
MESA REDONDA: ESTADO E SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA 
 
Titulo do trabalho: ESTADO, SAÚDE E POLÍTICA: Uma análise da 
história da Saúde Pública Brasileira com interface no conceito de 
biopolítica. 
 
AUTOR: Leandro Roberto Neves, Professor da UFRR, doutorando no Programa da 
Psicologia Social e Trabalho da USP, pesquisador colaborador do LAPSO-USP e do 
NIPPC-UNITAU. leandrorneves@usp.br  
 

RESUMO 
 

As políticas sociais nascem com o surgimento do Estado Liberal, preconizado 
nas teorias dos pensadores liberais, como: Hobbes, Locke, Rousseau. O Estado se 
transforma em um ente jurídico, político e social com a função de regulamentar, 
controlar, planejar e efetivar medidas de controle/garantia dos direitos sociais. O 
objetivo do Estado Liberal em garantir medidas de alcance social universal, se efetivou 
como um projeto ideopolítico, setorizado, pois na história da saúde pública brasileira se 
torna possível identificar ações tomadas pelo setor público em combate às múltiplas 
enfermidades que assolou o país, em pressupostos elementares do conceito de 
biopolítica. Essa constatação emerge da dedução que os formuladores oficiais das ações 
de saúde, foram influenciados, inicialmente, pelas correntes do pensamento político 
europeu do século XVIII e XIX, posteriormente pelos estadunidenses. Nessa lógica, 
este ensaio apresenta uma discussão da formação das políticas sociais no Estado Liberal 
e a interface da biopolítica no desenvolvimento da política pública de saúde brasileira, 
apontando como na modernidade a noção de biopolítica penetrou na sociedade e se 
incrustou no discurso político como uma estratégia do planejamento político da saúde 
pública brasileira. Para tanto, utilizar-se-á de uma argumentação histórica da evolução 
das categorias Estado e saúde e, a imbricação das mesmas no planejamento político da 
saúde pública brasileira. A saúde, nesta concepção, traduz-se em um estilo de vida da 
modernidade e, na esfera pública, tanto as políticas governamentais como os agentes 
envolvidos focalizam os aspectos do corpo biológico para efetivação das práticas, 
ocorrendo uma manipulação do político sob o biológico. 

 

Palavras chaves: Biopolítica, Estado, Saúde Pública. 

 

ESTADO E POLÍTICAS SOCIAIS 

 

As políticas sociais1 nascem com o surgimento do Estado Liberal, preconizado 
nas teorias dos pensadores liberais, como: Hobbes, Locke, Rousseau. Segundo Matos 
(1999), o Estado liberal pautou-se nos princípios da revolução francesa e na utilização 
das leis para garantia de tais princípios. O Estado se transforma em um ente jurídico, 

                                                 
1 “A política social é parte, precisamente, do processo estatal de alocação e distribuição de valores. Está, 
portanto, no centro de confronto de interesses de grupos e classes, cujo objetivo é a reapropriação de 
recursos, extraídos dos diversos segmentos sociais, em proporção distinta, através da tributação 
(...)”(ABRANCHES, 1998, p. 10).  
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político e social com a função de regulamentar, controlar, planejar e efetivar medidas de 
controle/garantia dos direitos sociais. 

 O Estado liberal, minimamente, estabeleceu funções públicas procurando 
garantir medidas de alcance social, independente das mudanças políticas dos governos. 
Os governos buscariam responder as demandas sociais através dos programas criados 
pelas instituições políticas em conflito, defendidas pelos agentes políticos dos diversos 
segmentos da sociedade. 

Por sua vez, o objetivo do Estado Liberal em garantir medidas de alcance social 
universal, se efetivou como um projeto ideopolítico setorizado, pois os agentes políticos 
envolvidos na gestão do aparato estatal eram representantes da sociedade civil2 e, essa 
reproduziu um tipo de coação e dominação sobre as pessoas semelhante à realizada pelo 
próprio Estado. 

As pessoas estavam submetidas não somente ao controle dos aparelhos do 
Estado, mas pelas relações de poder econômico, cultural e social instituídos, pelo poder 
privado, interno na própria sociedade civil, o qual na modernidade se calcou na 
separação entre Estado e sociedade 3 . A partir de então se institui a primazia do 
interesse privado sobre o público, esses suscitados através da dialética dos interesses 
políticos entre a sociedade e Estado.  

Assim, de acordo com Martins (2002) a sociedade capitalista pauta-se em tipos 
de relações contratual e igualitária no plano ideológico, mas a esteira da mesma se 
baseia em desigualdade natural das pessoas. Se a sociedade majoritária no ocidente é a 
capitalista, o Estado liberal em sua própria constituição estruturou-se na desigualdade 
natural da sociedade e na tensão das classes sociais, formulando políticas de alcance 
popular para minimizar as tensões sociais e garantir a sua legitimidade e permanência. 

Aqui, faz sentido fazer um recorte no papel do Estado e esboçar como a noção 
de biopolítica se transforma concomitante com a reorganização estatal. E, também, 
apontar como a questão da vida/saúde norteia as estratégias do Estado para um controle 
biopolítico. Pois, o movimento biopolítico pode camuflar um agenciamento da 
democracia do Estado Liberal pelo do Estado Totalitário, transfigurado em democrático. 

 
CONVERGÊNCIA DA BIOPOLITICA E SAÚDE PÚBLICA BRASILE IRA 
 
- A Noção de Biopolítica 
 

Para Foucault (1985), a biopolítica nasce na transição de uma sociedade que 
reprimia o comportamento sexual, e o excluía do discurso, para uma sociedade que 
explicita o discurso sexual, mas separa o sexo do corpo. 

No século XVIII, disciplinas como a medicina, pedagogia, economia – 
chamadas tecnologia do sexo -, transmuta o problema da sexualidade como idéia de 
pecado para um problema de Estado. Passa a estar em jogo os problemas sexuais das 
crianças, o controle das mulheres e o aumento da população. “(...) é nesse momento que 
                                                 
2 Segundo Wood (2003, p.208) “sociedade civil é geralmente usada para identificar uma arena de 
liberdade (pelo menos potencial) fora do Estado, um espaço de autonomia, de associação voluntária e de 
pluralidade e mesmo conflito, garantido pelo tipo de ‘democracia formal’ que se desenvolveu no 
Ocidente”. 
 
3 Essa separação “(...) constituiu uma nova forma de poder social, em que muitas funções coercitivas que 
pertenceram antes ao Estado foram deslocadas para a esfera ‘privada’, a propriedade privada, a 
exploração de classe e os imperativos de mercado. Em certo sentido, trata-se da privatização do poder 
público que criou o mundo historicamente novo da ‘sociedade civil’”(WOOD, 2003, p.217). 
 



 3

se ordenam através da instituição médica, as questões de normalidade e os problemas de 
vida e doença. Da ‘carne’ católica passamos para o organismo médico” (TESHAINER, 
2006, p.83). 

A medicina do sexo permite a criação de uma área de saber médico-psicológica 
das perversões, Foucault (1985) chamou de ortopedia do sexo – responsabilidade 
biológica com relação à espécie – o qual se apoiou na noção de sexo, raça e 
degenerescência, legitimando o discurso da eugenia. 

Nessa conjuntura de transição do século XVIII para XIX, a vida passa a ter um 
valor estratégico e a busca constante do corpo saudável, higienizador, viril, jovem é 
sustentada pelo discurso de uma verdade pautada no saber biológico. Nesse sentido, 
Agamben comenta que “(...) o indivíduo como corpo vivente torna-se elemento de 
estratégias políticas é o momento em que a política se torna uma biopolítica, 
transformando a saúde e a vida biológica em questões do poder” (APUD TESHAINER, 
2006, p.92).  

  Essa interpenetração da biopolítica na sociedade gerou uma intervenção 
reguladora e controladora da população, constituindo no século XIX uma tecnologia do 
biopoder, entendido como um poder científico, contínuo, produtor de técnicas de 
controle dos corpos e da população. Através das instituições como família, exército, 
polícia, medicina, percebe-se o biopoder introjetado nos aperelhos de Estado, 
garantindo as diversas forças produtivas ao capitalismo.  

Para Hannah Arendt (APUD ORTEGA, 2003), a biopolítica na modernidade, 
funciona como uma ‘verdade axiomática’ e serviu como uma crescente despolitização 
da sociedade, transformando o indivíduo em indivíduo passivo e estéril politicamente. 

No sentido que Arendt questiona a biopolítica, podemos inferir que na 
contemporaneidade, as ações de transformação política se tornam invisíveis para o 
sujeito4, visto que a biopolítica foi impingida nos indivíduos através da discursividade5 
da tecnologia do saber. Essa tecnologia tem o poder de regular a população, 
individualizar, controlar, manipular eventos e, sobretudo eleger a vida como objeto de 
mensuração, estudo, cálculo e poder.  

Desta forma, o Estado Liberal,  sob a égide dos donos do capital, se apropriam 
da ciência médica para fomentar um modo de vida centrado no consumo e na incessante 
busca do bem-estar e da juventude. Produzindo um fenômeno de dissolvência da 
sociedade civil, e fomentando o surgimento de uma sociedade apolítica, onde a 
pluralidade das opiniões é unificada pelo movimento político e econômico da 
biopolítica. 

 
- Saúde Pública Brasileira e a Biopolítica 
 

Na história da saúde pública brasileira se torna possível identificar ações 
tomadas pelo setor público em combate às múltiplas enfermidades que assolou o país, 

                                                 
4 Segundo Bezerra Jr. A noção de sujeito se difere da noção de indivíduo e do Eu. “A biografia 
corresponderia à noção de indivíduo, a autobiografia à noção de sujeito e a confissão e diário íntimo 
corresponderia à noção de Eu (...)” (DUMONT APUD BEZERRA JR. 1988, P.224). Contudo esse autor 
argumenta que a noção de sujeito na modernidade, progressivamente, é incorporada na cultura e no tecido 
social, tornando uma categoria central na esfera do discurso e saberes e, ajudando a constituir a esfera 
privada ou experiência privada da burguesia. 
5 “(...) é preciso admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo 
instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma 
estratégia oposta. O discurso veicula e produz poder; reforça-o mas também o mina, expõe, debilita e 
permite barrá-lo(...)”(FOUCAULT, 1985, P.96) 
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em pressupostos elementares do conceito de biopolítica. Essa constatação emerge da 
dedução que os formuladores oficiais das ações de saúde, foram influenciados, 
inicialmente, pelas correntes do pensamento político europeu do século XVIII e XIX, 
posteriormente pelos estadunidenses. 

No século XVIII, o Brasil Colônia, vivenciava uma séria de conflito entre a 
população indígena e os colonizadores portugueses e uma aguda precariedade das 
condições materiais de subsistência da população. As múltiplas enfermidades espraiadas 
no país tinham tamanha envergadura que, segundo Filho (2006) o Brasil era 
considerado na Europa como o “inferno” devido à multiplicidade de doenças que 
pairavam no território nacional, o qual chegou a colocar em risco o processo de 
colonização portuguesa. 

De acordo com esse mesmo autor, a imagem do Brasil como um país bárbaro e 
escravocrata perdurou por todo o período imperial. No tocante a saúde, o tratamento das 
enfermidades era realizado pelos curandeiros negros e indígenas, visto que havia uma 
deficiência em conseguir médicos, já que esses tinham que se formar na Europa.  

Pode se constatar que, nesse período, a atenção da saúde pelo Império se 
voltava apenas à saúde da corte e dos comerciantes ricos. Os negros, índios e mestiços 
pobres eram considerados raças inferiores ou desprovidos de humanidade, portanto, 
estavam relegados a própria sorte ou cultura “nativa” para resolver as enfermidades do 
período. 

Essa noção de superioridade da raça ou eugenia provinda do pensamento 
europeu era reproduzida na colônia portuguesa, legitimando uma relação de dominação 
sobre os corpos da considerada “raça inferior”. Mas, naquele contexto, é possível 
indagar que, para o Império a noção de vida estava circunscrita na vida da espécie, o 
homem branco era mais evoluído e tinha o direito ao gozo da vida. Enquanto “as raças 
inferiores” não tinham direitos sobre seus corpos, os quais eram destinados apenas ao 
trabalho como objetivo de manter as condições materiais e sexuais dos seus senhores. 

Já se percebe, na sociedade brasileira, de forma direta e robusta uma utilização 
do corpo como substrato de controle político e econômico. Porém, a noção de corpo da 
raça inferior, se estruturava na manutenção da vida para o trabalho escravo e na garantia 
das relações do prazer sexual, enquanto, ao contrário, a noção de vida para a nobreza se 
referia a vivência plena da mesma – poder, prazer, trabalho, felicidade.  

Desta forma, a saúde dos corpos pobres, enquanto uma questão pública aparece 
de forma embrionária no início do século XIX, quando o imperador Dom João VI, 
procurou reverter à imagem internacional negativa da capital do país, Rio de Janeiro, 
através da criação de uma academia de medicina que pudesse desenvolver estratégias de 
combate às enfermidades epidêmicas. Criou-se a Academia Imperial de Medicina e, 
concomitantemente, surgiu neste período à junta de Higiene Pública. 

Essa ação política do imperador de criar uma academia médica no Rio de 
Janeiro, pode ser interpretada como uma estratégia de controle da população através da 
sobreposição do saber/poder médico, sobre as práticas culturais de tratamento com ervas 
-praticadas pelos negros, índios – e, de introduzir no país o que Foucault (1985) 
denomina de tecnologia do sexo – disciplinas que permitem tratar e delinear as questões 
referentes o que é normal e patológico, o que é vida e doença. 

Aponta-se que, a lógica da função pública da Junta de Higiene era limpar as 
cidades para que conservasse saudável o ambiente citadino para a vida da população 
abastada, permanecendo uma noção de vida apenas para a manutenção do privilégio ou 
para a manutenção do trabalho, transformando a saúde e a vida biológica em questão de 
poder político e econômico. 
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 Neste contexto, pobre e rico tinham formas diferentes de atendimento a saúde 
e modos de viver diferentes devido às influências culturais. Podemos supor o que um 
dos fatores que aproximou, paulatinamente, os modos de viver entre os segmentos 
societários em antagonismo, pode ser denominado de hegemonia eurocêntrica do 
saber/poder médico incutido na população. 

No período da república, os governantes foram guiados pelo lema positivista – 
ordem e progresso – o qual demandou uma população saudável em todos os âmbitos da 
vida e educada para garantir o trabalho de transformação do país. 

Segundo Filho (2006) o trabalhador brasileiro passa a ser redefinido como 
capital humano e as forças produtivas são as molas propulsoras do desenvolvimento do 
país. Houve um aprimoramento das tecnologias do saber – utilização do saber técnico 
científico – e a saúde física e mental dos operários e camponeses seriam fundamentais 
para o projeto do novo ordenamento social. 

Nessa conjuntura, nasce às primeiras políticas de saúde com apoio na ciência 
higienista, com objetivo estrutural de examinar detidamente o ambiente (físico e social) 
da população urbana, garantindo, estrategicamente, as condições sanitárias essenciais 
para o crescimento da economia nacional. 

De acordo com Filho (2006) à medida que o Estado brasileiro instituiu uma 
organização positivista no projeto nacional, “a medicina assumiu o papel de guia do 
Estado para assuntos sanitários, comprometendo-se a garantir a melhoria da saúde 
individual e coletiva (...)”(IBIDEM, p.12). 

O corpo social passou a ser bombardeado pelas campanhas de saúde com 
“slogans” eugenistas e, a baixa produtividade do povo brasileiro, principalmente, o do 
homem do campo, era justificada pelos conceitos eugênicos da mistura das raças 
inferiores – no caso brasileiro os negros e os índios. 

Por outro lado, havia uma corrente de intelectuais que achavam que a saúde 
pública no país demandava uma intervenção sanitária, a qual conjugasse um projeto 
nacional de fato, nos setores da saúde, educação e economia, pois as condições precárias 
de saúde da população estavam vinculadas diretamente com a miséria e desigualdade 
social. 

Essa corrente não obteve eco no setor político, pois as estratégias políticas 
nesse período se apoiavam na visão da vida como espécie evolutiva – hierarquia das 
espécies animais - e no corpo máquina capaz de otimizar a força produtiva necessária ao 
capitalismo. 

Inferimos que, nesse período, instala de forma estrutural no poder político do 
país o biopoder, “representado pelo surgimento de numerosas técnicas de sujeição dos 
corpos e de controle da população (...) (FOUCAULT, 1985, p. 132), via o 
desenvolvimento de tecnologias do poder – aparatos estatais, ciência, polícia, casas de 
recuperação e outros. 

Nesse sentido, a promoção da saúde pública brasileira estava sobre a égide do 
biopoder e condicionada há uma demanda do sistema produtivo capitalista. O biopoder 
opera através das instituições do corpo social permitindo que os corpos e os indivíduos 
se ajustem as demandas dos meios de produção. 

Importante salientar que, as instituições do corpo social que Foucault se refere 
dizem respeito à família, o exército, a administração da coletividade e outros, desta 
forma, à biopolítica opera via o biopoder, nos indivíduos e para os indivíduos através, 
também, das organizações políticas. 

Contudo, a institucionalização da saúde pública brasileira ocorreu 
concretamente após 1930, no governo de Getúlio Vargas com a criação do Ministério da 
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Educação e da Saúde. O período da gestão Vargas foi marcado com um compromisso 
populista de o Estado zelar pelo bem-estar sanitário da população. 

Nesse período, houve vários avanços na efetivação das políticas públicas de 
saúde, apesar das medidas tomadas estarem pautadas na constituição da base social para 
implementação dos projetos econômicos do novo ciclo do capitalismo. 

O Estado brasileiro começava a regulamentar e uniformizar as práticas de 
saúde e assistência para população. Entretanto, a saúde pública era destinada a uma 
população com renda, a qual possuía carteira de trabalho. A população sem renda não 
tinha acesso à assistência pública de saúde, a não ser, em hospitais filantrópicos 
mantidos pela igreja. 

Outro fato importante na era Vargas, é que houve uma retomada das 
campanhas sanitárias pautadas nos princípios nazista, isso só mudou após o Brasil 
pressionado pelos Estados Unidos, declarar guerra às forças do eixo – Alemanha, Itália 
e Japão. A partir de então, o Brasil toma como modelo os norte-americanos, inclusive as 
formas de tratar a questão da saúde pública.  

Nessa nova concepção, a saúde é vista essencialmente como fator produtivo, 
base para aumento de produtividade, enquanto os doentes são encarados como estorvo 
ou descartável para o crescimento da nação. Soma-se no rol das propostas americanas e 
implantadas no país, o fortalecimento da iniciativa privada no gerenciamento das 
questões da saúde nacional - privatização dos aparatos ligados ao atendimento e 
tratamento da saúde pública. 

Porém, apesar do biopoder estar operando como estratégia governamental de 
controle da população, havia uma resistência popular, muitos conflitos sucederem no 
período que antecede o golpe militar. Os movimentos sociais influenciados pelas 
correntes socialistas reivindicavam políticas sociais efetivas e dentre elas, estavam às 
políticas públicas de saúde.  

No período militar, segundo Costa (2002) criou-se o Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS), o qual ampliou a extensão da assistência médica para os 
trabalhadores com carteira de trabalho, empregada doméstica e trabalhadores rurais. 
Promoveu, também, a cidadania regulada de forma autoritária, encaminhou as 
reivindicações dos sindicatos da saúde para o sentido da universalização da cobertura da 
assistência médica estatal e, criou condições institucionais para emergência e 
estruturação de um sistema de cobertura privado de saúde. 

Deve salientar que muitas das ações dos governos militares no plano da saúde 
era legado da era Vargas, o qual dava continuidade às políticas econômica e 
desenvolvimentista inspiradas pela ideologia neoliberal. De acordo com Filho (2006) no 
período militar: houve redução das verbas destinadas à saúde; o Ministério da Saúde 
privilegiou a saúde como elemento individual em detrimento de um fenômeno coletivo; 
desviaram-se recursos públicos para as instituições privadas de saúde6; investiram 
pouco na infra-estrutura do país como forma de prevenção de saúde;  

Junqueira, em palestra proferida no Instituto de Psicologia7 apresentou que, o 
governo militar aperfeiçoou a institucionalização dos padrões de relação com o setor 

                                                 
6 “Pela constituição de 1967, o Estado deveria apoiar as atividades privadas; a atuação governamental 
seria apenas suplementar aos serviços prestados pela medicina privada. Com isso, o INPS firmou 
convênio com 2.300 dos 2.800 hospitais instalados no país, utilizando o setor privado para atender a 
massa trabalhadora (...)” (FILHO, 2006, p.54). 
 
7 Palestra intitulada “Público, Estatal e Privado na Saúde”, realizada no Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, em 28/04/2009. 
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privado e a assistência médica passou a receber incentivo de caráter meritocrático, 
priorizando a individualização da saúde pública. 

No tocante a biopolítica, um novo fenômeno ocidental ocorre nos países 
desenvolvidos, implementado, paulatinamente, no Brasil. Tal fenômeno se refere à 
utilização da noção de vida como uma utopia apolítica. A busca pela saúde perfeita em 
contra partida a desmobilização política e a privatização do Estado. 

Ortega ao fazer uma análise da biopolítica na visão de Foucault, Heller e 
Arendt, comenta que em meados do século XX, “a saúde perfeita tornou-se a nova 
utopia apolítica de nossas sociedades. Ela é tanto meio quanto finalidade de nossas 
ações. Saúde para a vida. Mas também viver para estar em boa saúde. Viver para fazer 
viver as biotecnologias (...)” (2004, p.6). 

Nesse sentido, a moral que estrutura essa transformação da biopolítica é uma 
moral do consumo para manter o bem-estar e de medidas de controle institucionais dos 
corpos sobre agentes tóxicos – drogas, tabaco, álcool, gordura e outros. Assim, o novo 
ordenamento político estatal, prepara o país para construção de modos de vida, 
relacionados à biossociabilidade8 (ORTEGA, 2004), pautadas no desempenho físico, na 
longevidade, na estética, em forma geral na busca incessante do consumo para manter o 
bem-estar. 

Este advento da biossociabilidade iniciou no período militar, mas se 
intensificou nos anos que sucederam à redemocratização do País. Tal período, 
inicialmente, marcado pela pressão dos movimentos sociais, os quais ajudaram na 
fundamentação de uma política pública de saúde universal – constituição do SUS – foi 
progressivamente eclipsado pela lógica neoliberal. A força do movimento social se 
dissolveu em uma sociedade apolítica. 

Conforme Teixeira9 (2009), os desafios da implementação das práticas de 
saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), perpassava pela transformação dos problemas 
circunscritos na prática dos técnicos envolvidos e na reorganização dos princípios 
norteadores da política do SUS. 

O processo de reorganização envolveria além da gestão política governamental 
transformação na concepção de “vida” incutida nos agentes e das práticas de saúde. Para 
tanto apresentou três acepção da idéia de vida: a) vida orgânica – a vida no sentido 
biológico o corpo como organismo; b) vida não orgânica – a vida como produto de 
conhecimento e afeto não circunscritos pelo corpo orgânico, uma espécie de corpo sem 
órgão revelador de uma grande saúde; c) modo de vida – a vida afetada pelas tramas 
culturais, sociais e, sobretudo políticas, abordado por Foucault, como biopolítica. 

Nesse sentido, o palestrante argumentou que a problemática do SUS, parece 
estar mais eclipsada na vida orgânica e no modo de vida, produzindo discursos 
formadores de pessoas potencialmente malogradas.  

A saúde, nesta concepção, é essencial para o estilo de vida da modernidade e, 
na esfera pública, tanto as políticas governamentais como os agentes envolvidos 
focalizam os aspectos do corpo biológico para efetivação das práticas, ocorrendo uma 
manipulação do político sob o biológico.  

Nesse sentido, podemos apropriar da reflexão de Teixeira (2009) quando 
argumenta que o processo de reorganização da saúde pública brasileira envolveria além 

                                                 
8 (...) Nessa cultura da biossociabilidade, criam-se modelos ideais de sujeito baseados na performance 
física e estabelecem novos parâmetros de méritos e reconhecimento, novos valores com bases em regras 
higiênicas e regimes de ocupação de tempo (...) (ORTEGA, 2004, p.6). 
 
9 Palestra proferida pelo Dr. Ricardo R. Teixeira, em 12/05/2009, no Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, intitulada “ Os desafios de implementação das práticas de saúde no SUS”. 
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da gestão política governamental transformação na concepção de “vida” incutida nos 
agentes e nas práticas de saúde. Pois como foi argumentado até aqui, a biopolítica, o 
biopoder e a biossociabilidade, se fundamentam em uma concepção de vida que orienta 
os indivíduos e as políticas de saúde para um plano microfísico: do aumento da 
produtividade; a centralização no indivíduo para o consumo; novos modos de 
organização grupal. 

No tocante ao macrofísico, esses conceitos contribuem para a compreensão da 
nova reorganização estatal, discutida no início deste texto, tais como, a dissolvência da 
sociedade civil e a emergência de um sistema hierárquico de poder manipulado pelos 
capitalistas, via suas empresas transnacionais. 

Tais empresas, na relação de força com o Estado fluido, privatizam as políticas 
sociais e, utilizam, dentre outros mecanismos da biossociabilidade, como forma difusa 
de controle da população e produção frenética de modos de vida consumista.  

Nessa lógica que Junquira (2009), comenta que na atualidade 78% da atenção 
básica de saúde está sobre a tutela do Estado, mas boa parte dos recursos financeiros 
para o sistema de saúde pública brasileira são repassados para as empresas privadas do 
sistema de saúde. 

Então, se percebe nesse processo uma privatização dos serviços de saúde do 
Estado, um sucateamento dos órgãos públicos, em contrapartida, uma reestruturação dos 
hospitais privados e ampliação dos planos privados de saúde. 

Ora, se essa política é explícita, e não há reação da sociedade, podemos indagar 
que Arendt tem razão ao argumentar que a disseminação societária da biopolítica 
contribui para uma sociedade apolítica pautada na biossociabilidade. Pois se manifesta 
veladamente um sistema autoritário de controle da população, o qual municiado do 
saber técnico científico, operam o poder político, legitimando o controle da população 
de fora para dentro – instituições de controle - e de dentro para fora – o sujeito se 
autocontrola, autogoverna e se autovigia. Ou seja, um sistema de controle dos corpos 
praticados individualmente. 

É neste cenário da biossociabilidade, que, as políticas públicas de saúde estão 
sendo formuladas e redimensionadas como estratégia de controle. Portanto, reconfigurar 
a saúde pública brasileira exige uma mudança social na concepção de vida e uma 
reorganização das forças políticas na sociedade. Isso inclui o fortalecimento dos 
movimentos sociais e uma retomada do Estado democrático.  
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