúde nº. 218 de 06 de março de 1997 e do Conselho Federal de Serviço Social nº. 383, de 

1999. E, historicamente o campo da saúde tem sido o maior empregador de assistentes sociais. Esses dois aspectos 

já seriam suficientes para destacar a importância de um estudo sobre essa realidade onde estão inseridos vários 

profissionais do Serviço Social em relação direta com profissionais de outras áreas. 
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internacionais, enfocando aspectos biopsicossociais determinou a requisição de outros 

profissionais para atuar nas demandas de saúde, entre eles o assistente social (BRAVO E 

MATOS, 2006) 

 Nessa época o formato contributivo que caracteriza os serviços de saúde no Brasil 

gerava contradições que influenciavam o exercício profissional do assistente social na área. O 

acesso a saúde não era universal, não existia lei que assim o definisse, logo o caráter seletivo e 

excludente colocou o Serviço Social entre as instituições e a população desenvolvendo 

atividades que tinham a finalidade de viabilizar a utilização dos serviços, mas que, devido ao 

caráter excludente destes, cristalizavam práticas que mais excluíam do que incluíam. (BRAVO 

E MATOS, 2006) 

A inserção dos assistentes sociais em hospitais, data também dos anos 1940 tendo como 

demanda principal construir um elo da instituição com a família e com o usuário numa 

perspectiva funcionalista que acreditava ser o usuário o responsável pelos seus problemas cuja 

solução estaria em uma mudança de hábitos. (MATOS, 2013) 

 Matos (2013) analisa que a inserção do Serviço Social nos serviços de saúde estava 

articulada a construção de um exercício profissional a partir do modelo médico clínico, sendo 

identificado, junto com outras profissões, como aquele que podia contribuir para o 

aperfeiçoamento do trabalho médico. A relação era pautada numa perspectiva de 

complementariedade, ou seja, os médicos delegavam aos demais profissionais aquilo que não 

queriam fazer. 

De acordo com Krüger (2010), desde o início da profissão no Brasil até o final dos anos 

de 1980, a atuação do assistente social no campo da saúde se deu no âmbito curativo e por meio 

da abordagem individual. A inserção do Serviço Social na saúde sofreu influência do trabalho 

desenvolvido pelas educadoras sanitárias que tinham como função fazer a ligação entre os 

serviços de saúde e as instituições externas.   

 Esse histórico da profissão na área da saúde nos leva a refletir sobre a provável origem 

das demandas equivocadas que chegam ao Serviço Social nos dias de hoje. O poder médico 

ainda é muito presente nos serviços de saúde o que obriga um posicionamento crítico diário das 

demais profissões, daí a importância da construção de reflexões sobre o trabalho profissional 

na saúde em suas particularidades, respaldadas na direção social assumida pela profissão e no 

seu projeto hegemônico.  
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 É a partir dos anos de 1970 que o Serviço Social brasileiro passa por um processo interno 

de renovação e ruptura com o conservadorismo da profissão59.A aproximação do Serviço Social 

com a teoria marxista começou a ocorrer a partir dos anos de 1980, porém muito restrita ao 

meio acadêmico o que contribuiu para que os avanços da profissão não influenciassem de forma 

expressiva o trabalho do assistente social na saúde, que ainda guardava relação com os 

substratos teórico-metodológicos do conservadorismo, ainda que neste momento sejam 

tencionados pelas perspectivas mais críticas, sobretudo porque enquanto categoria estava 

desarticulada do movimento da Reforma Sanitária, sem organização dos setores progressistas 

da profissão. 

 Nesse período o Serviço Social também viu seu projeto profissional e o projeto da 

Reforma Sanitária tecido desde a década de 1980 sendo confrontados pelo projeto neoliberal e 

os dois projetos em disputa na área da saúde (Reforma Sanitária e privatista) apresentando 

requisições diferentes a profissão. (BRAVO E MATOS, 2006) 

 Dessa forma nos anos 1990, quando o Serviço Social alcança sua maturidade intelectual, 

marcada pela hegemonia do pensamento do campo da tradição marxista, e a construção de um 

projeto profissional em sintonia com os pressupostos do projeto da Reforma Sanitária é que a 

ofensiva neoliberal coloca novos desafios à profissão em termos de defesa dos direitos sociais 

e da cidadania. É também nessa mesma época que vertentes neoconservadoras são identificadas 

dentro da profissão, apontando que o marxismo não dá conta de explicar a atual conjuntura. 

 O pensamento conservador no campo das Ciências Sociais que se refere a contribuições 

teóricas que defendem a sociedade burguesa é um dos componentes presentes na origem do 

Serviço Social ligada a Igreja Católica e a prática da caridade, considerando que: “emerge como 

uma atividade com bases mais doutrinárias que científicas no bojo de um movimento 

reformista-conservador”.(IAMAMOTO, 2004, p.21). Utiliza o discurso humanista da filosofia 

aristotélico tomista e a teoria das ciências sociais como suporte técnico-científico das suas 

ações. 

                                                 
59 A partir de 1970 um  Movimento de Reconceituação marcou o Serviço Social latino-americano, trazendo 

conquistas para a profissão, segundo Netto (2001, p. 12) a principal delas parece localizar-se num plano preciso: 

[...] o da recusa do profissional de Serviço social de situar-se como um agente técnico puramente executivo (quase 

sempre um executor terminal de políticas sociais). Reivindicando atividades de planejamento para além dos níveis 

de intervenção microssocial, valorizando nas funções profissionais o estatuto intelectual do assistente social 

(abrindo, pois, a via para a inserção da pesquisa como atributo também do Serviço Social), a Reconceituação 

assentou as bases para a requalificação profissional, rechaçando a subalternidade expressa na até então vigente 

aceitação da divisão consagrada de trabalho entre cientistas sociais (os “teóricos”) e assistentes sociais (os 

profissionais “da prática”). Esse trabalho não tem como intenção aprofundar a discussão sobre o movimento de 

reconceituação do Serviço Social, para tal consultar  NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social. 5ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2001. 
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 Com tais particularidades o desenvolvimento sócio histórico do Serviço Social 

brasileiro aponta para a prevalência de uma prática conservadora, voltada para ações 

individuais, moralizantes, humanistas, com tendência empiricista desvinculada das bases 

materiais e da situação social de vida dos sujeitos. 

  A ruptura com o domínio dessa herança conservadora, ou pelo menos a tentativa de, na 

perspectiva de alcançar novas bases de legitimação para a profissão, reconhecendo as 

contradições sociais e colocando o Serviço Social em defesa dos interesses dos usuários só 

ocorre de fato a partir dos anos 1980 com a aproximação da teoria crítica de Marx. 

Na segunda metade dos anos 1970, quando a ditadura militar começou a experimentar 

sua erosão no Brasil, as tendências do Movimento de Reconceituação do Serviço Social latino-

americano começam a ser sentidas de forma mais forte no país. O avanço das forças 

democráticas na cena política nacional abriu novas perspectivas para os assistentes sociais, que 

pretendiam a ruptura com o tradicionalismo profissional. Nesse momento os assistentes sociais 

investem fortemente em dois planos: na organização da categoria profissional e na formação 

acadêmica. Em pouco tempo uma articulação nacional tornou os Congressos Brasileiros de 

Assistentes Sociais um grande fórum representativo da categoria profissional. No plano 

acadêmico, instituiu-se um currículo de âmbito nacional e consolidou-se a pós-graduação. 

Considerando que há uma crise de paradigmas nas Ciências Sociais desde o final da 

Segunda Guerra Mundial, crescendo nas décadas posterior, se intensificam os debates que 

defendem a decomposição dos modelos clássicos e a obsolescência de noções como as de 

sociedade, comunidade, capitalismo, divisão do trabalho social, consciência coletiva, classe 

social, consciência de classe, nação, revolução e assim, critica-se a abordagem histórica, 

globalizante em defesa da sistêmica, estrutural, neofuncionalista. Essa perspectiva considera 

que os conceitos formulados pelos clássicos já não respondem às novas realidades, agora o 

objeto da sociologia deveria ser o indivíduo, ator social. (IANNI, 1990) 

O Serviço Social tem seu referencial teórico extraído das Ciências Sociais, portanto 

esses debates em torno dos seus modelos teóricos refletem na profissão. Na década de 1990 

quando ocorre o surgimento do neoconservadorismo no Brasil relacionado à ideia de que a 

modernidade acabou e que para explicar a pós-modernidade são necessários novos conceitos, a 

profissão sofrerá influencias destas conjunturas60. Essa concepção dentro do Serviço Social tem 

sido incorporada não só por autores do campo conservador, mas também por marxistas que se 

apropriaram desse referencial de forma epistemológica. Esses autores utilizam o ecletismo 

                                                 
60 Tais conceitos não serão tratados de forma aprofundada nesse estudo. 
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teórico para tentar explicar a realidade e criticam as lacunas do marxismo na explicação da pós-

modernidade. (SANTOS, 2007) 

A teoria pós-moderna defende a substituição do pensamento universal pelas 

microanálises locais, fragmentadas, particularizando o conhecimento e a própria condição 

humana, fazendo com que cada vez mais os indivíduos se distanciem da sua identidade de 

classe. Essa teoria refuta qualquer possibilidade de conhecimento totalizante porque defende a 

singularidade dos fenômenos sociais como expressões isoladas. Os conceitos de revolução e 

transformação social são abandonados e substituídos pela ideia de micropolítica, portanto a 

chamada pós-modernidade revela-se como a mais recente estratégia capitalista de difusão da 

ideologia dominante e manutenção da ordem hegemônica. Através dela, “opera-se uma 

incessante desqualificação da esfera pública universalizadora, sob a justificativa do 

individualismo travestido em direito à diferença”. (PAULA, 2016, p. 156) 

 Na saúde esse embate caminha na defesa da construção de um saber específico na área, 

negando a formação de base do Serviço Social, quando não, defendem a realização de estudos 

voltados exclusivamente para a prática médica. Ocorre que esses profissionais passam a não se 

identificarem mais como assistentes sociais ou então recuperam formas de atendimentos 

subjetivos desvinculados da perspectiva coletiva. (CFESS/CRESS, 2010) 

 Exemplo dessas influências que ocorrem na profissão é o caso do Serviço Social 

Clínico, pautado em projeto conservador que se utiliza de concepções teórico-metodológicas 

advindas da psicanálise, reportando-se a subjetividade nos atendimentos as necessidades 

objetivas dos usuários. 

 Nesse sentido, o Conselho Federal de Serviço Social aprovou a resolução nº 569 de 25 

de março de 2010 que dispõe sobre ‘vedação da realização de terapias associadas ao título e/ou 

exercício profissional do assistente social”. Tais práticas ligadas ao pensamento neocoservador, 

recupera vertentes psicologizantes e estrutural funcionalista cujos princípios norteadores 

segmentavam metodologicamente a profissão em Serviço Social de Caso, Grupo e 

Comunidade. A superação dessas práticas foram resultados de um longo e profundo debate 

coletivo, que permitiu à profissão realizar sólidas mudanças teórico-metodológicas e ético-

políticas, resultando na construção do projeto ético-político profissional. 

 O reconhecimento do diverso e da diversidade contido no pluralismo, um dos primeiros 

princípios do Código de ética dos assistentes sociais, não pode desconsiderar as construções 

coletivas da profissão, que rompeu com seus valores conservadores e instituiu novos 

fundamentos teóricos e ético políticos, expressos em normas legais e regulamentadoras que 
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passaram a regular o processo formativo dos assistentes sociais e seu exercício profissional, 

assim o pluralismo não significa que o profissional tem autonomia absoluta para desenvolver 

suas atividades sem considerar os fundamentos e normas coletivamente construídos. (CFESS, 

2017) 

 Dessa forma, a retomada do Serviço Social clínico com a utilização de práticas 

terapêuticas impacta na efetivação do projeto ético-político profissional, são contrárias aos seus 

pressupostos, uma vez que, os profissionais que se utilizam dessas práticas em seus espaços de 

trabalho desconsideram a perspectiva da totalidade, remetendo apenas a uma analise individual 

que não ultrapassa a aparência dos fenômenos, práticas que não são capazes de desvelar as 

contradições presentes nas relações sociais e acabam por fortalecer a lógica do capital. 

 A partir da análise desenvolvida por Vasconcelos (2006) sobre as práticas do Serviço 

Social na Saúde é possível constatar que na rotina desses serviços o assistente social recebe 

demandas relacionadas a ações do tipo: rotineiras, burocráticas, meramente administrativas.  A 

pesquisa da autora revelou que a prática da maioria dos assistentes sociais não se remete ao 

projeto hegemônico, mas está hipotecada aos condicionantes político-institucionais que limitam 

suas escolhas e, se por um lado suas ações permitem que os usuários se sintam respeitados, em 

longo prazo, estas ações com um fim em si mesmo, acabam por contribuir para que os mesmos 

sejam impedidos de ampliar e realizar seus direitos. Por exemplo, no “plantão social” o usuário 

é recebido, ouvido e encaminhado seja para recursos externos ou internos, tendo como 

parâmetro o bom andamento da rotina institucional, os recursos que estão disponíveis e as 

demandas explícitas dos usuários. 

O problema reside quando o profissional que recebe esse tipo de demanda imediatista, 

não consegue ter uma análise crítica da situação e entra numa rotina de respostas pontuais a 

questões individuais, principalmente quando reconhece essas ações com finalísticas, se 

distanciando do objetivo da profissão e, numa perspectiva mais ampla, do seu projeto ético-

político.  

 É nesse sentido que Matos (2013, p.61) expõe que  

 

A priori podemos observar que há uma rígida estrutura da materialização do exercício 

profissional nos serviços de saúde, uma alta prevalência de atendimentos individuais 

e que estes, em geral, se constituem em uma ação única, já que é imprevisível saber 

se o assistente social terá outro contato com o usuário. 

 

 

 O mesmo autor sinaliza que os dados existentes sobre o exercício profissional na saúde 

mostram um descompasso do trabalho realizado com o projeto ético-político da profissão e o 
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projeto da Reforma Sanitária. Entre os motivos para tal descompasso estariam: a falta de 

efetivação do SUS, bem como a forma como está estruturado o trabalho coletivo em saúde com 

pouco ou nenhuma interdisciplinaridade tendo como objeto de suas ações a doença e não a 

saúde propriamente dita; e a nebulosa concepção dos assistentes sociais, e também dos outros 

trabalhadores da saúde, sobre qual a particularidade do seu exercício profissional no âmbito do 

SUS. 

 Outro fator que também interfere no trabalho do assistente social é a sua condição de 

trabalhador assalariado regulado por um contrato de trabalho que impregna o trabalho 

profissional de dilemas da alienação e de determinações sociais que afetam a coletividade dos 

trabalhadores. Essa condição de assalariado envolve uma incorporação de parâmetros 

institucionais e trabalhistas que regulam as relações de trabalho, produtividade e metas a serem 

cumpridas. Os empregadores também definem as particularidades das funções e atribuições que 

serão assumidas e recortam as expressões da questão social que podem se tornar matéria da 

atividade profissional. Tudo isso condiciona o conteúdo do trabalho realizado e estabelece 

limites e possibilidades à realização dos propósitos profissionais. Assim, o terreno profissional 

é permeado de tensões e contradições sociais: de um lado as necessidades sociais dos sujeitos 

que, condicionadas pelas lutas sociais e relações de poder, se transformam em demandas 

profissionais reelaboradas na óptica dos empregadores61. (IAMAMOTO, 2012) 

 Um dos reflexos dessa condição de assalariado na saúde pode ser a tendência que alguns 

profissionais reproduzam a lógica do discurso institucional, como por exemplo: agilizando altas 

para desocupação dos leitos; fazendo pedidos de transportes para que o paciente seja transferido 

ou receba alta; ligações para convocar familiares; comunicações de óbito, dentre outros. Ações 

essas de caráter meramente administrativo e algumas contrárias às competências profissionais. 

 A concepção ampliada de saúde proposta pelo SUS, ou seja, a compreensão de que as 

necessidades de saúde são produtos das relações sociais e destas como o meio físico, social e 

cultural, tem estreita ligação com a importante inserção do assistente social na política de saúde, 

que deve pautar seu trabalho na perspectiva de totalidade e não como mero executor de tarefas 

burocráticas estabelecidas pela instituição. 

 De acordo com Nogueira e Mioto (2006), a saúde vista de forma ampliada tem raízes 

na constatação da insuficiência do modelo biológico que consolidou uma nova posição entre 

                                                 
61 Por essas razões é que Iamamoto (2012) defende a importância da potencialização do exercício profissional 

mediante um projeto profissional coletivo impregnado de história e com princípios e valores humanistas, com 

sustentação em forças sociais reais que partilham de um projeto comum para a sociedade. 
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amplos setores da comunidade científica e profissional, apesar da resistência oferecida pelo 

complexo médico-industrial. A partir de então começou a se falar em determinação social do 

processo saúde doença, uma vez constatado não existir correlação entre o aumento do nível de 

atividades médicas e o aumento do nível de saúde da população. Contudo, as autoras 

reconhecem que o SUS apesar de um importante direito legal conquistado, ainda tem muitos 

aspectos a ser concretizado na direção de um atendimento ampliado em saúde. 

 É nessa mesma direção que Costa (2006, p. 311) afirma 

 

Dessa forma, pode-se dizer que o conjunto das mudanças ainda não avançou no 

sentido de efetivamente superar o modelo médico-hegemônico, uma vez que para 

tanto, o sistema de saúde deveria centrar suas ações nas reais necessidades de saúde 

da população e articular ações intersetoriais com as demais políticas sociais que 

intervêm nas condições de vida da população, como é o caso da habitação, do 

saneamento, das condições de trabalho, da educação, assistência, previdência, acesso 

à terra etc. 

 

 

 O modelo de saúde estabelecido pelo SUS aponta para a emergência de práticas 

coletivas que superem um processo de trabalho no qual os profissionais atuam isoladamente. É 

nesse contexto que está inserido o assistente social, dentro de um processo de trabalho que 

precisa ser coletivo mesmo permeado por tensões tanto internas como externas que exigem 

constante reflexão sobre sua intervenção profissional e aprimoramento teórico-metodológico. 

 Sobre a legitimidade do Serviço Social no processo de trabalho coletivo na saúde, Costa 

(2006) analisa que tal construção ocorre “pelo avesso”, pois a utilidade do assistente social se 

afirma nas contradições fundamentais do SUS e da política de saúde62. As necessidades 

objetivas dos usuários se transformam em demandas profissionais na medida em que procuram 

o Serviço Social quando percebem que o acesso aos serviços de saúde e a integralidade das 

ações não funciona de acordo com o que diz a lei, tampouco atende as suas reais necessidades 

de saúde. 

 A mesma autora também aponta que muitas das demandas responsáveis pela ampliação 

do espaço ocupacional dos assistentes sociais nos serviços de saúde são originárias de uma 

“refuncionalização” das tradicionais práticas da profissão na área. A diferença é que essas 

práticas não são mais mediadas pela ideologia da ajuda e sim pelas falhas na política de saúde 

e pelas consequências da reforma do Estado. Apesar de ser um detentor de um grande número 

de informações e experiências, o Serviço Social tem encontrado dificuldades de imprimir uma 

direção intelectual ao seu trabalho que lhe permita dar visibilidade política ao conjunto de 

                                                 
62 A saúde como qualquer outro campo de trabalho do assistente social possui particularidades que precisam ser 

desveladas para a compreensão das demandas que chegam ao Serviço Social. 
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questões que trabalha cotidianamente, talvez pela própria condição de assalariado e 

subordinado a relação capitalxtrabalho.  

 Não é difícil imaginar a tendência de agravamento dessa situação diante da atual 

configuração da política de saúde brasileira, com novos modelos de gestão63 que implicam na 

prática a fragilização dos vínculos de trabalho e a estratégia de aumento da produtividade dos 

assistentes sociais que colocam em risco a qualidade dos serviços prestados. Dentro de uma 

lógica empresarial quanto maior o número de atendimentos, mais elevado é o faturamento da 

instituição, portanto o profissional é cobrado a produzir para manter seu posto de trabalho. 

Sabemos que o trabalho do Serviço Social, de acordo com seu projeto hegemônico, necessita 

de espaço para análise das demandas apresentadas e reflexões sobre os determinantes sociais e, 

numa lógica de produtividade, as ações tenderiam a soluções pontuais para os “problemas” dos 

usuários gerando um número maior de atendimentos, respeitando assim, as metas institucionais. 

É cobrado dos profissionais o preenchimento de fichas de faturamento diário ou mensal, e o 

quantitativo dos atendimentos realizados podem servir de referência para o dimensionamento 

de recursos humanos, ou seja, quanto menor o número de atendimento, menor o número de 

profissionais daquela área. 

 A produtividade nos moldes mercantis tensiona o espaço de trabalho do assistente 

social, pois gera conflitos frente às solicitações dirigidas aos profissionais pelos usuários e as 

requisições institucionais, que em grande parte denotam em objetivos conflituosos, contrários 

a direção social da profissão. Forti e Coelho (2015) afirmam que não há duvidas que as metas 

estabelecidas pelas instituições conflitam com a premissa de qualidade dos serviços prestados, 

uma vez que, tais metas privilegiam a quantidade de procedimentos e atividade que visam 

critérios de elegibilidade, de condicionalidades, de controle de normas institucionais, de repasse 

de recursos e benefícios, etc. 

 O assistente social em seu exercício profissional acaba polarizado pelas demandas do 

projeto privatista da saúde ligado a mercantilização dentro da lógica empresarial e as demandas 

do projeto da Reforma Sanitária que estão em consonância com o projeto ético-político da 

profissão.  

 Portanto é nessa ultima direção que o exercício profissional precisa caminhar, 

formulando estratégias que busquem efetivar o direito à saúde, incorporando conhecimentos e 

requisições à profissão que estejam articulados aos princípios dos projetos da Reforma Sanitária 

e ético-político da profissão. É com referência a esses dois projetos que poderemos saber se o 

                                                 
63 O debate sobre os novos modelos de gestão na saúde foi realizado no segundo capítulo desse estudo. 
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profissional está de fato dando respostas qualificadas as necessidades apresentadas pelos 

usuários. (BRAVO E MATOS, 2006) 

 Na tentativa de aprofundar essa análise sobre o exercício profissional na saúde e 

considerando a importância do projeto ético-político para o desenvolvimento do trabalho do 

assistente social é que no próximo item serão abordados alguns aspectos sobre o referido projeto 

e os desafios para sua efetivação no espaço de trabalho do assistente social na saúde. 

 

 

3.2 Os limites e possibilidades do projeto ético-político do Serviço Social: refletindo sobre 

o espaço de trabalho sócio ocupacional na saúde 

 

 

 Neste item buscamos fazer algumas considerações sobre o projeto ético-político do 

Serviço Social, analisando sua efetivação no espaço de trabalho do assistente social nos serviços 

de saúde. Reconhecemos que esse debate já seria objeto de todo um trabalho de pesquisa e 

dissertação, porém acreditamos que mesmo de forma breve, alguns apontamentos são 

relevantes para refletirmos a realidade do trabalho do assistente social na saúde sobretudo 

quando suas ações são desenvolvidas utilizando a judicialização como resposta as demandas 

apresentadas. Não podemos conceber um debate em torna do exercício profissional descolado 

de um referencial tão importante quanto o projeto ético-político da profissão. 

Consideramos que o pensamento crítico da teoria social de Marx e o acumulo da tradição 

marxista constituem ferramentas para que o assistente social possa pensar e refletir o seu 

exercício profissional na direção do projeto hegemônico da profissão. O trabalho profissional 

desvinculado dessa perspectiva contraria o referencial teórico da profissão e assume um caráter 

conservador resgatando elementos já superados coletivamente pela profissão. 

 

A teoria marxista dá a moldura e o substrato para que, ao fazermos a crítica dos 

conteúdos conservadores e neoconservadores, possamos transitar da moldura e 

substratos das correntes teórico-filosóficas que justificam e fazem apologia á ordem 

burguesa, para subsídios que apanham as contradições, criticam a ordem social e 

provocam a sua transformação. (GUERRA, 2015) 

 

 Todo projeto profissional tem uma identidade coletiva, representa a autoimagem da 

profissão e deve ser pensado em relação a um projeto societário64, este é determinado por 

práticas e atividades variadas da sociedade que podem ser conservadoras ou transformadoras. 

                                                 
64 “Trata-se daqueles projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que reclamam 

determinados valores para justifica-la e que privilegiam certos meios (materiais e culturais) para concretizá-la”. 

(NETTO, 2006, p. 142)  
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 Segundo Netto (2006), a história tem demonstrado que, na ordem do capital, mesmo 

num quadro de democracia política, os projetos societários que respondem aos interesses da 

classe trabalhadora dispõem de condições menos favoráveis para enfrentar os projetos das 

classes dominantes. Esse entendimento é fundamental para compreender a situação atual do 

projeto profissional do Serviço Social. 

 No caso do Serviço Social seu projeto ético-político65 está vinculado a um projeto 

societário de transformação da sociedade, tendo como compromisso o reconhecimento da 

liberdade como valor ético central e a construção de uma nova ordem social, sem dominação 

de classe, etnia e gênero. Portanto um dos elementos constitutivos do projeto profissional do 

assistente social é a crítica radical a ordem vigente, a sociedade capitalista, que produz miséria, 

desigualdade em contraposição a imensa produção de riqueza. No plano jurídico os 

componentes desse projeto profissional foram materializados no Código de Ética de 1993, na 

Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e no plano acadêmico e pedagógico nas 

Novas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Serviço Social elaborada pela Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).  

Segundo Iamamoto (2006), os princípios éticos indicam um novo modo de operar o 

exercício profissional, a Lei de Regulamentação representa a defesa da profissão na sociedade 

e as Diretrizes Curriculares um processo de renovação construído coletivamente. Em resumo: 

o projeto profissional expressa à condensação das dimensões ético-políticas, teórico-

metodológicas e técnico-operativas, englobando formação e exercício profissional. Seu desafio 

maior é tornar-se um referencial para o exercício profissional. 

 

O projeto Ético-Político do Serviço Social ao negar o histórico conservadorismo da 

profissão aponta, propositivamente, para a construção de um exercício profissional 

comprometido com a justiça social e a liberdade, valores centrais do atual código de 

ética, promulgado em 1993. [...] Ser hoje um assistente social competente não é uma 

tarefa fácil. Construímos um projeto de profissão que vai à contracorrente do projeto 

societário hegemônico. Assim, os assistentes sociais que se pautam no citado projeto 

profissional se deparam com um caldo cultural contrário: no trabalho, na família, na 

sociedade... A tarefa dos descontentes é árdua, mas é plena quando acreditamos 

naquilo que propomos e fazemos. Com capacidade intelectual, agir ético e permanente 

leitura da realidade podemos, no coletivo da categoria profissional, construir 

pequenos inícios de caminhadas concretas. Mas temos que acreditar nisso, pois não 

basta aderir aos princípios do projeto: é necessário internalizá-los. (MATOS, 2013, 

p.98) 

 

 

                                                 
65 O projeto profissional nos anos de 1990, precisamente a partir de 1998, passou a denominar-se no Serviço 

Social brasileiro, projeto ético-político. (FORTI E COELHO, 2015) 
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Os projetos profissionais são antecipações ideais que se relacionam com a estrutura 

macrossocietária e também com os aspectos particulares da profissão, daí a importância do 

desenvolvimento histórico da profissão e das expressões teórico-prática e ético-política. A 

relação teoria e prática é primordial para consolidação de um projeto profissional, pois dentro 

de uma perspectiva dialética, a prática fundamenta e é finalidade da teoria. Mesmo que uma 

teoria possa influir socialmente e alavancar certas práticas com autonomia, isso não exclui a 

evidência de que teoria e prática formam uma unidade, e por mais refinada que seja uma teoria, 

não será capaz de transformar por si própria a realidade. Portanto a teoria tem o potencial de 

exercer força propulsora é imprescindível, porém sua influência e finalidade se encontram na 

ação. (FORTI E COELHO, 2015) 

A relação teoria e prática no espaço de trabalho do assistente social nem sempre é 

pensada nessa direção, um dos fatores que também contribui para as dificuldades de 

implementar o projeto ético-político. Com isso as projeções contidas nesse projeto são 

interpretadas como teoria que não se aplica a prática. A imediaticidade das demandas que 

chegam ao Serviço Social resulta em ações imediatistas baseadas no critério da utilidade, 

desconsiderando atividades de conteúdo ético-político, pois essas não modificam de imediato 

a situação. Assim, quando o profissional não procura realizar o movimento de decifrar a 

realidade, seja pela sobrecarga de trabalho ou pela falta de interesse em explica-la, ele retoma 

um exercício profissional conservador típico dos interesses da burguesia. 

Nesse sentido Guerra (2015, p.56) expõe que a “práxis sem projeto é aleatória, casual e 

imediata, o projeto sem a práxis é mera quimera, mera projeção no âmbito ideal da 

intencionalidade e da maneira mais adequada de realiza-la”. As condições de realização de um 

projeto não se localizam nele, mas nas possibilidades da própria realidade e dos sujeitos que o 

implementam ou lutam contra ele. A autora também ressalta que em muitos momentos do 

cotidiano do assistente social, encharcado da realidade por lidar o tempo todo com as sequelas 

do capitalismo, o profissional cede à realidade, se contrapondo, ainda que sem perceber, às 

ilusões messiânicas e fatalistas. Além disso, não há dentro de uma profissão um único projeto 

profissional, mas vários projetos em confronto, ainda que nem sempre apresentados66. 

                                                 
66 “O universo de uma categoria profissional se constitui em uma arena de disputas políticas e ideológicas, um 

campo permeado por tensões que propiciam o surgimento não apenas de um, mas de vários projetos profissionais. 

Dessa forma, a existência de determinado projeto profissional hegemônico não elimina a existência de outros 

projetos, nem suprime as divergências e contradições que caracterizam esse espaço.” (PAULA, 2016, p. 132) 
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A diversidade de projetos profissionais dentro de uma mesma categoria se explica 

devido à singularidade dos sujeitos, que são diferentes tanto do ponto de vista de classe quanto 

nos seus interesses políticos, econômicos e nas suas preferências ideológicas. (ORTIZ, 2015) 

Ainda nas problematizações sobre o projeto ético-político, Carvalho (2011), indaga 

como se dá a efetivação desse projeto profissional e até que ponto a formação do assistente 

social tem sido qualificada para que a categoria de fato o reconheça. A autora também sinaliza 

as dificuldades de concretização desse projeto no dia a dia de profissionais com inúmeras 

mazelas e com a atribuição de serem executores das políticas públicas, porém reforça tal 

necessidade, uma vez que, a falta de reflexão sobre exercício profissional, o praticismo, leva ao 

risco da alienação do seu cotidiano em sua micro realidade, sem associá-la com os 

acontecimentos da ordem macrossocial. 

As condições histórico-sociais presentes na sociedade capitalista trazem implicações 

para o exercício profissional, que resulta em questionamentos por parte dos assistentes sociais 

sobre a direção que está sendo dada as suas ações. Segundo Forti e Coelho (2015), muitas 

indagações são formuladas pelos assistentes sociais como se as dificuldades de materialização 

do projeto ético-político, fossem decorrentes das diretrizes do próprio projeto, em vez de 

constituírem aspectos inerentes à realidade do trabalho dentro da sociedade capitalista da era 

neoliberal. 

 Acreditamos que os desafios na efetivação do projeto ético político estão muito mais 

relacionados aos entraves no dia a dia do exercício profissional, do que ao desconhecimento do 

referido projeto67. O compromisso ético-político em favor do direito dos usuários e da 

construção de caminhos para outra organização societária livre da desumanização e da 

coisificação do homem esbarra nos limites que o modelo capitalista impõe ao trabalho do 

assistente social. Tomando como referência a realidade das unidades de saúde de carência de 

recursos e falta de suporte de uma rede socioassistencial para os usuários que necessitam deste 

suporte, o assistente social se vê limitado em sua intervenção. Com o tempo essa limitação, 

pode ceder espaço para o fatalismo e a crença de que o projeto ético-político e o projeto da 

Reforma Sanitária não conseguem existir de fato nessa realidade. A isso, soma-se a constante 

necessidade de reafirmação de suas atribuições e competências profissionais frente às 

                                                 
67 Entendemos também que existe uma forte tendência de alguns assistentes sociais que verbalizam conhecer o 

projeto ético-político, mas não procuram materializá-lo em suas ações, e também há àqueles profissionais que 

sabem de sua existência, porém desconsideram sua importância para o exercício profissional, reproduzindo em 

seus espaços de trabalho práticas conservadoras. 
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solicitações equivocadas por parte da equipe de saúde e dos usuários, como por exemplo: 

comunicação de óbitos, ligações para alta, transferências, dentre outros. 

 Nesse sentido Carvalho (2011, p.14) afirma que 

 

 
[...] além de necessário, é também urgente que nossa categoria retome os princípios 

do Código de Ética, bem como do Projeto Ético-Político. Para legitimarmos não 

simplesmente desejos ou pensamentos considerados antigos – por alguns, ou até 

mesmo de uma vanguarda ultrapassada. Mas, e, principalmente, para que voltemos a 

nos indagar acerca da contribuição do Serviço Social na luta social voltada para a 

construção de um novo modelo societário. [...] Em um momento histórico de 

contradições, sabotamentos e tantos prejuízos dos direitos sociais, sob a égide da 

ideologia neoliberal, é mais do que clara a necessidade do profissional formado para 

efetivar direitos, consolidar-se em seus referenciais teórico-metodológicos. 

 

 

Entretanto, diante da realidade que é dinâmica, mutável, que não pode ser controlada e 

da sociedade capitalista que traz em seu bojo uma serie de contradições, podemos dizer que o 

projeto profissional do Serviço Social pertence ao campo da possibilidade, uma vez que defende 

valores distintos ou até mesmo, contrários, ao mundo no qual vivemos. Por isso torna-se um 

desafio para o assistente social construir estratégias de afirmação do seu projeto, realizando 

ações que demarquem claramente seu compromisso ético-político. 

Na saúde além da defesa do seu projeto profissional cabe ao assistente social, assim 

como os demais profissionais que compartilham de tal perspectiva, implementar o projeto da 

Reforma Sanitária68 e, articulado com profissionais de outras categorias, defender o SUS, 

formulando estratégias que efetivem o direito à saúde da população. Esse é mais um dos muitos 

desafios que a conjuntura atual coloca a profissão, que em meio ao desmonte das políticas 

sociais e da rede de proteção social, faz com que alguns assistentes sociais assumam uma 

postura pessimista diante da realidade, além é claro da desmotivação com o exercício 

profissional, chegando até mesmo a não relacioná-lo com a teoria recuperando o velho discurso 

de que “na prática a teoria é outra”. Talvez aí possa estar à raiz da identificação de alguns 

assistentes sociais com as práticas terapêuticas, distantes da função social da profissão na 

divisão social e técnica do trabalho. 

 O trabalho do assistente social na saúde, quando não articulado ao projeto profissional 

hegemônico tende a seguir normas institucionais, realizando ações que atendem somente a 

demanda imediata do usuário, ações com um fim em si mesmo, capaz de atender a situações 

explicitas, mas que não alcançam a totalidade desvendando o que está implícito. Esse tipo de 

                                                 
68 Na verdade, caberia a todos os profissionais da saúde lutarem para implementar o projeto da Reforma Sanitária, 

porém sabemos que nem todos os projetos profissionais expressam essa preocupação. 
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intervenção não contribui para o desenvolvimento de práticas democráticas na saúde que 

possibilitem a mobilização dos usuários do SUS na defesa de seus direitos. 

 A configuração da política de saúde nos dias de hoje coloca limites à atuação 

profissional e o grande desafio é encontrar estratégias de superá-los a partir de uma leitura 

crítica dessa realidade vinculada à luta pelo acesso equânime às ações e aos serviços, mas para 

isso é de extrema importância o trabalho interdisciplinar e o estimulo à participação social, 

sobretudo dos usuários, resgatando a concepção ampliada de saúde e esta enquanto um direito 

universal. Sabemos que o projeto da Reforma Sanitária e o projeto ético-político da profissão 

caminha em direção contrária aos ideários capitalista de contra-reforma do Estado, porém não 

podemos deixar de acreditar nas suas possibilidades e unir forças que resistam aos ataques 

neoliberais feitos ao SUS. 

 Se a todo o momento colocamos a imprescindibilidade de criação e formulação de 

estratégias que possam ser utilizadas no enfrentamento das questões cotidianas, é importante 

sinalizarmos a concepção sobre o que são tais estratégias. Com base no estudo de Paula (2016), 

procuramos tecer alguns comentários sobre estratégias e táticas, não como uma definição 

engessada, um modelo a ser seguido nas elaborações teóricas e no exercício profissional, mas 

sim enquanto reflexões que contribuam para pensar o trabalho do assistente social, bem como 

elementos que possibilitem a materialização do projeto hegemônico da profissão. 

 De acordo com a referida autora, toda tática e toda estratégia deve ser elaborada com 

um objetivo que se pretende alcançar, é ele que irá informar a direção a ser seguida e orientar a 

condução das ações. A delimitação de um objetivo é um processo que envolve escolhas éticas 

e políticas, perpassadas por interesses de classes dentro da sociedade capitalista. Esse processo 

ideopolítico vai incidir no processo de elaboração de estratégias e táticas, logo essas também 

possuem um caráter ideopolítico. 

 Uma vez definido o objetivo a ser alcançado, é necessário conhecer a realidade, seus 

limites, dificuldades, possibilidades e potencialidades, pois as condições reais e objetivas do 

contexto em questão irão incidir no processo. Uma vez detectados os elementos presentes na 

realidade é possível elaborar estratégias e táticas mais eficazes que se aproximem do resultado 

desejado. Nesse momento, a teoria é elemento crucial para oferecer subsídios que permitam 

uma compreensão mais apurada da realidade, porém não é capaz de assegurar a elaboração de 

estratégias e táticas infalíveis, afinal a realidade é dinâmica, alterando-se a todo instante e com 

isso forjando o inesperado. (PAULA, 2016) 
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 As estratégias e táticas profissionais são sempre construídas a partir de demandas de 

uma determinada conjuntura, com o objetivo de oferecer respostas a uma dada realidade. Sendo 

assim, o projeto ético-político do Serviço Social, apresenta um novo objetivo à profissão que 

implica na construção de estratégias político-profissionais e táticas técnico-operacionais em sua 

defesa. 

 A ofensiva neoliberal, já apresentada anteriormente, gerou um contexto adverso 

conduzido por princípios ideopolíticos avessos aos valores que fundamentam o projeto ético-

político do Serviço Social. Essa conjuntura favoreceu a disputa pela hegemonia de outros 

projetos existentes dentro da categoria. Esses diversos projetos apresentam diferentes objetivos 

profissionais e, na busca para alcançá-los, constroem diferentes estratégias e táticas que 

possuem incidência no exercício profissional. (PAULA, 2016) 

 Portanto refletir e conhecer as estratégias e táticas existentes dentro da profissão e 

identificar a qual projeto se vinculam é fundamental para compreender que direcionamentos 

ideopolítico e teórico metodológico estão sendo usados pelos assistentes sociais. As estratégias 

e táticas não são neutras, pois carregam em si elementos teórico-metodológicos e ético-políticos 

que, muitas vezes terminam por se expressar no exercício profissional através da dimensão 

técnico-operativa. 

 De acordo com Paula (2016), as estratégias político-profissionais são construções 

teórico-metodológicas acerca do exercício profissional, possuindo determinado direcionamento 

ideopolítico. Essas estratégias para se aproximarem efetivamente do exercício profissional, 

demandam a construção de táticas técnico-operacionais, que configuram-se na formulação de 

metodologias, técnicas, procedimentos operacionais que orientam a intervenção profissional. 

Logo, as estratégias estão relacionadas ao campo da elaboração, da possibilidade e, portanto, 

se refere ao campo da teoria, já as táticas apresentam um caráter operacional que se efetiva na 

prática. 

 

As estratégias político-profissionais e as táticas técnico-operacionais podem qualificar 

de modo diferenciado o exercício profissional do assistente social, pois possibilitam 

uma intervenção voltada para determinado objetivo profissional. Esses elementos 

apresentam-se, portanto, como ferramentas importantes a serem trabalhadas no 

processo de formação dos futuros profissionais. Podem oferecer orientações às ações 

desenvolvidas pelos assistentes sociais, bem como auxiliar esse profissional a perceber 

com clareza os objetivos de sua atuação dentro de um projeto de profissão. (PAULA, 

2016, p. 178) 
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 A mesma autora analisa que ao longo da históriografia do Serviço Social diversas 

estratégias político-profissionais foram construídas articuladas a várias táticas técnico-

operacionais, no intuito de possibilitar a efetivação de determinados objetivos, porém em 

termos de táticas técnico-operacionais, os projetos profissionais vinculados aos interesses 

conservadores avançaram mais do que o projeto hegemônico da profissão. Por isso, é preciso 

avançar em termos táticos na formulação de orientações técnico-operacionais sobre o exercício 

profissional do assistente social numa perspectiva crítico-marxista.  

 

Os assistentes sociais comprometidos com o projeto ético-político de inspiração 

marxista têm, de fato, construído significativas estratégias político-profissionais, mas 

ainda são parcos os esforços elaborativos em torno das táticas técnico-operacionais.” 

(PAULA, 2016, p.179) 

 

 Trazendo essas reflexões para o campo da saúde, podemos perceber que as táticas 

técnico-operacionais que tem como referencial o projeto ético-político do Serviço Social, 

precisam ser reforçadas e em alguns casos construídas para romper com táticas conservadoras 

que atendem unicamente aos interesses das instituições e não colaboram para o fortalecimento 

do projeto da Reforma Sanitária. 

 Cabe indagar qual o caminho profissional a seguir diante dos limites colocados no 

espaço das unidades de saúde e da precariedade das políticas sociais? Quais propostas de ação 

podem ser desenvolvidas pelos assistentes sociais para que o seu projeto profissional seja 

efetivado e para que a via judicial não se torne o único caminho dos usuários atendidos? 

 Responder a essas questões envolve uma compreensão da realidade atual que considere 

o desmonte das políticas sociais e os reflexos no cotidiano das unidades de saúde, a demanda 

da população usuária e a intervenção do Serviço Social. É necessário recuperar os serviços de 

saúde como espaços privilegiados de construção do direito a saúde, debatendo a garantia de 

acesso e a qualidade do atendimento. Tal tarefa não é algo fácil de ser concretizada, 

principalmente com o avanço do projeto privatista que coloca ainda mais evidente os interesses 

do capital em detrimento as necessidades da classe trabalhadora. O desafio é pensar em 

estratégias e táticas que consigam romper, ainda que não totalmente, com esse movimento de 

ataque ao SUS. Entendemos que a qualificação profissional e a sistematização do trabalho 

profissional, são ferramentas importantes nesse processo. 

 O atendimento as necessidades de saúde, como vimos anteriormente, extrapolam a 

doença, e por esse motivo outras questões aparecem no dia a dia das unidades de saúde que 
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exigem intervenção para que os usuários tenham um atendimento de qualidade. Muitas dessas 

questões estão ligadas as condições de vida da população usuário: velhice, pauperização, 

ausência de vínculos familiares, etc. Estas irão incidir diretamente sobre o atendimento de toda 

a equipe de saúde, porém a resposta a essas demandas acabam sendo responsabilidade exclusiva 

do Serviço Social. 

 Nos hospitais, por exemplo, é comum diferenciarem alta médica e alta social69, em nossa 

opinião, reflexo da tradição do modelo médico-assistencial que sempre norteou a saúde no 

Brasil e que também é entrave ao trabalho interdisciplinar. Para Matos (2013), o trabalho nos 

serviços de saúde reproduz um atendimento multiprofissional com pouca ou nenhuma 

interdisciplinaridade, no qual, os profissionais mesmo dividindo um mesmo espaço pouco se 

falam cada um realizando parceladamente o seu trabalho, tal situação piora com o regime de 

trabalho em plantão, pois cada dia é uma equipe diferente. Acrescentamos que tal situação piora 

também com os vínculos precários, com caráter temporário, responsáveis por um rodizio na 

equipe que dificulta as relações profissionais. 

 Assim, a parte que “cabe ao assistente social” no “trabalho coletivo em saúde” é resolver 

os “problemas sociais”. Ao Serviço Social é cobrada a solução para questões estruturais fruto 

do sistema capitalista como se fosse possível resolve-las exclusivamente por meio das políticas 

sociais criadas por esse mesmo sistema e num único espaço de trabalho que é a saúde. As 

políticas sociais são formas de reprodução da força de trabalho e incorporam algumas demandas 

da classe trabalhadora, mas as desigualdades geradas pela contradição da acumulação 

capitalista só serão superadas com a sua supressão. “É encarando essa realidade que será 

possível ao assistente social construir novas estratégias de trabalho”. (MATOS, 2013, p.66) 

 A questão que surge é: da equipe multiprofissional que atua nos serviços de saúde em 

contato direto com os usuários, quem são os profissionais que possuem essa análise crítica da 

sociedade capitalista e consequentemente da política de saúde? Com base na formação 

profissional das áreas que atuam na saúde, acreditamos que somente o assistente social, e nem 

todos os profissionais exercem tal capacidade, consegue desvelar todas as particularidades que 

atravessam a vida da população usuária e que interferem nas condições de saúde.  

                                                 
69 A alta médica é compreendida quando o paciente dispõe de condições clínicas para retornar para a residência e 

é liberado pelo médico assistente. A alta social está condicionada ao atendimento das  necessidades sociais 

apresentadas pelo paciente que impedem sua saída do hospital, como por exemplo: a falta de moradia, a 

dependência de um cuidador, a carência de recursos financeiros para sobreviver, etc. Na prática essa divisão 

representa, principalmente, o não reconhecimento do conceito ampliado de saúde. 
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 Por esse motivo, o trabalho do assistente social precisa ultrapassar as tarefas meramente 

burocráticas e rotineiras demandadas pelas instituições, bem como o atendimento as 

necessidades imediatas do usuário que, apesar do caráter acolhedor, em longo prazo, estas 

ações, como um fim em si mesmo, acabam limitando a participação, mobilização e organização 

social para preservar, ampliar e realizar seus direitos. (VASCONCELOS, 2006) 

No que diz respeito à judicialização da saúde, nos indagamos até que ponto os 

encaminhamentos feitos pelos assistentes sociais para a judicialização das demandas pelo 

direito à saúde representam uma tática técnico-operacional utilizada pelo profissional que 

avança na direção dos objetivos do projeto hegemônico da profissão, ou uma tática, que mesmo 

não sendo intencional, fortalece o projeto conservador da sociedade capitalista? 

Apesar de todas as críticas já feitas no capitulo anterior e de consideramos a 

judicialização um caminho imediatista, principalmente se estiver desarticulado de outras ações, 

esta tem sido uma das principais direções usadas pelo assistente social para efetivar o direito à 

saúde diante da ausência da rede de proteção e da falta de respostas do Estado, afinal o usuário 

da saúde tem uma demanda urgente relacionada à sua própria vida que não pode ser 

negligenciada. Entendemos que a tática da judicialização descolada de outras abordagens que 

permitam o usuário refletir sobre a realidade da política de saúde e o SUS enquanto um direito, 

fortalece o projeto conservador, porém se usada a partir de uma estratégia pedagógica com 

horizonte nas lutas sociais, talvez possa representar uma tática de fortalecimento do direito a 

saúde70. 

 Os encaminhamentos individualizados feitos pelo assistente social à justiça como forma 

de, por meio da judicialização, se materializar o direito a saúde, quando feitos de forma isolada, 

acabam sendo ações com um fim em si mesmo, que contribui para fragilizar o SUS enquanto 

um direito coletivo. 

 Os assistentes sociais enquanto profissionais da saúde, recebem demandas dos usuários 

que não conseguem respostas na rede sócioassistencial e, de forma imediata, acabam por 

orientar o caminho da judicialização. O desafio, porém é politizar o significado desta 

judicialização para que o trabalho profissional não contribua com a focalização da política de 

saúde tendo como instrumento a judicialização. 

                                                 
70 No nosso entendimento, a judicialização é uma estratégia da sociedade capitalista que individualiza os direitos 

coletivos e, pensada de forma isolada, enfraquece os movimentos coletivos. Porém, temos que reconhecer que é 

um caminho que, dentro da lógica do capital, assegura a efetivação do direito a saúde.  
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 Essa é uma demanda que traz grandes desafios para o exercício profissional, pois apesar 

do imediatismo, a judicialização, dentro dos limites do sistema de saúde, tem sido uma 

possibilidade, muitas vezes a única, para se efetivar direitos, que nem sempre são efetivados. 

Desde a morosidade do judiciário nas respostas aos processos judicializados, até o cumprimento 

da decisão pelas partes, há uma lacuna considerável que muitas vezes pode fazer a diferença 

entre a vida e a morte do usuário. 

 A dimensão ético-política do projeto profissional sinaliza que cabe ao assistente social 

reconhecer as determinações sócio-históricas e econômico-políticas das questões que se 

colocam de forma aparente no cotidiano. Logo, é essa capacidade analítica e de mediação que 

permitirá ao assistente social problematizar as demandas individuais imediatas explicitando 

suas conexões com as demandas coletivas, qualificando seu exercício profissional de maneira 

a contribuir para a defesa dos direitos dos usuários. 

 Após essas considerações sobre os desafios para a materialização do projeto ético-

político do Serviço Social no espaço sócio ocupacional da saúde partimos para análise da 

realidade de trabalho do assistente social no Hospital Universitário Antônio Pedro, com 

objetivo de identificar elementos da ação profissional nas demandas judicializadas. 

 

 

3.3 O Serviço Social do Hospital Universitário Antônio Pedro e os desafios frente à 

judicialização da saúde: ações e dilemas 

 

 

 A proposta deste item é refletir sobre o trabalho do Serviço Social no Hospital 

Universitário Antônio Pedro buscando analisar a relação com a judicialização e seus desafios 

para a intervenção profissional. A partir da nossa inserção na instituição enquanto assistente 

social procuramos realizar uma pesquisa documental para conseguir elementos que permitam 

pensar o fenômeno da judicialização no trabalho do assistente social na citada instituição. 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) localizado no município de Niterói é 

uma instituição acadêmica vinculada a Universidade Federal Fluminense e se encontra inserido 

na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do SUS. Foi inaugurado em 

15 de janeiro de 1951 e denominado Hospital Municipal Antônio Pedro, seu financiamento 

ocorria com verbas da prefeitura de Niterói e também com dinheiro da cobrança de serviços 

médicos prestados. No ano de 1957, a cobrança de tais serviços foi proibida pela prefeitura de 

Niterói e, após oito meses, sem recursos o hospital encerrou suas atividades. (HUAP, 2017) 
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Em decorrência de uma tragédia no município de Niterói71, em dezembro de 1961 o 

hospital foi reaberto em caráter de emergência. Uma equipe composta por médicos da prefeitura 

e estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) foi montada para atender 

as vítimas da tragédia. Após o ocorrido, houve grande esforço para manter o hospital aberto, 

porém a falta de equipamentos, materiais e recursos financeiros desativaram novamente a 

unidade, que seria reaberta em 1964 após ser cedida pela prefeitura para a UFF, tornando-se 

assim, o Hospital Universitário Antônio Pedro. (HUAP, 2017) 

Atualmente o HUAP, na hierarquia do SUS, é considerado como hospital de nível 

terciário e quaternário, ou seja, alta complexidade de atendimento. Além de Niterói, atende seis 

municípios vizinhos (Região Metropolitana II72).  Sua área de abrangência atinge uma 

população estimada em mais de dois milhões de habitantes. (HUAP; EBSERH, 2017) 

O atendimento no HUAP compreende o ambulatório especializado73, urgência/ 

emergência e internação74, priorizando a média e alta complexidade. É uma unidade que integra 

Ensino/Pesquisa em graduação, pós-graduação, residências profissionais (médica, farmácia e 

enfermagem) e residência multiprofissional (Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Educação 

Física e Serviço Social). 

Nossa pesquisa ocorreu de setembro de 2016 a fevereiro de 2017 e desenvolveu- em 

dois momentos: o primeiro consistiu no levantamento de informações junto aos arquivos da 

chefia do Serviço Social do HUAP que permitisse conhecer um pouco da história da profissão 

no hospital assim como sua inserção atual. Para isso, foram analisados projetos de intervenção, 

planos de ação e relatórios de gestão do Serviço Social, uma dissertação de mestrado da década 

de 1970, uma dissertação de mestrado da década de 1990 e uma dissertação de mestrado de 

201375. No segundo momento da pesquisa, com foco nos atendimentos realizados pelos 

assistentes sociais, analisamos os relatórios sociais do ano de 2016 que são encaminhados para 

instituições externas e ficam com cópia arquivada na chefia do serviço. Quanto aos relatórios 

sociais, de acordo com o fluxo definido pela instituição, eles devem ser elaborados pelos 

                                                 
71 Incêndio no Grande Circo Americano que vitimou cerca de 400 pessoas. (HUAP, 2017) 
72 Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá e pela proximidade com o município do Rio 

de Janeiro recebe demandas também dessa região. 
73 Algumas das especialidades atendidas no ambulatório são: nefrologia, pediatria, clínica médica, ginecologia, 

plástica, oftalmologia, endocrinologia, oncologia, cirurgia geral, urologia, neorologia, dermatologia, hematologia, 

cardiologia, obstetricia. 
74 Desde 2008 o HUAP passou a funcionar como uma Unidade de Emergência Regulada e Referenciada atendendo 

os casos caracterizados como graves e de alta complexidade em diversas áreas. Os pacientes devem ser 

encaminhados por uma unidade de atendimento via Central de regulação da Metropolitana II e após contato com 

o Núcleo interno de Regulação do HUAP.  (RELATÓRIO DE GESTÃO DO HUAP, 2006-2010) 
75 Optamos por analisar as dissertações de mestrado com o objetivo de buscar informações históricas do Serviço 

Social do HUAP, assim como do próprio HUAP, de maneira sistematizada. 
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assistentes sociais que acompanham os casos, em seguida são encaminhados para a chefia do 

serviço que arquiva uma cópia e envia a original para a Direção do hospital, responsável por 

encaminhar os documentos via ofício76. Logo, foi analisado o total de 52 relatórios enviados 

pela equipe do Serviço Social no ano de 2016. 

O Serviço Social está presente no hospital desde março de 1951 (três meses após a 

inauguração da unidade), quando o Hospital ainda pertencia ao município de Niterói. Com uma 

“fundamentação funcionalista”, a inserção do assistente social tinha um caráter subsidiário que 

preconizava as necessidades organizacionais, cuja preocupação central era reduzir os custos 

hospitalares, aumentando a rotatividade e rentabilidade dos leitos. (BARROS, 1994)   

As ações inicialmente adotadas pelo Serviço Social no HUAP eram de auxílio às 

atividades médicas sendo prioritários os atendimentos aos “casos sociais”77 baseados na 

demanda institucional de classificação socioeconômica. Em maior ou em menor grau e em 

diferentes contextos, essa prática foi adotada até meados dos anos 1980. Nessa época o Serviço 

Social se dividia em Caso, Grupo e Comunidade, sem visão de uma totalidade social, porém no 

HUAP as ações eram ainda mais parciais, concentrando-se no Serviço Social de Casos, com a 

proposta de tratamento das chamadas “disfunções sociais”. (BARROS, 1994). 

De acordo com pesquisa realizada por Barros (1994), o trabalho do Serviço Social no 

HUAP estava centrado principalmente nas questões médicas, algumas atribuições nesse sentido 

foram identificadas no Regimento Interno de 1951, tais como:  

 

[...] apresentar ao médico estudo das condições sociais do paciente; participar do 

serviço de seguimento médico; servir de intermediário nas relações médico-doente, 

doente-família e família-hospital, auxiliar o paciente a aceitar certos aspectos de sua 

moléstia ou tratamento; auxiliar os pacientes a conseguirem tratamento médico pela 

prestação de auxílio econômico ou aparelhos, ou encaminhando-os a obras sociais; 

auxiliar os egressos, tanto na saída como no período de convalescença; evitar a 

exploração do hospital pelo paciente não necessitado; remover e transferir 

[pacientes] para obras ou hospitais especializados; proporcional aos pacientes 

terapia ocupacional; participar no desenvolvimento de programas sociais e de saúde, 

contribuindo para melhoria dos recursos do meio e educação social e sanitária do 

povo; proporcionar meios para pesquisa médico social; participar em programas para 

profissionais. (BARROS, 1994, p.108, grifo nosso) 

 

 

 A pesquisa de Barros (1994) revela que um novo direcionamento do Serviço Social do 

HUAP ocorre após a sua reabertura, em 1964, com a participação dos assistentes sociais em 

congressos, seminários e encontros o que permitiu a produção de novos conhecimentos e 

reflexões sobre o exercício profissional, juntamente com a influência da Escola de Serviço 

                                                 
76 Depois que a Direção envia ofício com o relatório social, uma cópia é entregue a chefia do Serviço Social. 
77 Nomenclatura utilizada para expressar os pacientes atendidos pelo Serviço Social com demandas sociais. 
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Social da UFF que em 1974 se inseriu no hospital com a preocupação de integração Escola-

Huap. Esse momento de mudanças no Serviço Social do HUAP ocorreu na mesma época do 

processo de renovação da profissão em curso marcado pela hegemonia da perspectiva de 

“modernização conservadora”. 

Em 1975, o Regimento do HUAP estabeleceu novas diretrizes para o funcionamento do 

hospital e para o Serviço Social enquanto parte integrante da equipe, as suas atribuições foram 

estabelecidas através de norma de serviço e ainda estavam ligadas a atuação do profissional 

como intermediário entre instituição, paciente e família.  

Analisando relatório das atividades do Serviço Social elaborado pela chefia do Serviço 

em 1980, as ações encontradas foram: “visita aos leitos dos pacientes, estudos de casos, 

comunicação de óbitos, intervenção junto a casos sociais a partir de parecer social com vistas à 

classificação socioeconômica, orientações previdenciárias, preparação dos pacientes para alta 

hospitalar, contato com outras instituições, orientações aos pacientes e familiares quanto a 

rotinas e normas institucionais e elaboração de projetos”. Apesar dos avanços ocorridos nessa 

época, ainda é possível identificar ações com características conservadoras são elas: 

comunicação de óbitos, classificação socioeconômica.  

 Ainda segundo pesquisa de Barros (1994), na década de 1990 o Serviço Social do HUAP 

dispunha de 29 (vinte e nove) assistentes sociais divididos nos setores de internação, 

emergência e ambulatório, a autora sinaliza também a carência de documentação sobre as 

atividades desenvolvidas nessa época. 

 A pouca sistematização do trabalho do Serviço Social no HUAP, não sabemos se por 

ausência de registros ou por perda de documentação ao longo dos anos, também nos chamou 

atenção ao recuperar a história do Serviço Social78 na instituição. Por ser uma instituição 

Universitária comprometida com ensino e pesquisa, nossa expectativa era encontrar 

documentos que refletissem o exercício profissional a partir das ações desenvolvidas, porém, 

principalmente, a partir da década de 1990 a sistematização do trabalho se tornou mais ausente. 

 Com base em Almeida (2006), entendemos que sistematização do trabalho do assistente 

social compreende todo processo de organização teórico-metodológico e técnico-instrumental 

da ação profissional. A preocupação da sistematização se inicia com a eleição dos aportes 

teóricos, da condução metodológica, da definição de estratégias, do reconhecimento do objeto 

                                                 
78 Apesar de não ser o objetivo desse trabalho fazer um resgate histórico do Serviço Social do HUAP, acreditamos 

que um breve conhecimento sobre o desenvolvimento do exercício profissional ao longo dos anos de 

funcionamento do hospital  nos fornece elementos para refletir o trabalho do assistente social da unidade  nos dias 

de hoje no sentido de identificar os avanços, dilemas e desafios apresentados. 
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da intervenção, dos seus objetivos e da avaliação dos resultados. A sistematização exige, 

portanto, uma postura crítico-investigativa, que revitaliza e atualiza o estatuto teórico da 

profissão e, principalmente, que realimenta a condução do trabalho profissional. 

 O referido autor sinaliza outro aspecto importante da sistematização para o Serviço 

Social, ela possibilita a maior autonomia profissional no âmbito dos estabelecimentos onde 

atua. Ou seja, a sistematização contribui para a visibilidade social e institucional da atividade 

profissional a partir do momento que aponta a contribuição efetiva das ações desenvolvidas 

pelo Serviço Social, bem como seus limites e avanços. Logo, os profissionais que não exercitam 

esta possibilidade podem criar um limite no conhecimento sobre a profissão. 

Como tentativa de incentivar a sistematização do trabalho do Serviço Social no HUAP 

e conhecer a trajetória da profissão na instituição, a gestão atual do Serviço Social que assumiu 

no ano de 2012 iniciou um movimento de busca e organização dos documentos antigos do 

serviço denominado: “Projeto Resgatando e Construindo a História do Serviço Social do 

HUAP”79. 

Documentos encontrados no setor revelam a participação da Escola de Serviço Social 

da UFF não só nas atividades relacionadas ao ensino, mas na parte de gestão do serviço. Desde 

1984 a gestão do Serviço Social é dividida em Chefia de Serviço Social e Chefia de Seção de 

Atendimento Interno e Externo do Serviço Social, o primeiro cargo foi ocupado por docentes 

da Escola até 1999, quando em reunião de equipe, registrada em ata, foi decidido pela maioria 

que ambos os cargos seriam ocupados por assistentes sociais do HUAP. A partir desse ano, 

além dos cargos existentes é implementado uma gestão colegiada80 para o Serviço Social da 

instituição.  Apesar do comprometimento da Escola de Serviço Social de não se afastar das 

atividades realizadas no HUAP, o que notamos pelos relatórios de gestão posteriores é que tal 

fato ocorreu, o que em nosso entendimento, significou uma grande perda para o Serviço Social 

da Instituição.81 

                                                 
79 A maioria dos documentos encontrados estão relacionados a organização da rotina dos setores, planos de ação 

das chefias,  atas de reuniões, projetos de intervenção específicos de setores, além de trabalhos de conclusão de 

curso de antigos estagiários do Serviço Social. Não foi localizado nenhum projeto de intervenção único do Serviço 

Social no HUAP. No ano de 2015, com a participação da gestão e da equipe do Serviço Social, tal projeto foi 

construído enquanto fruto da necessidade de reflexão e sistematização do exercício profissional que, apesar de já 

definido em rotinas de trabalho e em alguns projetos específicos de setores, ainda não havia sido objeto de análise 

teórico-metodológica dentro de um projeto único de intervenção. Esse projeto é composto de objetivos gerais e 

específicos para a atuação do Serviço Social na instituição e dos projetos específicos de cada setor. 
80 A gestão colegiada encerrou no ano de 2015, pois além de não ser legalmente reconhecida pela Direção da 

instituição a maioria da equipe de Serviço Social questionava sua relevância para o serviço. Permaneceram os dois 

cargos de chefia. 
81 Acreditamos que a saída da Escola de Serviço Social do espaço institucional, enfraqueceu o processo de estágio, 

o ensino e a pesquisa. Apesar disso o Serviço Social do HUAP enquanto campo de estágio continuou tendo uma 

aproximação com a Escola, mas carente de potencialização. 
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Outro fato que nos chamou atenção é a ausência de planos, relatórios ou outro tipo de 

registro do exercício profissional no período de 2001 a 2004. Acreditamos que tal fato possa 

representar uma espécie de “crise” enfrentada pelo serviço, ou até mesmo a dificuldade de 

reorganização após a saída da Escola.  

 Atualmente a equipe de Serviço Social do HUAP dispõe de 19 (dezenove) assistentes 

sociais, 14 (quatorze)82 com contratos de trabalho regulamentados pelo Regime Jurídico Único 

e 5 (cinco) com contratos temporários83 via Processo Seletivo Simplificado, com duração de 

um ano prorrogável por mais um ano, desses um contrato se encerra em Julho de 2017. Em 

janeiro de 2017 foi realizado concurso pela EBSERH com duas vagas para assistentes sociais, 

mas até a finalização da nossa pesquisa não ocorreu convocação dos candidatos aprovados. 

 A equipe do Serviço Social se divide nos setores de internação, ambulatório e 

emergência, além do atendimento a programas específicos84. No setor de internação, os 

atendimentos ocorrem nas enfermarias de clinica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, urologia, 

hematologia, maternidade, Unidade Intermediária (UI) neonatal e Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) neonatal, pediatria, serviço de doenças infecto-parasitárias, unidade coronariana, diálise 

e  Centro de Tratamento Intensivo (CTI), devido ao número reduzido de profissionais alguns 

acumulam mais de um setor. No ambulatório, os atendimentos se subdividem em: geral (que 

atende a todas as demandas espontâneas85 das diversas especialidades do hospital e aos 

programas específicos); e oncologia. Já no serviço de emergência, os assistentes sociais 

trabalham em regime de plantão diurno de segunda à sexta, pois não há recursos humanos 

disponíveis para cobertura dos finais de semana onde a demanda é muito menor se comparada 

aos dias úteis. 

O Serviço Social do HUAP também é campo de estágio da Escola de Serviço Social da 

UFF e desde 01 de março de 2010 está inserido no Programa de Residência Multiprofissional86 

que abrange as seguintes áreas: atenção em saúde oncológica; atenção em saúde do idoso; 

atenção em terapia intensiva adulta e; atenção em saúde da mulher, da criança e do adolescente. 

Cabe ressaltar que a inserção do Serviço Social na residência, permitiu uma reaproximação do 

                                                 
82 Desses 14 (quatorze) profissionais, 7 (sete) já possuem tempo de aposentadoria 
83 Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 
84 Programa saúde reprodutiva e planejamento familiar; programa S.O.S Mulher; Programa de Tabagismo e 

Programa de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. 
85 Utilizamos essa expressão pois os atendimentos do Serviço Social não são agendados, eles ocorrem a partir de 

encaminhamentos feitos por outros profissionais do HUAP ou pela própria procura dos usuários. 
86 Residência Multiprofissional em Área Profissional da Saúde foi criada pela Lei Federal nº 11.129, de 30 de 

junho de 2005.  Segundo o seu art. 13  constitui modalidade de ensino de Pós-Graduação Lato Sensu voltado para 

a Educação em Serviço destinado às categorias profissionais que integram a área de saúde, excetuada a médica. 

(HUAP, 2017) 
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serviço com a Escola de Serviço Social, representada pelos tutores87 da área. No ano de 2016 

essa relação se estreitou, porém as dificuldades vivenciadas pelo Serviço Social dentro da 

instituição implicaram no fechamento de novas vagas88 de residência para o ano de 2016, e o 

ano foi marcado por um processo de reflexão do trabalho profissional e a inserção na residência 

com a participação da Escola de Serviço Social em reuniões e atividades envolvendo docente 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Quanto ao trabalho realizado, segundo plano de ação da chefia de 2015-2016 as 

principais atribuições consistem: “participação no processo de admissão, internação e alta dos 

usuários, objetivando identificar e trabalhar os aspectos sociais e garantir a plena informação e 

discussão sobre seus direitos sociais; elaboração de relatórios sociais e emissão de pareceres; 

realização de reuniões com grupos para discutir temáticas que envolvem a promoção da saúde 

e prevenção de agravos; abordagem diária aos usuários internados para acompanhamento e 

orientações subsequentes com registro na evolução do prontuário único; orientações quanto aos 

direitos sociais, trabalhistas, previdenciários; planejamento das ações, elaboração e execução 

de planos e projetos”. 

 Para a realização de suas atividades os assistentes sociais utilizam como instrumentos: 

a entrevista social, a visita domiciliar, reuniões de grupos, estudos de caso dentro da própria 

equipe e junto com a equipe multiprofissional89, relatórios e pareceres sociais. Contudo, o 

instrumento mais utilizado é a entrevista que é registrada no formulário de avaliação social. Os 

setores de internação e ambulatório de oncologia são os que mais utilizam a avaliação social, 

pois são locais onde o profissional consegue ter acesso ao usuário por um período mais longo. 

Porém em todos os setores os atendimentos individuais prevalecem. 

 Quanto a entrevista social cabe destacar que, de acordo com Ramos (2013, p. 70), ela 

constitui um importante instrumento que permite identificar questões apresentadas pelos 

usuários ao Serviço Social. “Na cena contemporânea, a entrevista deve ser pensada como um 

primeiro momento de aproximação com o usuário no sentido de reconhecer suas reais demandas 

e, a partir dessas aproximações elaborar, em conjunto com o usuário formas de 

                                                 
87 Segundo o art. 11 da resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril DE 2012 “ 

 

A função de tutor caracteriza-se por atividade de orientação acadêmica de preceptores e residentes, estruturada 

preferencialmente nas modalidades de tutoria de núcleo e tutoria de campo, exercida por profissional com 

formação mínima de mestre e experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos”. 
88 A decisão em não oferecer novas vagas para o ano de 2016 foi definida em reunião de equipe e aprovada pelos 

tutores da área. 
89 Essa interação com a equipe multiprofissional numa perspectiva interdisciplinar não ocorre em todos os setores 

onde estão inseridos os assistentes sociais. Há muito o que avançar em termos de interdisciplinaridade dentro da 

instituição pois o modelo de saúde estabelecido ainda é centrado no trabalho médico. 
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encaminhamentos ou de respostas.” Os dados obtidos com a entrevista geralmente são 

registrados em formulários, denominados por alguns de ficha social90. 

 Ainda segundo Ramos (2013), os instrumentos e técnicas para além da função 

operacional e técnica tem um caráter político-ideológico. Portanto é a utilização de um 

referencial teórico crítico que vai direcionar os instrumentos e técnicas para finalidades 

compatíveis com o projeto hegemônico da profissão, ao passo que, referenciais conservadores 

resultam em instrumentos e técnicas conservadoras. 

No ano de 2012, com objetivo de analisar alguns dos instrumentos de trabalho utilizados 

pelo Serviço Social do HUAP, foi feito uma revisão e atualização dos formulários e impressos 

do Serviço Social. A gestão do Serviço Social observou que a equipe dispunha de muitos 

formulários, alguns muito parecidos inclusive, e que não havia nenhuma padronização da 

formatação dos mesmos. O excesso de instrumentos prejudicava a equipe que acabava confusa 

quanto à forma de utilização dos mesmos.  A necessidade de modificações no instrumento de 

entrevista da equipe era latente, na época haviam instrumentos diferenciados dependendo do 

setor. Além disso, alguns desses formulários carregavam aspectos conservadores da profissão 

e atendiam a demandas equivocadas e históricas da instituição. 

 Ao todo foram avaliados vinte e um formulários o que culminou na reestruturação de 

nove na reformulação de outros e na criação de novos instrumentos padronizados91. A maior 

discussão se deu para elaboração da nova entrevista social. Foram realizadas várias reuniões 

com a equipe buscando a colaboração de todos na apreciação e possíveis sugestões em relação 

à nova estrutura da entrevista social (que passou a ser denominada avaliação social). 

Documento único a ser utilizado por todo Serviço Social do HUAP. (SALVADOR; TERRA, 

2016) 

A avaliação social foi pensada como prioridade, pois a necessidade de substituição do 

antigo formulário de entrevista social com traços conservadores e com excesso de informações 

não relevantes para o trabalho do assistente social era urgente. Porém, o processo de elaboração 

do novo documento, exigiu uma ampla participação da equipe, que por meio de reuniões se 

propôs a refletir e analisar como deve ser a utilização da entrevista social enquanto um 

instrumento dentro da perspectiva crítica da profissão e qual seria a melhor maneira de proceder 

ao registro dos dados obtidos. 

                                                 
90 No caso do HUAP, o formulário onde é registrado os dados obtidos com a entrevista social é chamado desde o 

ano de 2012 de avaliação social. 
91 Vinte e um formulários revisados, nove extintos (fora de uso) e sete alterados.  
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Nessa mesma época também foi observado que só havia uma elaboração de 2009 que 

abordava a rotina do trabalho do Serviço Social do HUAP. Dessa forma foi estabelecido como 

plano de ação a “sistematização da rotina dos setores em que atuam os assistentes sociais”. Para 

melhor organização e agilidade na sistematização da rotina foram realizadas reuniões com os 

Assistentes Sociais da equipe e construído de forma coletiva a rotina para cada setor. Quanto 

aos programas os assistentes sociais inseridos nos mesmos elaboraram um documento 

descrevendo a rotina e atribuições de Serviço Social dentro da equipe multiprofissional. No 

final esses documentos foram distribuídos na equipe e arquivados na chefia para serem 

disponibilizados nos treinamentos de novos profissionais, residentes e estagiários. 

(SALVADOR; TERRA, 2016) 

 A sistematização das ações desenvolvidas nos setores de internação e nos programas 

serviu de referência para a construção do “Projeto de Intervenção Único do Serviço Social do 

HUAP” no ano de 2015. A análise desse projeto revela algumas dificuldades pela qual tem 

passado o exercício profissional na unidade, dentre elas: a redução do número de assistentes 

sociais aos longo dos anos devido a aposentadorias e a carência de concursos públicos; 

sobrecarga de trabalho dos assistentes sociais que precisam acumular vários setores além das 

atividades de pesquisa e ensino; o espaço físico em alguns setores é inadequado para o 

atendimento aos usuários e comprometem o sigilo dos atendimentos e a saúde do trabalhador92; 

dificuldades em realizar um trabalho interdisciplinar que contemple o conceito de saúde 

ampliado, apesar das tentativas do Serviço Social nessa direção. Esses fatores constituem em 

entraves para o trabalho do assistente social e impactam em suas ações, foram também 

causadores do fechamento de novas vagas para residentes da área no ano de 2016 além da 

redução do número de estagiários. 

 Muitos desses desafios estão relacionados aos ataques sofridos pelo SUS ao longo de 

sua história e a focalização cada vez maior da política de saúde. O sucateamento das unidades 

de saúde atinge o espaço de trabalho do assistente social e desafia o profissional crítico, em 

sintonia com seu projeto hegemônico, a pensar em caminhos para a garantia do direito a saúde 

dos usuários por ele atendidos. Uma das soluções encontradas tem sido os encaminhamentos 

para judicialização de algumas demandas recebidas, como por exemplo: necessidade de 

medicamentos, exames, consultas, home-care, leite especial, etc. 

 Conforme já sinalizamos anteriormente, a judicialização é um caminho individual, que 

em nosso entendimento, fragiliza a concepção de saúde enquanto um direito coletivo e a 

                                                 
92 Tal situação que contraria os preceitos éticos da profissão já foi informada oficialmente a direção do HUAP pela 

chefia do Serviço Social e já é de conhecimento do CRESS, 
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universalidade do SUS, consequentemente fortalece o interesse da classe dominante. Logo a 

utilização da judicialização como um instrumento de intervenção do Serviço Social precisa 

partir de um referencial crítico que entende as consequências desse tipo de ação. 

 Com objetivo de analisar como vem ocorrendo a intervenção do Serviço Social do 

HUAP nas situações referentes ao direito a saúde judicializadas realizamos um estudo nos 

relatórios sociais do ano de 2016 elaborados pelos assistentes sociais da instituição. Contudo, 

antes de apresentarmos os dados obtidos, julgamos necessário fazer alguns apontamentos sobre 

características do Serviço Social do HUAP. 

 Conforme relatamos, a equipe atualmente dispõe de 19 (dezenove) assistentes sociais, 

no ano de 2016 o quantitativo era de vinte e dois93 profissionais. A maioria dos relatos ocorre 

em livro de ocorrência existente nos setores que após cinco anos são lacrados e encaminhados 

para arquivos, ou seja, esses livros deveriam ser utilizados apenas para organização do trabalho 

do plantão, mas na prática são espaços de relatos sociais e/ou registro dos atendimentos diários 

nem sempre problematizados. Encaminhamentos por escrito que são entregues aos usuários, e 

também encaminhamentos verbais feitos aos usuários são ações comuns dos assistentes sociais 

da instituição. Quanto a esses encaminhamentos, supõe-se que muitos deles devem conter 

demanda judicializada, porém como não são registrados, tampouco arquivados, não são dados 

passíveis de quantificar e qualificar. 

 Quanto aos encaminhamentos cabe ressaltar a problemática desse instrumento se 

utilizado apenas para “se livrar do usuário”, como um ato burocrático que oferece uma resposta 

imediata a questão apresentada, mas não garante o atendimento as necessidades sociais. Sendo 

assim, Ramos (2013) defende que o encaminhamento deve se configurar como uma estratégia 

de atendimento profissional, que exige o conhecimento da realidade e um trabalho de pesquisa 

para que não se torne uma atividade sem sistematização e aleatória. 

 No caso da judicialização, citamos como exemplo dessa problemática um 

encaminhamento feito pelo assistente social para um órgão jurídico: um usuário procura o 

Serviço Social pois não consegue realizar determinado exame, como resposta é encaminhado a 

defensoria pública para requerer seu direito. Acreditamos que esse tipo de ação isolada, não 

fortalece a luta pelo direito a saúde, uma vez que não é possível ter certeza se de fato o usuário 

vai judicializar sua demanda, ou se vai desistir do seu tratamento devido à burocracia do Poder 

Judiciário. E, ainda que decida levar o caso à justiça não tem garantia de receber uma decisão 

favorável e, mesmo que ele tenha seu pedido acolhido, vai depender da “boa vontade” do poder 

                                                 
93 A redução deve-se a aposentadorias sem reposição. 
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público em cumprir a ordem judicial, que, vale reforçar, compreende aquele caso específico e 

não a coletividade. 

 Outro fato que destacamos em relação ao Serviço Social do HUAP são os 

tensionamentos existentes dentro da própria equipe. É possível identificar duas gerações de 

profissionais, uma com anos de trabalho superior aos demais, já podendo pedir aposentaria, e 

outra com vínculos mais recentes. A procura pela qualificação não é um objetivo de todos, são 

poucos os profissionais que participam de encontros, seminários e congressos na área. Quanto 

a especialização, a maior parte possui algum tipo de pós-graduação latu-sensu, apenas dois 

profissionais possuem mestrado, nenhum tem doutorado e quatro profissionais, pertencentes ao 

grupo mais recente, estão se especializando a nível de mestrado.  

 Quanto a direção social dada as ações, o discurso de toda a equipe reconhece o projeto 

hegemônico como o referencial ideopolítico para o exercício profissional. Contudo, é possível 

identificar ações que materializam o projeto conservador da profissão e a busca de referenciais 

teóricos pertencentes a outras áreas da saúde.94 

 Após essas considerações, passaremos a apresentar os dados obtidos em nossa pesquisa 

feita nos relatórios sociais do ano de 2016. Ao todo foram encontrados 52 relatórios sociais, 

este dado já nos chamou atenção, pois acreditávamos que o número seria maior devido a 

estrutura de atendimento do HUAP. Levantamos duas hipóteses para tal quantitativo: 1) A 

carência de registro do trabalho profissional e a preferência pelos encaminhamentos que, 

conforme já explicamos, não são arquivados. 2) O ano de 2016 foi marcado pelo fechamento 

de leitos no hospital que refletiu no número de atendimento realizados, segundo relatório de 

fiscalização feita na instituição pelo CREMERJ (2016), o CTI  estava funcionando com apenas 

10 leitos, sendo que 3 estavam ocupados por pacientes crônicos internados há mais de 1 ano, 

além disso, foram fechados 64 leitos das clinicas médica e cirúrgica95. 

 Dos 52 relatórios analisados, identificamos que alguns eram dos mesmos usuários, só 

que encaminhados para instituições diferentes ou relatórios que davam continuidade aos casos. 

Como nosso objetivo é analisar o número de usuários atendidos, desconsideramos para efeito 

quantitativo os relatórios repetidos e chegamos a um total de 44 relatórios. Fato curioso é que, 

todos os relatórios repetidos eram referentes a demandas judicializadas. 

                                                 
94Sobre esse tema, nossas observações partem da que visualizamos em nossa experiência enquanto assistente social 

da instituição, porém para problematizar melhor a questão seria necessária uma pesquisa com esse objetivo. 
95 Segundo relatório do HUAP; EBSERH (2017) ao todo o hospital tem capacidade para 280 leitos, mas apenas 

212 estão ativos, considerando a redução dos leitos no ano de 2016 esse quantitativo diminui ainda mais. 
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 Sendo assim, com base nos relatórios sociais, 25% dos atendimentos foram 

judicializados. Desses, 36% referente a usuários adultos, 19% idosos e 45% de crianças, 

conforme gráfico 1. A maioria pertencente ao sexo feminino. 

 

 

Gráfico 1- Faixa etária dos usuários que tiveram suas demandas judicializadas 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Gráfico 2 – Setores onde ocorreram a judicialização 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O Gráfico 2 demonstra que 100% das demandandas judicializadas são do setor de 

internação96. 

Quanto ao local de domicílio, 55% são residentes no município de São Gonçalo, 

seguidos por 27% que residem em Niterói e com 9% cada um, Rio de Janeiro e Itaboraí. 

 

Gráfico 3 – Renda Familiar 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

Como podemos constatar a maior parte dos usuários analisados, 45%, possuem uma 

renda familiar de um salário mínimo, em grande parte oriundo do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

 

Gráfico 4 – Principais demandas judicializadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                 
96 Essas informações nos chamaram atenção, pois do total de relatórios analisados nenhum havia sido elaborado 

pelos profissionais do ambulatório geral e do ambulatório de oncologia. Acreditamos que esses elementos revelam 

a fragilidade do registro e da sistematização do trabalho profissional nesses setores. 
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Em relação ao tipo de demanda judicializada, identificamos que o número maior foi 

relacionado a pedidos de leite especial seguido pelas demandas por: Atendimento Domiciliar 

em nível de Programa Médico de Família; Home-Care; Instituição Pública de Longa 

Permanência e Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e medicamentos. 

 A pesquisa não revelou o tempo de resolutividade dessas demandas, pois o registro 

dessas informações não é sistematizado, pode ser feito em prontuário, em livro de ocorrência, 

ou até mesmo não ser registrado. Dependendo do quadro clínico do usuário a resposta judicial 

ocorre após a alta hospitalar, quando já retornou para sua residência. Acreditamos que o 

ambulatório seria o setor que poderia condensar melhor esses dados, porém, conforme já 

sinalizamos, o atendimento feito pelo assistente social naquele setor prioriza ações pontuais ou 

específicas dos programas, até mesmo pelo grande número de atendimentos diários no 

ambulatório do HUAP. 

 Sobre algumas particularidades dos casos, chamou atenção a situação de uma usuária 

internada na clínica cirúrgica feminina que aguarda há 7 anos TFD para retornar ao seu Estado 

de origem. Esse caso específico, possui vários relatórios do Serviço Social, diferentes 

intervenções, foi judicializado, é acompanhado pelo Ministério Público, mas a questão não foi 

resolvida. Outro caso analisado, refere-se a uma criança internada na pediatria com diagnóstico 

de encefalopatia crônica necessitando de leite especial, possui quatro irmãos com quadro de 

saúde complexo que também tiveram demandas judicializadas. 

 Sendo assim, não existem instrumentos que permitam um retorno ao profissional das 

situações judicializadas, em alguns casos, geralmente dos pacientes que permanecem 

internados aguardando a decisão judicial97 ou em reinternações, o assistente social consegue 

saber se a demanda do usuário foi acolhida. 

 Analisando a intervenção do Serviço Social nas situações judicializadas, observamos 

que em apenas 1 caso, o atendimento do assistente social utilizou a judicialização como ação 

isolada. Nos demais, foram esgotas todas as possibilidades na rede, encaminhado relatórios para 

diferentes instituições, com destaque para o Centro de Referencia de Assistência Social 

(CRAS). A judicialização, portanto, foi utilizada como um dos caminhos para o atendimento 

das necessidades de saúde apresentadas pelos usuários. 

 A pesquisa revelou que a maioria das demandas judicializadas que foram objeto de 

relatório social, foram trabalhadas dentro de uma perspectiva crítica da profissão, tendo como 

                                                 
97 Dependendo do quadro clínico do usuário a alta hospitalar está condicionada ou fornecimento de algum insumo, 

como por exemplo: oxigênio, alguns medicamentos, home-Care, etc. 
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referência o projeto da Reforma Sanitária e a concepção de direito a saúde prevista na 

Constituição de 198898. Porém, revelou o número pequeno de relatórios sociais dentro de uma 

instituição com uma capacidade elevada de atendimentos, visto que o sistema de gerenciamento 

ambulatorial do HUAP (MV2000) registrou, no período de 01/04/16 à 30/06/2016, 38.818 mil 

atendimentos realizados pelas diferentes especialidades, e não localizamos nenhum relatório do 

Serviço Social que atua nesse setor durante todo ano, seja relacionado a situações judicializadas 

ao a outras demandas. 

 Todos os relatórios de demandas judicializadas partiram do setor de internação do 

Hospital, o que nos leva a duas conclusões, ainda que provisórias: 1) Os setores de ambulatório 

e emergência, devido a maior rotatividade dos usuários, apresenta um trabalho mais pontual de 

respostas as questões apresentadas e encaminhamento das demandas, ao passo que, na 

internação, onde o contato com o usuário é mais prolongado, a maioria das ações desenvolvidas 

pelo assistente social são resultado de reflexões envolvendo a análise dos determinantes sociais 

em saúde. 2) A carência de registro, sistematização e reflexão do trabalho desenvolvido no 

ambulatório e na emergência contribui para uma menor visibilidade do exercício profissional o 

que pode tornar esses setores mais vulneráveis a receber demandas equivocadas por parte da 

instituição e a desenvolver ações conservadoras. 

 A sistematização é um importante recurso da atividade profissional que lhe recobra e 

lhe ressalta sua dimensão crítico-investigativa. Sendo assim, ela faz parte do trabalho 

profissional, favorecendo uma reflexão contínua de suas respostas sócio-institucionais e sendo 

um importante movimento de apreensão da dinâmica social a partir de uma inserção real e 

efetiva, possibilitando a construção de estratégias de ação. (ALMEIDA, 2006) 

 Historicamente, como sinalizado anteriormente, a sistematização do exercício 

profissional é um limite e constitui um desafio para o Serviço Social do HUAP. Não basta 

apenas reconhecer a existência do projeto ético-político da profissão, é preciso conhece-lo e 

construir táticas tecnico-operacionais que o materializem, para isso é necessário o 

comprometimento do profissional com a qualificação teórica, rompendo com a dicotomia 

teoriaxprática. Qualificação em matéria de Serviço Social, dentro dos referenciais teóricos 

críticos, pois a identificação dos assistentes sociais que atuam na saúde com teorias de outras 

áreas, geralmente psicologizantes ou com enfoques biomédicos, não fortalece o trabalho do 

Serviço Social. Pelo contrário, tal prática torna o profissional subalterno e fortalece o poder 

médico e a concepção de saúde enquanto ausência de doença dentro das instituições. 

                                                 
98 Percebemos essa afirmativa ao longo do processo de análise dos relatórios sociais, principalmente na análise 

dos pareceres profissionais ali contidos. 
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Segundo Iamamoto (2012), para um trabalho profissional crítico, o assistente social 

deve ter domínio de três competências: a teórico-metodológica, a ético-política e a técnico-

operativa. O trabalho do assistente social se insere no âmbito da correlação de forças presentes 

na sociedade capitalista e refletidas nos espaços sócio ocupacionais, por isso é necessário 

dominar tais competências e assumir um posicionamento político diante das questões presentes 

na realidade social. 

 Nossa pesquisa revelou que a judicialização tem sido um mecanismo utilizado pelo 

assistente social para oferecer respostas às demandas dos usuários atendidos nas unidades de 

saúde, porém os profissionais que conseguem realizar o movimento de desvendar a realidade 

têm buscado alternativas para garantir o direito à saúde. O desafio consiste em politizar a 

judicialização para que o usuário compreenda que a universalidade do acesso e a integralidade 

na saúde, assim como os demais princípios do SUS, não podem ter sua materialização 

condicionada a ordens individuais proferidas pelo Poder Judiciário e sim, deve ser garantido 

via políticas públicas. Reconhecemos que o momento atual de ataque aos direitos sociais não é 

favorável ao projeto da Reforma Sanitária, porém sem um comprometimento ético-político e 

uma postura crítica-investigativa, o assistente social tende a fortalecer a ordem vigente, 

contribuindo para o aumento da judicialização da saúde como estratégia de acesso ao SUS. 

 O movimento da Reforma Sanitária foi indispensável para garantir o direito à saúde 

como direito de todos e dever do Estado, mas a luta deve continuar, para materializar esse 

direito. Essa luta precisa ser coletiva, e o trabalho do assistente social é fundamental nesse 

processo, incentivando e defendendo a participação dos usuários nas unidades de saúde e 

construindo estratégias e táticas que fortaleçam os movimentos sociais em defesa do SUS. 

 Entendemos que a judicialização da saúde é algo que está presente na realidade 

brasileira e, independente de críticas e oposições, a lógica perversa da sociedade capitalista, 

favorece a sua ampliação. Portanto enquanto a ordem vigente não for superada, as 

desigualdades persistirão e os direitos sociais vão continuar a existir com a falsa aparência de 

que, quanto mais direitos, melhores as condições de vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O estudo proposto nesse trabalho buscou compreender o fenômeno da judicialização da 

saúde de forma crítica e relacionando-o ao trabalho do assistente social, com foco especial no 

trabalho do Serviço Social do HUAP. Ao longo do percurso teórico pudemos perceber que o 

tema já foi objeto de pesquisa de alguns autores, porém, sentimos falta de análises que 

evidenciassem a judicialização da saúde como algo presente no cotidiano do assistente social e 

que, além de interferir no exercício profissional também tem sido apropriada pela profissão 

como um instrumento utilizado nas respostas dadas aos usuários. 

 A aparência do fenômeno da judicialização, o revela como algo extremamente positivo 

na defesa dos direitos sociais, sendo o caminho encontrado para a garantia da cidadania em um 

contexto de retração do Estado no campo das políticas sociais. Contudo, tendo como 

fundamento a teoria crítica numa perpectiva de totalidade, historicidade e contradição, a 

judicialização foi problematizada apontando as novas configurações do Estado e das políticas 

sociais na sociedade capitalista nos últimos anos.  

 Essa reflexão crítica nos possibilitou amadurecer algumas hipóteses preliminares 

levantadas sobre a judicialização da saúde, acreditamos que a principal delas consiste na 

afirmação de que: a judicialização da Saúde pode assumir a tendência de ser um instrumento 

utilizado pelo Estado Burguês para restringir o direito à saúde definido na Constituição de 1988. 

Tal entendimento parte do pressuposto de que o direito guarda uma intrínseca relação com o 

Estado e ambos com o modo de produção capitalista. Ou seja, ambos são fruto da sociedade 

capitalista e foram criados para atender aos seus interesses, ainda que, em alguns momentos 

fotaleçam a classe trabalhadora. 

 Por esse motivo não podemos pensar o processo de judicialização desvinculado do 

Estado, ou contrário a ele. Segundo Vianna (2008), a judicialização da política não é resultado 

da vontade dos juízes, mas da nova trama institucional trazida pela sociedade capitalista, que 

colocou o direito, seus procedimentos e instituições no centro das democracias contemporâneas. 

Logo, se o neoliberalismo surge como uma reestruturação da classe burguesa para 

controlar a crise estrutural do capitalismo e garantir a manutenção da ordem vigente, a 

judicialização é um mecanismo necessário para que a classe trabalhadora tenha a ilusão de que 

seus direitos estão protegidos, quando na verdade ela funciona como um solução pontual que 

esconde a ideologia de fortalecimento do poder do mercado em detrimento as condições sociais. 
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O modo de produção capitalista gera uma sociedade contraditória e desigual que 

reproduz a miséria, aumenta o desemprego e agrava as expressões da questão social, 

deteriorando as condições de vida da classe trabalhadora. O aprofundamento dessas 

desigualdades geradas pelo capitalismo acompanhado do recuo do Estado no campo das 

políticas sociais, tem fortalecido o Poder Judiciário que assume a função de guardião dos 

direitos sociais e protagonista na defesa da luta da classe trabalhadora contra a omissão do 

Estado. Ou seja, uma visão que coloca o Judiciário como uma instituição neutra, distante do 

Estado e da lógica neoliberal. 

A conquista dos direitos sociais na sociedade capitalista tem uma trajetória de lutas que 

fez parte de um processo de resistências, recuos e vitórias por parte da classe trabalhadora. 

Como resultado, muitas de suas reivindicações se transformaram em direitos sociais 

positivados, porém esses direitos ainda continuam sendo objeto de luta para que de fato se 

materializem. A classe dominante ao reconhecer a legitimidade da luta da classe trabalhadora 

utiliza o direito como estratégia de composição de conflitos para se manter no poder e, ao 

mesmo tempo que amplia a legislação social, não investe em ações que materializem esses 

direitos. Porém, para que o Estado capitalista possa continuar se eximindo de investimentos no 

campo das políticas sociais, sem que isso represente o agravamento da luta de classes, o acesso 

à justiça é oferecido como um direito de todos, para que os cidadãos recorram a ele nas mais 

diversas necessidades de suas vidas. 

Outra crítica a judicialização da saúde consiste no fato dela fortalecer as ações 

individuais em detrimento as ações coletivas. A garantia do direito à saúde apenas caso a caso 

não altera o quadro de desigualdade social existente no país, prejudicando àqueles que não 

conseguem ter acesso à justiça. O usuário do SUS que não tem conhecimento dos seus direitos, 

ou tem dificuldades de acessar a justiça para pleiteá-los, acaba sendo excluído duas vezes do 

sistema. Além disso, a luta individualizada pela garantia do direito à saúde não é capaz de 

sozinha, transformar a política de saúde existente no país. Esse processo isolado pode ainda, 

servir como um elemento de desmobilização da luta coletiva pela saúde, pois os espaços 

políticos (conselhos, sindicatos) que deveriam ser espaços para o debate e a defesa do SUS 

estão sendo preteridos no movimento de ascensão do Judiciário. Logo, também nesse aspecto 

é possível perceber a funcionalidade que a judicialização tem para os interesses do capital: 

enfraquecer as lutas sociais. 

O cenário é ainda mais alarmante com as propostas neoliberais de novos modelos de 

gestão para a saúde pública, sob o argumento de ineficiência da gestão, mas que na prática 

representa a privatização do SUS. Com a gerência das OSs, Fundações Estatais de Direito 
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Privado e EBSEHR, a lógica mercantil adentra os espaços públicos com o discurso da 

efetividade e resolutividade, dentro de uma concepção distante do projeto da Reforma Sanitária. 

A gestão da saúde centralizada nesses novos modelos passa a ser regulada pelos critérios 

da ordem econômica, ou seja, ainda que pública, a finalidade passa a ser o lucro. Como pensar 

essa situação na saúde, uma vez que o SUS não tem esse objetivo? Logo, esses modelos são 

investidas do capital para o fim do SUS, sustentando a idéia neoliberal do mercado regulador 

no lugar de um Estado provedor. 

Esses modelos privatizantes implicam também na flexibiliação de contratos e direitos 

trabalhistas, interferindo no trabalho dos profissionais com objetivo de aumentar a 

produtividade sem qualquer preocupação com a qualidade dos serviços prestados. Isto é, a 

qualidade passa a ser representada pela maior quantidade de atendimentos; independentemente 

do que se produz, o importante é produzir. 

As condições de trabalho precárias, contribuem para a anulação da organização política 

da classe trabalhadora, através da desarticulação da classe com a convivência de diferentes 

regimes trabalhistas dentro de uma instituição e com a fragilidade dos vínculos. Na prática a  

transferência da gestão pública estatal para esse modelo privatizante, significa  a difusão da 

ideologia da ineficácia do Estado na adminstração das políticas sociais. Apesar disso, o avanço 

do projeto privatista proposto pela contrarreforma do Estado, ainda encontra resistência no bojo 

da organização dos trabalhadores.  

Por tudo isso, é fundamental o trabalho dos asssistentes sociais na perspecitiva crítica 

de defesa dos direitos sociais. Na área da saúde, consideramos que o acumulo teórico da 

profissão torna o profissional do Serviço Social um dos grandes protagonistas na luta pela 

materialização do SUS e do direito a saúde defendido pelo projeto da Reforma Sanitária. 

Os espaços sócio-ocupacionais do exercício profissional estão permeados de demandas 

para o assistente social que refletem as consequências do desmonte da política de saúde. Muitas 

da orientações e encaminhamentos fornecidos para essas situações acabam sendo na direção do 

acesso à justiça. Logo, a judicialização da saúde, como resultado da ausência do Estado na 

grantia do direito à saúde, tem sido um mecanismo apropriado pelo assistente social para 

responder as demandas a ele apresentadas. 

Sendo assim, o assistente social contribui para o crescimento da judicialização, a medida 

que encaminha os usuários para a busca pela via judicial do tratamento necessário para a sua 

saúde que, contrariando o princípio da integralidade, não está disponível no SUS. Se este 

profissional não estiver atento à sua intervenção, refletindo suas ações considerando as 

contradições inerentes à sociedade capitalista, corre o risco de reproduzir o discurso da 
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igualdade de direitos sem a devida problematização a cerca dos fundamentos do direito na 

ordem burguesa, despolitizando, assim, os usuários e contribuindo para o funcionamento da 

sociedade capitalista. 

Portanto, o trabalho do assistente social mais do que nunca precisa ter como direção o 

projeto hegemônico da profissão, apoiado no pensamento crítico, comprometido com os 

interesses da classe trabalhadora e  com a superação da ordem vigente. As práticas 

conservadoras que historicamente constituíram e acompanharam a profissão e foram objeto de 

um movimento de renovação e ruptura a partir de 1970, encontram na atual conjuntura um 

campo favorável para se reproduzirem, o que representa um grande desafio na defesa do projeto 

ético-político do Serviço Social. 

Na saúde o conservadorismo associado ao fazer profissional subalterno as atividades 

médicas esteve presente de maneira hegemônica por muito tempo nas ações do Serviço Social. 

Como resultado, o trabalho do assistente social na área, apesar da renovação pela qual passou 

a profissão, ainda tem sido associado, tanto por alguns assistente sociais, quanto pelos demais 

profissionais que integram a equipe multiprofissional em saúde, à práticas conservadoras. 

Os dados coletados na pesquisa que realizamos nos documentos do Serviço Social do 

HUAP, revelam a afirmação feita acima. O histórico da profissão na instituição, registrado por 

relatórios, regimentos e planos de ação, evidenciou ações conservadoras que eram demandadas 

pela instituição e reproduzidas pelos assistentes sociais. Mesmo após o movimento de 

reconceituação da profissão e a aproximação com a teoria crítica que resultou na construção de 

um projeto ético-político que deveria servir como um referencial ideopolítico para o exercício 

profissional, as ações profissionais ainda continuaram marcadas pelo conservadorismo. 

O estudo também revelou a carência da sistematização do trabalho realizado. Apesar de 

não ter sido possível afirmar que tal carência deve-se pela ausência de tal atividade ou porque 

ao longo dos anos tais registros foram perdidos, a história mais recente nos leva a acreditar que 

de fato a sistematização nunca foi uma preocupação muito presente no trabalho do Serviço 

Social da instituição.  

Considerando que o Serviço Social foi implantado no HUAP três meses após a sua 

abertura em 1951 e levando em conta o período que o hospital ficou sem funcionar, são 

aproximadamente 66 anos de existência do Serviço Social dentro da instituição. O registro do 

primeiro projeto de intervenção único da profissão data de 2015, ou seja, algo muito recente 

para um trabalho que foi instituído há muitos anos. 

Atualmente o Serviço Social do HUAP pauta seu trabalho no projeto hegemônico da 

profissão e tem buscado refletir suas ações resgatando o ensino e a pesquisa enquanto areas 
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fundamentais para o trabalho em um Hospital Universitário. Porém, o passado conservador e 

os avanços do conservadorismo, tem trazido muitos desafios para o profissional que direciona 

suas atividades à favor da população usuária dentro de um perspectiva crítica que questiona o 

modo de produção capitalista. A entrada em abril de 2016 da EBSERH como o modelo de 

gestão do HUAP, tem dificultado ainda mais o trabalho do assistente social, pois a lógica da 

produtividade acompanhada do discurso da “desospitalização”, interfere na qualidade dos 

serviços prestados. Além disso, a necessidade de priorizar o faturamento do hospital, tem 

trazido um tensionamento quanto as atribuições do Serviço Social definidas na Lei de 

Regulamentação da Profissão e nos Parametros para Atuação do Assistente Social na Saúde 

elaborado pelo conjunto CFESS/CRESS, com as atribuições demandadas pela instituição. 

Nessa realidade as práticas conservadoras acabam tendo maior reconhecimento, pois 

atendem muito mais aos interesses institucionais, do que o trabalho profissional direcionado 

para o projeto hegemônico da profissão. Entendemos que a flexibilização dos contratos de 

trabalho tende a agravar esse tensionamento, uma vez que o profissional pode assumir uma 

postura conservadora que atenda aos interesses da instituição para manter o seu posto de 

trabalho. 

Ainda sobre a carência de sistematização do trabalho do Serviço Social do HUAP, isso 

também ficou evidente quando analisamos os relatórios sociais elaborados duranto o ano de 

2016. O número encontrado foi desproporcional à quantidade de atendimentos realizados na 

instituição e aos setores onde estão inseridos os assistentes sociais. Acreditamos que tal fato fez 

com que a demanda judicializada que passou pelo atendimento do Serviço Social registrada no 

referido ano fosse abaixo do que esperávamos. 

A análise dos relatórios também revelou que apesar de existirem vinte e dois assistentes 

sociais trabalhado no HUAP no ano de 2016, menos da metade foi responsável pela produção 

dos relatórios e a maioria desses profissionais atuavam na internação. Avaliando o trabalho 

realizado nas situações judicializados, como fator positivo, identificamos que as ações tiveram 

como referência o projeto ético-político e o referencial crítico da profissão. Na maioria dos 

casos, a judicialização foi apenas um dos mecanismos utilizado para a garantia do direito a 

saúde, outros encaminhamos com destaque para a política de assistencia social e intervenções 

junto aos usuários foram realizados. 

Contudo não sabemos se esses registros representam o trabalho do Serviço Social como 

um todo no HUAP, pois pertencem a apenas uma parcela dos assistentes sociais que atuam na 

instituição. Dessa forma, fica o questionamento de como esses profissionais que não 

sistematizam suas ações, estão atuando frente a judicialização da saúde? 
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Esse é um fato que nos causa inquietações dentro daquilo que acreditamos representar 

a judicialização da saúde: um instrumento de focalização da política de saúde. O protagonismo 

do judiciário na figura do juiz herói que vai defender os cidadãos contra o Estado opressor que 

atua contra a classe trabalhadora, fortalece ainda mais a face positiva da judicialização e trasfere 

para o Judiciário os conflitos de ordem política que deveriam ser enfrentados por lutas sociais. 

Isto é, enquanto espaço tido como ilibado, o Poder Judiciário recebe a função  de defender os 

direitos sociais, cobrando do Estado burguês ações que garantam tais direitos, porém essa visão 

desconsidera que o Judiciário é parte desse mesmo Estado, assim como os poderes Legislativo 

e o Executivo e, enquanto elemento constitutivo do Estado burguês, segue os objetivos da 

ordem vigente. 

Não podemos negar que a judicialização da saúde representa um caminho para o 

cumprimento do direito à saúde, pelo menos dentro do modelo de sociedade estabelecido. 

Tampouco podemos culpá-la de ser a causa da atual situação que encontra-se a saúde pública 

no Brasil. Porém, ela não representa a solução para a efetiva consolidação do SUS, e sim um 

paliativo para as falhas do sistema e uma forma de conter e/ou desarticular as lutas sociais. É 

verdade que muitas pessoas conseguem realizar seus tratamentos de saúde por meio de decisões 

judiciais, contudo, para isso é preciso existir um sistema público do qual se possa cobrar esses 

serviços. Assim, se o crescimento da judicialização for proporcional a precarização do SUS e 

nada for feito em outra direção, acreditamos que em alguns anos não existirá mais SUS para o 

cumprimento das sentenças judiciais. 

É nesse sentido que também está o entendimento de Damascena (2013, p. 126) 

 

Embora a atuação do Judiciário seja necessária e represente uma conquista no Estado 

Democrático de Direito, esta não pode ser tomada como caminho central para o 

enfrentamento da questão da efetivação dos direitos fundamentais sociais, sendo necessária 

a compreensão da dinâmica da sociabilidade capitalista para o apontamento de outros 

mecanismos de enfrentamento da questão nos limites da ordem do capital. 

 

 

Portanto, enquanto não for possível a superação da sociedade de classes na dinâmica da 

sociedade capitalista, a classe trabalhadora precisa ser munida de conhecimento que permita 

compreender a dinâmica da sociedade em que vive e os limites que irão existir para a garantia 

e expansão dos direitos sociais, dentre eles, o direito a saúde. Só assim poderá se fortalecer para 

lutar contra o modelo estabelecido. Conforme já explicitamos, o assistente social pode 

contribuir em muito para esse processo, pois possui uma formação e se apropria de referenciais 

teóricos que o possibilita refletir a realidade de maneira crítica, compreendendo as multiplas 

determinações da sociedade capitalista. 
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A judicialização representada pelo direito é uma estrutura criada pelo modo de produção 

capitalista, logo não é ela que vai negar ou superar o capitalismo. Muito pelo contrário, sua 

função é proteger as funções desse modelo de sociabilidade e regular as relações sociais nele 

existente. 

Sendo assim, sem o objetivo de conclusão desse debate, devemos ter a clareza que o 

modelo universal de direito à saúde consagrado na Constituição de 1988 estará sempre sujeito 

a lógica capitalista. E, para que os interesses da classe trabalhadora de fato sejam prioridade é 

imprescindível a superação dessa lógica. Contudo, enquanto não for possível tal superação, é 

necessário a luta coletiva para a materialização do direito à saúde defendido pelo movimento 

da Reforma Sanitária que resultou na criação de um Sistema Único de Saúde que tem a 

universalidade, a equidade, a integralidade, a descentralização e a participação popular como 

princípios. 
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