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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Resumo

Este trabalho teve como objetivo analisar de que forma as Organizações Sociais, criadas no

contexto de reforma gerencial de Estado no Brasil, com o intuito de melhorar a qualidade dos

serviços prestados aos cidadãos, reafirmam um Estado constituído pela sociedade civil na

medida em que servem como mediação entre Estado e capital, ou seja, estão firmadas na

lógica da valorização do valor. Neste sentido, o cenário que nos propusemos analisar remonta

à Reforma Gerencial de Estado brasileira, que, ao distinguir serviços exclusivos e não

exclusivos do Estado culminou na criação das chamadas Organizações Sociais, pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com atividades voltadas ao ensino, à pesquisa

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à

cultura e à saúde. Compreendendo que o Estado burguês serve como mediação para a

manutenção dos interesses da classe dominante, aferimos que a transposição das atividades do



Estado às Organizações Sociais, em detrimento de se justificar com o objetivo de favorecer o

cidadão, ao contrário de negar, reforça o fato do Estado ser burguês. Ou seja, o favorecimento

ao cidadão, a prática da cidadania, nada mais é do que uma forma de assegurar os direitos do

homem, mas do homem abstrato, o homem burguês. Constatamos, por fim, que as

Organizações Sociais diferentemente do que apregoam na “letra da lei”, ao atuarem em nome

da coisa pública, em detrimento da ineficiência do Estado, que se mostra incapaz de promover

os serviços básicos para a reprodução da existência dos trabalhadores, atuam gerindo o fundo

público por meio da prestação de serviços públicos, porém respondendo juridicamente como

empresas de direito privado e envoltas em metas de produtividade e eficiência se

apresentando como alternativa para a lógica de acumulação burguesa mediada pela atuação do

Estado.

Palavras-chaves: Organizações Sociais; Estado; Cidadão.

Introdução

Marx nos esclarece que a igualdade e a liberdade, pressupostas pelos ideais do Estado

Moderno, tem lastro na separação entre homem e cidadão, onde este se encontra regido por

leis que em sua aparência buscam resguardar tal princípio, mas, em essência, limitam a

atuação do cidadão enquanto o colocam sob o jugo do Estado (MARX, 2010). Neste sentido,

com o respaldo de um documento legal como a Constituição, o indivíduo é apartado do

cidadão, sendo-lhe imposta uma condição jurídica de existência que obnubila o fato de que é

o próprio homem que cria o direito, as leis, não dependendo deste para afirmar sua existência.

Compreendemos que a naturalização do Estado burguês reforça as relações de

dominação e estabelece a separação entre aqueles que são capazes de gerir a coisa pública –

atuando como representantes dos interesses da burguesia sob o véu de interesses públicos e

universais - e o cidadão, que é visto como pagador de impostos e, por este motivo, lhe é

cedida a função de exigir excelência nos serviços prestados ou seja, cabe ao cidadão apenas

participar da vida pública, colocando-se de maneira estranha em relação a gestão pública. Em

tal contexto, as chamadas políticas públicas acabam por reforçar um ideal igualitário na

medida em que apresentam o Estado como provedor das condições de reprodução humana

para todos os cidadãos.

Entretanto, em determinados momentos, uma nova figura é engendrada nessa relação



entre Estado e cidadão. Uma figura que, na suposta ausência de possibilidades do Estado, se

presta a assumir responsabilidades em nome deste, de forma que a relação entre ambos se

mostre ocasional e apartada. Ao analisarmos o contexto brasileiro, especificamente o cenário

que remonta à Reforma Gerencial de Estado brasileira, temos, como representante da “nova

figura” desta relação, as Organizações Sociais, que foram criadas para atuar na gestão de

serviços considerados como não-exclusivos do Estado e justificadas pela possibilidade de

oferecer à população serviços de melhor qualidade devido à otimização “(...) mediante menor

utilização de recursos, com ênfase nos resultados, de forma mais flexível e orientados para o

cliente-cidadão mediante controle social.” (BRASIL, 1997, p. 13).

Nesse sentido, nosso objetivo neste trabalho foi analisar de que forma as Organizações

Sociais com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, reafirmam

um Estado constituído pela sociedade civil na medida em que servem como mediação entre

Estado e capital, ou seja, estão firmadas na lógica da valorização do valor.

Este trabalho está dividido da seguinte maneira, após esta introdução, discorremos

acerca do Estado burguês, nos apoiando em Marx para compreender, não só a formação como

a função exercida pelo Estado na sociedade capitalista. Em seguida, discutimos acerca das

Organizações Sociais, refletindo como esta figura, em detrimento de ter como justificativa a

possibilidade de melhoria nos serviços prestados aos cidadãos, acaba reforçando o papel do

Estado como mediador dos interesses da classe dominante. E, no quarto e último item do

trabalho, tecemos nossas considerações finais.

O Estado na sociedade de capital

Em dissonância a outros teóricos que realizam análises acerca do Estado que,

comprometidos com um ordenamento social que garantisse à burguesia os direitos cerceados

pelo absolutismo feudal, dão ênfase para a criação de um Estado mediante um contrato social,

Marx aponta para a necessidade da reconstrução histórica das categorias (como o Estado e a

sociedade civil), rejeitando a ideia da existência de uma “natureza humana” dos

contratualistas, sendo coerente, desta maneira, com suas formulações que afirmam que a

essência das relações entre os homens é histórica e necessita ser explicada pela história

(SOUZA, 2010).

Neste sentido, Marx apresenta que a formação do Estado Moderno perpassa a criação

de uma mediação que garantisse, à burguesia, seus interesses particulares, mas que, da mesma



forma, suscitasse a ideia de garantir, a todos, direitos considerados universais. Foi assim que,

tendo como marco histórico-concreto a Revolução Burguesa de 1789 e como marco ideal a

Declaração dos Direitos do Homem, deu-se início ao que Marx aponta como emancipação

política, que assegura direitos invioláveis à burguesia e a instauração de um Estado liberal

(SOUZA, 2010).

Marx (2007, p. 76-77) afirma que,

Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem
valer seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil inteira de uma época,
segue-se que todas as instituições coletivas são mediadas pelo Estado, adquirem por
meio dele uma forma política. Daí a ilusão, como se a lei se baseasse na vontade e,
mais ainda, na vontade separada de sua base real [realen], na vontade livre. Do
mesmo modo, o direito é reduzido novamente à lei. (...). Na lei, os burgueses devem
fornecer uma expressão geral de si mesmos, precisamente porque dominam como
classe.

É resguardada, portanto, ao Estado, a capacidade “(...) de ser um Estado Livre sem que

o homem seja um homem livre. ” (MARX, 2010, p. 39). Ou seja, após a Revolução Burguesa,

o homem se libertaria de uma limitação por meio do Estado, porém este se efetiva tendo um

papel de mediador entre o homem e a liberdade do homem (MARX, 2010).

Nesse sentido, ao analisar a Declaração dos Direitos do Homem, Marx (2010)

apresenta que os direitos humanos são, em parte, direitos políticos, exercidos somente em

comunhão com outros, tendo seu conteúdo “(...) constituído pela participação na comunidade,

mais precisamente na comunidade política, no sistema estatal. ” (MARX, 2010, p. 47) e sendo

“(...) classificados sob a categoria da liberdade política, sob a categoria dos direitos do

cidadão (...)” (MARX, 2010, p. 47). Ao passo, portanto, que a figura do governo é instituída

para garantir, ao homem, o gozo destes direitos “naturais e imprescindíveis”. Mas, torna-se

necessário enfatizar que o homem de que se trata aqui é o homem burguês, cujo direito está na

posse da propriedade privada dos meios de produção. Marx (2010, p. 48) aponta:

Os droits de l’homme, os direitos humanos, são diferenciados como tais dos droits
du citoyen, dos direitos do cidadão. Quem é esse homme que é diferenciado do
citoyen? Ninguém mais ninguém menos que o membro da sociedade burguesa. Por
que o membro da sociedade burguesa é chamado de “homem”, pura e
simplesmente, e por que os seus direitos são chamados de direitos humanos? A
partir de que explicaremos esse fato? A partir da relação entre o Estado político e a
sociedade burguesa, a partir da essência da emancipação política. Antes de tudo
constatemos o fato de que os assim chamados direitos humanos, os droits de
l’homme, diferentemente dos droits du citoyen, nada mais são do que os direitos do
membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do
homem e da comunidade.

Dessa forma, nenhum dos direitos humanos contemplados pela Declaração supera, de

fato, o homem egoísta, membro da sociedade burguesa, o indivíduo recolhido ao seus



interesses e caprichos privados, separado da comunidade (MARX, 2010). Longe de “(...)

conceberem o homem como um ente genérico, esses direitos deixam transparecer a vida do

gênero, a sociedade, antes como uma moldura exterior ao indivíduo, como limitação de sua

autonomia original. ” (MARX, 2010, p. 50). E, assim, sua união se dá perante, unicamente, à

“(...) necessidade natural, a carência e o interesse privado, a conservação de sua propriedade e

de sua pessoa egoísta. ” (MARX, 2010, p. 50).  Ao passo que Marx (2010) aponta quão

enigmático é ver um povo que, já no início de sua libertação e na oportunidade de derrubar as

barreiras que separam os diversos membros da sociedade, proclamar, de maneira solene, a

legitimidade do homem egoísta, separado de seu semelhante e da comunidade. E ainda,

confirmar essa proclamação mesmo existindo a possibilidade de, colocando de lado os

interesses burgueses, empreender a emancipação humana.

E é neste sentido que Marx (2010) explica que a Revolução Burguesa se trata de uma

emancipação política e não de uma emancipação humana. Ele explana que, qualquer que seja

a emancipação, esta significa a redução do mundo humano e suas relações ao próprio homem.

No caso da emancipação política, o que acontece é a redução do homem, de um lado, a

membro da sociedade burguesa, o indivíduo egoísta independente, e, de outro lado a cidadão,

à pessoa moral. Assim, a emancipação humana só será plenamente realizada

(...) quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se
tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no
seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver
reconhecido e organizado suas “forces propres” [forças próprias] como forças
sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da
força política. ” (MARX, 2010, p. 54)

Dessa forma, a vida política se estabelece como um meio, cujo fim é a vida da

sociedade burguesa (MARX, 2010). Marx (2010, p. 51), ao discutir acerca do direito humano

à liberdade afirma que este “(...) deixa de ser um direito assim que entra em conflito com a

vida política, ao passo que pela teoria a vida política é tão somente a garantia dos direitos

humanos, dos direitos do homem individual”, devendo, portanto, ser “(...) abandonada assim

que começa a entrar em contradição com seus fins, com esses direitos humanos. ” (MARX,

2010, p.51), os direitos do homem burguês. Estabelece-se, assim, a contradição inerente a esta

forma de Estado, em que, ao igualar os indivíduos perante a lei, ventila a aparência de uma

igualdade real.

A partir dessa exposição, sustentamos que o Estado, conforme as palavras de Marx e

Engels (2010, p. 42) “(...) não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a

classe burguesa. ”, atuando como mediador para que o capital continue se (re) produzindo. O



papel do Estado é, portanto, a regulação das relações fundamentais da sociedade burguesa, as

relações de produção, de forma que ele sempre será uma instância desfavorável aos

trabalhadores pois, mesmo que regule e que se mantenha como espaço de disputas, nunca será

por meio dele que se extinguirá a exploração do trabalho pelo capital (SOUZA, 2010).

Sendo o Estado, portanto, uma mediação necessária à reprodução do capital e à

valorização do valor (MARX, 2010), sua atuação se dá por meio do controle, das leis que

resguardam os direitos “universais” e sustentam a contradição da sociedade burguesa. E, por

exercer este papel, suas atividades encontram-se pareadas às necessidades do capital,

procedendo da forma que melhor contemple tais interesses, ora afrouxando, ora apertando a

amplitude de sua atuação. Nesse movimento, é possibilitado ao Estado, em determinados

momentos, reduzir sua atuação e transferir algumas de suas responsabilidades ao setor

privado, seja por meio, por exemplo, da privatização direta ou através da transferência de

gestão de alguns serviços essenciais à população. Este último é o caso, como discutiremos a

seguir, do movimento de transferência de algumas responsabilidades do Estado para a

sociedade civil, no âmbito da reforma gerencial de Estado brasileira, por meio da criação das

Organizações Sociais.

As Organizações Sociais como mediação entre Estado e Capital

As Organizações Sociais são caracterizadas como pessoas jurídicas de direito privado,

sem fins lucrativos, com atividades voltadas ao ensino, à pesquisa científica, ao

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde

(BRASIL, 1998). Foram criadas no contexto da Reforma Gerencial de Estado brasileira que

objetivava uma redefinição do papel do Estado, que deixaria “(...) de ser o responsável direto

pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (BRASIL, 1997. p.

9).

Para cumprir este objetivo de descentralização, foi criada, portanto, uma distinção

entre aquelas atividades que seriam exclusivas e os serviços que não mais seriam exclusivos

do Estado. Dentre as atividades exclusivas estavam aquelas que só poderiam ser realizadas

pelo Estado, como as atividades de regulamentação, fomento e fiscalização. Já os serviços

não-exclusivos comportariam atividades em que o Estado age de forma simultânea a outras

organizações, sejam estas públicas não-estatais ou privadas. Assim, para a realização das



atividades não-exclusivas, oportunizou-se a instituição de “parcerias” entre o Estado e a

sociedade, transpondo atividades estatais para o terceiro setor, por meio das Organizações

Sociais (BRASIL, 1997).

Consideramos importante pontuar que a formalização do compromisso entre o Estado

e as Organizações Sociais se dá mediante um contrato de gestão, que tem como finalidade

subsidiar políticas públicas por meio de programas de melhoria de gestão objetivando o

aperfeiçoamento da qualidade do produto ou serviço que é ofertado ao cidadão (BRASIL,

1997). Habilitada como Organização Social, uma entidade poderá receber recursos e

administrar bens e equipamentos do Estado, conforme o cumprimento de metas de

desempenho que garantam qualidade e efetividade nos serviços. O contrato de gestão se

apresenta, portanto, como um instrumento de gestão estratégica, direcionando as iniciativas

organizacionais e a melhoria da gestão aos cidadãos/clientes, que são os beneficiários das

políticas públicas (BRASIL, 1997).

As justificativas que embasam a necessidade e a criação das Organizações Sociais

perpassam sua proximidade com atuações próximas às do setor privado, como a possibilidade

de contratações, normas próprias de compras e contratos e flexibilidade no orçamento,

embora se aponte que, a cargo do Estado estará não somente as dotações a estas instituições

(integrando o Orçamento da União), como também o controle da aplicação dos recursos,

mediante o atingimento das metas estabelecidas (BRASIL, 1997). Ou seja, esclarece-se que a

criação do modelo de Organizações Sociais não é uma forma de privatização das entidades de

administração pública, “mas instituições públicas que atuam fora da Administração Pública

para melhor se aproximarem das suas clientelas, aprimorando seus serviços e utilizando com

mais responsabilidade e economicidade os recursos públicos. ” (BRASIL, 1997, p. 15).

Buscar transferir obrigações do Estado para a sociedade civil por meio da criação das

Organizações Sociais pode suscitar, na aparência, a benevolência de instituições sem fins

lucrativos em prol da sociedade, reafirmando o papel do Estado como uma instância que

regula de forma imparcial as atividades da sociedade civil. Entretanto, conforme já vimos, não

é o Estado que determina a sociedade civil, mas é esta que, de fato determina o ser do Estado.

Conforme apontado por Marx (2007, p. 74-75),

A sociedade civil abarca o conjunto do intercâmbio material dos indivíduos no
interior de um estágio determinado das forças produtivas. Ela abarca o conjunto da
vida comercial e industrial de um estágio e, nessa medida, ultrapassa o Estado e a
nação, apesar de, por outro lado, ela ter de se afirmar ante o exterior como
nacionalidade e se articular no interior como Estado. (...) A sociedade civil, como
tal, desenvolve-se somente com a burguesia; com este mesmo nome, no entanto, foi
continuamente designada a organização social que se desenvolve diretamente a
partir da produção e do intercâmbio e que constitui em todos os tempos a base do



Estado e da restante superestrutura idealista. Por meio da emancipação da
propriedade privada em relação à comunidade, o Estado se tornou uma existência
particular ao lado e fora da sociedade civil; mas esse Estado não é nada mais do que
a forma de organização que os burgueses se dão necessariamente, tanto no exterior
como no interior, para a garantia recíproca de sua propriedade e de seus interesses.

E se o entendimento do papel do Estado não convence das reais intenções por trás das

Organizações Sociais, a realidade concreta pode nos fornecer insumos que possibilitam tal

compreensão. Morais et al. (2018), ao estudarem Organizações Sociais do setor da Saúde

avaliam que a premissa de não-lucratividade destas instituições é ameaçada ao serem

confrontadas com dados que expõem a possibilidade, em Lei, de pagamento de salário para

dirigentes das Organizações Sociais, além da figuração de tais instituições em ranking das

maiores empresas do país e da possibilidade dada às mesmas de aplicação de excedentes

monetários na dinâmica de financeirização de capitais. Os autores observam ainda que, na

relação de dependência entre as Organizações Sociais e o Estado, aquelas demandam de

forma expressiva e permanente, transferências do fundo público para seu financiamento,

expansão e consolidação (MORAIS et al., 2018).

Relacionados às práticas das Organizações Sociais também podemos apontar a

atuação perante a gestão por metas de produtividade (balizadas pelo contrato de gestão com o

Estado e condicionadas ao repasse financeiro) (JUNIOR; ELIAS, 2003), que propicia a

intensificação e degradação das condições de trabalho. Outros autores apontam ainda a falta

de transparência e critérios escusos na seleção das Organizações Sociais (ANDREAZZI;

BRAVO, 2014; CONTREIRAS; MALTA, 2015), contratações por dispensa de licitação, falta

de controle dos repasses financeiros e subcontratações, assim como a flexibilidade das

relações de trabalho, porquanto as contratações realizadas, qualquer que seja a forma de

vínculo, são decididas exclusivamente pelas Organizações Sociais (ANDREAZZI; BRAVO,

2014). Costa (1998) aponta ainda que a formação de uma Organização Social pode ser uma

forma, para as empresas privadas, de obtenção de facilidades junto ao governo (COSTA,

1998).

Ao serem criadas com o objetivo de favorecimento ao cidadão e com ênfase em uma

prática “sem fins lucrativos”, as Organizações Sociais, ao contrário de negarem, reforçam o

fato do Estado ser burguês, afinal, conforme explanado anteriormente, Marx atesta que os

direitos humanos propostos pela Declaração dos Direitos do Homem não transcendem o

homem egoísta, o homem que é membro da sociedade burguesa e que, no contexto desta

emancipação política, a cidadania é rebaixada à

(...) condição de mero meio para a conservação desses assim chamados direitos



humanos e que, portanto, o citoyen é declarado como serviçal do homme egoísta.
(...) a esfera em que o homem se comporta como ente comunitário é inferiorizada
em relação àquela em que ele se comporta como ente parcial; quando vemos, por
fim, que não o homem como citoyen, mas o homem como bourgeois é assumido
como o homem propriamente dito e verdadeiro. ”  (MARX, 2010, p. 50).

Ou seja, o favorecimento ao cidadão, a prática da cidadania, nada mais é do que uma

forma de assegurar os direitos do homem, mas do homem abstrato, o homem burguês. E,

quando a “obrigação” do cuidado com o cidadão é repassada às Organizações Sociais, isso

nada mais representa do que uma nova forma de operação do capital para extração do mais-

valor. Ou seja, por meio do invólucro do Estado – e aqui, é claro, não perderemos de vista que

é esta, de fato, a sua função -, é permitido ao capital avançar em suas estratégias de

exploração. Como vimos, a forma como tais organizações executam suas atividades, apenas

reforçam que de fato, conforme Souza (2010), não é o Estado que estabelece a sociedade

civil, mas, antes, ele se ergue a partir dela, no interesse de determinada classe social.

Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo analisar de que forma as Organizações Sociais com o

intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, reafirmam um Estado

constituído pela sociedade civil na medida em que servem como mediação entre Estado e

capital, ou seja, estão firmadas na lógica da valorização do valor.

Foi possível constatar que as Organizações Sociais, diferentemente do que apregoam

na “letra da lei”, ao atuarem em nome da coisa pública, em detrimento da ineficiência do

Estado, que se mostra incapaz de promover os serviços básicos para a reprodução da

existência dos trabalhadores, atuam gerindo o fundo público por meio da prestação de

serviços públicos, porém respondendo juridicamente como empresas de direito privado e

envoltas em metas de produtividade e eficiência se apresentando como alternativa para a

lógica de acumulação burguesa mediada pela atuação do Estado.

Tal constatação nos encaminha a refletir acerca do avanço que o capital tem

promovido no Brasil, na medida em que em seu movimento contraditório, por um lado atua

de forma menos mediada para extrair mais-valor, enquanto por outro lado coloca em xeque a

própria noção de cidadania sobre o qual o Estado burguês se encobre.
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